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INFORMAÇÕES ETNOGRÁFICAS 
SOBRE OS UMUTINA 

po;r 

IIA.RALD SCHULTZ 

1. História 

As primeiras notícias a respeito dos Umutina parecem ser as de 
RICARDO FRANCO DE .ALMEIDA SERRA(1), datando de 1797: 

<'O pequeno tio Caba~t, tambcm aurüero, entra no Faraguay pela. mesma 
margem de oeste, tres le~$ in:feriQrmente a foz Q.o Seputuba. Neste ul~imo rio 
vive: a nação de indios barbadoa, mansa e valente, assim chama.da por ser a unicà. 
nação deste districto que, tendo copios*'8 barbas se distinguem das outras na
ções". 

KARL VON DEN STEINEN, baseando-se em dados, aparentemente 
pouco precisos, obtidos do Arquivo da Directmia de Indios em Cuiabá, 
escreve em seu famoso livro: Unter den Naturvõlkern Zentral-Bra
siliens às páginas 549 e 551: 

''Barba.doa. Sômente uma aldeia na vertente da serra dos Pareeis, acima. 
das na.Scentes do rio V ermélho, a.fluente do rio Paraguai. Na região dêste va
gueiam mesmo até o rio ParagUai. Milho, mandioca, bananas, cará, utensüios 
de pedra e de cerne. Não têm criação de gado ou indóstria. Noo vivem em guer
ra com outras tribos. Fogem dos brasileiros porém são traidores, pois por duas 
vêzes atacaram viajantes entre Diamantino e Vila Maria." 

Em 1875-76, SEVERIANO DA FoNsECA(2
) diz: 

"0$ rios dos Barba,dQs :e, p· Ba.rbadinho receberam estes nome~. devido à. 
e:xisi;ê.n~ia. em suas margens, de.stes índios que se f~çm notar, entre outros, Rele> 
uso de barbas." 

Quando, em 1950, estive no rio Guaporé, Forte Príncipe da Bei
ra, o juiz de paz, apelidado "mestre Anacleto", contava que seu, pai 
conhecia o rio dos Barbados, ao sul de Vila Bela, e que nêle, anti
gamente, viviam índios dêste nome. Realmente existe afluente do 
alto Guaporé com êste nome. 

(l) Ricardo Franco de Almeida Serra: E:dracto da descdpçlo 1eoll'&Ph:ica da Prov,inda. 
de Màtto Grouo feita em 1797. 

(2) Severiano da Fonaec.a: Viagem ao redor do Braail. 1875-76. 
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Os atuais Umutina afirmavam freqüentemente que "antigamen
te", moravam nas margenB do rio Sepotuha (Kêpó), afluente do mé
dio rio Par~gµai, tendo mµitas aldeias e extensos roçados. 

Após a invasão daquelas terras pelos civilizados:, subiram o rio 
Paraguai, "para fugir do ataque dos civilizados", dizendo que & 
vêzes eram forçados a deixarem suas terras tão repentinamente, que 
"nem podiam levar todos os bens, nem tampouco as mudas de suas 
roças" . Assim teriam perdldo, entre outros, uma raiz que denomina
v~m de "mandioca d'água'", de aspecto e gôsto idênticos à legít:ima 
mandioca, mas "cuja raiz continuava crescendo e se desenvolvendo 
debaixo da terra, sem que fôsse necessário replantá-la"(ª). 

Localizaram, então, suas aldeias na foz e nas margens do rio dos 
J3ugres (Helatino-pó-páre)(4), afluente dQ alto rio Paraguai . · 

Mas, em seguida, foram novamente ·rechaçados pelos neobrasi
Ieiros, quando êstes começaram a invadir suas matas, em busca de 
raízes de ipecacuanha( 6) . Nesta ocasião teriam irrompido as sangren
tas lutas entre índios e civilizados que duraram alguns decênios. 

O avô de Jukuepa, já falecido, contava a êste, um dos mais ve
lhos da aldeia, que os Umutina moravam em três a.Ideias, na margem 
·esquerda do rio dos Bugres, distante de sua foz. S:eu domínio era 
limitado pelos rios J aúcoára, Paraguai e Bugres. 

Estas informações coincidem com a,s de AuausTo LEVERGER(6), 

1862, pp. 290/91, que, por ser publicação de difícil acesso aqui tam
bém citamos: 

"Das Tres Barras para baixo, toi:na-se menos düficultosa a navegação à.o 
Paraguay, posto que ainda obstruída por a!gumas cachoeiras e, baixios de pedra. 
Em distancia de 4 leguas, entra na margem esquerda o ribeirão Antonio G~s, 
e 2 legua.s adiante, está o Estrefto dos Bugres onde rui. um grande baixio de pedra. 
D'ahi a 2 ou 3 leguas, desagua na margem esquerda, o ribeirão Pari. Segue-se 
um espaço de 10 a 15 leguas, ent que o rio, cujo curso é mui tortuoso, não rEr 
cebe affluente algum e não tem cachoeira. No fim dessa distancia, faz barra, na 
margem esquerda, o riacho de Jaueoára, que admite canoas. 3 leguas mais -~
baixo, entra vela mro-gem diraita, um riacho de canoa a que alguns chamam Rio 
Branco, outro Rio dos Bugres ou dos Barbados e também de Tapirapoan." 

"Nas cabeceiras deste riacho, está o aldeamento dos Indios Barbados. Seu 
numero anda por 400. Sustentam-se de caça, da pesca, dos frutos espontaneos 
do sólo e de milho, mandioca, batatas e carás que plantam, cultivando a terra 
com instrumentos feitos de pedra, e madeira de cerne. Vivem em paz coríl as 
()Utras naçõ~s indígenas. Posto que pouco dist:aintes das nossas povoações, nunca 
tiveram nem procuraram ter relações comnosco. Descem às. vezes até a margem 
do Paraguai. Tem sucedido at~carem canoas que iam do Diamantino para Villa 
Maria, e se não nos hostilizam mais frequentemente é do medo das nossas armas." 

(3) Manô.ioca d' água. 
(4) /Ielaiino-p6-páre, tradução provável: Helotu:rizl - preto, p4 - rio. p4r4 - harr'!· 
(5) lpecacuanba (P1yclwlria lpecacua(l.lra), o mesmo que poalha, poaia, 1;1lanta pe.rt~~n-

te àa ruhiácea,, da qual ae extrai a Emttina, ·medic~'ento especifico no tFít,tamento da ameb~ 
e outras doenças. Poaieiro ou poalàeiro é o aertanejo que se dedica à. coleta da raiz.da referida plan
!inha, de 6tima qualidade e abundante nas mata. densas do alto rio Paraguai. 

(6) Augusto Leverger. Roteiro da Navegação do rio Paraguay deade a fos do rio Sepotuba 
até a do rio S. Lourenço, Rio de T aneiro, J 862. 
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Os próprios Utnutina nem sempre indicavam as lutas com os neo
brasileiros como único motivo de suas migrações bastante freqüentes, 
mas também causas sobrenaturais tais como: doenças causadas pela 
ação dos espíritos; morta.,ndade provocada por "monstros", evidente
mente de origem mítica e rixas entre os diversos grupos umutina(7). 

Pode-se admitir que os Umutina, em tempos históricos vieram do 
médio rio Paraguai, das imediações do rio Sepotuba; dai se desloca
ram no século passado, s<ilm poder precisar ,a data exata, subindo o 
rio Paraguai, cedendo à pF0Ssão dos neob:rasileiros. 

Não é de todo exclu.ída a possibilidade de terem morado, em 
tempos remotos, ao noroeste do rio Paraguai,. perto das cabeceiras 
do rio Guaporé, talvez :nos rios Barbados e Barbadinho, afluentes 
daquele rio; porém nos mitos indicam claramente que a bacia do rio 
Paraguai é a terra de sua origem, pois, H aipuku, ancestral divino da 
tribo; considerado criador dos homens, ao indicar as terras a seus 
filhos, as divide em dua& partes: a dos índiós Umutina na margem 
direitâ e a dos demais índios na "outra banda" do rio Paraguai. 

Depois do contacto c©m os neobrasileÍI'.o.$., o mito parece ter so
frido modificação, pois tinham a necessidade de incluir as terras que 
o homem branco recebeu dó seu ancestral comum, reservando-lhes as 
terras da margem esquerda do rio Paraguai. 

Hoje os remanescentes Umutina ocupam a faixa de terras que 
lhes é reservada por Lei Federal, entre os rios dos Bugres e Paraguai, 
administrada pelo Serviço de Proteção aos Índios, com um ótimo 
posto instalado a uma,S d~s léguas da locaJi<laide de "Barra do rio 
dós Bligres", denominado "Fraternidade Indígena''. 

Os pequenos grupos de Umutina que vivi:am f pra do posto, man
tinha;m seu hábito de mudar-se freqüentemente; eram motivados pela 
mudança anual de suas roças, por epidemias causadas por sêres sobre
naturais e, possivelmente, pelo impulso originário destas migraç~s 
a que parece terem sempre sido submetidos, por muitas vêzes cons
truíam · novas casas em lugâres pouco distantes, sem que houvesse 
motivos de ordem econômica e de crenças sobrenaturais. 

2. Contacto com os N~obrasileiros 

As informações históricas são quase unânimes em descrever os 
índios Umutina como aguerridos, defendendo com denôdo as suas 
terras contra o invasor neobrasileiro. Mas tudo indica, que, em tem
pos remotos, recebiam em paz o estrangeiro. 

Foram os próprios Umutina que contaram ao autor suas proezas 
de out:P.ora, isto é, antes de sua pacificação em 1911. Em 1945 havia 

(l) Atdbuem as doenças à açlo do espfrito das doenças - "Hnrll!lo", entre os monstros 
óitam "Pirokokotá". Vide Cont~ Lénda& e Mitos. 
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ainda yá:1'ios velhos .que tinham paiiieiNado <iakl in.vestidas ou ;vingf}fi
ç~s contra o_$ oi:Uados invasor~s. E, fa,to digno c;le no.ta, d~mQnst~a
vam êstes velhos certo prazer em r~Iata:r· ct>m minúcias as, técnicas 
aplitiaàas em suas .gue:rrilhas. 

Iilformã;vaim que, quando um Um.utilia planejá:Và ô ata.quê de 
\*ingahça a detenninado n1Íc}e0 de ;neol\>.tasileiF()g, IDâBGSfV.>á Ifi'en"Sa:
geirOS às ·casas âGS indi0s1 esf),alhadai.S pela mata cpme aindA ena eos
tU.me. em l~::l.5. 

De madrugada ouviam ... se sons de buzina. Então te.à.os, os gµer• 
-reirqs se p,,repaÍ'avam, adt>mando-se c:omo pltra um~ festa .. Pintavall). 
o i:ostp de pltêto com eumo de g~hipapo, colóoavam os· ,enf-eite-s de 
penas .mú.lticores .e armav-atn-ise de arco e. fl<fehas .. e do pesado tàeape.. 
-esp:ada. Os mais v:elhos .atavam ·a "~~r~a-d:os-v:elh0sn n-0 alto da 
cab~~. -

.A.tacavám durante a rr0ite quando Q ,inimig{j) estava dormitld.f>.. 
O ataque era.. cuid~d@s·e.mente pla.nejad:o. Postaivaim ·ô.,ois homeps; e.m 
c.ªda .$ãiIP:a da ~~$~. 0 §1: o~tros ~e ~Sc:óJl~{i.Ql. ,A $ determinadp $.inàl 
ateavam fo§o ~- ca~., sô de mn •lado. -Os habitantes,, assustados ~las 
chal'ílas, ptaeuravam sair e eram mortos. 

NãQ têriam pôu,paâo homens e nem mulhêr~s,. Algun~ -afinu:a;vaitn 
gué. àtirávam criança's a0 ar:, espetando-as em suas armas na qu.éda •. 

Não s.~ ~·11bmeti3m ~ ·nepJ:p~m t1at1tm~nt9 P,e · P:uii.ficagão, nem 
realizavam. outros rituais semelhantes: ãpós 'o morticlll.io. 

Em capções rit~daa>: que lembravam. b~la.qas(8J, glorlficav;:;i,m 
a.s açQe$ her~i:c;as d~ alguns. . ances.trais, qMe p~la sua .c-Orag~m cons~ 
gtl.i:ram der.rotar o inva~(;jf de suas t~rras. 

Na guerra 'U;say31~ lJ.m~ fle.cha e~R~iail, . v:enenoS&,, com pont~ 
13irgm. d~ tag~átínlif\ (Bíxó.), 9.11.e, ªí.rida era· conh:eeiâ_a entTe ós mô
radores .dá região como fleelia ~·'yuru~aré'.'' ,. ou tanieém "yu'Paré'·"~9). 

Bopof,f,pq, Umutina de qn$ cin.Qoent-a e ein,_co anq.s â:e idade, con
tava qhe, quahdo mênino, sêus parentes eorta:v:am as cabeças aos 
inimigps, moqu.eavam-rtas e e-omiam-na1s '''pana aumentar,.c a cor;a.gem'~l 
D(i)S dentes teriam feito colares paxa -a e,.$pÔStli ~· a filhin,lia. Um. a.n
tepassado, de npme Yulap'áre, tet:ia morto Ihl,iitos ''eíVilizatld~" com 
seu 'traem.pé-espada., A esp;ôsa de :Y:ul,apd;tf§ era um.a, d.e duas mulheres 
civilizaàas, que es Umutina tinham ~apii.ado, avQ° dos atuais indios 
J:uf:C~pq, ~ Mitoponepif,.~ qu,e, l'.e3lfüent~, ãp:resentJLm ~l~ cªracter~s 
físiêos europeus. · 

Úm outro antepasS"ailo, ()tore~, t.eria mf>.rtade> o pênis dos ini,;. 
migf>s mt>rtos, estie.and.o e -se~ndo a pele retirA<:lª, fazençlo em s~-

, (8) Baladas - _tr.ata:•se, principálmente, de uma canção: ''Hé-h~PÃP~" {vi<le "al"te, mu
sjea"), M~ S~hmidt:. "Los_ B~rbadoa o 'Omotinu -e~ M.atto Groaao' €B~aiil)'', A:aunl;i6n. 19,11~ ,a 
transç.re:ve ~ J:?Àgj~- 51, "Canf'oa qê loe Vmótina''. pori~, ·~ t:ráduç_ãó. 
. . (9). Flech~ . ae "faquariDháf', ~o ~ada, ~Di-~ tóxica ~fo ptóP.rio P.t.ª~ u"~º" (:Vide 

drma.t e, U:Un;.rftw/J~ 
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guida buzinas de sinalização, que comum ente. eram feita$ de rabo de 
tatu. 

Quando os Umutina aprisionavam um neobrasileiro ou outro 
inimigo, o que não parece ter sido praxe, matavam-no, depois de 
terem obtido de sua bôca o seu nome, que o matador juntava a~ 
seus. 

A deduzir dos sobreviventes Umutina em 1945, de acôrdo eom 
,SUà idade, pode-se concluir· que as lutas cont:ra os neobrasileiros ti
veram a máxima intensidade aproximadame:at~ há cincoenta ano$, 
ocasião em que as matas do alto rio Paraguãi se tornaram al'\'o üe 
interêsse económico devido à ipecacuanha(1º), diamantes, ouro e à 
caça abundante. 

Ná obra de autor desconhecido "Missão Rondon"(11) lê-se à pá
gina 365 o seguinte trecho, que traduz bem a situação encontrada: 

"Os Ba-rbados: A!3 nações indígenas até aqui enumeradas são as que se 
0J.l.Çon~ram na linha troneo, dé~de Diamantino. até o Madeira. Vimos, porém, 
que o .Coronel RoNDON ceriStrnio também vá.rios tamaes, entre os quaes figura 
o da Ban:a dos Bugres7 cujo· ponto inicial A a esta~ão dos Pareeis. No tra:çade 
deste ramal era obrigatória a pàssagem através da màta da Poaia(12), na margem 
direita do alto Paraguai. Em tal traYessia residia a difficuldade máxima. da pro
jectada construcção, porque ahi vivem os indios conhecidos pelo nome de Bat'
badós, que, desde os tempos coloniais, nunca cessaram de hostilizar nossa gente, 
repellindo sempre com violencia todas as tentativas que do nosso la.do se fizeram, 
para penetrar nas suas terras, quer fossemos a mão armada, quer com mostras 
·de. amizade e intenções pacíficas.'' 

Esta d'escrição. demonstra bastante etnoc,entrismo, pois é sabido 
que os nossos índios· geralmente só se tomavam hostis depois que 
recebiam do branco mostrai:? de suas verdadeiras intenções, que até 
hoje consistem unicamente em espoliá-los de tudo o que possuem. 

O intérprete do autor e principal informante, Kupodonepá, con
tava que uns seus ancestrais, Bakotapú(13), Kabiarepá e Iayukotóre 
ficaram famosos nas histórias contadas na tribo dos Umutina por 
seus atos de vingança. A mãe dos mesmos, entretanto, vivendo em 
susto constante pela vidª1 de s,eU$ filhos~ prepà:vava cinza de carapa~a 
de .rab<>tí(14), de conchas la;custres, capim navalha e dos espinhos 

(10) lpecacuanha, erva medicinal. conhecida na região por poaia e poalha. 
(11) MÜl'ão Rondon., livro muitô raro, de autor an6nimo, que trata daa expedições da ''Co

missão de Linhaa Telqraphicas Estrat~gicas de Matto Grossó", chefiada pelo então Coronel Ron
don. Segundo o estilo da narração ~ as informaçéSea precisas nêle contidas, ~ de supor ser de au
toria do sr. Coronel Amilcar A. Botelho de Magalhies, autor da maioria das obras a&bre o Ma
rechal Rondon. 

(12) Mata da poaia - mata, onde existe a Ípecàcuanha. erva medicinal típica da regi.lo 
do alto rio Paraguai. 

(13} Bakotapú - fndio ~qüentemente mencionado peles Umutina em suas con~nas, 
·~v'A:velmente trata-se. do meamo Tndio que co~ta do relat6rio dQ .S.P.I., R. An. (Matto Gr.osao) 
1920~ fls. 22 a 25. citado adiante. '· 

(14) Ciu-apaça de ja6uti - eatt>jo que protege o corpo do quel8nio terrestre 1ulamerfoano 
TulWÚI tknticulafa. 
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agudos dum arbusto, pois acreditava que este pó, esfregado no-corpo 
dos guerreiros, os tornasse invulneráveis. 

K upodonepá, que tinha convivido durante vários anos com os 
neobrasileiros> demonstrava ódio profundo aos mesmos, pois, segun
do informou, seu pai e tio tinham sido mortos por balas traiçoeiras, 
quando estavam pescando com arco e flechas nas margens do rio Pa-. ragua1. 

A nota seguinte, extraída d.a obra do PadPe Nrc.oLÁ.o BADARIO-T

TI (op. cit. pg. 49) parece confirmar, sinão o mesmo acontecímento, 
pelo menos outro idêntico: 

"Prova de que elles nãp são agressivos é que se mostram pacíficos, em 
quanto não são provocados, como demonstra exubei:a.ntemente o facto seguinte 
que ouvi do proprio protagonista: 'Um cavalheiro da Barra dos Bugres, nave
gando pelo Paraguay com alguns companheiros, encontrou um dia na ba.rranca 
um Barbado que lhe fez sinal que podia continuar a viagem mas que seria morto 
se procurasse desembarcar(15). Não satisfeito, o aventureiro desembarca e o in
dio fo.ge: êste infeliz é· perseguido e utna certeira bala de Winchester o pros.tra. 
mortó no chão'. Interrompencl.o-lhe a narração, perguntei-lhe eu: Porque o se
nhor matou o coitado do Indio? - Porque fugia e ia avisar os outros." 

"Praticado este crime, os viajantes voltam para as carn~as e regressam para. 
a Barra dos Bugres. Pois bem, mezes depois nova expedição se organiza contra 
os Barba.dos, mas d'esta. vez deixa.ra-se ficar em casa o .matador do índio. Che
gando a certa altura e emquanto menos o esperavam uma flecha certeira partin
do de uma moita trespassa o coração a um pobre moço muito parecido com aque
le cavalheiro. Quanto aos outros entenderam ser mais prudente voltar para a ca
sa agradecendo a Deus terem :escapado á morte certa, persuadidos de que os ín
dios mataram o moço j_ulganao castig~r o assassino de seu irmão." 

E continúa: 

"Os Barbados são robustos, mais claros de que os outros indios. Causa. 
admiração ouvir dizer que elles cultivam em comum immensa.s roças de milho e 
de mandioca". 

"Uma expedição armada, que conseguir~ entrar à força ao acampamento, 
destes indios, encontrou um bello acampamento composto de chupa.nas cobertas 
de folhas em uma das quaes encontraram dependurad()S na parede um machf!.,do 
e wn rosa.rio ao lado de arc,es e possantes e longas frec.has enve,nenadas.7'(16). 

"A respeito d'estes indios corre a versão de sérem descendentes de uma 
familia paulista(17) . Mas não é isto senão uma hypethese, porquanto a língua 
dos Barbados nada tem que ver com a portuguesa, da religião d'elles nada sabe
mos não existindo nenhum indicio. Aliás, se realmente fossem descendentes de 
paulistas como é que ainda. se armam exclusivamente de arcos e frechas, ignor.&il
do completamente o uso da espingarda ? A época da colonização do Brazil, re-

(15)' :É provável, ter-se tratado, simplesmente da "saudaçã.o agressiva" deacrita de~ 
damente' adiante. . .. 

(16) Flechas envenenadas - aó ae pode tratar da flecha ·mencionada a.cima (9), pois nã'o 
encontrei vestígios de terem usado .flechas ervadas atualmente e. nem em tempo1 pae1adoa. 

(17) Afirmavam ·os Umutina. fi!Ue raptaram duas mulheréa "civil.i.zàdaa", ancestrais de to
dos os ·umutina independentes, vivos. 
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la.tiva.mente recente, seria jnsufficiente para explicar uma modüicação de costu
mes tão profunda. Nenhum PQVO esquece tão cedo a. ,sua religião, a sua lihgua 
e os seus meios de defeza." 

"Ouvindo eu dizer que o governo de Matto Gr~~o tencionava organizar 
uma expedição para exterminar de uma vez os Barbados, eu formulei com o sr. 
RocBE o projecto de visita-los na minha volta para ver se poderia travar relações 
pacüicas e salva-los assim de exterminio inevitavel." 

"Mas, como se verá a seu tempo, no meu regresso tive forçosamente que 
passar pelo Diamantino ... " 

Diante de numerosas informações contidas em relatórios e publi
cações a respeito de atos criminosos pratic,ados pelo ''civilizado'''' con
tra ós Umutina, me parece certo que as hostilida.des foram provoca
das inicialmente pelos neobrasileiros e não pelos índios. 

Há uma remota possibilidade de que a chamada. "saudação agres
siva", cerimónia de recepção ao hóspede praticada pelos Umutina, 
tenha em alguns casos provocado hostilidades por parte de algum neo
brasileito que desconhecia êste hábito curioso comum em diversas 
ribos na América do SQI,, seg~ndo llERBERT BALDUs(18). 

É tão surpreendente esta saudação peculiar, que mesmo preve:
nidos, os assim saudados não deixam de experimentar uma sensação 
bastante forte, conforme se pode deduzir das seguintes notas, extraí
das do diário de viagem do autor: 

"Em 1943, um grupo dos Umutina independentes veio nos visi
tar no Pôsto Fraternidade Indígena. Encontrâvamo-nos no terreiro. 
Atrás estendia-se uma capoeira, e adiante, a mata que margeia o rio 
Paraguai." 

"Finas colunas de fumaça se levantavam a certa distância. 'S.ão 
os fndios', disse o encarregado do pôsto, 'anunciando a sua chegada'(19). 

Após algum tempo uma outra coluna de fumaça se erguia na màta. 
Passadas algumas horas, lá pelas três da tarde, repentinamente, sur
giram da capoeira três vultos, aos saltos, aproximando-se do nosso 
grupo. Eram os Umutina! Tão diferentes no aspecto dos que conhe
cíamos do pôsto indígena, vestidos à moda dos neobrasileiros." 

"Pararam a uma distância de uns trinta metros. Levantaram o 
arco pesado em posição d@ atirar, retezando-o com a flecha apontada 
para n:ós. Batiam no solo com os pés, soltando um grito pavoroso. 
Em segwda ouviu-se o estalar da corda do arco, sem que a flecha 
partisse." 

"Novamente, os três índios saltaram, ora para a frente, ora para 
os lados, pararam e a mesma ameaça com arco e flecha se repetiu." 

"Ficaram parados bem à nossa frente, a uns três metros. Arcos 
retezaQ.os, flechas nas çordas, que a cada momento podiam partir 

(1'8) Herbert Baldus, "Bibliog.rafia Critica da Etnologia B.rasileira", p. 643, 1463, t'eferêh
cia fei'ta a Max Schmidt,. "Ergebn~11se n:iej ner !'Weijahrigen Forschungarej.se in .Matto G~osso" .• 

(19) Durante a mmha conviv~_ncia de oito meses na malo,ca umutJna., nunca os vi uaa.r ·a!
nais de fumaça para anunciar a sua chegada, porém buzinas, audíveis a grande distancia. 



82· REVI:5TA PO MUSEU P .A'.ULISTA~ lt S., VOL. EI 

em vôo mórltfere, e no:va;ment:& o ~stalar Stl;rdo da corda; sem que, ~ 
:fleelm, eegura entre o indic;a.dar li} polegar, se rn0vesse."' 

''·Os mdi~· gingavam fortemente <(Oin o tronco, cocp:ichttv:.am 'ª~ ... 
tadamente em seu linguajn.1\ Estav:am tt>.dos e~citados, tremendo e 
'fal~ndo, SEtm qlJ;e: se ouvissem vng~is.. P~lavra.s :saltaS' e f11a;ses inteii::ts 
etâtn re.petidas muit~s vêz~s" e tl\Q.ó füdíC:av:ª' alto nervosismo." 

'"Dep0is de álgwn temp0 ·o indiG que· parecia ser o ma,is velha 
pronunciou ~l~~· p,al~"\tT~s , eom v:og~is perfeit-am~nte audíveis'[ 
Mas a conyersaç:füo com ºª in<:Jios do pôsto indíg~n-a ~ontin:q,a;vª' n:9 
nervoae cocHieha-r ~J ' 

"Fomqs, finalmente, :a,yrel;1enta,do~ um por Ulll,,! Qs· Jndiqs didam 
o seu nome ~ qu.eriàm saber o íIQS~Q, :rspetirrdo-o numérosas V.ê'zes 
até memori'2iá-lo~"" 

"Pa.s:sado algum t~mpo~ SD,,!'.gj.u um g;g.:art0 indio, que,·· r.eRethi o 
.ritual e parou bem em minha frente.. Tremia êie: exoíta;çâlo é fazia a 
me..sm.a pe.rgunt~ a re~peit<!> do meu nome.: MiS:tekam~1 mistekamê 
- oomq te. chall\as·?" · 

"Presenteei-.o -sõ.mente com um punhal, pois já tín.na dado todos 
os maçnado~ ilispÇ>ní:veis ~os outr0s.. Re©e.beu o punhal, falando bâi
x)hhQ cuin o~ outt~. Logo ~e aprqxi.m,ou d~ m.im, ergu,endo ª' :faca 
de dois gumes à altura dôs meus ombrõs, comú se qws,,~~e finoá-l~ 
entre. :a. cla;VÍ'Cula. e a om0plata., diretamente no meu ~o:uação. Auto
m~tjcameiite. recuei, :cindo~ A.tuJ.~are bahco-u ai arma, e sorriq tamb'é:m. ,., 

Esta prátiea da assim o!R:tma<da '',~au<llação ;áigt~s&i:v:a'' deve ter 
si~o tradiciena;l entre os Umutirra, ape.sar de não haver re(erêneia.s 
ilp,s escassp~ inf9rmes hiS.tôrieos G.esta tribo. Ronden ~s~i~ti~,_a,, quan
do pa~ificou oo Umutina, e dêle, trâlv~z, seja .a primeira êlescriçã<1i 
p:ublieada n.11ma de :suas notáveis c0nferênera;s (2ô): 
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tivemos tempo de voltar do espanto da nossa surpreza! Os arcos, cedendo à forte 
tensão das cordas, curvam-se e armazenam a força destinada a ser t.ransmitida 
às flechas! Já soltas as cordas, os arcos destendem-se; ouve-se o estalo secco ào 
bater daquellas sobre a :rrui;deira destes. Si algUm de nós, cedendo a um impulSo 
natural e legitimo, fechou o.s olhos, terá perdido a parte mais imprevista, e a uni
ca plenamente agradavel de toda esta scena, a verificação de que as flec'fms não 
partiram, mas ficaram retidas -entre os dedos que as dirigiam e guiavam. As cor .. 
das foram soltas em vão; e tude, emfim, não passava de mera enscenação, de.sti
nada, pura e simplesmente, s. t1·aduziT os sentimentos de cordialidade e de bons 
desejos dos que a mont~ram e ~xecutaram." 

Esta saudação,, apesar de ter -sido sobejamente conhecida pelos 
moradores, após o contacto mais repetido entre êstes e os índios Umu
tina, ein alguns casos, mesmo assim, provocou desentendimentos, 
conforme consta de um éxcerto de Relatório do Serviço de Proteção 
aos 1ndi.os, R. An. (l\1ato Grosso) 1920, fls. 22 a 25: 

"De regresso de minha viagem ao Rosa.rio Oeste recebi vosso telegrama 
n.0 647 de 23 de setembro, pedindo informações urgentes sobre o assalto dos índios 
aos seringais do sr. Bel. Alexandre Magno Ador1 cuja respo3ta telegrafica tran:s
crevo.11 

"Telegrama em resposta ao oficial n.0 647 de 23/11/920, em 16 de setem
bro de 1921." 

"Dr. SAMUEL SILVEIRA LoBo Inspetor Indioi:;1 Ministério Agricultura. Rio, 
66. Vosso 283 pt Acabo regressar viagem Rosa.rio Oeste fui procurar seringueiroB 
atacados pelos índios que não encontrei por terem seguido Cuiabá pt Informa
ções nos deram erroneas (ndios atacados e não seringueiros pt Exponho fato: Via
java para o mor1·0 do Mutum o chefe baTbado Baco-tapo(2 1) acompanhado de 
seu filho menor, Kicodonf;pá que depois de nt ravessarem uma estrada d~ serin
gueiros saíram num porto <lo Paragu~y proximo ao rancho onde moravam dois. 
seringueiros de nome AlexanQ.ile Ador Martin e Angelo enco.ntr~ndo-os no p:ort.o 
pt" 

"Este chefe é muito trocistã gostando de assustar quem encontra,(22) pro
cedendo assim com os seringueiros q_ue apavorados correram para o ranC'ho p~
garam em carabinas e dera.Ili oito tiros pela bulha mas não os atingindo pt" 

"Sendo atacados, os índios esperaram algum tempo nas proximidades do 
rancho flechando o chefe com uma flecha de faca. o seringueiro Martins e o filh-0 
com uma flecha de seriva a Ange!o pt Estive na 1.1.ldeia no Alto Paraguay e são 
e~tes pormenores que pude colher dos índios e confirmados nesta povoação em 
presença de diversos cidadões pelo Reringueiro Angelo pt" 

"Est.e chefe passou um mês sem vir ao posto, sendo necessário a minha 
ida a aldeia para convencê-lo de nos visitar pt sendo assim os indios é que foram 
atacados primeiro pt" 

~stes acontecimentos deram-se aproximadamente dez anos após 
a pacificação. Em 1918, alguns anos antes, deu-se outro incidente 
semelhante, descrito no Relatório do Serviço de Proteção aos Ínâiõs 
R. An. (Mato Grosso) - 1919, fls. 17 e 18: 

"Tendo os indios Barbado:s visitado pela primeira vez em outubró de 1 ~18 
o Povoado dos Bugres, e consecutivamente mais 3 vezes em um~ delas hospedf:L
ran1-se na casa do En.c~l'regado do Posto, fato que, fez. acreditar dever de.sa,pare-

(21) l}aco·tapo, vide (9). 
(22) É evidente tratar-se da tradicional "saudação agressiva" dos Umutina. 
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~u~nto .t), sua p~cj,Ijç:;ição, esta, parec._i~ definitiva a'Qós os pri
metr<f~ c:ç>htã~tos et>Iíl os Ufuutina) e, nãb se. espetavam O$ aconteci
ment@s que agravatam as· reJawões entre ©S fu:nci©rtmois do '.~P.I. 
e os Indio~, que :rela.tamQs: ~cima, p:ois ern 1915 co:m:sta d~ Relatório 
do Sériviço üe PPO:te~ç·ãõ a0'$ Ín5liQ$; ij.. ~- (Dir~ct.oria) 191~: 

"' ... regre'ssamos .ai!) Posto, onde encontrei Yqua:si tO:des os índios. atacados 
de Sarampe.''. · 

(2~) É· ac.ejtáve1 a: idé.ia, que 'OS Umufina f,Í;vessem pratieado a '"saudaçio ag:r.ei;si:va" como 
"sina~ de amizade''. · 
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"Traba.lh~ insano e improficuo1 não nos dando prazer, jâ pela. rapidez que 
a molestia alastrava e o furor dos índios contra mim, dizendo que o único cul
pado deles morrerem somos né~. que do nos,ao meio é que levaram a moléstia, 
como também s0·mos forçados f!l reconhecer que não dispomos d:e meios para dé
belar tão terrf vel mal. Possuía o Posto sômente uma. quantidade insuficiente de 
remedios contra cesão, (24) que não nos serviu, restando-me o óltimo recurso, de 
isolar os inf estaçlos pelo rna.1. O~ sãos levei-os para as proximidades dos seringais 
do alto Paraguay, deixando os doentes pouco acima da Cachoeirinha." 

"Temos que lastimar a perda de 1/3 da população desta aldeia, que con
tava umas 300 almas, quando restam unicamente duzentos convalescentes, com 
àspe·ctos de cada.veres e · não do'S valentes Barbádos que pacifiquei. Com que pe
sar ouvi Boepá falar, momentos. depois de sua mulher Paurpé expirar nos braços 
do bororo Kutipi B acureus: 'De que nos serve tanta farinha. e roupa se morre
mos todos de moléstias que voces nos passaram. Agora. que todos nós morremos, 
voeê que diz ser nosso a.migo, porque não nos cura?' E era.mos impotentes para 
debelar o mal." 

A pacificação dos Umv.tina foi reali~da em dive,rsas etapas. O 
iniéio foi feito em 1911, quando o então Coronel Rondon mandou 
instalar um pôsto de atração. Depois dos primeiros contactos pací
ficos deram-se novos desentendimentos nas relações entre índios e 
o pessoal do S.P.I. motivàdos pela interferência pouco hábil de ter
ceiros, princip.ahnente seringueiros e poaieiros. 

Depois disto, o paulistano I-Ielmano dos Santos Mascarenhas con
seguiu a pacificação, que se pode chamar de definitiva, sendo, con
iorme consta dos relatórios, o primeiro a entrar numa aldeia umutina. 

Dêste fato deu-n·os um relato bastante interessante, e que consta 
do relatório d o Serviço de Proteção aos Índios, R. An. (Mato Gros
so) 1920, fls,. 12 a 13 e 21: 

"Chegamos à casa do cacique no dia 28 de maio, às 13 horas, sendo a. 
mesma coberta com folha.a de palmeiras e o chão forra.do com esteiras de ca.etê. 
Vi num canto da casa, um tecedor com uma tanga começada.. A casa media. vinte 
e cinco palmos de comprimento, por 20 palmo.s de largura, pouco mais ou menos, 
construindo dentro da mata, só derrubado o lu,gar onde a mesma foi feita, dis
tando mais dos outros, uns 50 metros mais ou menos e. ligado por picadas. De 
passagem contei 20 casas. Aguardavam a nossa chegada muites guerreiros, mu
lheres, meninos, meninas, que nos receberam muito bem."(2li) 

"Ofereceram-me mel que aceitei; enquanto o cacique historiava a viagem, 
êles arrumaram-me os cabelos, tingiram-me o corpo com tinta de urucu, colocan
do a testeira do chefe(26) na minha cabeça. Nesse dia fazia justamente um mês 
q,ue conversei a primeira vez com êles. Continuamente chegavam mais índios 
que iropo$sibili-tavam-me de in:>$pêcionar melhor a aldeia por ter que atende-los. 
'Receiando que ~les cometessem violencias com os jornaleiros que ficaram guar
dando os brindes, e depois de pe.rmanecer uma hora em casa do cacique, dei o si
nal de partida, contando 116 pessoas de ambos os sexos e diversas idades. A 
maior parte doa. índios estavam caçando e durante o trajeto de volta a.onde a
chavam-se os brindes, encontra.mos muitos dele& que vinham carrega.dos de caça, 

(24) Cesão - malária, impaludismo. 
(25) 'A "saudação agressiva" parece ter sido realizada somente quando 08 índios se a.f~ta

v,am de sua aldeia, ·e não ao receber o visitante. 
(26) "Testeira de chefe" deve ter sido o diadema de penas de peito de arara vermelha, u

sado por todos os homen11, pois entre os Umutina não existia o .rlaJu.r de chefe de aldeia, a não ser 
o de chefe de excurs.õea ~erreiras, dos cerimoniais e da pesca de timb6. 



86 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

palmitos, cocos de aguassú, etc. Chegamos a.o local dos brindes às 3,5 horas da 
tarde, sendo abatido uns hois1 que distribui.:lhes juntamente com os brindes, de
baixo da melhor ordem, regeessando todos 1o:go para não ·ehegarem muito tarqe 
a. aldeia, pedindo-me que lhes levasse mais brindes, com especialidade cobertores 
e redes." 

"São de estatura regular, variando e.ntre um metro e quarenta a um metro 
e oitenta, robustos, usam o cabelo comprido, amarrado por uma tira de pano, 
feita por êles mesmos tingida de urucum, as orelhais f'urada.f;., com brincos cuja 
argola é :de coco de tucum a9nde dependwtam penas de, a:ves,,.. periquitos, ma:ra
canã e J?;aviã.o pequeno, mais conhecido pelo nome de carrapateiro, furam o lá
bio inferior onde coloeam uma raiz de caetê, com o comprimento de 4 centímetros, 
com uma saliencia redonda, já própria, que fica entre os dentes e o lábio, colo
cam nos braços, em cima do músculo abaixo da clavicula, um enfeite de penas 
com 8 centímetros de comprimento por 5 de largura presos com resina de ameixa 
e seringa e tingem o corpo de preto, com tinta da fruta genipava e de vermelho 
com fruta de. urucum. Tem os pés e as mã<;)s muito bem proporcionadas o que 
se admira daêlo o serviço pesado e as confmuas caminhadas que fazem." (Pran
cha I) 

"Na parte genital dó homem usam amarra-lo com uma embira estreita. 
Dedicam-se as roças, caça, pesca, fabrico de arcos e flechas e colhem o côco e 
palmito do aguassú, do acury e diversos outros frut.os silvestres, que são amar
rados com imbira e a.Içado na cabeça. Peso excessivo que difici1mente consegui
mos carregar uma legua, quando eles carninharn com facilidade de ma~hã à noi
te." 

"São demasiadamente supersticiosos, tendo muito medo da alma do outro 
mundo etc. a quem chama de Vanicki (diabo)."(27 ) 

· "Tratam com muito carinho as mulheres, não batem nos filhos, a.os quajs 
exigem uma obediência cega. Casam-se geralmente aos vinte anos em diante, 
mais depois de possuírem dois dentes de onça. A cerimonia do· casamento consis
te unicamente em enfeitarem os noivos. Os homens encherem-lhe a casa de c.~ça, 
frutas etc. e as m'lllheres levlUn o tear, o fuso, panelas de barro e algodão."(28) 

"Os mortos são enterrados na sua própria casa, o corpo é envolto em es
teiras de broto de açay juntamente com os seus apetrechos de caça, guerra, ves
tuário, etc.~ A viúva ou os pais, choram o morto durante três dias, findo os 
quais, queimam a casa."(29) 

"As crianças logo que na.scen.1, são levadas ao rio e batisadas, com o pri
meiro nome; depois que podem usar o arcp, recebem o sobrenome.(ªº) Usam 
en,volve-las em imbira cur.ticia e amac,iada igual ao melhor dos nossos tecidos, 
bem amplo~, envolvendo todp o corpo do recém-nascido." 

"As mulheres usam çortar o cabelo rente ao couro cabeludo, do qual fa
zem colares trançados para os homens, n:ão furam o lábio inferior, mas furam 
as orelhas onde colocam brincos identicos áos homens, s-endo as penas maiores, 
caídas até os seios; usam colares de dentes de animais selvagens com excessão 
dos dentes de onça, nas costas tem uma porção de ossinhos de anta, cascos de 
caitetú e uma cabeça pequena; em volta da l!intura até o meio da cocha usam 
uma tanga tecida de algodão e tingida de v:etmelho." 

"São muito meigas, de índole docil. Senhoras absolutas em sua casa as 
quais os maridos obedecem sem discussão. Cuidam unicamente, em tecer, cosi
nhar, enfim em todos os serviços domésticós."(31 ) 

(27} Informação imprecisa, certame.nte colhida durante a curta hora da visita do infor
mante. 

(28) 4's mu1heres umutina a:judavam também em outros afazel'e.s além dos aqui citados. 
(29) Casas, abrigando sepulturas, eram conservadas durante muito tempo; casas sem se

pulturas, eram queimadas, quando abandonadas. 
(30) Na realidade, os Umutina possuem entre oito a dez ou mais nomes. 
(31) As mulheres participam dos trabalhos na roça, colheita, coleta de frutos e nas grandes 

pescarias. 
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"O meu maior esforço nesta pacificação, foi fazer os índios compreende
rem que, os brindes não lhes dava.mos por receio, e sim por amizade. Para po
dermos acostuma-los ao serviço e para. cortar esse mal pela. raiz, pois eles não 
queriam compreender que da.vamos os brindes para chama-los ao nosso meio, co
mecei por suspender essas ofertas, até mesmo a alimentaç.ão, para que êles. ce
nhecessem qual o· nosso objetivô, sendo essa medida tão eficas, que hoje o abo
rigene Barbado trabalha com prazer para poder fazer jús ao brinde." 

''Nos princípios foi necessário pagar-se um caldeirão e um machado por 
1/2 ou 1/4 de dia de trabalho. e presentemente êles l>édem as feJ"ramentas para 
trabalharem, permanecendo conosco uma e duas semanas indo toâo dia ao ser
viço, ficando as mulheres, nos serviços domésticos do Posto, para receberem maior 
quantidade de generos, pedindo-me insistentemente que construa casa para eles 
morarem." 

Quanto à eapacidade dos indios, neste caso particular os Umu
tina, de se adaptarem às exigências da civiliza~âo, os extratos do re
latório do S.P.I. de 1923, às fls. 139 e 140 dão vivo testemunho (32

): 

"Sobre os fudios Barbados, cujo numero se eleva a 120, todos frequen
tando o Posto, onde permanentemente resid~m 36, só posso dizer louvores. El~s 
executam ao lado dos traballiadores civilizados os serviços de lavoura desc&n
çando apenas nas horas mais quentes do dia. Quanto ao estado de pacific~ã.o 
dessa tribo em geral, posso afirmar-vos ser ele completo." 

"Entre as cousas que mais dispõem a favor dos índios Barbados além da 
sua cq.rdialidade, tão diferente da defesa que até beih pouco lhes era atribuída, 
figura, o fato muito notável de não terem_ eles nenhum vício, tendo mesmo hor
ror aos vícios dos civilizados, tais como: fumo e bebídas seja de que qualidade 
fôr." 

"A sua natural altivez se revela bem claramente no fato de não pedirem 
cousa: alguma a nii~guém por mais que a desejem de p,Qssuir; i13~0 se dá niesmo 
com às crianças." 

"O aspecto é de uma sizudez que encanta, e começam já. a adotar os nos
sos habitos, de cortarem os cabelos dos homens e deixarem crescer os das mu
lheres."{33) 

"Estes fatos revelam llJlla. profunda transfor.mação, po.rquanto até cerca 
de dois auos atrás, a simples preposta de lhes cortar o ·cabelo constituia uma o
fensa para eles. Também já vão perdendo o habito do cumprimento guerreiro 
que a tantas pessoas assustava ao primeiro encontro, e que consistia em gingar 
o corpo e retezar <;> arco como em ameaça. As mulheres são muito motalisadas 
e descentes parecendo-me que entre as índias do Brasil podem haver tão bo~s 
1nas nã-0 1nelhores em qualidad.es femininas: Entre eles não e1'iste a poligamia 
e os casais, tanto quanto me tem sido pos~ível observar, trata1n-se com respeito 
e fidelidade." 

11A indústria é exercida pelas mulheres que fazem redes de tucum para 
pesca, esteiras de fibra de burity para do1·mir, peneiras de talo da mesma palmei
ra, sapiquás e todas as indú.Strias dessa ordem, reserva;ndo-s~: o h0mem para o 
fabrico do arco e inais instrumentos de g~erra. e caça." 

"Os homens são bons caçadores e pescadores, sendo comum a caça de um 
ser dest inada aos outros." 

(3ri) É e11pantoso o rápido d:ecllnio da popula,ção umutin~, citada em reJatorio do ano de 
1920 em duzentas ahnâs. Em 1945 encontrei s6 25 na mata. 

(33) Deve ter-se tratado de um3. atitude expontAnea e passageira, pois ao visitá-los em 1945 
os Umutina independentes usavam o cabelo à moda tradicional: os homens deixando-o comprido 
e as muJheres raspando-o. 



88 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

"Nas suas aldeias cultivam milho, mandioca, cará, ba.nana(34) e Ulil$ es
pecie de cipó a que os nossos t rabalhadores chamam cipó mand1·oca, de cerca de 
4 c~ntímetros de diâmetro, o qual tem entre a casca. e o centro lenhoso de 1/2 
centímetro de grossura, um enchimento de polpa qu.e, cosida ou assa.da. é mJiito 
sabo.rosa e substancial." 

"Consegui induzir os índios a extração da poa.ya(ª6 ) com_ que tenho "pro
vido algwnas de suas necessidades, popando destarte a verba da Inspetoria." 

O resultado do "contacto com os neobrasileiros" foi para os Umu
tina nefasto, eomo o é para a maioria das tribos indígeµ.as. Na pri .. 
meira fase foi a guerra e destruição pelas balas dos neobrasileiros; 
na segunda, após a pacificação, a introdução de enfermidades para 
êles mortíferas, que os dizimaram, quebrando-lhes o ânimo para vi
ver e se defender. 

Os remanescentes Umutina, em sua mai0r parte orfãos, educados 
no Pôsto Fraternidade Indígena, se tornaram trabalhadores pacíficos 
e dedicados, tendo, no entanto, esquecido t otalmente a cultura e as 
tradições de seus antepa~sados. 

3 . Contacto com. outras Tribos 

Os Umutina vivem hoje pràticamente isolados do contacto com 
outras' tribos independentes. Ao sul, na margem direita do rio Para
guai, encontram-se alguns restos de Borôro da Campanha e Guató, 
destribalizados; para o leste as diversas hQrdas de Borôro orient,ais 
ou Orarimugodogue; ao norte os Paressí e as tribos que costumamos 
englobar pelo nome de> Nambiquára ou Nh<J,mbi kuárq,, Todos. êles 
estão afastados dos atuais Umutina por imensas glebas de terra de
sabitadas ou ocupadas pelos neobrasileiros. 

Os Umutina do Pôsto Indígena vivem em contact·o constante e 
' direto corn alg,umas famílias pare-$-sí e nambiquára, seus vízinhos na:-

quele pôsto. 

Não observei convivência social ativa entre êles, nem desenten
diméntos evidentes entre êstes grupos indígenas de língua tão dif e
re:nte; observei contud.o o costume de apelidarem,...se deprecia.tiva
mente, chamando os Umutina de Kayelaháre - feios, seus vizinhos 
Paressí, ao que êstes respondem com Oikákoré, o que significaria o 
mesmo. 

Quanto àS tribos com as qu1;1iis, os Umutina mantinham contacto 
em tempos históricos, seja contínuô ou esporádico, pacifico ou guer
reiro, muito pouco se sabe. 

t34) O fato de o S'I'. H elmane dos Santos Mascarenhas ter encontrado bananeiras n.a aldeia 
umutina, pode indicar que cs Umutina as tivessem obtido antigament e, antes das ,hostilidades; 
todavia não é llma prova, pois it visitavam o p6sto antes que permit issem a ida a sua allleia. 

(35) Extração de poaia - ipecacuanha, rnbiácea, importante indústria extrativa da região. 
A raíz é empregada no preparo de diversos remédios da medicina moderna. 
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RI<rá.RDO FE.A~Cü DE AL~EinA 5.EBR.A e8p,. c.il,),, a;o de;s:e:ve,v;e:r a; 
loeallzªÇ:ªo dós '''b~rbado~r"',, cit,a outraiê' tribQs: 

"Tem fama de fetozes e até ae ànth11npophag0s. Para. confirmar. esta; o}1)i
nião conta-se o fac.to s.eguinte: Um tlia os h1dib.s Bar-bad.os fizetam Uti\á irre:utsã:o 
na tribu €!os Parce~is e con'Segui:rám artebata;r-1hes algtlll$ meniaos que lev:a:raJíl 
.con~igo. Qs Pai-~cis, censtern;a.dos, e. ·np: mesmo temp.o en1u;re,cid:os, forma>r,a,m 
mn~ c~ra.;v;ana al'Il)ada 'e mar.dhar.am contra .os B.arba.dos pa;ra. salvar -a prol~, s,e 
~inda Jpsse p.osstve). No cammho e;irn0ntl(~t~m uns s:eringueito& -e: poay.eir:ós ar• 
mados d~, espingan:l~s tt as. convida:ta.m a virem em seu ·au:idli@, Estes aeed'er~m 
e .a:ssim a ~~p,edlçá~: lotnou-ªe nrl:!;is: f<:>rmidável.n, 
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"Ao ser veridica. esta narração, os Barbados não evitam a accusação de 
serem an~hropophagos."(37) 

"É porém provavel que elles e.xerça.m tão horripilante cannibalismo mais 
por vingança do que por inclinação." 

"O certo é que os Pareeis encontrando os Barbados na floresta. não lhes 
perdoani., embora lhes custe geralmente caro, pois não 'sem motiv.:o d'elles tem 
medo extraordinario. As mesmas incursões dos Barba:dos c'ontra a Barra dos Bu
gres ou outras povoações são motivadas por precedentes que nem sempre fazem 
honra à civilização." 

Em suas histórias eontadas ao autor, os índios Umutina da mata 
faziam freqüentes referências a uma tribo, a que davam o nome de 
H abusé, com a qual teriam tido contactos tanto pacíficos como hostís, 
o que variava com a oportunidade e os precedentes; seus contactos 
com os vizinhos do norte, os Pareci, Rarecem ter sido sempre hostís. 

' 

Há evidente confusão a respeito do significado do nome Habusé! 

MAX SCHMIDT, em seu vocabulário (op. cit.) traduz Parecí com 
Ambusé (Habusé ?) em lingua u.mutina. Esta tradução, pelas minhas 
pesquisas posterjores, entretanto, merece suspeitas, pois os Umuti
na uma vez deram-me êste nome como designação dos N ambiqUrara, 
para, em seguida afirmar que antigamente nem conheciam os Parecí. 

Afirmavam que os Habusé teriam sido moradores da região "por 
cima tio rio dos Bugres, nas cabeceiras do rio Páraguai. Há uma ge
ração, mais ou menos, que não aparecer~m mais nas nossas aldeias" ... 

Ainda segundo as inf orma~ões dos próprios Umutina indepen
dentes, os Iiabusé 1,eriarn usado os mesmoi:i enfeites, tais como: dia
demas de penas de arata (bôdo) (Prancha II), penachos de mutum 
colados nos braços (xuá/re) (Prancha III), brincos coloridos de penas 
(Jl!J istetánobu), presos a anéis de côco (Prancha IV) de tucum enfia
dos nus lóbulos perfurados das orelhas; todavia, aissim afirmam, não 
tinham a fiia de algodão enrolada ao redor do coque (Xáremutu) ao 
alto da cabeça como os Umutina, pois teriam usado o cabelo compri
do e sôlto. No pescoço tinham colare,S de dentes de onça pará os 
homens (1nánetókop6-Ajikwetá) e de macaco e potcos do mato, para 
as mulheres. Usavam também o colar de cordão de cabelo humano 
torcido (Pazonó), e nas costas os portentosos cou.ros de onça, sussua
rana, jaguatirica, ariranha e lontras (Ptancha. V) (Akarikd). Não 
'Usavam o lábio inferior perfurado, e consequentemente também não 
o respeçtivo tembetá usado pelos Umutina; também não teriam fe
chado o prepúcio com o trançado de palha de< buriti (Bakeódok'wá). 
Os Umutina diziam que o peni~ dos Habusé 'era muito pequeno' . 

Ai3 mulheres H abusé teriam usado a saia de algodão tubular dos 
Umutina e todos os demais enf(;}ites. 

(37) É evidente, considerando-se as outras mformações lust6ricas, e as dos pr6prios Umu
tina dadas ao autor, que esta tribo praticava a antropojagÜz ritual em tempos hist6ricos, cujos mo
tivos exatos permanecem desconhecidos. 



REVISTA DO . MUSEU PAULISTA, N. s., vot. XIII 91 

Além disto, insistiam em afirmar que os antepassados dos atuais 
Umutina teriam aprendido dos Habusé, tôdas as fases e as respecti
vas canções do "culto aos mortos". 

Comparando a indumentária e os rituais conhecidos dos índios 
Pareci com as dos Habus_é (segundo as informações suspeitas dos 
Umutina atuais, que as aprenderam de seus ancestrais!) chega-se à 
conclusão de não haver identidade entre as duas tribos. 

No mito da "criação dos homens'' dos Umutina, Haipuku cria 
os primeiros Umutina e. os Habusé. ~stes afastam-s~ para a margem 
esquerda do rio Paraguai, "não querendo morar com seu pai, Hai
puku". 

OBERG, (op. cit.) à pg. 107 diz: 
"The Umotina say that they used to fight with a tribe called Abusé tlia.t 

lived to the north of them and with white nien." 

Os Habusé, em todo caso, devem ter exercido grande influência 
sôbre a cultura umutina, tanto pelo contacto pacífico como guerreiro. 
Os Umutina atuais acusavam-nos de antropofagja, tal como êstes 
foram acusados pelos Parecí no relato do Padre BADARIOTTI, e nas 
histórias éontadas pelo Umutina a respeito de seu contacto com ·(.)S 

H abusé, os próprios ú ·mutina se revelam como antropôf agos rituais. 
As histórias, que me foram contadas pelo meu intérprete Kupo

donepá, têm o cunho de relatos históricos, com exceção de uma, com 
sabor lendário, pois atribuem nela, a uma caveira, ·a faculdade de 
falar. 
Os Habusé - relato de Kupodonepá; 

I. "Dos Habusé os Umutina aprenderam a fazer a 'festa do 
milho verde' (Adoê) (38). Antigamente não faziam nenhuma. Todás 
as cantigas sâo dos Habusé. As que agora cantam, foram eles que 
inventaram. Foram eles que inventaram fazer primeiro lnuáripú1 
húrutare . .. ~s-9) eles falav,am a mesma língua, como os Umutina. ,,. 

"Todos foram bater timbó( 40). Não ficou ninguem em casa. Só 
o velho e cégo H amonepã ficou sózinho. Os H abusé estavam a ca
minho, tocando buzina para a sua chegada( 41). Quando chegou o 
tropél deles, o velho Hamonepá escondeu-se. Os Habusé chegaram, 
tocando cabaç11( 42) e cantando. Eles mataram alguma criação,, um 
socósinho e uma arára( 4'3) ." 

(38) dd8i - "festa do milho verde" - na realidade "ritual do culto aos mortos", que 
recebeu a denominação "festa do milho verde" pelos vizinhos neobrasileiros por desconhecerem 
seu sianificado. 

(39) Inuáripá, hárufare - são cançêSes dos rituais dos Umutina contempor&neos. 
(40) Bat~r timb6 - pescar com a seiva sap-oníf~ã. do cip6 timb~. 
(41) Tocar buzip.a para a chegada - os Umutina costumavam anunciar sua chegada com 

toques de buzinac de rabo de tatu, 
(42) Tocando cabaça - brandir o chocath·o, marcando o ritmo das canções: 
(43) .Mataram eocõzinho e arara - êstes animàis eram considerados portadores de almas. 

Matá- los deve ter provocado sua ira. 



92 REVISTA DO MUSEU PAULISTAi N: .S., VOL. XIII 

"Dizem, que os H abusé comiam gente. Eles carregaram a comi
da dos Umutina, algum pão de mandioca que dura mu1to tempo, 
Carimã( 44

) para fazer beijú e foram embóra." 
"Os H abusé ouviram as batidas do timbó e as gritarias do povo 

na lagôa, mas não se. importaram. Não foram atacar ~ nem espiar 
os índios Umutina, desprevenidos e despreocupados na pesca." 

"Dizem, que os civilizados são ruins e os Habusé são bons. Quan
do os índios estão batendo timbó, os civilizados aproveitam para 
atacá-los( 4 6). Os H abusé sempre vinham, levavam alguma coisa, mas 
não atacavam os Umutinas." 

"No outro dia f or.am atrás deles. Seguiram os rastos ma~ não 
puderam alcançá-los. Pousaram numa casa na beira do rio dos Bu
gres. De lá voltaram." 

"Depois de algum tempo mudaram-se rio a.cima e foram bater 
timbó numa lagôa. Os H abusé vieram âtrás deles. Uma mulhe~ não 
podia andar. Ela andava só se arrastando. O irmão carregava ela e 
todas a& suas çoisas nas costas, o que estorvava muito. Ela então 
ralou: 'tenho dó .de voeê! Póde deixar-:me e depois vem me buscar.' 
Deixaram ela descançando embaixo de uma figueira. Ela se chamava 
Huárepat,á. O irmão dela chamava-se Okwáporé. Quando os Habusé 
chegaram, encontraram ela sentada no pé da figueira. Eles cort,aram 
embíra( 46) e carregaram ela nas costas( 4 7). '' 

"0 irmão chegou para buscá-la. Quando não encontrou sua ir
mã, chorou por causa dela(48). No dia seguinte foram atrás da irmã. 
Mas nao puderam alcançá-la, e 'então voltaram para suas casas, cho
rando pela mulher." 

"Depois de dois meses vieram dois H abusé buscar as coisas da 
mulher, à ne>ite. Bateram com a lúa(4'9). A noite estava triste. O 
irmão da mulher encontrou os H abusé, que vinham chegando, e fle
chou um deles." 

"Os Habusé1 um v~lho e Un). rap~.z solteiro, estavam enfeitados 
com o 'bôdo' na testa( 60) e o couro de bichos nas costas( 61)." 

"Quando o Habusé foi atingido pela flecha, assoviou 'fifí', estou 
aqui!" 

(44) Carimã - "pão" de maaaa de mandioca ska. usado p'lra preparu beijoa, quebrando 
e triturando um pouco do Carimã. 

(45) Os civili~oa os atacavam durante a pesca - o informante, Kupodonepá, pei;deu 
pai e tio· n'um ataque traiçoeiro ·de neobrasileiros. Parece· que o informante foi levado a di:i,er osta 
frase, justamente por 'isto. 

(46) Emhfra - entrecaaca de árvore usada para amarrar. 
(47) Carregaram ela naa costas - provàvelmente numa tipoia. 
(48) Chorou por causa dela - Oa Umntina. assim como outras triboa, choram por canea 

da doenç.a de parenté$, pelo afas'~ento e pelo ret&rno dos mesmos, e, naturalmente, na morte . 
(49) Bateram com a lo.a - marchl!l'à.m céleres aproyeitando-se do luar. 
(50) "B&do" - diadema de penas dê arara, enfeite t{pico dos Umuti.nà. 
(51) Couro de bichos - couros de diversos animais usados nas costas pelos homéns por 

motivos réligoso1, sociais, e, antigamente, como proteção contra tiros de flechas, diante do ~ito e 
s&bre as costas. · 
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'~'()kwaporé quís matar os dois, mas não aleançou o outro. ÊS:te 
colocou o companheiro nas c0stas e. foi emb>óra. Os H abusé só via
javam de noite ao longo dos córregos( 62). Okwaporé foi atrás deles 
e achou o acampamento que estava manchado de sangue que o ferido 
tinha vomitado. De lá voltou! Desde aquele dia não se importou 
mais com eles." 

II. "Desde sempre os Barbados se interessavam muito para vêr 
os H qbusé( 53). À noite· iam para ai aldeia del~s para vêr sua festa e 
beber a chicha. Dizem que era mais doce que a deles." 

"Os Barbados brigaram entre eles mesmos e mataram o marido 
duma mulher, que 'estava de barriga'( 64) . Ela ficou aborrecida e 
foi procurar os 11 abusé. Ficou com eles e 'juntou-se' com um índio 
H abusé. Nasceu um menino Barbado no meio dos H abusé. Ela foi 
ao mato,( 5 5) agarrou-se a um Jatobázeiro e foi ter a criança. O filho 
chamava-se 11 abusé-K utá. '' 

"Aí, diz que todos estes Habusé foram lá para vêr o menino. 
E os Habusé falaram: 'A criança não pode ficar onde nasceu, você 
tem que pegá-la e levar lógo para um outro lugar, porque criança 
quando nasce, as lombrigas juntam lógo para entrar no corpo dª' 
criança. Por isto é que nasce no mato e é levado lógo para casa.' 
A mulher ficou com dó da criança nas mãos daquele povo,( 5.6) ela 
tinha receio que a criahç~ ainda seria comida pelos H abusé, pois es
tes comiam os Umutina." 

"·Q11ando a criança chegou em casa, os Hab'IJ.sé esqueD;taram suas 
mã6s no fogo para encostá-las no corpinho, ~ndireitando as junt~$ e 
o corpo todo. Apertaram o umbigo com um dedo para dentro para 
não ficar saliente." 

"O menino ficou nas mãos da mulher e cresceu. Ficou um ho
mem grande." 

"Quando estava adulto, a mãe contou para o filho que eles- não 
eram índios Habusé, e que eram Umutinas. O rapaz ficou olhando 
par-0; a mãe e disse que pensa,va que eles eram. daí mesmo. Então ele. 
perg\mt·ou a sua mãe, com.o que ~inha acontecido que eles ficassem 
com os Habusé, e a mãe contou a história, como os próprios Barbados 
tinham matado seu pai, e que por isso tinha ido procurar os Habusé." 

(52) C6rregos - igarapés, pequenos cursos d'água, riosinhos. 
(53) Hahu.rl, ver os mesmos - Os Umutioa demonstravam grande curiosidade por outras 

tribos. Por eitemplo gostavam de ver o livro "Os Boraro Orientais" de Colbacchini e Albisetti 
que o aufor tinha levado à maloca um.atina, interessando-se, principalmente pelas armas dos m·es-
mos, 

(54) "Estava de battiga'' - estava grávida. 
(55) "Ela foi ao mato" - p:rá.tica idêntica aos UmuHna ieontemporaneos, para dar à luz. 
(56) Demonstra nítido etnocentrismo - julgando-se a mulher Umutinn sueerior aos seus 

hóspedes Hahu.ré. Atitude típica e repetida por t8das as tl'íbos em relação aos demais índios. 
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"O rapaz zangou pelo que tinham feito ao seu pai e mãe, e foi 
fazer uma espada de siriva( 67), para m~tar aquele que tinha morto 
seu pai." 

"Os Habusé desconfiaram e perguntaram a mãe do rapaz para 
que ele estava fazendo a espada. Ela respondeu que ele queria matar 
quem tinha matado o pai dele, e eles ficaram assustados p·erguntando 
entre eles, quem tinha matado o pai dele, e viram que foi nenhum 
deles.n 

"Mas eles não queriam que o filho matass~ um deles atôa no 
meio deles e falaram que a mãe podia ir embóra com o filho dela. 
Foram despachar a mulher( 68). O marido foi tirar genipapo verde 
e mastigou para pintá-la como lembrança. Deu quatro carimã e -uma 
esteira de milho( 59). O filho enfeitou-se como surubim, só um risco 
preto ao redor da perna, sobre o joelho e um de comprido ao 111.do 
interno e externo da perna, do joelho até a coxa." 

"Cêdo no outro dia foram embóra. Chegaram justamente na 
festa do milho ao seu povo. Era dia de 'Hatóri'!(6º). O rapaz pediu 
que a mãe dele fosse espiar se aquele estava, quem tinha matado o 
pai dele. Mas ela não alcançou e só os dois filhos dele (tinha mor
rido). As grandes máscaras Hat:óri estavam dançanáo e balançando 
no terreiro. A mãe foi revistar as máscaras e enxergou só dois filhos 
do homem.'' 

"O rapaz então foi atrás dos dois que estavam dançando com 
as grandes máscaras, um atrás dô outro, e assentou-lhes a espada na 
perna. Derrubou os dois. Mas não chegou a quebrar as perna$. Os 
dois saíram mancando com as máscaras." 

"Os filhos, os dois irmãos chamavàm-se Bopórane e Monáyié. 
Os parentes, o 'povo' do rapaz viram isso e falaram então porque 
que tinha feito isto. E a mãe- disse, que era por causa do pai, que 
foi morto pelo pai dos dois que estavam dançando." 

"Aí os parentes falaram que não devia fazer isto, devia chegar 
quietinho em dia de festa, sem brigar e não faze.r nada." 

"Um dia foram à caçada e encontraram porcada, vara de porcos 
do mato. O rapaz flechou dois porcos, matou um e o outro saiu cor
rendo com a flecha. O homem que ele tinha derrubado com a espada 
no terreiro tomou conta do porco ferido com a flecha, batendo na 
cabeça do bicho." 

(57) Espada de airlva - arma tlpicamente omutina. consistindo d'uma clava pesàda de 
dois gumes em ÍOl'Dla de gládio (Vide drma.r e u1,tutlio1). 

(56) Despachar a mulher - ajudar nos preparativos da viagem. 
(59) Esteira de milho - os nmutina costumav.am gnardar alimentos em pequenas estei

ras de palha de buriti, dobrada& quatro vezeti, formando no centro uma bolsa. 
(60) "Hat6ri" - uma das fasea dos rituaia do culto aos mortos durante a qual usam más

caras gigantescas de palha de buriti. 
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"O rapaz désconfiou ser o porco dele e que tinha corrido com 
a flecha, que era muito bem feita. Ele foi atrás e viu que o outro que
ria carregar o p.oreo dele com a flecha." 

"Ele ficou za.ngado e os dois agarraram-se por causa do porco. 
Este então gritava para seu irmão, para acudi-lo. Irmão veio logo 
correndo e esticou o arco contra o rapaz pª'ra flechá-lo. Mas ele agar
rou firme o outro e virou contra a flecha, que se era vou nas suas cos
tas, e foi embóra com os dois porcos." 

"O irmão qµe fleçhou foi chorando para sua gente e levando 
consigo o irmão ferido. Eles perguntaram quem tinha flechado seu 
irmão, e ele disse que foi ele mesmo, porque queria flechar o outro 
rapaz e quando soltou a flecha, o outro virou seu irmão para receber 
.a flechada e foi embóra." 

"O seu povo disseram então que não deviam brigar mãis, e desde 
aquele tempo não tiveram mais briga . O rapa~ morreu atôa, bem 
gordo, pouco tempo depois. A mãe sentiu muito a falta do filho e 
lamentou porque não tinha ficado com os H abusé, onde estavam vi
vendo tão bem e em paz." 

III. "Atukwaré era filho duma mulher chamada Bokidotó, que 
era muito besta e não largava de pelar a cabeça dele,(61) pelava até 
junto da pituca(62)." 

"Por isto, o rapaz enjoou e foi juntar com uma mulher. Atukwaré 
tinha casado e foi caçar, no dia seguinte foi caçar outra vez(63). Aí 
ele achou um macaco Paraguaçu(64) que estava correndo, e não dei
xava ele flechá-lo. Ele foi atrás e o macaco pulou ne galho duma 
figueira." 

"Os Habusé estavam escondidos na figueira, encostados no tron
co dela." 

"Quando o macaco pulou na figueira e Atukwaré foi atrás, os 
H abusé correram e pegaram ele. Levaram ele para suas casas e cosi
nha;ram ele inteirinho, sem abrir." 

"Atukwaré estava ainda enfeitado com pintura recente de ge
nipapo no corpo, e sua carne ficou a.margosa e não prestava para 
comer. Os Habusé então raparam o genipapo com folhas(65) do corpo 

(61) Pelar a cabeça dêle - é um costume indígena, e também dos Umutina; Consiste em 
arrancar, por diversos métodos, os pelos das diversas partes do corpo. É confusa, entretanto, a 
informação no presente caso, pois nunca foi observado pelo autor depJlação do cr1neo, a não ser 
o costume de cortar rente o cabelo das meniqas e das mulheres. 

(62) Junto da pituca - até perto do "coque" de cabelo amarra.do por uma fita de· fibra 
de tucum, no alto da cabeça. 

(63) F oi caçar outra vez - o noivo deve sair três vbes em s~ida A caçada, quando 
casar, devendo ser bem sucedido; s6 depois é considerado efetivamente marido. 

(64) Macaco-paraguaçu - também macaco parauacu, da bacia. do Amazonas (Pithecia 
monachus). 

(65) Raparam coro fôlhas - os Umutina usavam fôfüas de certo arbusto i;iara polir madei
ra: talvez da "lixeira". 
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com pele e tudo, moquearam e cosinharam outra vez, mas o genipapo 
tinha penetrado na earne e esta não prestava para comer." 

"Ent~o jogaram o corpo de Atukwaré fóra. Os parentes do ra
paz achatam seu corpo moqueado e crosido longe de sua casa. 'A mãe 
de Atukwaré então mandou a todos que estavam acostumados a bri
gar e matar, para vingar a morte do filho, eram Orimánepá, Kopó
tokinepá, Julakánepá e outros. Eles saíram e chegaram a uns pés 
de 'Açarf(&&), onde muit0s periquitos comiam as f Putas. Estas caíam 
e faziam estalos ao bater no chão." 

"Doi& Habusé estavam não muito longe daí .e ouviram o ruído· 
das frutas de Açarí cair no chão. Eles pensaram que fossem os Bar
bados caminhando na mata e os dois correram, fugiram." 

"Aí, os Barbados viram eles e foram correndo atrás. Os Bar
bados não aguentaram de correr todos., só J ulak.á,nepá passou na 
frente de todos e puxou um nos seus, cabelos compridos, detruoand0 
no chão. O outro fugiu. Quando o H abusé caíu de barriga para ci
ma, balanceou com o eorpo(67) e disse que podia matar ele, pois ti
nha sido ele quem havia morto a Atukwaré." 

"Mataram o Habusé e cortaram sua cabeça com a ponta de ta
quara Yuruparé(68) de uma flecha, e abriram ~ua E>arriga para tirar 
as tripas. Todos ficaram com inveja(69) da gordura nas tripas do 
H abusé e levaram cada um um pouco para provar e comer. Eles 
comeram e acharam muito bom. A cabeça levaram para mostrar a 
mulher, mãe de Atu'kwaré." 

"Eles tiraram o couro da cabeça para deixar 0 cabelo comprido, 
no couro seco(70), depois limparam bem a cabeça da carne, .deixando 
o osso só bem limpo e branco, e levaram-na ao porto, onde apanha
vam água." 

"Quando a mulher ia buscar água, passava perto da caveira. 
Um dia ela foi buscar água e a cabeÇ:a então falou para ela, pedindo 
que déss,e água pata ele que estava S'êéoJ sêoo de tanta sêde. A mu
lher olhou, espiou e não disse nada. Depois ela falou para a cabeça 
que não dava água para um bicho destes." 

"Quando voltou para casa, ela perguntou quem tinha cortado 
a cabeça do H abusé, e contou que a caveira tinha pedido água. - O 
homem que a tinha cortado, então foi ~o porto e atirou a cabeça bem 
longe do caminho." 

(66) Açari - é provável ser a mesma palmeira que a .dçat ou Assahy, de frutos comes
tíveis, g~nero Euterpe. 

(67) Balanceou com o c<>rpo - balançar o bu.'ito em vaivém é sinal de inimizade, entre 
os Umutina. 

(68) Ponta de foquarinha J:uruparé - ponta c:le flecha de dois gU.m:es, u~ada antigamente 
como faca. 

(69) Fiearam com in'(feia - expressão obsctma -do informante, que significa: com Jlonlaáe. 
(70) "Cpuro s~oo" - está a única informação da evidente prátfoa do escalpelamento pra

ticada pelos Umutina hist6ricos. 
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F'ina,l: "Os Habusé pegavam as crianças dos Umutina para co
sinhar inteiras e comer. Jogavftm-nas. num caldeirão, sem limpar as 
tripas e tiravam a bosta ria superfície com uma grande espumadeira.11 

Tudo quanto foi possível o@ter de informações a respeito da mis
teriosa tribo Habusé, limitou-se ao acima relatado. 

A respeito do contacto dos Umutina com os grupos Borwo há 
apenas referências numa lenda da "criação dos rios", na qual uma 
mulher, temendo que seu filho homem fôsse morto pelas mulheres 
enfurecidas contra todos os membros. masculinos da tribo, fgge atra
vessando todos os rios, para finalmente chegar àquel~ tribo. 

Em virtude do grau de parentesco entre a língua borôro e a umu
tina, é extranho serem tio escassas as informações, o que possivel
mente, se explica pela falta de pesquisa dirigida neste sentido! 

4. Número 
Os Umutina vivos em 1944 

nomes sexo idade provável 

RANCHO N.0 1 

1 . Minika.má-mixína 
2·. Kok0lotó 
3. Minikamá.-kuriká 
4. Jukuepa 
5. Haxipá 
6. Ba.rukolotó 
7. Katulá 
8. J ulapáre 
9. Kok6lotó-kuriká 

10. Atukaré 
11. J ukuepa-kuriká. 
12. Noa.retá 
13. Buepá 
14. Bakud0tó-kuriká 

RANCHO N.o 2 

15. Ma.tárepa.tá 
16. Huárepatá 
17. Ya.repá 
18. Mitôponepá 
19. Joaquim 
20. Hodotó 

RANCHO N.0 3 

fem. 
fe;m. 
fem. 
masc. 
ma.se. 
fem. 
mas e. 
ma.se. 
fem. 
mase. 
ma.se. 
fem. 
masc. 
ma.se. 

fem. 
fem. 
ma.se. 
mase. 
Ill88C. 
fem. 

21. Kumalatá Babidotó fem. 
22. Boporípa Ill88C. 

23. Ikôdo ~~SJC. 

65 anos 
45 anos 
30 anos 
55 anos 
35 anos 
20 anos 
18 anos 
15 anos 
incerta 
22 anos 

1 ano 
15 anos 
8 anos 
6 anos 

50 a-nos 
40 a.nos 
55 anos 
45 anos 
7 anos 
8 f!.D.08 

55 a.nos 
55 anos 
8 anos 

observaçQes 

faleceu em 1945 

kuriká signüica 'menor' 

solteiro 
solteiro 
retardada física e mental 

fa.leeeu em 194/} 
solteira 
faleceu em 1945 
faleceu em 1945 

enteado de Y arepá 

Nota: Mixtna - significa ''Velho, o ma.is velho." 
Kuriká - significa "pequeno, menQr , ma.is jovem." 
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É uma tentativa a_rriscada, sujeita a imprecisão, querer indicar 
o número dos Umutina eXistentes antes da pacificação. ' 

Antigos moradores da região afirmam que havia perto de "mil 
indíosJJ, estimativa que me parece exagerada, ditada talvéz, pelo 
mêdo que êstes índios inspiravam aos neobrasileiros vizinhos. 

Informações históricas, mais dignas de fé, os estimaram em qua
trocentas almas. 

:mste número vem a ser confirmado pel~s informações contiqas 
nos, relatórios do Serviço de Proteção aos Índios, referentes à $ua 
pacificação. ~sse Serv:içõ Federal calculava--Gs em cêrca de trezentos, 
após o que uma grave epidemia reduziu-os· ràpidamente a pouco mais 
de uma centena. 

Em 1943 encontrei apenas vinte e três índios Umutina, que vi
viam independentes na mata. Além dêstes, havia uns cincoenta no 
Pôsto "Fraternidade Indígena", lá educados, órfãos de pai e mãe, 
em consequência daquela epidemia. 

5. Nome Tri·bal 

"Índios Barbados" é um apelido dado aos Um?.ltina pelos neo
brasileiros, por causa do uso de um cavanhaque ralo, que para êsses 
índios é motivo de orgulho. 

Os Umutina contavam freqüentemente ao autor que um seu an
cestral possuía forte e espessa barba muito comprida, o que os pare
cia impressionar sobremaneira( 71). 

Para demonstrar seus sentimentos de simpatia ou de amizade., 
cestumam passar as mãos pelo cavanhaque, como que o alisando. 
~ste gesto talvez tenha dado maior ênfase ao apelido. 

Informações contidas em publicações atuais e históricas, atri
buem aos Umutina o uso de barbas postiças, atadas ao queixo, para 
impressionar os inimigo$ que atacavam(72). 

NrcoLÁo BADARIOTT:r( 73), escreve: 
"Estes indios são assim chamados, não porque sobresaiam por muita. l;>a.r

ba, mas porque quando apnar.e~~em ao estrang.eirQ i.mi-tam. este appendice hu~no 
por meio de pelle de buzio." 

Dr. NELSON G. DE SENNA, em "Os Índios do Brasil"(74) à página 
38 .os descreve: 

(71) Os Umutina afirmavam que hte antepassado recenté, era de ascendbcia neobtasileira 
e o que viria explicar a origem de sua barba abundante, tão im:omum entre os brasillndios. 

(72) Durante um dos rituais do culto aos mortos, os Umutina costumam atar o pro_prio ca
belo comprido s&bre o rosto, ou na falta d~ste (índios idosos), Unta peruca, à guisa de má.seara. 

(73) Nicoláo Badariotti - Exploração do Norte de Matto Grosso, região do Alto _Far11-
guay e planalto dos Pareeis. Apontamentos· de Historia Natmal, Etnographia, Geographia e 1m-
préss9eii pelo p;tdre ... salesiano. S. F ·aulo 1898. .. 

· (74) Nels·on G. Senna - OS INDIOS DO BRASIL - mem6ria apresenta.da pelo· Dr ... 
. . . . . . . . . . . . . . . (natural de Minas. Gerais) no 3 .. º Congresso Sdént.ifico Latino-Americano Reunido 
no Rio de 1 aneiro, em agosto de 1905, 2.• edição revista e melhprada. Bello Horizonte, Imprensa 
Official do Estado de Minas Gerais - 1908, pg. 38. 
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''Barbados ou Barbudos - antiga nação selvag~m de Matto Grosso (no 
Sipotub&), dos famosos Encabellados, que, como os Guaribas (do Amazonas) se 
faziam mais ferozes no aspecto pelos cabellos crescidos. O General MELLO REGO, 
entretanto, affirma que os Barbados do rio dos Bugres, affluente do Paraguay, 
acima do Sipotuba., usam de longas barbas fictícias, feitas com tranças de cabellos 
de suas mulheres."(76) 

A repetição de tais informações lhes dá um aspecto verídico, 
embora o autor tenha tido tempo suficiente para observar, em con
tacto diário, que os homens umutina, cultivavam o cavanhaque. As 
mulheres itmutina, por sinal, usam o cabelo q,ort,ado rente, Mas_, é 
verdade que em alguns caso$ o deixam crescer, para fazerem em sé.
guida, com êle, longas cordas e máscaras-perucas, usadas pelos ho
mens nos cerimoniais do Culto aos Mortos( 76) . 

O nome que dão a si próprios se pronuncia u m u t y n a, sendo 
o primeiro u nasaljzado e o y da terceira sílaba post-palatizado, como 
o "y" - água, do idioma guarani. 

Para simplificar a pronúncia bem como a grafia, decidi, chamá-lãs 
simplt:lsmente Umuti'na. . 

liALERVO ÜBERG(77) diz à página 106: "The Umotina, who call 
themselves the Bolorié, ... "; porém, não concordo com esta inter
pretação, pois "balórié" ou "bolorié", significa "nossos antepassados", 
e nãos~ refere ao nome que dão a si mesmos, conforme tive oportuni
dade de verificar.(78) 

Além disto, KALERVO ÜBERG (op. cit.) e MAX ScHMIDT(79), es
crevem o nome tribal Umotina; ligeira diferença do meu Umutina, 
que se bàseia simplesmente na diferente inter:gretação do verdadeiró 
nom@ usado pelos próprios índios. 

A respeito do significado da palavra Vmutina não foi possível 
obter explicações. 

6. Idioma(*) 

Baseado numa lista de vocábulos colhid@s por MAX ScHMIDT, 
publicada em 1941 (op. cit.), o conhecido lingüista CHESTMIR Lou
KOTKA classificou o idioma umutina como pertencente à família lin
güística dos Bor'fJro. 

(75) Em certos rituais os Umutinã. amarram ao redor de>" antebraço, cordas feitas de cabelo 
das mulheres; máscaras-perucas amarradas na testa para encobrir o rosto, são geralmente feitas 
do pr6prio cabelo dos homens. Os índios jovens, que possuem cabeleira comprida e densa, não 
usam ~rucas para este fim. 

(76) Conforme (72). 
(77) Kalervo Oberg - INDIAN TRIBES OF NORTHERN MATO GROSSO, BRAZIL 

- p. 106 - The Umotina - Smithsonian lnstitutioo, lnstitute c:>f Social Anthropology, Publi
cation n.o 15, 1953. 

(18) 'Harald Schultz - VOCABULÁRIO DOS ÍNDIOS UMUTINA, Journal de la Sp
cieté des Americanistes, Nouvelle Série, t. XLI, 1952, p. 81-13,7. ;.!. página 88, bolorié - ances
trais r~motos. 

(19) Max Schmidt - LOS Bâ'RBADOS O UMO'.rlNAS EN MATTO GROSSO (Bra:i;~l). 
Revist,a de la Sociedad Científica dei Paraguay, V, n.º 4, As~ci6n 1941. 

(•) A grafia de algumas palâ.vras umutina e bor8ro foi simplificada para facilitar sua im· 
pressio. (Autor). 
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Recentemente, o Dr. ÁRYON D~U.L'1GNA RonRIGUEs, da Uníver

sidade de Brafillia, f êz um interessante estudo, comparando os idio
mas umutina e boróro, baseado em vocabulário colhido pelo autor(80), e 
o colhido entre Bürôro pelos religiosos CoLBACCHlNI e ALBISETTI(81). 

O resultado desta analise vem lromologar a opinião de CHEsr.rMtR 
Lou:KOTKA citada acima. 

Em carta datada de 25 de setembro ae 1954, o Prof. Dr. 
DALL'lGNA RonRIGUES escreve: 

"Prezado amigo Schultz: Recebi a separata de seu vocabulário 
umutina, cujo envio muito lhe agradeço, e fiz a comparação lexical do 
material nêle contido com o material Borôro orienta.! publicado por 
CoLB-ACCHINI e ALBISETTI (Os Boróros Orientais, S. Paulo, 1942). Fiz pri
meinimente a comparação ,apena~ tlo vocabulário, básico, não-.eul.tu.
ral, a fim de obter uma idéia da relativa intensidade do parentesco 
que existe entre as duas línguas; depois comparei o restante do ma
terial disponível. O resultado, como verá, é positivo: '3.cusa paren
tesco ba~tante,, intenso; os elementos comuns às duas línguas (cêrca 
de 50%) não permitem duvidar - parece-ime - que se trata de afi
nidade genética. 

"Sendo assim, confirma-se a observação que eu mesmo já fizera 
anteri,ormente, com base no material publicado por MAx; ScHMI.DT, 
bem como a classificação feita por LouKoT.KA (Klassífikation der 
südamerikanischen Sprachen, Zeitschrift f. Ethnologie 74, 1944), que 
incluiu o Umutina em sua 'Boróro-Sprachf amilie'. 

"As comparações vão anexas, acompanh~das de algumas relações 
fonéticas observadas. 

"Lo;u:KOTKA diz que o Umutina apresenta 'vestígios' (Spuren) 
de Pano; logo que dispuser de mais tempo, farei um tei;;te para veri
ficar isso; co:rnunicar-lh~~~i o que apurar. As "intrusões" (Elinsc.hlà&
ge) do Gê no Borôro, acusadas pelo mesmo autor, são confirmadas 
plen&mente pelas comparações que fiz do Borôro com o Kayapó e o 
Kaingáng. Embora LoruKOTKA tenha separado o Kaingáng da família 
Gê, em que inelui o Kay;apó, há entie es~ias línguas relações que, se
gundo a escala convencional de Swádésh, são do nivel de família (mais 
de 28% de elementos cognatos). Pois bem, com o Kayapó apresenta 
o Borôro 17% de elementos cognatos e com o Kaingáng 15%, por
centagens essaS' que provàvelmente indicam afinidade de tronco; são, 
pelo menos, um indício a despertar nossa atenção. :~ 

"Algumas correspondências fonéticas observadas êntre o Umu
tina e o Borôro (em geral registraram-se só as correspondências em 

(80) Vocab~lário doa Índios Umutina. Journal de La Societé des Américanistes, Pad1t, 
81-137, (1952). 

(81) A. Colbacchini e e. Albisetti - os BOBÓBOS ORIENTAIS, Sio Paulo, 1942. 
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que há divergência, deixando-se de lado as muitas em que ocorre o 
mesmo som em ambas as línguas (p. ex. 112, 114, 115, etc.); os nú
meros são os dos pares de palavras comparadas, que servem de exem
plos. 

Umutina h- x- Borôro k- (6, 13, 17, 24, 34, 46) 
' ' " k-

,, k- (3, 9, 10, 27, 53, 99, 100, 101) 
" -k- " -g- (2, 8, 15, 24, 28, 40, 53, 59, 71, 75, 

" - k- '" -kk-
93, 94, 113, 123, 125, 131) 

(5, 1-8, 33, 57, 58, 106) 
" - t-

,., --dd- (6, 9, 25, 27, 38, 42, 53, 68, 89, 99, 
100, 116, 126, 127) ,., 

-t- " -tt- (12, 41, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 84, 
93, 94, 95, 110, 115) 

" - p- " -bb- (21, 51, 111, 122) 
" - p- " -pp- (43, 62, 63, 78) 
" -J- " -y, J (1, 16, 20, 30 ,39, 85, 93, 95) 
" - J- " J- (96, 98, 97) 
" - b- " -v- -w- (92, 127) 

' " 1, r, d " r (1, 4, 8, 16, 17, 19, 20, 24, 29, 34, 
36, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 55, 56, 
64, 68, 69, 72, 80, 84, 88, 91, 97' 
111, 114, 118, 119, 125, 128, 129) 

" m- " b- (69, 83) 

" pz- '1, p (87, 120; cf. 51) 
" IS- " (i) d- (15, 39, 55, 104) 
" m-n- " m-r- (45, 52, 71) 
" " " " (6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24,2õ, 

33, 38, 41, 42, 43, 52, 56, 571. 58" 
63, 68, 71, 72, 75, 92, 93, 98, 104, 

107, 108, 109, 111, 115, 118, 122, 
124, 125, 126, 127) 

" - ka - kwa " (3, 4, 27, 35, 36, 49, 79, 80, 88, 97) 
' sufixo que ocorre só no Umutina, 

com partes do corpo e vegetais; 
cont. cf. o contrário: 26, 123( ?). 

Comparação do Umutina com o BORÔRO oriental 

Umutina: HARALD SCHULTZ, Vocabulário dos índios Umutina, JSAP 
41 (1952). 81-137. 

BorOro: A. CoJ .. BACCIDNI e e. ALBISETTI, Os Boróros orientais, São 
Paulo, 1942. 

As comparações estão divididas em dois .grupos, e em ambos sa<;> 
indicadas só aquelas que deram resultado positivo quanto ao paren-
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tesco. O I grupo abrange apenas vocábulos não-culturais, selecio
nados com base no vocabulário comparativo Morris Swadesh, que 
compreende 200 itens. Como, por&n, nem o material umutin~, nem 
o borôro permitem preencher os 200 itens, e como nem sempre coin
cidem os itens preenchidos para cada língua, o número de vocábulos 
comparados é muito inferior, apenas 110. Dos 110 vocábulos com
parados, 58 mostram ser cognatos; isto significa que ambas as lín
guas, através da amostra ê~aminada, denunciam possuir cêrea de 
52% de elementos lexiçlitis eomuns, porcentagem que indica se.gl,t:;ro 
parentesco de familia. (No critério elassificatório de. Swadesh, qu~ é 
bastante razoável, pertencem a uma mesma fan::úlià as línguas que 
apresentam mais de 28% .de elementos cognatos.) 

O II grupo abrange todos os demais vocábulos não compreendidos 
pelo vocabulário de Swadesh; inclui -mais de 74 pares de palavras 
cognatas. 

I 

Umutina Borôro Vern<iculo 

1 zóro-tú goru-guddu cinza 
2 pikí-na pega mau 
3 ko-kwá ku sangue 
4 la-ká ra osso 
5 aké-to akku j rio 
6 ható kadclo cortar 
7 bi-á bi morrer 
8 arikáu arigao cão 
9 kútu kuddu beber 

10 ki ki sêco 
11 biá bia orelha 
12 motó motto terra 
13 hó ko comer 
14 bá ba ôvo 
15 paki-xí pagu-ddu mêdo 
16 zóru JOffi jogo 
17 haré karo, pl. kare peixe 
18 ikú okku flor 
19 buré bure ~ pe 
20 u-jilá yera mão 
21 uápo uabbo coração 
22 imi lfill eu 
23 bi- bi-tto matar 
24 urukwá kuruga lagoa 
25 patá paddo estar deitado 
26 á a-ka fig ado 
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27 
28 
'2f} 
30 
g1 
32 
33 
34 
3.5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4.4 
45 
4,6· 
;7 
42 
49 
50 
51 
52 
ss 
54 
55 
56 
fj7 
58 
ã9 
60 

Urnutina 

kB-liy-ká 
máko 
tQri 
o-z.á 
b<hino 
.... , ' .. po rio 
Bó-ikú 
xoáre 
a-k:i 
biri-Ira 
bai:o-tó 
-n0tú 
zóri-xi;Xf 
ebãkí . . 

otó-rutâ 
podotó . , 
lJ?IJ-
tóri 
mini 
oru-p.ú 
6 
a-mé., a-
eru.-kwá 
-í 
poyzié 

. . , 
a-menu 
kikóto 
ixúd6," 
utü~a 
i),f.U}á 
ik'1. 
bokú Cd:R.irh 
áikú, áiko 
.akia"'.'m:áne; a,ki-t>pJÍ 

fip de ~lUbdi/,çJ 
6·1 améma 
62 ap6, apo, 
63 apú 
64 aláii:e-korê , ~· -

65 an 
66 bâkayukoré 
6'7 bápo 
68 uál~tµ 

Botôro 

koddu 
mtl,gfl; 

t:0ri 
ya. 
bu 
PQ 
ikku 
kugátu 
a 
biri 
baru 
nud€l@ 
. Je.re-:dudu 
a.:wagu 
ott©-gU'FU 
po11;0c;ldo 
ippo 
to ri 
~~· 

me:ri 
kuru 
ô 

eru 
l 

pobbe 
m.eru 
kigadclu 
i,kkodao 
areddú 
íttu..ra 
ekku 
b<;)kú. 
.aigo 

akig:u -:ikka 
al'.ll~mma 

appo-:go 
appu 
~ra:ro 

a;ri 

bakaiga 
bªF>º .. 
ba.rrã.dp 

CIJJ,r'n.e. 

rtJlJ,e 

murro. 
'bóeq, 
·ahitv.a. 
ãgU;ª' 
<;,(Jrâg 
aieiai 
~em(flite 

pele 
c"êu 
d(j)rmit 
Jumq,ça 
co"ffra 
salifJa 
fur.at 
pq,1,.t 
pe,,_dra 
sob 
n,adf/JJ' 
-P(;ibo 
tu 
lí.ng-ür;i 
fÍ,J'.VOr~ 
4ois 
cdlfliinhar 
bran-00 
<Jts.a 
mullJ,e'P 
mato 
q,mar.el'Q 
capi,pa 
fiftJéa parda 
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Umutina Bor6ro Verndculo 

69 matáre falar battaru fala 
70 bató-rukwá batto mangaba 
71 melakú, menakú berago breu. 
72 beré ferver bere fervura 
73 bé bie genipapo (fruta) 
74 béi bie-i 

. . g_eni papeiro 
75 bóiká boíga arco 
76 bo côco de tucum, boio c6co de tucum 

boyú lJroto de tucum 
77 bokú boku campo 
78 bopó-to boppo-na coxa 
79 botoká botto escama 
80 botódo-kwa côco de . . siriva botolé-iká siriva 
81 boto-mburé bottou tatu--bvla 
82 botó-dozé buttu-gu bentevi 
83 mutó-mburé chocallw 

de cascos butto-re chocalho de unha 
de queixada 

84 etári jararacuçu ettari espécie de coara 
85 a-zé jé rosto 
86 hino 

. . unha da mão mo-g1 
8:7 ipzé-.kozitâbu 

. ariranha 1pp1e 
88 ila-ká 

.. 
ira e$piga 

89 alálotú ireaddoddo narrar 
90 húri piúva rru flor de piuva 

amarela 
iru-i piuva amarela 

91 hiri-bé 
. ,, . 
ITUl camal,eão 

92 hibé 1ve ouriço 
93 zatukú jattugo cajd 
94 zatúku jattugu-go piaba-aç?J, 
95 zórututó jorntó acender jogo 
96 joá juí caitetu 
97 jula-ká 

. costela ]Ufa 
98 juré Jure sucuri 
99 katamã kaddamo martim-pescador 

100 kata-pé kaddo taquara 
101 kayá-kopó kaia -pi,lão 
102 kié ke m<Yrcego 
103 kuí ki anta 
104 kixó kiddo periquito 



-
---~ 
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Ymutina Borôro Vernáculo 

105 kóya-koré koga-ri tosse, tossir 
106 makáu makkao macauã 
107 

, 
a-mana manna irmão m. v. 

108 mánó manno c6co de buriti 
109 mêá mea cotia 
110 umitú mettu-go pomba 
111 a-láporé nabure arara v. 
112 

, 
no no c6co de babaçu 

113 nónókwá nonnogo urucu 
114 u-nóri non sono 
115 otó otto lJico 
116 inotó innodou m. cunhado 
117 

, .. 
paJlO pai bugio 

118 pãri 
. 

pan ema 
119 pá.lo paro machado 
120 pzé pe excremento 
i21 

, . . cabaça poan poan 
122 púpú pobbu pacu 
123 poká pogo-ga cu ia 
124 podó poro juro 
125 pórú poru jaú 
126 putiká pudduga pente 
127 dibotó riwoddo inambu 
128 dú, lú ru sapo 
129 ruvó ruo caracol 
130 támi anhuma pretá tami-gi anhuma do mato 
131 6-tokuáre toguare mutuca 
132 tó tu-go flecha 



7 . Têr~os de Parentese,o 

A A • d • vo, pai o pai .... . .. . ....... . 

A , - d . vo, mae o pai ..... . . . ...... . 

A A • d -vo, _pai a mae ... ... ........ . 

A , - d -vo, mae. a mae ............. . 

Pai ... .. ... . ... .. .. ......... . . 

Mãe ............. ... .. ... .... . 

Tio, irmão do pai, mais vellw . .. . 
mais moço .. . 

Tia, irmã do pai, mais velha . .. . 
mais rwJça ... , 

Tio, irmão da mãe, mais velho . . . . mais moço .. . 
Tia, irmã da mãe, mais velha .. . 

Irmão mais velho . . . . . . . . . . . . . . . 
mais moço . . . ... .. ...... . 

Irimã, mais velha . . . . . . . . , . . . . . .. 
ma.is moça .............. . 

júko mixína 
(pai velho) 

imakó mixotó 

júko mixina 

imakó mixotó 

júko 

imáko 

júkoriéna 
júko kurikáno 
imakórienotó 
imakurikánotó 
ijukorína 
ijukurikáno 

? 

amalá, abú 
· abioló 

aximbé 
abend6 

Neto . ................. . 
Neta .. . .......... . . . .. . 
Neto . . ..... . ....... ... . 
Neta . .. . ......... .... . . 
Neto .. .. .. . ..... . ... .. . 
Neta . . . .. ... . ........ . . 
Neto . ....... . ...... . .. . 
Neta . .. . . ...... . ...... . 
Filho ..... . . . . . . . . .... . . 
Filha .. ............... . . 
Filho .......... . ....... . 
Filha ..... . ....... . .. . . . 
Sobrinho .. . ... . ....... . 
Sobrinha . .. . . ...... . .. . 
Sobrinho . ............. . 
Sobrinha . . ... ........ . . 
Sobrinho ........... . . . . 
Sobrinha .............. . 
Sobrinho . . ............ . 
Sobrinha ............. . . 
Irmão ................. . 

Irmã . . . . .............. . 
(mais velha) . . . . . . . . 

m.ánondô 
mánondô 
indondó 
ixondó 
mándondó 
ixondó 
indondó 
ixondó 
mánondó 
manóndó 
indondó 
ixondó 
mánondó 
mánondó 
.indondó 
ixondó 
mánondó 
mánondó 
indondó 
ixondó 
abioló, amalá 

abendó, aximbé 
axibirinotó 

fA . .. 



Primo., filho do irm'ã'O do p.ai 

Priniai,. Iilha do írmãõ de>, pai, 

Pri.IiH>, filh~ da irmã da mãe . . .. 

Ma;riJ:lo ....... ... . .. .. .. · ... ..... . 
Sogro~ pai da espôs-a . .. . ..... . . 
'Sbgra, mãe da espô.aa .. .. ...... . 
·Sogro, ~ai de> mariqp . . . . . . . . .. . 
S9gna, Ínã~; do marig.O . . . : . . . . . . 
C1ülhá5âa, espôsa do irmã.o ..... . . 
Cunhad<"J, irmão. do· m1trld.0 .... . 
~·nh . ,J, • _ , ,J . •.:;,], 
'-ÂlJ . · .'~4a, 1:rma w;Jl Ul:arru.0 .... . . 
óun4ado,, iriinã,o da e§RÔ'S3i .. , . . . 
Gõmp,a,nlieiro de clan . . '. . . . . . . . . 
Gomºanheiros, todas,, ~n:tre êles . 
Ô.ompanheil!O d'e ;metade tribal .. ~ 
SoJteiro .. ~ . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , 
Qasado .... . ........... . ..... . . 
VÍ:tgem .... : . ................ .. 
Vilivo ... . .. . .. . ..... . . . ...... . 
V .... . iuva .............. , ......... . 
Entea;dõ ...... . ............... . 
;Sogros (·ambo~) . . : . . . . . . . . . . . . . 
Filhó maf,s "iJelh'f> .. . , . . . . . . . . . . . . . 
Filha mais 'l),elha . . . . . . . . . . . . • . . 

A • 0 en0r1ty r 

inôtó ,._ .;,-

n:ókibé 

bu~liô 
~l~fé 
e-nô kwár~p.ômõtú 
ma-ré· zar~:.tinã 
;1na~é z~ret~ná 
al}iqlô 
·ot"@bó 
i:ndendê lYenã 
i~ondô ye,I;l:~ 

Primo . ......• . . . . .. .. . ... 
Prilll~ . . . . . . . . .. ~ .. . . . ., . . . 
Primo: .. ..... . ... . .... ,. . 
Prima ...... . .... ; .... . . 
Prim'e ....... . .. . . .. . . . . 
Prima. . . . . . ... . . . . . . . . . . 
Espôsà .... .. ...... . .. .. . 
·Oento .. . . .. .' .. .. ... . .... . 
0·n:nr~ · · . ~~ u . ;. ......... .. ....... . . 

N·ora . .. . ... .. ... . , . .. . . 
Noiia .... . ...... . .... · ~ · .. . 
Gunhadâ .......... . . .. . 
·Gunha€la .......... . ... . 
e:unha!da ........... . .. . 
Cunhado . . . . . . . . . . . . . . . 

' 

abioló 
abendó 
·abiolp 
a~iinpé 
abi:(;fló 
aximbe . . ,., 
lXlJ.fl*n. 
Iíláhõntló 
indondó 
mánondó 
ixondó 
inôtô 
potobú 
põtobtí 
nótol~ú, 
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8. Ambiente Geográfico, Aldeia, Casa 

Pórto: Na altura da aldeia umutina havia, no rio Paraguai, uma 
enseáda pequena, onde os índios amarravam com cipó, sua única 
embarcação, uma ubá pequena e torta, que fizeram sob a orientação 
de seus parentes civilizado.s, residentes no pôsto indigena, pois, Of' 

Um\l.tiná da mata, apesar de tradicionais moradores das margens do 
Paraguai, Bugres e Jahu.coara, não sabiam fabricá-las. 

Era1n peritos em flechar peixe::! do barlanc·o, porém, só os: mais 
jovens se arriscavam a ficar em pé naquela frágil embarcação, e fis
gá-los, navegando. Tinham porém um nome para ela - zeki. 

Usavam-na, apenas, para atravessar o Paraguai, de aproximada
mente trezentos metros de largura, naquela altura. 

Do barranco alto, que ladeia o pôrto, UJlla estreita e sinuosa 
senda -xambalá, ia atravé~ da mata, até às malocas umutina e nu
merosas outras, atravessa;ndo a mata em tôdas as direções, ligavam
-nas aos lugares de caça e pesca, e aos roçados'. 

Atravessavam os igarapés estreitos e trechos pantanosos sôbre 
troncos de palmeira. O rio Paraguai e os córregos maiores eram a
travessados a vau. 

A tribo se localizava nos trechos de mata de ambas as margens 
do alto Paraguai, acima do rio dos Bugres (Fig. 1). 

Limitava seu território ao sul com as terr~s . do pôsto "Fraterni
dade. Indígena", não havendo limites na direção rio acima. 

Nestas matas existiam numerosos lagos, antigos leitos, a pouca 
distância do rio Paraguai~ 

Atravessando-se três a quatro quilômetros de mata apenas, che
gava-se ao "cerrado" típico das regiões matogrossenses .. 

Do lado esquerdo do rio Paraguai havia uma colina, o "mon·o 
do m11tum", muitas vêzes mencionado nas conversações indígenas, e 
lugar preferido de caça. 

Os Umutina remanescentes afirmavam que "antigamente" vi
viam em três aldeias, compostas de muitas casas. 

Em 1924, porém, MAx SCHMIDT só encontrou duas aldeias, com 
vinte e dois índios, ao todo. 
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Fig. 1 - Localização dos índios Umutina. no alto Paraguai. 
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Lê-'se_, entretªpto~ ,no Bolétím do M~~u Na,cional, Rio Ue Ja
neiro 1942, p . 271: ('Ao passo qae havia~ ao t·érnpo cla fund·ação do 
post.o Hrnm.aita, :aincla basta.ntes U;m@tína, me>Fando então todos jun-
tos .numª grande t1ildeia ... " ·· 

Em 1943, a .Wrie:a aldeia ~.xistente eva eo111hecida p@r índios e 
ne,óbta,Sileiros · pelo nome de .Masepo, $igtP.ficando ser localiz~dµ. na 
clesembo'cadura rpü, do igairapê de nome Mase .. 

Era composta q~ t;tês êa~~s ; a in~ic>r 'ª U'Il§ duz~nto.~, metrds. d9 
rifJ :Rarag:uai, habitaclà por três famílias consang.üítreás, ficava 'tluma 
cap~ina.' Ha vüi trma choçsi. de p1;1;lha na b·ente d~sta~ de duas á,guas 
até ó elião, Qii.Oe ~e efico:p.tliava sôm€nte um moquém. EFª uma '''çeys_~
-âé•máscaras1?· alirandon.atla. 

A segunda ~~$:a âista.v-OJ cem J;Ii~troi?~ q_a primeira, ·e mor-ª'v~m nela 
ias duas famíllas .de duas irmãs., seus maridds e duas eriànÇ-as. 

Entt~ as. duas ca~:a.íSt estertçlia-s«~ ll:ih m~dl.ooal novo, que per
teneià aos mô1m,d-0res da segundâ. 

Â,, ter({eiJ1ª1 cb,&a ÍiC'3iY~ :ô\ai.t.a, ~ dentrô IllÚll~ dis'tân,cia Çle qtJi.fih~I;l'
toS a seiscentos. metros tlàs õut.r~s,, e a elas fi::g~cl:a por ~$treitas sendas· 
tá residia um casal cite velhos, :eom um menin:o de; -c;~,êrea de uito anos. 

. . 
Entré os Homen-s cª,Sa.dos tlas primeira~ du:a.$ õàSás. li~ria paré;n

tesce <ronsangüíne@., o que, pr0:\Tàve1meh·te estabele·eia a separa;~ãt> en,... 
t:re est:al3, ~ :~ te.r~reir:~ . 

Réias iiífotmai,çõês de IúLERV'o 0BER(},. isto poderia seT o in.díci.õ 
d~ uma cl.ivisã0 trili>'al, (c>p. cit. p. 10.ô): ''In tb:e: ~©td ,aays, th& village 
(Mu~mô) 'v:as built on t-he bank eia i;iver and c.ensiste<à of two r.ows 
of hoys~a, ·seQarated by a narrów place .. " 

E.sta dicotomia e também 'Sugerid'a ll'0S mitos tribais. 
Eiitr~ O.$ Umutih~ rem~hel?éentes tâis observaÇ.;ões foram difi

culta:dns: pela 'h0stilidttde reinante entre os lílémbr@s das' ehras G3!S'as' 
unidas e os da tercei:J:a,., m~is afastada.~ 

Cada um elos indivíduos de lDl1 g,ru.po se néga-;va "á pr.esta:r infor
ma~êes a res.peit(;) . d~J olf!tr.:o., limitanâ©.-se a ex}itre'ssar emetiv:amen't~ 
upiniões, p~,S$QllÍ§', 

Numa das- duas casas uniâa&, morâ:va .5 íntliú Jukuetpa.,. 'ê na @Utra 
seu. irmã.o M<itoportt;'f)á. 

·SeguD.do MKx S'c~nT f19-4li p. 15) êm 1924, êles motávam 
separadamente em <luas àldeias,, qU:e se k©stilizavam. Atu.alruent:e, 
ei:am vizinhos. e amigos. 

Nos dois mesés de interrnpçã© de minha estada,, a aideia tinha 
sido mu.dada. 

As três casas apantlonad~s fica11àm i.nflactas (F>vaneha Vl}. Duas· 
no:vas ·casas foram 'erigidas à 0it0.tmntos metro~. 'l:nat.a a í!entr:o., p6is. 
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o casal de velhos da terceira casa, tinha-se recolhido ao pôsto indí
gena, onde ambos morreram. 

O filhinho negou-se a regressar para o mato, preferindo o pôsto 
indígena, apesar do convite feito pelos Umutina independentes. 

Em 1945 os Umutina mudaram novamente sua morada. Desta 
vez por causa das epidemias de coqueluche e de bronco-pneumonia 
(Vide Doenças e seu Tratamento). 

Moravam, novamente, numa distância de seiscent<>s a oitocentos 
metros da margem do rio. A aldeia era então constituída de três 
casas. Na casa maior residiam três famílias, quatro gerações com a 
índia mais velha, Minikamá-Mixína. Tudo continuava nos moldes 
anteriores. 

M itoponepá e Y arepá, cunhados , casados. com duas irmãs, antes 
moradores da mesma casa (N.0 2), construiram cada um seu rancho, 
separados por aproximadamente trinta metros. 

,.!\. aldeia umutina era sempre localizada ~m lugar elevado, não 
atingido pelas cheias e enxurradas, e perto de uma aguada, i.é, numa 
vertente, ou pequeno córrego de água cristalina. 

A forma tradicional da casa parece ter sido abandonada já no 
tempo de MAx ScnMinT, em 1924;, pois informa que ",antigamente, 
tiveram casas redondas"', o que não coincide com K°ALERvo ÜBERG 
(op. cit.) que diz: "The house (ishipá) was rectangular with a gabled 
roof coming down to the ground." 

Gonfirmando com esta última informação, contavam os mais 
velh@s da aldeia umutina, que nunca tiveram casas redondas, e que a 
construção de então (1943 a 1945) era influenciada pelas dos neob1~
sileirós, i. é., um rancho de duas águas, com os lados abertos, con
sistindo de quatro ou mais postes externos e vigas dispostas em forma 
quadrangular (Figs. 2 e 8 e Prancha VII). 

Fig. 2 - Esquema de construção das casas contemporaileas dos Umutina, 1945. 
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Para explicar melhor, o índio Mitoponepá construiu uma minia
tura de rancho antigo dos: Umutina, que era de duas águas, até o 
chão, coberto de f ôlhas de pacova e de palmeira, como os atuais, e 
aberto nas duas cabeceiras. 

De construção idêntica era, ainda, a "casa de máscaras" -
Zári, construída, ·anualmente) para o ritual do culto aos mortes (Vide 
Ritual do Culto aos M ortps~. 

Algumas vêzes a cobe.ntu~a descia de um lado atES o chão; eutras 
vêzes havia um anteparõ a. ela apoiado, o qqe lembrava o teto pro
longado .até o chão, das cásas antigas. 

O interior da ca$à umutina não tinha paredes divisórias. O nú
mero de famílias nela residentes, podia ser contado pelo núméro de 
fogueiras, no chão. 

Cada família· possuía um moquém para assar, prateleiras de cai
bros debaixo do teto para guardar os objetos de cozinha, pesca e 
transporte, pilões e catre.s para dormir, conforme se pode melhor 
observar no desenho da Fig. 4. 

A "casa de másca:ras'1 media 5,5 x 7 metros, por cêrca de 3 me
tros altura máxima. 

Perto do rancho n.º 2, havia uma choça cónica, feita de fô:lllits 
de palmeira e galhos, onde abrigavam os grandes tuiuiús mansos. 

Escondido na mata lia:via um rancho, que só continha uma pra
teleira em.baixo da cobertura, onde guardavam novas esteiras. de 
palha; e, no roçado erigiam paiois de milho, onde também se abri
gavam durante a colheita. 

Fis. 3 - Corte de uma hahi~açâ'.& ~mutina, demonstràndo o sistema de construção, a cobertura 
de palha, prateie.ira, moquém, e al,gun~ ól:>jetos de uso: ~sto, rêde de pescar e panelas, rePl'êSen
tando a secção duma casa comum, oc.upada por uma famUia elementar. 



ti ·I ., 

FamEtia- h~ipá 

1. Fogueirá .p() d i'to, s.em moguEro; i:le ~inikamá-·Kurik-á, mã:e . - ~.~ . Estre'ira. de d.ermir, hei dlã·o, de Haxipit e dois, f)l nos, em .coniunt9 coni - 3. E'sf.efoa, 
de dor.:mit. no chão, de Minikámá-Kutiká, espôsa de Haxipi\, ·2. - ~-. Cat~ de :var,aa ae <formir, de -Noaêef.á, fílhá m:oça. d,o casal Haxit>JI e .M..inikãmá-Kurik4.. 
5'. ~s~a d:e dormir, -no c:b:~o, d~ vélha Mínikamá-Mixíníl. mãe de Minikam~-Kur~á e ~okolotd.. - 6 . Peq.Qe1to gi1>a\:1 pára gu'ar.dar llten.Mlios ile_ c.()ziÇha. 
7. Pilão de ;l\iihiktuná-Kuriká. 8,. :Pilã~» d-a ·velha M.ihikamá-Mbrlna. - 9. Fo:gueJ.ra: no chão, ã~ velha- M'inika~á"-Mixína, sem'. inoqµéfu. 

Famflia Jukaep.a 

ló. 'Fogueira ;ino chão, de Kokolot6-, mie:-. - . 11. Esteira de dormir, no chão, a e 1ukuepa e sua f.ilh.mha, retardada, Kokolo.t6-Kurike,. - 12'. E'steira de dor
mir, no chão; de-Kekolot6, mãe d-e ·~okolot6-Kuriká. - 13. 'Esteira rde dormir; n~ chão,. <le Alaporepá._ velho doente de Par.kinsoniana. 14. '2ati:ie de dor
mir, de Katulí• e Jitlap~re~ 'filhos moços d.o .casal Julruepa e Kokolot6i - 15. Girau pequeno para guar,dar .âiversos utensHiOs caseiros. - 1.6. Pilão, ·da f.a• 

< 
núlia J ukuepa e Kóltolotô. 

17. de AtuJtar.;, sua es~'s~ ~a:tukofo't6 e filhinho laêtentê. - 18. Catre de. ê\ormir~ idem, idem. - 19. Fogueira de B~uk9lot6', 
io. Pilãp a_e .Bnuk-olotc$. .24'. Gir~u l!Cquen:d; ,para 8:ú<trdar htepsllios 'é~s_eir9s. 
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9. Adõrnos e Inclúmentá:ria 

Ca,T,3.:c~erizav:a-se. a índµm,~ntái'i$- Qm~'tina nel~ e"Óll$~âncla no US() 

pélos doi.s st:)Kds} de a@omos de penas, auricul~res e nos bi2.Ços; có1a-. 
res de cl.ent.es, de :se.mentes e de ~~belo ·hullla:nf>. 

O hômem eompleilava a indumêntária c'Om. um fêoho peniano, 
um tembetá; e um n'ó. no alto dei ,~a,belo. ~<i>m,~i:ià0., geralmente usav-& 
qm enrqlt;tment.o g~ cprdas a.cima dQ tpr.no~el0. 

A mulher tinha uma saia t.ubular de a1god.ão, um bra.celete de 
lilemen~e~ e p cij;liélo c.ortªlio rente. 

Í?êinteitdlJ: O homem usava .o õn.belo compritlo prê:s.o é· dobrad0 
n.~ alto da ca~eçaf. f·0xmand0 um n©., que' amarraivam ·ê6m um c.0rdel 
de fibra,i de. tucu,m -b.oi'/Í, ou de algf)c;lão -hq,k~u. S,ôbre ~ste; €rºque en
t:qlavam um~ íit~ de tecido de a lgQdã0 -tlJair~mutu- ou lraram11{'4,, de. 
cêr~a de. quatro .eentím~tros cl'e: lar.g;ura por um metFo de .et>mpnmen
to, ~enaJme.nte .. tingida ele ve:rme'Tho .@om u.ruen. Â1i\ .e.xtremielad.es;, 
coin uma. curta frt;tnja de, fio~ de- al,go,dá(>, p,endigip. P,~.ra O$. lados. 
{Prançl:ías VIII e IX) . 

. Enquan:to 0s homens uss;via,11?- ªFenas· .alguns .~rineos (~ntr.e tr:ês 
a . 01nqo., m~ts ~lJ. menos), A~ m~.mnas e. m1Jlh~rea ~J.nMm, tao gi:an{le 
número nos 1dbulo,i$, que v~lo ,pêso, encõmpr:iâavafü .. se e ·s_et enrola .. 
:vam cômo um .saaarT01ha. 

Por co_m_odid,ade, dur~n,te o f,r~balho ó~ no ban.h:Q, çõsto.J:tta:Vapi. 
·a:r,nàrráir õs V\lltQ!i)ós bTino9s de. penas ao reHor 'dá oabeqa çfolh 0-s 
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cordões de cabelo humano, que usavam à guisa de colares. ~ste tno
do de atar os brincos para cima, dava a impressão tratar-se de um 
cocar. 

De quando em quando, os brincos de penas eram pintados dé 
vermelho com t inta de u.rucu, que logo se tornava uniformemente 
marrom. Para os cerimoniais do Ritual do Culto aos Mortos, reno
va vam os adornos de pen~. 

Os brincos, de penas eram feitos pelos homens. Para confeccio
ná-los juntavam várias penas da mesma ave, preferindo as da mesma 
tonalidade. Em seguida amarravam uma alça de cip(}.imbé na extre
midade do conjunto de penas, com um fio de tucum, que era antes 
esfreg:;i.do num pedaço de breu prêto -menaku, que o tornava imper
meável e adesivo. Reforçavam tudo, por sua vez, por um enrola
mento de outros fios, impermeáveis e adesivos. 

Brincos de penas novos eram envoltos num pano e amarrados 
com uma fita trançada de fibra de tucum. O Racote era guard~do 
numa bolsa, trançada de palha, em forma de saco -yatambuló. 

TiTavam as penas das aves silvestres amansadas, que viviam na 
ma.loca, e das que conseguiam caçar: jacutingas, patos selvagens, 
garças,, socó.s, parecendo haver certa preferência pelas aves domesti
cadas, não só por ser mais fácil õbtê-las, mas, possivelmente, por 
motivos religiosGs (Vide Significação Religiosa dos Anim<Jis Cativos). 

Do diário de viagem, p. 40: "Jukuepa segura uma arara, en
quanto seu cunhado Haxipa arranca dela pena: após peD:a,. A arar~ 
está qUieta, mas grita a cada puxão. Um menino junta as penas, e 
as guarda, para preparar os adornos para o Ritual do Culto aos Mor
tos." 

Atara e out,ras aves ficav~m ql.).ase nuas, pois arrancavam-lhes 
não só as penas da cauda e das asas-, mas também as menores, do 
peito e das costas, sobrando somente alguma penugem branca. 

Col,ares: Ambos os sexos usavam colares, mas de diferentes tipos. 
Havià os de cabelo humano torcido, que eram idênticos para homêns 
e mulheres. MAX ScHMIDT (1941) os cita: "Una espécie de estos 
adornos, llamada Ikupazon-0, que llevaban todos los hombres e to
das las mujeres, e que ellos no sacan durante la vida, consiste en un 
cordón de pelos humanos enrollados y; puestos, -de' forma de un anillo, 
ai rededor del pescuezo." 

A frase usada por MAX SpHMIDT, "e que ellos no sacan durante 
la vida" parece indicar, que haja outra função além da de servir de 
adorno (aliás pouco vistoso), o que não impediu que mos. cedessem, 
e também a MAx ScHMIDT, conforme se deduz das fotos publicadas 
en sua obra (1941, prancha X, fig. 28). 
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~ com êste; e.alar de cahelosl que eostumal\"am am.ai:rar seus· brm
,eos paTa eima €la e:a,be~a. 

Gerta . oca1sião, a espô8a de A'.tú!Gàré., Bairu~olo{ó, ao contrário dõ 
costume tribal, tlnha deiXado ereS(}er o 'cabelo ~tê a ©inturâ. Iadaguei 
várias v.êzes ao s~u :marido .Cf m0tiv.o disto, ao ctu:e me respondia aµe
nas:: "RoJri~.!'"' - Espere, mªis t~rdel" 

Antes do çome.ço do '.&itual do CUlt.o s;aS' -Moftd§1 na época em 
que pr~pni:ravam os respeetiv:os adotn.o's de penas. e outrosi Atukaré 
cortou rente o cabelo de sun ~ esp.ôsa, tcn~cend&-"Q numa cor~ de Vián~s. 
m~trGS d~ compri.IJ?:.ento, qtie usava·, enrolaaª -nos b.raços durante, o 
ritual. 

A grossura .tdêstes eurd~s de, ca1Jel0 varia e.ntré a de um lápis 
&t~· a d~ \lII'l p.olega:r. 

Os cortlõ.es c~mun~ era;Ml, usàdos ao redor do pescaço" em várias 
voltas, à guisa de colar. · 

Cplaries de dentes. de on,.çf1 - AJiMuetá ok·opó Cajiku.etá - ong.a, 
qkopó - dent~) eram mµíto apxecia.gos Mlós htimeris.. 81J.8i .Qd~se 
parecia c.ofiferir ·pt~stígio. A maioria dos hom~n~, entretanto, não 
tinha abaticlo on.~a~, e portanto, nã~ usav>a tal eelar. Tedos sempre. 
insistiam p;ar-a que lhes t:rauxe~s~ tais de.nte3: ou os .obtiv.ess:e. dos 
caçadore,ê de onça do posto indig~n~, onde tais Jeli:Jioa eraui mais 
freqüeniies do qu~'. na. rhaila, atrafdós pelo gado do S.P.I. 

Colares de. dentes de ·maeaeo, coati e: :outroa animais, eram só das 
mulher,es, que· Qs usàv~m em. várias v-oltas., ~ pender "até ~babi::o da 
cintiu'a, e ext.«;ln&.ões dos mesmQli, ã.S ~osiia'S (PranQlía. X:III). 

Não. os vi a p~rftttar bS dentes, ~ :desconheço a t~eniàa usada .. 
Os dentes erª'in ~n;fileirados num. eordel d~ fio .d~ tu.~:um, &om e ip.· 
tervâlo de, s.eme1,1tes de. certas gta;r:qffie~s r&gionais, pu:das: "LágriIDJ\S 
de N. $.'' (aculturaçffeo). 

,, Colares de dentes-Ohuman0,~ tinham sido ~~.dp~te]n teAlPO§l ~Cios, con
fofuie, contavam éspontân~amé-nte 0$ mdio-s: (Di«rió de riagem p. 187): 
"B'Op@t'ipa conta que quarrd.o ain<d:a era. menino, GS tJmutina ~0rta
vam a cábe:ça; €los b:uanc~s· m.o.mos, a assavam e· e(Jmh~m. Dos dentei). 
p:re;para:v:am cqlai:es pa:t~a,. ~s lll\llh.er~~) em l\lgar dQs. g'4~ hoje u,&Afil, 
ge dentes qe animais. O velho J ul<ilpáre. teria · mortõ muit0s c<:>m sua 
espada de slriva ... "' 

0BERG (l!lb-3., p. 101) à êstei tesp'eito escreve: "'I'hey ~ut eff tlie 
heads. <:>f their ene:mies and used the. tBet.h to :r;nake; .n~,eklanes;''' 
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Tais colares, porém, estavam totalmente desaparecidos por oca
sião da visita aos Umutina por MAx ScHMrnT, já em 1924, e pelo 
autor, 1943, 1944 e 1945. 

Colares e braceletes de gramíneas e de fio de tucum, das mulheres. 
Mais raros do que os de. dentes de animais, eram os colares e 

braceletes -minaká, de pequeninas sementes de gramíneas, de côr 
castanho claro, que se tornam escuras com o uso. 

MAX SCHMIDT (op. cit. p. 1g) as descreve: ''Tambien los peql,l.e.., 
nos collares de semillas, que están representados en la figura 26, B-d., 
son llevados solamente pQr las mujeres. El tamano de las diferentes 
semíllas de los tres collares -representados, fluctua entre 4 cm. y 8 
cm. de diámetro. Cada uno de estos tres collares los Umotina lo llama
ram con otro nombre, talvez con respecto a las diferentes especies 
de semillas. El collar reptes~entado en figura 26. b. ellos lo llamaban 
otmeka, aquél que representa da figura 26. b . lo llamaban kutalaka y 
aquel representado en figura 26 . d . bota<lamachiki." 

As sementes denomin~das otúreka (M. SCHMIDT) e otóraká (H. 
ScHULTz), são as "Lágrimas de N. S.". Estas eram mais raras do 
que as tradicionais, e preferidas pelos Umutina. 

Todos os colares eram colocados nas máscaras dos cerimoniais 
do Culto aos Mortos, para discriminação do sexo da alma que repre
sentavam. Não comum era o kakurí, cordel, trançado de fibra de 
tucum e usado ao redor do pe8coço pelas mulheres, à gujsa de colar. 

Concha lacustre. Outl'o adõmo tipicamente do sexo feminino, eBa 
um cordel de fibra de tuctun 'ªº redor do pescoço, do qual pendi~, na 
frente, uma concha lacustre (Prancha XIII). 

A película escura da concha era raspada com uma pedra, ficando 
exposta a madrepérola. 

&te adôrno era também usado por índios mascarados durante 
os cerimoniais do Culto aos Mortos, quando representavam espíritos 
de parentes do sexo feminino. 

Pendentes dos colares: Às costas, as mulheres levavam os pen
dentes dos colares, kurutú ou uputotá, que consistiam num conjunto 
de bicos de aves: papagaios, tucanos, tuiuiús e outros; unhas de 
animais: veado, anta porquinho do mato; crânios diversos; ossos, 
pêle emplumada de aves, m~ndíbulas de peixes: piranhas, bagres; 
e pequenas cabaças (Prancha. XI). 

Afirmaram-me, os índios, que eram amuletos protetores contra 
espíritos maus e doen9~s, pr,oporcionando longa vida. 

Costumavam usar os cordões como suportes para objetos de. uso 
nas caminhadas, por exempl.,o, facões e facas. 
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Xudre. Era geral um enfeite do braço superior, consistindo de 
pequenas penas de mutqm, arara vermelha ou .outras aves, cujos 
canhões são afixados numa camada de rezina preta, o xuá:re, cuja 
tradução é "~ de todos nós!" 

Era usado diàriamente por indivíduos de ambos os sexos, e de 
tôdas as idades, inclusive recém-nascidos (Pranchas IX e XIII). Dor
miam com êles, mas os retiravam durante o banho. 

MAx ScHMiDT (1961, p. 17) engana-se ao descrever sua confec
ção: "Lás plumas no son pegadas direct0tm.ente sobre la piel humana 
pero si, primeramente, con un aglutinante de resina llamada 'choro' 
sobre un pedazo de piel de animal que es secundariamente pegado 
con el mismo aglutinante sobre la piel d;el cuerpo." 

Realmente, a camada de rezina, na qual são afixadas as peninhas 
do peito de aves tem certa semelhança com um pedaço de pele, sua 
confecção, à qual assisti diversas vêzes é a seguinte: 

Uma bola de rezina (M. Sc1IMIDT "Choro", H. ScHUL'i'z "ixoru") 
é amolecida por aquecimento. Uma primeira camada é aplicada sôbre 
a coxa do índio, sentado em sua esteira de palha, onde espalha penas 
do peito de mutum e outras aves mais coloridas, que estávam guar
dadas numa bôlsa trançada de palha. 

O índio escolhe cuidadosamente. as penas e corta com os dentes 
um pedaço do eanhão,. qu~ enf4t na camada de rezina amolecida 
sôbre a coxa, (Prancha I). 

Pena após pena é assim colocàda, com todo o capricho, até formar 
um tufo, de aspecto harmonioso e de uma só côr. O restante é no
vamente guardado na bôlsa trançada, e "ª resina é embrulhada nas 
fôlhas de pacova, de onde ela proveio. 

Finalmente, estando fria a rezina, retira o :muí:re com os dedos 
molhados de saliva, para impedir que o adôrno nêles adira, e o 
cola imediatamente na face extr~ma do braço superior. 

~stê ornamento, pelo seu uso geral, e constante, e pela tradu~ão 
de seu nome, xudre - "é de todos nós", parece ter sido o distintivo 
tribal umutina (Prancha III). 

Assim, tão logo ter conquistado a confiança dos Umqtina, con
f~ccionaram tais Bnfeites, insistindo para que os usasse sempre, fi
cando decepcionados ao ver que os tinha ·retirado após algum temDº· 

M. SCHMIDT (1941, p. 17) diz: "Este· adorng en cuya hechura 
son empleados las plumas del Yacú es colocado principalmente en los 
brazos y eso de la misma manera a los brazos de los hombres e de 
las mujeres. Compare las-figuras 15 y 21. Enforma de estar pegado 
sobre la piel de los brazos, este adorno es llamado 'Icho'ari' y per
tence el traje común de ambos sexos y, eso también en la vida con-
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tinua de mt>do que Gasi nünca he visto a l:lW homli>re o a una l'n\ljer 
de eS:t€)8 Uro0tina en ~1 m~nte.-,. que no llesvase este ad0rno." 

Pttra os c.erimoniaís do :Ritual do Culto aos.. Mortos A.doé; p~e
paravam novos adornos· do b:raç.0 supe1ior, com penas :vermelhas de 
àrara no centro, e· ao redor penas bii-anc~~ da barriga de m,utum. 

Para esta Q@asiãQ :c0lavam também s~br:e .o peito penugem,, f.or
maJ?:âo t:aixas como -~dômo fe,etivó e tê.mpor4rio, como MAX SçiiMlDT 
·(1941, p. 17) coruirma: 

"Las. ho)llbr6s lley,aban ~ste adomo de ph;urrBJs mu.clu,t~ vezes 
taml5ién peg~do sobr~ là piel del peç_hó artibt}; qe ~a;dá ,pezôn:,. E·n 
la hech:uta de 'esté 'esp:eôie de adornt> de- plUJ:nas,, déstinratló ·~tt péchô y 
llamado- 'in(,}p·onari',, es utilizado, el :plumón b:lancn· tlel Yaeú, mien
tl'~S e]}Jt.l eJ ado~no de~,tinado a lqs brazos consiste ® pl~1ma<S, má~. 
gttu~s&s üe e:sta misma ~vê. $olamenté una -v~z y,_p -v'í un. tal Adorno 
cólo0ado tambiên sebre la piel del vientre por onde él pasa11a eh d0S' 
lh1e"as a l-0s doll! la.das de,l ombligo. Era el eaeique Shukuepa que 
llevaba llil tal a,dQrno." -

Os aiornos~ pnr mim observad'©s. e.ram feitos d'e pe0nas, de mutum 
(Crax2 par.a os diários,~ de arara vermelh.a e p>eJJ,as br&ne-as~ de b-amga 
d~ mlut?;tm para fest~ d(l recç.Rção ao visit.an.te. 

Para u preparo d~st-e adômG usnvam e*~lusiv:am~ate. as penas 
das av:e13, dome~ticad.t),.s. Nu.ncª o.s vi uti.lj.zar-se <i~ pen,as. de mut~, 
eventualment~ CJlíçados por mim ou meu~ ~U:xiHates. Os Umutina, 
aliás, rara;meF.i.t.e os cáçavam. 

E§ta~ av:~s qomestic.ª'd~~ (v:ide. SiJJT?-ificac..~o Religio~q, dos_ Ani11')at'& 
éat'ivos), que v.i~iam livre.P nà.S cabanas tlôs Umutinf;\, ~ram conside
radas eomo sgfi:do portadora:s. dé almas de ·set1s parentes morlos. 

Tive a impJessão, foitª1lêcjçla por ol;)s~rv-~ções, d~ que havia. uma 
relação ~ntre · b fato de utiliz:arem-se, t&o sômente âe penas pro:venien
tes destas àves, pàra o <:iistmtiv0 d-i;ário, bem <romo Qs adornos dGS <te
rimoniais do e_u1t0 aq~ Me.rteS; e & or~p.ça da r~inGairnaç~o de, almBt.s 
l)gst~s animais. 

O índio faleci<do ta:aabém era aderna~o com enfeites bra.ç.ais 
-wuár~, novr:os" ge,rabnente vivam~nte, e,oloridos, eól.rio ôS de-santos 
para O$ Çerimôniais. 

C©nta;.vam os. Umutina, ·que: 0s nã.o-ide,ntificad~$ Habu.sé., ·~e1J$ 
freqüentem~ntê meí;lcionaâo§ vizinn~, tª'mbêlíl usavam º-ª- ~.uáre sô
bre ·Os b-raçps (ao l~do de ·muitos outros ador.no-s· idênticos aos dos 
Umutina). 

Fin_~lmént~, E;ncontr{tmos refe'r~ncias sôb.re b u.~n do, aiu<ite:, n11rn 
mito, ém que -duás- estr.~las que vieram pãra a t&rta e.m. forma hll
-marra, come1a:m. t6da a rezina .. cl.e, almet:m:ga.; e0m ~ue- © índio e.sta;ya 
pr~parando· s.eus, adQrn.Q.s. 
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O enjeite labial, geralmente chamado ba,lapáre pelos Umutina, é 
exclusivamente masculino. 

Meninos até seis ou oito anos, aproximadamente, não os possuiam, 
pois não tinham sido submetidos ao respectivo ritual (Vide Primeira 
lnjancia). 

O enfeite labial é fabricado de parte do caule com um pedaço da 
raiz, de diversas peque,na.s musáceas, as quaiis denominam balapáre, 
a"fii,lakína e hopakine zoboló, que não puder31m ser identificadas visto 
terem-se perdido os exemplares colhidos. 

MAX SCHMIDT (1941, p. 16) afirma: "elle está fabricada de la 
raiz de la Bacova", o que não fica longe dos fatos, pois a "Pacova" 
(nome regional), também pertence às Helicônias, sendo, porém, um 
vegetal de altura e tamanho duma bananeira. 

O enfeite labial umutina tem a forma de um prego, tendo numa 
extremidade um engr,ossamento, que não pa§~ pelo orifício do lábio 
~nferior. A parte vjsível, externa, tem três a cinco centímetros (Fig. 5). 

Fig. 5 - Enfeite labial do homem - halapJ.re, feito do caule com .pe~aço do rizoma, de. divers.a.s 
peguenas miuácea.r. tstes enfoites labiais, pr~sos ao orifíC:íQ de lábio inferior pelo .engrossa
mento, sendo de vegetais verdes e- moles, de duração ef~mera, tinham de ser substituídos fre· 
qüentemente. Afirmavam os Umutina que o talo era aromático. 
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Sendo feito dêste material, êste enféite era efêmero, e portál\to, 
substituído. constantemente, isto é, cada dois a três dias, aproxim~
damente. 

O caule era muito poroso, e, como afirmou o índio Atukar-é, aro
mático, um dos motivos pelo qual usavam tal matéria prima. 

Fora de uso ressecava ràpidamente. 
Para colocar o temb~t·á, punham-no simplesmente na bôca, e, 

com a língua era empurrado através do orifício do lábio inferior .. 
Esta peça não era de \ISO rigorosamente constante, uma vez que 

deixavam de colocá-la durante algu.mas horas, o que não os impeà.ia 
de então fazerem visitas, tanto aos seus parentes e vizinhos, . como 
aos neobrasileiros. 

Devido à pressão exercida pelo enfeite labial, os quatro incisi
vos inferiores na maioria dos homens adultos, eram deslocados, com 
ligeira deformação em "U" ou sela. Ao redor do orifício labial nota
va-se um encorpamento da parede. 

No inicio do Ritual do Culto aos Mortos, usavam no lábio um 
osso de veado - otokikutúnitú, de cêrca de dez centímetros de com
primento, mais fino do que um lápis, que conforme disse o índio Atu
karé "~usado só para buscar as fôlhas novas de buriti, para a cons
trução da casa-de-máscaras." · 

F~cho peniano: Homens e rapazes usavam um fecho peniano -
bakeódokwd, de palha de õurit1 (Fig. 6) . 

.... _ 
~-~ 

Fig 6 - & t.ojo penia.Po de palha. de palmeira de buriti. 

Enrolavam a pele do prepúcio de fora para dentro, empurrando 
desta forma o corpo do pênís, e diminuindo o seu volume visfvel. 

Sôbre o final da pele enrolada colocam por pressão o fêcho de 
palha, que consü;te numa tira de palha de buriti, fechada em anel, 
com uma das extremidades mais comprida. 

Não são exatas as ob;;e,rvações de MAX ScHMIDT (1941) quando 
escreve: "Por medio de una tfra de hoja de palmera, tranzada en 
forma anular, el prepucío es .encordelado delante del glande", bem 
como KALERVO ÜBERG (195.3) : "ln the past men wore no clothes 
but af ter puberty used a penis sheath (Bakyotokwa) made from a 
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buriti palm leaf: The foreskin was pulled o-ver the glans, and the 
leaf wound around it and f astened with twine, the purpose being 
to rude the end of the penis f rom women." 

Vi um menino que ainda não tinha atingido a puberdade us~r o 
enfeite labial - balapdre e o fêcho peniano bakeodókwd. 

Realmente, nunca um Umutina adulto aparecia sem o fecho 
peniano, não o retirando ao banho, nem mesmo durante a pesca de 
timbó. A êste respeito, o indio Onanepdt, m9rador .do pôsto indígena 
explicou em outras palavras, o seglúnte: A glande deve estar escon
dida dentro da pele do prepúcio. "As mulheres não o podem ver." 

Em caso de necessidades fisiológicas, afastavam-se do grupo e 
entravam na mata, para retirá-lo e s6 voltavam depois de o terem 
recolocado. 

Sôbre o primeiro uso de fêcho peniano pelo adolescente, informa
rn,m: "O bakeodókwá é usado pelo menino a0 atingir a puberdade. 
Realizam uma pequena iestà( ?). O pai do menino escolhe alguém 
que lh' o coloca pela primeira vez. Os convidados entregam ao pai 
do menino feixes de fle.chas. Os homens cantam, acompanhados pelas 
mulheres. Oferecem be,ijus, carne, peixe e bebida de milho ou. de 
mandioca. Dai em diante, o rapaz começà a ser considerado homem, 
tornando-se logo bom caçador e flechador de peixes." 

Saia tubular 

110 f êcho peniano como "vestimenta" do homem, corresponüe a 
saia tubular ametá, das mulheres. Era usada nos quadris, até um 
pouco acima dos joelhos, durante dia e noiteJ desde tenra idade (Pran
cha XIII). 

No mito "Criação dos homens", diz-s.e que Haip.uku, mandou 
sua espôsa tecer uma sainha ameúí, para a recém-nascida da barriga 
de sua perna. 

Não tiravam esta saiia quando .em casa e durante os trabalho.s de 
roçado ou coleta, porém disseram que antigamente, a despiam nas 
pescas de timbó. 

No mito "A moça e a estrêla" é relatado que a moça estava de&
pida., sem a sua saia de algodão, pescando no ribeirão, quando a es
trêlã. (homem) se aproximou. 

Também no mito da lua (homem - Hári), que seduz sua própria 
irm·ã, esta se despe, para entrar no lago e pescar com timbó. 

Â'3 saias tubulares eram prêsas nos quadris por pressão, mas 
deixavam-nas cair com um ligeiro movimento, quando entravam no 
lago para pescar, vestindo uma "combinação" de chita. 
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Durante ums epidemia. de l~ridas purulentas ~ uma erup~·ã0 
ciutarne.a_, pEov:àv:elm~nte pio.voe:ada p <;>r avitamin;qse, uma .m,,ocmha 
.negol)-se termi,nantemepte., ;a t é_t:ifar a sai~ pa;11a a -anlic~~ão ttóS r~
medios, ,na. parte a'fetada. 

Esta~ 'SaiaJS eram t\ronteéoíónaâas- fiufu p~querxo e p:timiID,.y o téar 
vertiaá.l, qu~ consistia: de duas forq;u:ilhas, fincadas n0 chão,. quase 
sempre pert@ de um dos lad©S abeitos da;, -easa, ~ dua_s vigas .he>riz.on
t,ais, uma ~arrada s'ôõre. · a_~ forg_u,ilh~s e a o:utt a, p~ftQ do ch~o 
(Pran_chas XIV e X'O. 

A urdidura e:t2\t na,~saaa pel{t trama, .pa:s§.ando o nov~lõ intéiró 
pelos fios,. que eram sepa:tad.os .m:anuàlmonte. 

O teciirlo era apértaQ.o com ~ma vaiia. fininha de madeira du.ra, 
gue erá introduzida aos poucos, atvás de> no'\télo. 

Também tinham um õsS"ô' de on§:a - balii,lallá., <ilê uns ~rin:ta a 
qu.arent'a ·eentímetros de eompriment(l)c; bem alisado e de e0xt ,e c;)b.10n
go, para apertaF os fi0s do np.võ tecido. 

, . 

Os últim©s fi0s feJtham o eíreulo :da saia tubular, sem ·teixar :e.
menq~. 

Saia~ nov:a§, ele côr btaAco-acínzénta(fa,. erám ting1dâs c9m qrucu. 
Geralinente, est~ndiattbttas hlilna esteira de. palha, em cima do O'atrê, 
frieeionandJY. v.ig0r~sament.e, as s~m.entes de urtHiRl no te~id<2f, p:ara qiu.~, 
a eôr verme.lh~ ' penetra$&e por entre a~ malhaS.,. 

MAx SenM1n"11 (I 941, p. 16) diz: 'lEn cbntraste con los hefmbresl 
las mujetes si~mnre lleV'an nn v,estid.o GJ.OO. eubre la parte, se~al, c0rr
sistiendQ en U..n t.ejido Qf} algod0n eh íorma d.e. tma m:arrg:;t oomo el 
"tYPõi' de lós GuaranieS que ~e ex'ti;ende d~'S<ie }~ -Qitder~ hasta. caei 
a las- rodillas. Est~. :vestide de las nn1jeres, 11amaclo en U:m@:tina <a;mi
tã.', se< ~semeja t0Ji·a.nte a su f 0rma y a su t~en.iea muelreJ al .respe.c:ti:v:;o 
ve,Stido qé l~s mqje.res-pare~sís. qlJ.~ es llam~qo eu Bãressís e,oli ~l 
nombre pàriente "emití'·. Unâ 1cl.ife:reneia entre e1 'A.:m:itá'' d:e ros. 
Umetin:as y el 'emiti~ d€ loS' Par~ssís ~xist·e s©lamente en cruanto. 
que' los lri1ós del t~jid.o de aqnel. son más grnes.sos y, ~l tejid0 no tie.ne 
omame.nta.ciõn.. Eàte séria ihútil a 108- véstiiloa dtl las muier-ês- ·umq
tina pôr ca;usa ee la costumb're· de pintar el .Guerpo con tu1a me.zela 
de aceite ~ urugá d€ rnodo, <qu~, nat;ur~lrnent~, tambié:n sus 'amitá' 
se ensu~iarian de e~t:a materia cglorante. En ~Q ·que r~$peetâ. á la m,a ... 
nera d~ vestir este 'amitã', las mujere$., úmotina se diferencian âe 
las mujeres Paressís e:n CliJ:ant0. que aqneUas, e~mo lo' muestra la fi ... 
gura-U:ino,tina se, deB't~c.a. ~empJetªm~nt:~ del el!a~ro d~l :restõ d.e .su 
cUltqra, teneinQ$ i:J.lJe supQne:c que ellaª lian reºcjbido la çosturnbre 
de ·vestí:rlo de otra13 tribus .circunvecinas y v:erosimilm:ente de lõs Pa:.. 
ressfs1 los que, Gume los Umotina mismos .se re.cuer.dan todàvia., er~n 
en tiêmpos anterioreft. sus y:ecjno$ :y e.Stapan, .mu~has veçes, en 'Ceon-
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tienda con ellos. Essa opinión es también afirmada. por la afinidad 
de las palabras 'amitá' y 'emitf' de las cuales la una significa este 
vestido en la lengua Umotina y la otra en la lengua Paressí." 

Cordões: Os homens usavam no tornozelo, simples cordões em 
várias voltas, toreidos de fibras de tucum, e as mulhe~e~, braceletes 
de sementes brancas. 

MAx SCHMIDT (1941, p. 19), as menciona da seguinte maneira: 
"Mientras que. los hombres llevân solamente talves vencl~s a las pier
nas e no tienen brazaletes, las mujeres usan solamente estos e no llevan 
vendas a las piemas." 

Sanddlias:. buretatá ou aboretatá (de buré - pé), de couro cru 
de anta ou de couro de gado vacum, êste último obtido dos Umutina 
civilizados do pôsto indígena, são resultantes do contacto com os neo
brasileiros e com os índios civilizados. 

São simples ~daços de couro grosso, cortados na forma da sola 
do pé, e presos por meio de tiras de couro, que passam em cruz por 
cima do dorso do pê. Outra tira é ligada a êstes, passando horizon
talmente pelo calcanhar. 

Nem todos possuíam tais sandálias, mas as cobiçavam, pois, 
f reqüent~m.ente, os caçadores, ao voltar de longa caminhada, mos
travam-me os pés, feridos por estrepes ou espinhos, qu,eixando-se da 
falta de calçados. 

O inconveniente dêste calçado era que, quando molhado, a sola 
se dobrava para trás., dificultando a marcha. Apesar disso., o í.ndio 
prefere-a, a andar descalço. 

Díadema de penas de arara - bôdo: 1tste adômo era usado como 
complémento especial para determinadas ocasiões, comovisjtas, tra
tamento de doentes, confecção de flechas. Era também colocado no 
morto, do sexo masculino. 

Consistia numa fileira de penas de arara vermelha ou azul (mais 
raro) de arara canindé, uma ao lado da outra, e meio sobrepostas, 
ligadas pelo canhão, a um cordel de tucum. 

Guardav~m-:no estirado sôbre uma esteirinha de palha de buriti, 
feita e.specialmente para êste fim, que era depois dobrada ao comprido 
e amarrada. As penas ficavam então sobrepostas, enquanto que na 
testa, arredondava-se, abrindo-se em leque. 

Depilação: O ideal do úidio Umutina era ter o corpo totalmente 
depilado, com exceção da barba e da cabeleira. 

. Para tirar os pelos esfregavam entre o indicador e polegar um 
pouco de cinza quente, sopravam-na é arrancavam em seguida os 
pelos. A cinza quente- age como desengordurante, ficando menos 
escorregadia a ponta dos dedos. 
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Afirmavam que arrancar sobrancelhas não doía, mas os cabeli
nhos das temporas doía mais. Depilavam as sobrancelhas, cílios, 
têmporas e eventuais pelos do corpo inteiro, inclusive das regiões 

' púdicas. . 
Conforme já foi dito, os homens deixavam os ralos bigodes e bar

bichas, sendo prestigiadas barbas fortes. 

A depilação parecia ser um ato de amizade. Geralmente uma 
mulher depilava a outra, ou esta depilava um homem, principalmente 
entre os parentes, tratando-se de uma atividade exercida de prefe
rência pelo sexo feminino. Nunca vi homem depilar outro. 

KALER-VO Q.BERG (1953, p. 106) escreve: "Men wore ·their hair 
long, tied in a loiot at the back of their heads, and allowed their 
beards to grow; but eyebrows, eyelashes, and pubic hair were pluck
ed out ... Women, on the other hand, cut their hair short, and pluek
ed out their eyebrows and eyelashes but not their pubic hair." 

~ possível que esta última in{orm,ação dada a ÚBERG correspon
da à realidade, pois não me foi dado observar se os pêlos púbicos da 
mulher eram ou não eliminados. 

Numa das histórias referentes aos lendários Habusé, os· Umutina 
contaram que "uma mulher chamada Bokidotó, que era muito bêsta 
e não largava de pelar a cabeça de seu filho Atukwaré, até junto da 
pituea. Por isto o rapaz enjoou e foi juntar com uma mt1lher ... " 

Não pude verificar o que significa êste evidente "vício" de de
pilai"' o filh0, que causou aborrecimento e o abandono da casa ma
terna. 

Pintura de corrpo: Homens e mulheres costumavam pintar o çor
po quase diàriamente. A pintura mais freqüente era negra, de sumo 
de genipapo (Genipa americana) e a vermelha com tinta de sementes 
de urucuzeiro (Bi~a orellana). Raras vêzes utilizavam barro amarelo. 

A tinta negra era feita da seguinte maneira: Co1hiam frutos, de 
preferência a,inda verdes e pequenos de genipapo, existentes nas ma
tas do alto rio Paraguai, durante quase· o ano inteiro. Havia em de ... 
terminada época do ano mais frutas verdes, que forneciam melhor 
tinta,. Os frutos eram cortados em pedaços, e bem mastigados. De
pois, cuspiam o sumo numa "canoa" feita de um pedaço de fôlha 
de bananeira ou de pacova (Heliconia sp.). O sumo incolor, era apli
cado com a palma da mã_o sôl;>re longas partes do corpo que deseja
vam enegrecer (Prancha XVI). Para fazer desenhos mais delicados 
utilizavam-se de um bastonete - ipú-kuriká (ipú - acha, pau, 
kurikd - pequeno). 

A fim de não borrar a pintura, abanavam, para que a tinta se
casse mais depressa. 
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Mesmo logo depois de aplicado, o sumo de genipapo continua 
incolor durante algum tempo, tornando-se azul após dez a vinte mi
nutos, e, finalmente prêto azulado. 

Não usavam outros ingredientes além da saliva, .())U, em alguns 
casç>s, um pouco d'água. Quanto mais verde a fruta, mais fixa a êôr 
e mais escura a tonalidade, durando entre nove a onze dias. Aos 
poucos ia desaparecendo, de maneira irregulãr, o que dava a aparên
ci~ de sujeira no corpo do índio adornado. 

MAX ScHMIDT (1942, p. 275) se contradiz, ao afirmar que: "Ho
mens e mulheres usam pintura corporal com a mesma variedade das 
figuras. Trata-se tanto de uma pintura vermelha de urucu bastante 
azeitada, como de uma pintura negra de genipapo, aplicada por meio 
de pequenos bastonetes. Não há · espaço para anotar a:qui todos os 
diferentes motivos de pintura corporal dos Umotinas. Contudo o 
ornato dos homens corresponde ao das mulheres." 

Esta última informação não corresponde ao que verifiquei entre 
os Umutina, e não está também de acôrdo com os desenhos publi
cados por M. ScHMIDT (1941), lâminas XIV e XV, cujas figuras -
42 a 48, o autor assinala como sendo: "Pintura de los cuerpos de 

. hombres Umotinas", e "Pintura de los cuerpos de mujeres Umotinas." 

Houve além disto, Um evidente equívoco por parte da tipografia, 
que trocou as legendas das figuras 44 e 48, pois a última corresponde 
à pintura dos braços dos homens e a primeira à das mulheres, e não 
vice-versa. 

Os motivos em linhas quebradas, lozang9s intercalcados com pon
tos e retas, eram freqüentes entre as mulhéres, podendo tambem ser 
usados pelos homens, porém, mais grossos. 

Generalizando, pode-se dizer que a pintura corporal com sumo 
de genipapo (bem como a de uruou) das mulheres, era bem m~is de
licada do que a dos homens. 

Mais geral era a pintura masculina que cobria largas partes do 
corpo de prêto,, como que a querer dar destaque. à musculatura, 

Havia também pequenas diferenças na pintura de corpo entre 
os membros <;las duas divisões (se bem que não foi possível verificar 
qual o critério da evidente divisão), existentes na aldeia umutina, 
i.é, entre o grupo de índios compreendidos nªs malocas 1 e 2, e os da 
maloca 3, que viviam um poucó afastados, tanto no sentido es:pacial 
como social, dos primeiros. 

Os componentes do grupo das malocas 1 e 2 pintavam o corpo 
de preferência com traços verticais e horizontais, linhas pontilhadas, 
e tinham no antebraço uma linha horizontal ao redor e duas linhas 
que se cruzavam em diagonal. :mste motivo era geral para todos os 
homens das duas referidas casas, com variantes para as mulheres. 
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Membros da casa n.º 3 - pai e um filho pequeno de uns sete anos, 
pintavam, geralmente, o corpo todo de negro-azulado, inclusive o 
ros.to ou parte dêste. 

MAX SéHMIDT (1941, p. 17) escreve· neste sentido: "Los homb!!es 
acostumbran también a teíii:r su cuerpo totalmente en negro. Muchas 
veces yo vi -al viejo cacique Kaimanepa teííido de esta manera y te
fiido en negro apareció también el cacique Shukuepa cuando me en
contré com él en el puerto." 

Algumas vêzes pintavam ao r2dor dos lábios com genipapo. Em 
tudo, pareciam ter liberclade na escolha dos motivos aplicados li~ 
pintura corporal, se bem que talvez houvesse certa limftação nos dois 
grupos. 

Não se pode afirmar que a pintura corporal tivesse sido de uso 
diário, porém era tão fr,eqüente que não ficava longe disto. O índio 
umutina sempre se pintava para fazer ou receber uma visita civili
zada ou nãQ, e em tôdas as ocasiões festivas. 

Por ocasião do primeiro contacto com os Umutina no Pôsto 
"Fraternidade Indígena", todos homens que nos vieram cumpri
mentar, estavam pintados. com genipapo, urucu e barro amarelo, 
sendo qu~. ~lguns tinham a cabeça, inclusive o c-abelo todo eo
berto de tinta vermelha de urucu, com alguns traç,0s horizontais de 
barro amarelo nas faces. O tronco também era vermelho, braços e 
pernas com linhas horizontais e inclina~, com tinta negra de geni
papo. Ou.tros pintaram o rosto e tronco totalmente negros, tendo os 
mesmos desenhos e traços nos braços e pernas. 

Durante o Ritual do Culto aos Mortos, todos qs participantes 
eram profusa.mente pintados com composições das côres vermelho, 
negro e amarelo. Havia um sistema de deveres recíprocos, em que 
-era a obrigação do "dono da festa", adornar os participantes dos 
cerimoniais, que, por sua vez, deviam retribuir-lhe com caça e peixes) 
durante o ano., até a realização do novo ritual. 

No casamento, os noivos pintavam o corpo inteiramente de ver
melho, conforme observou MAx ScHMIDT (1942). Também o recém
-nascido era, às vêzes, todo coberto com esta côr festiva, além dos 
adornos de penugem que lhe colocavam nos braços (Vide Gestação e 
Parto). 

C.abia às mulheres I}reparar gtand~ quantidade de urucu antes 
do Ritual do Culto aos Mortos. 

EÃ"'istiam urucuzeiros em todos os roçados, e eram freqüente
mente encontrados nas taperas e perto das casas haoitadas. 

Abertas as cápsulas, com o polegar retiravam as sementes co
bertas de uma camada oleosa de tinta. Colocava.m-nas num pilão 
de madeira, triturando-as de leve, com um pouco d'água. O liqW,do 
vermelho era despejado através de wna peneira de talos, colocada 
na bôca duma panela de barro e condensado lentamente ao fogo. 
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A massa era guardada em "bolas de tinta" e envolvidas em fôlha 
de bananeira. A "bola" em uso, ficava numa cabaça com a gordura 
com que a misturavaµi. 

A tinta de urucu erá o corante mais apreciado entre os Umutina. 
Guardavam-na como um objeto de valor. 

Não observei o uso do urucu pela mulher menstruada, como em 
outras tribos. 

Nos mitos tribais há várias referências ao us<:> do urucu como 
adôrno de festa, e, Rum caso, deu a côr vermelha à c,arne do peixe 
piraputanga, um characideo freqüente na região, de carne saborosa. 
(Vide Contos, Lendas e Mitos: "A origem dos rios", "A moça e a 
estrêla", "Barukolot6, irmã do lua"). 

O costume de untar o corpo com rezinas, misturas de várias pro
cedências para fins mágicos é tratado no capitulo Doenças e seu 
Tratamenio. 

Indumentária de festas: Se bem que haja uma diferença entre o 
conjunto de peças de uso diário e dos rituais e outras ocasiões fes
tivas, torna-se um pouco difícil, fazer uma divisão exata. Por exem
plo, os couros de diversos mamiferos - akariká, $ão usados às costas, 
pelo homem ao visitai' o irmão ou cunhado que vivia na casa vizi
nha a ub.s vinte ou trinta passos de distância, mesmo que pretendesse 
repetir esta visita, logo mais; para tratar um doente ou ao sentar-se 
numa esteira de palha em frente de sua casa, para preparar flechas; 
ao se dirigir ao posto indígena, ao visitar ou receber algum visitante. 

Não os. usavam durante a caçada, pois seriam sobremaneir.a in
cômodos, dificultando~Ihes os movimentos e a destreza. 

MAX SCHMI,DT classificou os couros como sendo "escudos de 
combate" (1942, p. 277): "Para defender-se no combate, os homens 
usam couros de lontra estendidos e planos, pendurados por meio de 
uma fita de entrecas.c~ no pescoço. 

"~ses couros, dqs quais usavam geralmente mais que um, .eram 
também colocados, em caso de necessidade, na frente do corpo, de 
modo a 'proteger também o peito e o ventre do guerreiro contra fle
chadas." 

Estas informações correspondem com o que também o autor 
pôde saber dos próprios Umutina, mas, pelo meu ver, a importância 
dêstes couros não está apenas no fato , de se,r es,eu.à.o de def~sa,. mas 
no seu significado sócio-religioso. 

A referência dada por ÜBERG (1953, p. 17): "The Umotina used 
a shield made by stretching tapir skin on a square wooden f rame ... " 
parece referir-se ao mesmo escudo e adôrno, mas deve ser obtida por 
informações dos índios do pôsto indígena e não corresponde exata
mente à realidade, pois couros de anta nunca foram observad.e>s du
rante minha convivência com os Umutina, nem foram mencionados 
por MAx ScHMIDT, que os conheceu muito antes, e por fim, o couro 
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de anta, se bem que seja indicado como escudo de defesa, não corres
pondia ao senso estético dos Umutina, quanto a êste ~dôrno, e tam
bém, nãe seria necessário e&ticá-lo sôbre lima armaçã_o. 

O Akariká, feito de onça, lontra ou jaguatiricà, era o adôrho 
preferido e muito usado em todos os cerimoniais do Ritual do Culto 
.aos Mortos, tais como Y atáribú, Arixinó, M anixuáre e outros. 
\ Os enigmáticos Habusé também os teriam usaçlo. 

Não existem referências aos couros usados, dependurados às ~os
tas nos mitos umutina, mas atribuíam-lhes poderes "espirituais", e 
os ligavam às suas idéias de reincarnação da alma 'Vide Ritual do 
Culto aos Mortos). 

A sua confecção era bastante simples. A pele do animal n;iorto 
·era esticada por meio de varas flexíveis,- introduzindo as extremida
des em pequenos orifícios f ~itos nas bord~s da pele, que era levada 
para perto da fogueira, secando lentamente. 

Depois de sêca e bem plana, uma tira de entrecasca era alinha· 
vada nos orifício~ das bordas e usada à guisa de alça, da qual pendia. 

1tstes couros eram mantidos cuidadosamente em lugar sêco, g~
ralmente em cima de uma das "prateleiJ,;as" do vigame.nto, ou depen
durados duma forquilha do poste da casa. 

A posse de um couro de onça era motivo de prestígio na socie
dade umutina, como também a de um colar de dentes de onça. 

Apesar da ligação com os espíritos de antepassados umutina, os 
índios não m'os negavam, enquanto quê se negavam peremptôriamen
te a ceder suas esteira:s de palha de li>uriti, cujo ~ignificado religio.So 
parecia ter sido mais profundo (Vide Trançados, Almas e Espíritos). 

Coroa dos velhos e defuntos - bárepôdo (Fig. 7). Conforme MAx 
ScHMIDT (1942, p. 279) "O tal disco da minha coleção consieyte num 
anel de madeira com p~dacinhos de concha e cana brava colados e 
em parte cheio por um trançado bastante fino e eom penugem co.
lada." 

Não me parece que seja bastante clara esta descrição, convindo 
por isto talvez uma tentativa de completá-la. É preferível denominar 
o disco de coroa, feita de uma vara lascada de caneleira, amarrada 
em forma ovalada e envolvida com fita de casca de cipó-imbé, cober
ta de uma c&mada de r~na ou cêra, qtJ.e lhe dá m.aj or resistêneia. 

Existe um trançado de alguns centúnetros de largura, que liga 
duas partes do aro, adornado com pedacinhos de madrepérola cola
dos e tufos de penugem branca de tuiuiú. A.E. duas aberturas entre o 
trançado e o aro servem para afixar o B<J,repôdo sôbre a cabeça dando 
passagem ao cabelo comprido do homem. 

À página 27 (1942), MAX ScHMIDT se refere ao uso d~ste ols>jeto, 
~orno exclusivo do morto, afirmando que "as mulheres já tinham 
feito para êle em caso de morte", e à página 279 diz: "Sôbre a ca-
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beça do defunto é ligado um disco por cujas aberturas são puxados 
os cabelos." 

Realmente, trata-Sê de um adôrno, com o qual o defunto é ador
nado se se trata de um velho (Vide Morte e Sepultamento), mas é tam
bém usado em várias ocasiões pelos vivos, e por isto não pode ser 
considerado apenas como adômo mortuário. 

Os índios afirmâvam que o bárep6do "só é de gente velha", sendo 
muito prejudicial a um moço Adornar-se com êle, pois "perderia t:oào 
seu cabelo". 

Durante o Rituàl do Calto aos Mortos, um mascarado que re
presentava o espírito de um índio velho, pai de Haxipá, ostentava 
o Bdrep6do. Em outros cerimoniais, J u,kuepa e Y arepá, anciãos da 
tribo, usavam o Bárepôdo. 

Fig. 7 - Ooroa do.r velho.r e do.r. defuntos - bárep~do (bárepí) - hom·em), consiste de um aro de 
madeira (canela de cotia), com enrol~ento de fio de tucum de um lado. O trançado ·a9 centro 
• também de fibra de tacum, adornado, nas d'lJas extremiclades com pedaços de madrê,Pérpla de 
concha lacustre e penugem hra}ica e preta, colados com rezina. A respeito do aso, vide "Morte 
e 1epul'tamento", e "Ritual do Culto aos Mortos." 

I 
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~ difícil saber se dui:ante .êste cerimonial, o bárepôdo ornamen
tava o velho vivo, ou ~e estaria indicando o espirito de um velh<> 
reincarnado no dançarino. 

Além de ser o bárepôdo usado por dançarinos vivos em rituais 
mortuários, contavam os indios que os guerreiros velhos, preparan
do-se para a luta, adornavam-se com êle. 

A respeito de seu trançado, MAX ScHMIDT (1941, p . 28) escreve: 
"tengo que mencionar que también el trenzado con que están llenados., 
en parte, los aros para la câbeza de difunto, consiste en un tal -
Stuf engeflecht - de dos inallas." 

O nome da "coroa dos velhos" - bárepôdo, indica ser de uso. 
exclusivamente masculino, ·pois "bárepô" significa "homem". 

O bárepôdo era colocado no alto da cabeça. O cabelo, enfiadc> 
em duas mechas laterais, entre o aro e o trecho trançado, caía pelos 
lados do rosto, sendo amarrado em baixo do queixo. Ao redor da 
"coroa'' e· do cabelo passa uma faixa tecida de algódão, de cêrca de 
oito por cem centímetros, tinta de vermelho com tUilcu. 

Faixa de algodão - ajupú: Havia uma faixa de tecido de algo
dão, tinta de vermelho com urucu, para as ocasiões festivas, incluin
do a pesca de timbó, acontecimento social pela participação de todos. 
os índios. 

Num dos mitos - "Origem dos peixes", é mencionado especial
me~te o fato dos índiós estarem enfeitados com o ajupú) para pes
.car timbó. 

Fi'ta trançada de tuoum usada como diséo. Em certas ocasiões 
festivas enrolavam no nó de cabelo, ao alto da:. cabeça, uma compri
da fita t rançada de fibra de tucum, formando um disco maciço de uns 
vinte centímetros de diâmetro, por dois de largura, no centro do qual 
ainda se via o cabelo. Ao redor dêste disco, era enrolado o ajupú. 
Às vê.zes, ainda completavam êste adôrno com um enfeite de penas 
de tuiuiú, gaviões ou uma cauda de arara - mamonobó, e na t esta, 
o bôdo, diadema projetado horizontalmente de penas vermelhas de· 
arara. 

Ein certas ocasiões, o diadema de penas de àrara era substituíd9 
pelo ipóno ou aino, peça feita com mechas de cabelo humano, prêsas 
numa cordinha de tucum, parecendo uma escova roliça e comprida 
(25 a 29 cms.). A tradução literal de ip6no, seria "rabo de bugio". 

Máscara de cabelo humano: A maneira pel~ qual os homens u8a
vam seu penteado diário, sempre esticando o cabelo para cima, oca-: 
sionava o enfraquecimento das raízes e era comum que, depois de: 
certa idade, a cabeleira se tomava rala. Em alguns dos cerimoniais 
do Culto aos Mortos, o rosto devia ser coberto por cabelo humanor. 
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à guisa de máscar.a. Os mais jovens usavam o próprio cabelo, amar
rando-o com uma fita por baixo do queixo. 

Os mais velhos, cujo cabelo não tinha o necessário comprimento, 
nem a densidade suficiente para esconder o rosto, possuíam uma más
cara ou cabeleira postiça - azôborô, feita de cabelo, prêso em mechas, 
amarradas ao longo duma, cord~ de tucum, formando uma franja. 

Esta era amarrada no alto da testa, cobrindo o rosto, como o 
faziam os rapazes com o cabelo próprio. 

A corda da cabeleira postiça era disfarç;ada pelo diadema de. pe
nas de arara vermelha - bôdo, ou pelo "rabo de bugio". 

lJma modalidade d~ acima descrita m~neira de usar o cabelo 
próprio à guisa de máscara, era a de amarrá-lo em nó em cima da 
testa, e que os mais idosos, cujo cabelo já era escasso, substituíam 
pela teferida cabeleira postiça. 

Outras vêzes, o cabelo era dividido em duas mechas dos dois 
lados do rosto, e amarrado embaixo do queixo, caindo dêste como 
uma barba comprida. 

Pazon-0: corda de cabelo humano, de feitio idêntjco ao colar de 
cabelo humano - ikupazonó. O paz.onó, de aproximadamente três 
metros de comprimento era enrolado em cada antebraço, durante 
determinados cerimoniais do Ritual Adoé. 

Enfeüe labial de osso de veado - otokikutúnitú, conforme já des
crito no parágrafo "Enfeite labial" era usado exclusivamente no iní
cio do Ritual do Culto aos Mortos. Para ê~tes cerimoruais também 
renovavam os brincos de penas, multicores, cujas côres ainda eram vi
vas (pela ausência da tinta de urucu), ou então, adotavam outros, 
destácand~se os brincos de den~s de c.<J,pivara - v-u,imba okopó (vuim
ba - capivara, okop6 - dente). Um par de dentes grandes daquele 
roedor eram amarrados cada um num pausiriho afilado na outra ex
tremidade e presos entre si por um cordel de fibra de tuc'l.m de uns 
quinze centímetros de comprimento. 

Usavam-nos pendurados no pavilhão auricular, ficando um dos 
dentes na frente e outro para traz da orelha, exclusivamenté durante 
alguns dos cerimoniais do Culto aos Mortos. 

Eram nµmerosos os enjeites de penas destinados ao ritual Adoé. 
Semanas, às vêzes meses, antes da realização do ritual, os índios co
meçavam a preparar os akikáno - enfeites de penas da asa dos tu
iuiús mansos e, de,. grandes gaviões. Selecionavam cuidadosamente a$ 
penas que combinavam em forma e tamanho, e enrolavam os canhões 
com fio de algodao prêto, dobrando as pontas que também eram 
amarradas, formando um~ alç~. Atavam cêrca de vinte penas lado 
~ lado em dois cordéis paralelos de fibra de tucum, sendo um dêles 
na altura do i~cio das peniculas, e outro próximo à alça. Enfiavam 
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un:i eord~l trançado de: fil)Fa de tucllm pela&! alças <ló qt1tnlí'ão d·as p~ 
·na'&, J?~l'a com · êle am:atrª'r o ehfeit~ à teS'ta. 

Termrnaao o traba1hG1 0S akik!ánõ er~m <dependura.dos: ao ar 1i
Vi!e. par~ s~ea;r (Pran<ilia. ~Yil}. 

O gado baVino, que (}s Urnuti:na conhec~ram €1.epois do ~ontaeto 
eom QS· . neobra-sileYOS" ,e,ram também efiamad(llS de wkifcdno, ppssivel
ll\ente p~la ligeirl!i · s~melhaJJ.l-9ª Ü!Ji t~~t:a e chiffes, dêstes com -QS e.:nfei-
tes gr~ndes e Sa.lientes·. · 

l'lfóÍ' t), um enfette qu-e éônstava, de tres O\\ maís longas penas de 
arara vermelha, apenas Ilgadl;J;s pelas canhões por um fi~o à.e tucum, 
e c@laça;das n0 alto cla c:abeçª', inclinaq~~ ~ra trás. Er~ espeGi'ª-1-
ment~ destinado ap c~~onial A.tilákaka11:Q, âurànte o qual ~ füdio!) 
can~gav-am símbolos feit~s., de palb:a de -buriti, r~pres~ntandd p:elxtis. 

@ iból,, énieite de~.rabo de arara vermelha, ·era também eoleeado 
no ·e,oqu.e. dos defuntos. 

Dit~; p.e~rugeps dó tuiuiú .era 'feits o Psed/mbu, üe .a,~adáveI ·efeito 
estético, pela delicadeza e alv:ura ,<tas penas. As finas penugeas d() 
tuiuiú ~r~ am~rrarda.s na ~~remid!!líde de um b~.stonete, que por 
su.á vez ~ra totlo enrolàd~ cdm fio de t11cJ1.Dl. 

Na extxemiilaàe .era afixado um cõrcl.el qug f)rendia. êste enf&it0 
n0 coque, ficand..o o omam~nto eip. p~jção quªse. 1Ve)1;ic~l. 

M a/n:i~no.bó ~ra, oqijro enfeitê d~ p~nai13 d,~ tm1W1 e· gaviãÇ, quase 
idêntic.o ao Pséam6:u, tendo,, porém, algumas pénas compricla:S a. .se 
prefetar do centr©. Aml!1os eram usa:dos t>.ptati:vaimente um e 0utr0 
du!Án,te. o me~mo e~rimonial. 

Os Umutina u~~vam ~mplàlfi.ên~e a palha de ;palmeira bu·ri°'ti -
manonôkw&. nomo adôrno, tant0 festivo eõmo diário. 

O emfirêgo dê palh:ª de t)uri:ti p~Ta a con.fec,ç~ó d~s mãs~oaras 
do iiâoe, é dese1~to no capítulo Ritual do Culto aos Mortos, onde .. ~am
bém s:ã:o deseri tàs as respe.e:tiv:,as indumentárias e mascaras. 

FitàiS' de tiras de palha de buriti fi(j)s btaços ~ perna:s,, eram usadàs 
não. sômente àurante '.O. ritual., maos tamb~m nas· pescas de, tim.h0, 
pelo ca~adot feliz ou em ou.trás:. oca§iõ~s .de ·canát:~r festivó ou .Iiã{>, 

No; mito de "Jurimsl, dQne cl:@s pei~~s'", ou, ''''O:rig~m dos n~ir~~ils<'-',. 
~ste se $à:p.gã com Vaska1'iká ''chefe M pe.§e:~ ge timbéJ'·' daq~lf7 
dia., cuja ·obrlg~_gãõ era de di,stribuir tiras dê p'alha de buriti, para que 
os pescad©res as . am~n:ass:em rros seus ajup11 Gvide ~ste).., pois· Vq,s.k~ 
'Fiká nã6 as entregou a J rtf,nma e seu, filho. Po:r i sto Jurirr:ia fêz COR\ 
qv,e Vookqitíkã nada pei?ç~s§e. 

B·q,rro .c1/mf!ir~lo fazia pa.tt~ ~a in,,çiximenfãri~ de. determina.Q.o d!Ln
·çanno dq:tante algµn$ dos aerimqniais. ôa Ado~, que tinha o mesmó 
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nome do barro - Patupó, ou vice-versa. A pintura de rosto eom 
barro amarelo, consistia de duas faixas amarelas que desciam d(}sde 
a testa sôbre as bochechas até o queixo, e o rosto totalmente negro. 
Por ocasião do primBiro contacto à chegada ao pôsto indígena, já 
tinha observado num dos índios, pintura com o barro amarelo. 

Chocalhos de cascos de animais eram atados ao tornozelo ou na 
coxa, durante a dança, para marcar o ritmo com batidas do pé no 
chão. Consistiam, geralmente~ de 11umerosos easeos de anta e também de 
bovinos, perfurados e enfiados um por um em cordel de fibra de tucum 
de uns oito a dez centímetros, que por sua vez era amarrado a uma 
corda do mesmo material, com que prendiam o chocalho à perna. 

Durante uma grave doença de um menino umutina, os pa~ sa
cudiam freneticamente o chocalho por cima do pequeno, como que
rendo mantê-lo acordado e portanto, vivo. 

10. Trançados 

Os trançados dos Utnutina são os que constam da relação abaixo. 
O material usado na su~ confecção é na maior parte a palha das fô
lhas novas (brotos) da paJmeira buriti (Mauritia j lexuosa). Alguns são 
feitos com a palha das fôlhas da palmeira tucum (provàvelmente 
Astrocaryum tucuma, Mart.) e somente um pequeno número de fôlhas 
da palmeira babaçu ( Orbignya M artiana, B. CR.): 

1. Cêsto de carregár - MATAPf - usado pelos homens. Maté
ria prima: lasca das hastes de fôlhas da palmeira b11riti. 
Trabalho masculino (Prancha XVIII). 

2. Cêsto de carregar - KOTODOKWÃ - usado pelas mulheres. 
Matéria prima; fôlhas da palmeira babaçu. 

3 . Esteira grande - PUPURÍNA - trançada de palha de íôlhas 
novas da palmeira buriti. Matéria prima colhida pelos ho
mens, execução do trançado pelas mulheres. 

4. Esteira pequena - PUPURÍNA-KURIKÃ - usada dQbrada 
para guardar víveres. Matéria prima e confecção conto a 
anterior. 

5. Esteira pequena - PUPURfNA-KURIKÃ - para preparar 
tinta de urucu. Matéria prima e confecção conforme as 
anteriores. 

6 . Esteirinha - .. . -usada dobrada, para guardar os diademas de 
penas de arara - BÔDO. Matéria prima: palha de buriti. 
Trabalho masculino (Prancha II). 

7. Bôlsa trançada - · YATAMBOLÔ - usada para guardar eii· 
feites de penas e penas de pássaros para confecção de enfeí· 
tes. Matéria prima: palha de buriti (Prancha XIX). 
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8. Ab~no para avivar o fogo - BARUKWÃ - de palha das fô
lhas da palmeira babaçu. Trabalho feminino (Prancha XX). 

9. Colar - KAKURÍ - de uso feminino. Matéria prima: fibra 
da palmeira tucum. Trabalho feminino. Peça rara. 

10 . Fita para fins rituais - KOXONÔ - usada enrolada ao redor 
de um nó de cabelo, formando um disco. Mede cêrca de 
quatro a cinco metros. Trabalho masculino. 

11. "Coroa dos velhos" - BÃREPÔDO - peça ritual para ador
nar os dançarinos bem como os defuntos. Matéria prima.: 
parcialmente confeccionada de fibr~ da palmeira tuc4m. 
Trabalho masculino (Fig. 7). 

12 . Máscaras para os cerimoniais do "Ritual do Culto aos Mortos_" 
e respectivos símbolos representando animais diversos. Ma
téria prima: palha de f ôlhas novas dfl. palmeira buriti. Exe
cutados pelos homens, com exclusão rigorosa das mulheres. 

A maneira mais prá'tica de descrever a téenica dos tranç~dos em 
geral, bem como a forma e utilização das divetsas peças de trançado 
úmutina, é citar MAx ScHMIDT, op. cü., que dedicou intensos estudos 
aos trançados dos índios da América do Sul, e que à página 5 es
creve: 

"Los trenzados de los Umotina tienen un interés especial, porque 
ellos muestran, tocante a su técnica y su forma, diversas divergências 
a los trenzados de las demás tribus de la América del Sud, porque, 
en aquellos casos en que es~án de acuerdó con la.s especies conocioas 
de trenzados, ellos rePreséntan éstas en forma muy primitiva.''' 

Distinguimos dois tipos de cêstos ou canastras de carga, ni.tida .. 
mente diferentes quanto à forma e utilização: O KOTODOKWÁ 
adotado sômente pelas mulheres e o MATAPÍ de uso dos homens. 

Os cêstos dos homens são cilíndricos, de fundo arredondado, 
feitos de lascas de talos das fôlhas da palmeira buriti. A respeito 
dos mésmos diz MA.x ScmnnT à página 26: 

"Este eanasto que les Umotina utilizaban para guardar al m;a.iz 
cosechado está trenzado en la técnica llamada por Mason 'Checker
work'." 

Ao contrário da mulher que sempre ía à roça ou para o mato 
levando o seu cêsto, de uso tipicamente feminino, o homem normal
mente saía só com arco e flecha ou o tacape. 

Para transportar carne de caça, pescado ou frutas colhidas na 
mata, o homem não necessitava de cêstos, pois podia preparar ràpi
d~mente um pacote de fôlhas. Usava a bainha das fôlhas das pal
meiras para levar o mel silvestre, transportava a caça inteira e os 
peixes flechados, enfiados num cipó. 



'O MAT.A.PÍ ~ra leyado pelos homen~ n~ pesc;.i Q.e ·timbQ~ <r):ttaodo
nêle · dep~ltavà~ º1? grossos molhos de :rêd~~,. ~· n~ volta, '8.léín dêst~~, 
:gvarrdes quantidades (iÍe péixe,&. Ei'á usado tatnli>éín na eolhe1tâ de 
_:()ro:cl.uto:s i @ r~adQ.. .A:lém· .dissID servia ainda c.om.f:>. ci'e,p.ósit0 de espi
gas· d.e milho e Qutro$ proçiutqs. 

l1tt'Via um i;e~ar 11úmero de tais cêst0s1 o que co:fltrãstà eom 
a sit'uªção enc·QP,:~u·a.da por MA'.K; 80.HMmT. N!erihum, entretantQ.; 
·atingi~ as dimet1$õe:S do e:x;empl~r Ob§erv:ªdº p,0r ê1e, que cita, 
,à eNistência de um eê~to mãis .alto de q'le um füfilo urrtútina. 
Havja a:lguns bem pequenos, que 0s menirn.ó"s earregav:atn quanât> 
;ac.ompain}\.~vam se-u.S' p~Í$' à pe.sc·a. Até Vi e adqui'i:i, miBiatu-cas, ·que 
serYiam cumo brinquédo dã~ criançgs. 

A e:an'aiSt.ra d~ carregar usa.ela exalusiw;mente pelas mulheres,, 
como j~ f'Oi Çlito, er~ feita de p~l~ de palmei~a b.ab&,çu: llil p~aç,9. 
dà fôllía com sua: haste dur~ f5ra dobrado de máneira a fazer com 
•que um extremo alea.nÇa"Sse ~ ©ut~rcr;. formand·o tu~ ·eí~oulo, ~ Tran!}a
vam as tiras em forma ele . bôlsa; a h~ste dobr3da s~tvia de bord~ e
~o mt;)Slbo tempo de refô'tço do cêªto. 

À página 26 MA~ :Stn:rMIDT relata: '.''La canttsta está tre:n.zatila de 
uma ·hoja pin&da de uma palmara. El limbo est·á encorv:ad0 .enforma 
4qula.r y SU$ aos extr~mo.s est.án hintados lJ,IlO ~ otro QQil un ~nv:ol
vi.miento de corteza que t_ermina en el interior ae la cãnasta en form_a 
de una trenza. El anilló efeetuadô por ~l. limbo forma el bbtde supe
Fi6)r de lar c~nasli~ por donde pcin~üp,ia la labor qe;, t;ren0er. Las h.ojue
las qtre parten d~l l1mb9., al principio, est.án ~renzai(\as ~ l~ manera 
·cómún de hàeer trenzactos de ltoJas. pin-atlas de ·palmera:s. El trtin1~a<to 
es de <ilos mallaSf ( en alemán :, zweimasehi:g) que qui:ete decir· fiIUe la la
bor d.e t:r;enzar e~tá "~fectuada a. l~ :rnane.~a de que, d~ los dos, grupos 
de tivas que c©~tínuamente se crnzan e.n wi ângulo Iííá§ o mehó'$ rectn, 
oada v.ez una tira, de un .g.nipo :pasa e1loíma. de. dos th~a:s . dei otro ,grtíRb. 
El t:renz~do ~stá hecho ª' la manei:a'. de que las· listas de G>rnamenta
citln lai!? que ~part\~~n, al principi~, e~ l~, llirecc;ió,n n~ralela ªl li:gi~:O, 
ya ,sê· e1tmbian desde la ti~teera bilera de: màllas. a la dii:ecciôti verti<raL 
t>e.sde la c.uarla hilera de roallas ap.a:te'ee la partriculS..tídacl de que un 
ter-eer grupo de tiras es~·ã. eo.mbina;do ~.Qn lôj dos~ demás, grupos de 
ti'r~s que formam el trenzado común de ho}aS" pjnatl~~' pa$ahdo la. 
pared .de. la canasta de fo-nna anu.iarr. Uas 'étl::fiaStas de essa -espeei:e' 
no se>.n muy grand~s; aseiende la altura del ejemplar rep,r.esenta:do ·en 
la Jigur.a 70,· a 46c.tP. pero élla~ .son b~tante sólidas .paFa -Uev:~r êflirg~~ 
pésadas con ~lla$:'-' 

As esteiras de palha de palme1ra àumtl - PUPUR!".tv A - são 
re,present,adas p:ol' vários tip0s e tamanhos .. 

A esteira. .gpand-e ê .a; Jl~,ç~ de usq m.~~ Íll,lpo:rtanle . ~ eâsâ umu
tina. ~ua confécção e utilidade. são dese:ritas por MAX ScHMIDT à. 
página 21: 
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'''Tal esteras para dormir tienen un larggr de 1,80m. y 1 al b@rdo 
inferior, una anchura de 1,07m. Los indios e_stán sentados sobre 'es
tas esteras a la Turca o yacen sobre ellas con la espalda, utilizando 
para el descanso de la cabeza, una especie de almohada - AZOTÃBO 
- formada de corteza de embira.'' 

Página 27: "La gran estera para dormir - PURINA - está 
trenzada a la manera de los trenzados de dos mallas, formados de 
'hoja~ pinadas. La estera es de I,80m. de largõ y de 1,07m. de ancho. 
Las hojuelas, sueltas dei limbo, están juntad~~' 'una a outra en biler'3i, 
por medió de un trenzado con hílo doble (Doppelfadengeflecht) que 
-consiste en dos pares de hilos dobles torcidos en dirección contrária. 
Directamente atrás de estes dos pares de hilos dobles que forman 
uno de los bordes longitudinales de la estera, sigue el "Stuf engeflecht" 
a la manera de que las listas de omamentación, apareciendo al prin
cipio en dirección paralela al bordo inferior del trenzado termina con 
una trenza, que, a l principio, pasa de la izquierda a la dereoha, unien
do entre si mismos, los 0<xtremos libres de las. hojuelas que están di-· 
rigidr>s al la.do izquierdo, y luego volviéndose. 'al 'lado izquierdo sigue. 
en ôirección contraria p~ra recibir también los extremos libres de 
hojuelas que están dirigjdos al lado derecho, formando al fin, un 
pequeno cabo que sobresale en el canto derecho de la estera. '' 

MAX SCHMIDT menciona a esteira grande de palha de buriti 
sómente com base para sentar e dormir. Era usada também para 
juntar o cisco ao varrer a casa, com vassoura feita de fôlhas e galhos. 
Naturalmente que para isso usavam esteiras bem velhas, jogando o 
císco no mato, perto da Qa.SJt. Também usavStm esteiras ~grand~s, no
vas _para preparar Delas a massa para os grandes pães de milho -
MATÃRIKÁ - que assavam no borralho. 

A última utilidade da esteira grande era a de servir como mor
talha. Os defuntos eram nelas enrolados e enterrados dentro da pró
pria casa, sem distinção de idade ou sexo. Esteiras eram estendidas 
por cima da sepultura, nÇts quais continuavam a dormir os parentes. 

As esteiras de uso diário. nem sempre eram bem conservaaas. 
Depoi~ de algum tempo tornavam-se coloridas pela tinta de Ul:'ucu 
da pintura de corpo dos U mutina, e cobertas de nódoas oriundas dos 
trabalhos nelas executados. 

No caso de feridas purulentas (que grassavam em forma epid~
mica, e que atingiam todos os individuos, mas de forma mais vio
lenta as crianças pequenas) creio que esta peça importante, de uso 
con~tante, era fonte de contágio. 

Para dormir, geralnl,~nte usavam uma es~eira que ficava estendi
da s.ôbre um catre de varas. As demais esteiras, estendidas sôb>re o 
chij;o da casa, perto da cozinha ou no terreir(r em frente à casa, eram 
enroladas ao anoitecer e guardadas numa das "prateleiras" de vigast 
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oebai~ó' âa Qobertur~ de pª1lh'&, CPUJ; outrQs Qbjetes, Il).~~ nunc"a c;:om. 
as ·esteiras novàs, pois tôdas as que êÊstiam na; c~~a estavam em u'so. 

A confecção ela ·eisteira gPanda obedeciA a um dete11minado. <ii@lo: 

l,6 
- Sua mªtérla prirp.~ que eF~ a palh& da :palmei:ra huriti.,. 

das f ôlh~s, npvás ainda fêchadas,,, éra colbi(ia por oc~siã;o d& reª'li
zaçâo do ''Rituâl do Gulto aos M,oftos" - Adoé - durante õ "pe
quena verito'', quando há ah>uncl~cia de· milho verde, e an:tes da. 
çp-lheita gex~l Cio milho §ê,co. 

Petli qae· me ·eédesS"e1n ú:tna cle sttas es:teitas grandes, proponâo 
pagá-la- cQmo ·<de cos-tum,e, c;om ~ualquer obj~to cle· sua esa~llia. A 
negàt.íva pe.t~mpt.ó:rja veio aco.mpanha;d~ de um~ de§cwpa: "S_e você 
usar as nossas· e};lteit~s fi~arâ cõm muita dor dê crnbeçaF' 

Ii;l~iàti, vi~io qye cúnsidei'piv;~ esta recusa utn S,jmpl~s c4pdche, 
oon:oor'Cíando ~lés finoalmente em me ceder uma esteirá ja bastante 
velha o-om manchas es.Glll'as ê :v:áritls i.uros tle. qu.eimaduras. 

@~ vizjtihos neobra'$lléirós a:firm11i vaJn unânítne~, que o~; rlmif,,tin-a 
da mata nã'o ~endi':itm estas belas e ~:randes esteiras a Rin~ém, º' ql;le
lhes caU$aYa natu;ralmente espant:o, pois estavam diapoS;faas a pa~á-las,. 

Tal negativa· ,ábs0luta: não podiá s~r const&ràâ~ ,,como c,ôlp:R-Qr
tameE.tn nõrmalmente esperado. Tamlrém o fato de I"abtica:m~m-na:s 
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aJ)'enàs com a palha utilizada nas máscaras durante os cerimoniais do 
"Culto aos Mortos", despertou em mim a suspeita de tratar-se de um 
objeto que desempenhava um papel especial. 

Assisti duas vêzes ao "Ritual do Culto aos Mortos". Verifiquei, 
que o primeiro cerimonial, realizado num terreiro provisórjo, antes 
de construírem o terreiro grande, tinha como figura principal, um 
dançarino totalmente envolvido numa esteira de palha velha. ~ste 
cerimonial era denominado M ixinosé, de mix·íno - velho e os índios 
inf armaram que a dan~a tinha relação com a esteira velha. 

A certa altura surgia a personagem principal no centro de pe
queno terreiro, ao redor do qual os demais participantes passavam 
a dançar. A máscara-esteira deitava-se então, de bruços no meio do 
terreiro, e os dançantes pulavam por cima em saltos ritmados, acom
panhados por gritos e cânticos intercalados. 

Alguns dos cerimoniais do "Culto aos l\riortos" compreendiam 
danç~s executadas rigorosamente etn cima de €!steiras novás,, com as 
quais f orra.vam parte do ·ehão da casa esQolhida para sua execução. 
Evitavam pisar no chão de terra. 

Numa certa ocasião ameaçava chuva. Os índios estavam diante 
da realização de um dos cerimoniais do "OJlto aos Mortos" e a chu
va teria impedido sua execução. Um grupo de três índios, então, 
levou uma esteira para o terreiro, sentaram-se nela sob forte agua
.ceiro para uma invocação cuja finalidade er{L a de "cortar a chuva". 

A presença e usG constante de urna pe~ça servindo nas mais 
diversas. situações da vida prática e diária, ao invés de facilitar, sõ
mente podia dificultar uma pesquisa quanto ~ suas possíveis atri
buições mágicas e ligações com o sobrenatural. 

Se analisarmos entretanto, os mitos colhidos entre os· Umutina, 
-encóntraremos numerosas referências à esteira grande de palha de 
buriti, que nos aparece sempre ligada a fatos extraordinários, tãis 
.como: fazer ressuscitar, transformar um animal em ser humano ou 
<1riar vida originàriamente; nunca êste objeto e citado simplesmente 
como. 'útil para sentar, d€itar ou dormir. 

Apenas alguns exemplos: Haipuku, primeiro ancestral umutina, 
.ao criar os homens, coloca a matéria prima numa esteira, enrolan
doa-a. Esquece a esteir~ (!); depois de alg\Uil tempo ouve ruídos 
de sêres humanos, criados no interior da esteira. 

No mito do Menino Lambari, onde é explicada a origem de di
versos produtos da roça umutina, tem a esteira, desta vez, não o pa
pel de criar vida originàriamente, porém o de? .transformar um animal 
-em ser humano: o peixinho lambari se transforma num menino, pará 
alegri~ de sua mãe adotiva. 
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O ciclo de lendas de Sol e Lua apresenta o papel da esteira cot;n<> 
instrumento usado na res$utreição. Sol e Lqa são dois amigos ~e
pará veis; ambos são homens. Lua perece sempre ao pretender imi
tar as aventuras do seu amigo Sol. O Sol recolhe então os restos mor
tais de Lua, enrola-os numa esteira de palha de buriti; esquece-os 
durante algum tempo, até que os gemidos do seu companheiro o f~
zem lembrar que êle ressuscitou. 

Ê evidente que neste ciclo, com. o aparecimento e desapareci
mento da Lua, quer-se explicar as eclipses e fases lunares; mas o 
que a nós interessa, neste capitulo, é averiguar até que ponto atri
buíam à esteira, simples utensilio de palha trançada, podêres mágicos. 

Entre os Umutina o uso da esteira grande de palha de burit i 
como mortalha, não me parece ater-se somente a motivos práticos,. 
mas parece-me sugerir ligações com as idéias de uma vida post-mor
tem,, atribuindo os indios, possivelmente, um poder mágico a êste 
objeto, cujas explicações mais detalhadas e profundas. permanecem 
ainda bastante ·obscuras; 

11. Árlllas e utensílios 

Arco e jlecha: AE principais armas eram arco - boiká, e flecha 
- ixó, que parecem um pouco grosseiros quando comparados com 
os de outras tribos, especialmente com os elegantes e bem adornados 
de seus vizinhos Borôro-Orientais. 

O arco comum para. caça é de mais ou menos 165 a 210 c,entí-' 
met,ros de comprimento por 5 centimetros de largura e uma grossura 
de aproximadamente 2 centímetros. 

O corte transversal é oval, algumas vêzes um pouco achatado 
na parte interna. 

Para a pesca de timbó tinham arcos menores, do tamanho de 
arcos de criança. 

O material é o lenho do espique da palmeira d~nominada "Siriva',. 
ou "Qerivá" na região, a que os Umutina dttyam o nome de bot<r 
leikd( 82). 

A palmeira derrubada, libertada de seus espinhos afiados e duros 
era rachada ao comprido e cortada em pedaços de tamanho adequado. 
Aproveitavam principalmente a parte inferior do espique por ter 
menos polpa, e por conseguinte apresentar uma parte lenhosa m_ais 
grossa. A polpa branca da parte superior, perto das fôlhas era co
mestível. 

O lenho, de côr m_atron escuro, tornava-se com o tempo qut:tise 
prêto. Para trabalhá-lo l,lSavam facas de açó adquiridas aos neo~Ta-

(82) Botoleiká - chamada na região, palmeira siriva ou gerivá, é provàvelmenté a -pal• 
meira Chouta - Guilielma in.-igni.r, Mart. - de frutos comestíveis e saborosos. 
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aileiró_S,, porém ãlisav~m o ~rce com a "e!t-sa" d.e- um c~ra;gol, R'!'.!JÚ 
(Bulimos ?) ttJrnaàR cortante por meid de l!lllla quebradwm,; esta 
"'nas:;~} ' era; manejada eurno uma plain~ 

Ter,minad,e Q a.nco, êste fica~a im~rso iruma ~gg:ada ilio mtiito 
d~ta,nte da caga, 

•• - .e. 

A cor!ila - boi;kit, de ifbra de palro.eira, t:uc:um,. tr~loalho do§ no
Jll~Il$, tinha entre seis Pi oito milfmetrõs, d,e di'âme.tro. Uma das ex:.. 
tremidaâe~ evA entoladn. e-m numerosas . v©ltas na R't>Ilta do arco, o 
que par.eeia ter a finalidarte <i:e servir d:e Fes;e·:r-va em ~aSQ de fll,ptu:ra,, 

Nestª4S volta$, perto- da ponta dC>o arco, 6ntre ar aó'tda e a, madeira, 
guarda~am inn ferrãe de raia,( 83) que servia p9Fa 11etinar e.spinhos 
dQs péa,, para ~l);rir p,e,ixes, e qutros fins div@raQª,. 

~ó nãú s~ eneorrtr~vªm ê$ses. ferru~s, d~ ra~. no;s a;rcp~ vén:'di~-ós 
a;o visit-'3;nt~ ©u n0s dos 'indi:0s do Pôsto. 

As~im qu~ a.. -índiG -:retira,v:a, o ar@o im~r:s.o na ~gua:da e 0 'af)E'~n
ta va., munindo,o de cortla ·~ ferrão Ç.e r~ia, dirigia-s() à ç_a~aa:ª.. 'Sé 
Jôs~e b:eJU suc-ec!ido,. o ~é'<l erl:!: consiçleraQ.o õtun. ~e niio con1;3eg:uísse 
mat.ar- oa.ça,. o d{;)no 0 to-nsi<:lerava im:pr~s-tá-vel, quel!>ra·va,..o em €h~is 
entregand@ OS'i peda~.0S 'à iSlla mulher, !Ílâe 0).1 irmã,j ,qU~ (!)$ utili2'aV;a 
-como prJ1J;.-qfJ-C,Ói_vâr e., em casos de p.ePigó,, éQmô arma efiÇi~nte~ 

Ao nreparar-s-e para a eaça~ ©: rJm'Utina tiraYra o 'laçn da côtcra 
de uma ·e1ffremidaàe do areo, dava-lhe vár:tas veltas., encurtando-la 
p,a:va r&tezá•lp. 

·Na v;olta, a eorda ·era afroU>xn.da e o arco era cui€la:àosame.Bte 
gua;rdado àe pé, num. d.eiieUllilnado cant9 da Q.as,a. 

. 'Ü arcio Um{ltina :qão tem adôriH?,, nem mesmo üm quê carae'terize 
prqprie'd~c;l~ individual ou de grupt>-. Apesar- dist(:j c©nhecíttm ~s 
-a;rm·as peles detalhes da ;e:xe~uçã,~j ~as. tin.hp;:rp. orgulho, ç,Qn:S.d(:}:ran
do.-a.$ .. máis p.eife.ita.~ e maif;! eficazes do que ~s d.-a::; qutrª'~ tribos qne 
~onlreciam. 

ô índio coRSiderado ni~làor fa,,bricant~ fie ,arm{},s d~ ald~i(). gõ
zaya de Rresttgi9. 

-Nunea saíam s.-em arca e :flechas, me~mo que. fôs~~ ·pa~a visitQ;r 
v.m, pa.re;9te ou ª'migo da, cp;~~ p:(óIDinª' ou .i:r tõm~r banho no igar~:pê. 

Isto não significava que; estiv:.~ssem sempre na ~~11ectafiiva de 
rruttar algiima caç;a. ou de algum perig~ iminente;, _m1t-s, p,arecia ma,;i~ 
t~r-l:;e ~prnaÇlp y.ma nratjc~ ÍlÔl:IDa}. 

Q fato àe levar :suas ar.m~ numa av.isita eav0Ivia um ato cle ·cor
tesia e res:ReitQ, pois;, índubitivelmente, pert~nci~m ã intln;men~átia 
trit>al~ sem a~ quais o índio rião es:~aria b~m «Qtttposto. 

~8$) Rai'a - pei'Xe que te·m um .ferrii'.Q ·serrillíaôo e -a'g'.uc:J,o ~oh ·o rab:a. Cqst,uma f'iêar Alei'
ta4a invisí:v.el, cobrindo-se de a-r-eia. Quanàq pisad~, ·Iinea o ferrão coberlo de visgo ácido 11ué 
produz f-eri~as·. muito dolorosal! e ~ vé-zes infecciosas .. 
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Apesar da aparência pesada do arco de caça comum, atiravam 
com muita precisão e rapidez. 

Deparamos uma vez com um bando de macacos-aranha( 84) que 
vinham em saltos pelos galhos das árvores, passando a grande alturà 
e velocidade. 

Com uma excelente carabina Mauser de precisão consegui atirar 
duas ou três vêzes, ma~ os· índios atiravam flecha após flecha com 
rapidez muito maior. 

Muitas vêzes os vi pesear com arco e flecha numa oorredeira .. 
Atiravam à distância de Ul).S quarenta metros, sem que o alvo fôsse 
visível e direto; arremessavam a flecha para o al', em curva, atingin
do o peixe na queda quase vertical. 

Eram verdadeir0$ mestr~ em atirar do alto do barranco. Bas
tava que os peixes, ao nadar levantassem uma onda, imperceptivel 
aos olhos não treinados, para que êles os atingissem até um metro 
abaixo da superficie. · 

Isto lhes dava motivo para zombar de minha arma de fogo. Con
vidavam-me para lhes imitar a proeza. 

Os da nova geração sabiam usar o arco com a canoa em movi
mento. Os mais velhos não o tinham apreendido, por desconhecerem 
canoas antes do contacto com os neobrasileiros (Prancha XXI). 

Considero o arco como arma tipicamente masculina. A mulner,. 
entretanto, possuía arco e· flechas pequenos, especiais para a pesca 
de timbó, que usa:va também com bastante perícia. 

Nascendo um llm/u,tina, seu pai fazia-lhe logo tun arco e as l~es~ 
pectivas flechinhas. Tornav:a-s~ esta arma, desde então, seu compa
nheiro inseparável. 

Na lenda da "Criação dos homens", o ancestral divino Haipuku 
fabricou um arco e flechas para o filho homem e uma saia de tecido 
de algodão para a filha, ao lhe nascerem ambos da barriga das pernas. 

Por ocasião do ritual de perfuração do lábio inferior, o menino 
recebia como presente arcos e flechas dos seus parentes, segundo me 
afirmaram. 

O homem hábil no ma,nejo do arco e flecha era mais admirado 
pelo grupo e pelo sexo feminino. 

Quando o jovem se e.asava deixava seu roçado e outros bens 
para sua mãe, em cuja e.asa tinha morado até então, mas levava seu 
arco e flechas para a casa de sua espôsa. 

Finalmente, ao morrer, tinha na sepultura, do lado direito o ar
co e flechas e a pesada cl~vá à esquerda; ou então estas armas lhe 
eram colocadas nas mãos, -s@bre o peito. 

(84) iHacaco-aranlia. - Coatá ou Cuatá .(.dkle.r pani;cu; Lin.), Hpico da região. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 143 

No enterramento de um menino de três anos aproximadamente, 
colocaram um arco e três flechas, ao comprido, sôbre o corpo de cos
tas na esteira de palha. 

No cerimonial Boiká (arco), o último do Ritual do "Culto~ aos 
Mortos", os arcos pareciam ser expostos ao contacto com os espíri
tos dos antepassados.( 8 6) 

As flechas também são de aparência pesada, medindo cêrca de 
160 a 200 centímetros. Designavam cada parte da flecha separada
mente: 

I xó - flecha. 
Botóri - ponta de flecha de "siríva." 
Kaúípze - corpo da flecha, de taquara cábayuva ( ?) . 
Boindá - ponta de "canela de cotia" (arbusto não identificado). 
I mbótoká - guias de penas. 
M enakú - resina para afixar as guias de penas e colar o fio. 
B.ôyóro"ktu/d - fio usado para afixar as guias de penas na hast~ 

da flecha. 
Memoní - fita de "embira" (cipó-imbé) para amarrar as juntas. 
Bixó - ponta de flecha de "taquarinha" venenosa, em formato 

de ponta de lança. 
Yurú - massa secante para a resina com a qual a13 guias de pe

nas eram coladas no corpo da flecha. 
ÜBERG (1953, p. 107) descreve a confecção da flecha da seguinte . 

mane1ra: 
"The 5-foot artow (ishó) is made by fixing a notched canela or 

siriva foreshaft to a taquara shaft. This point is U$.ed for fish and 
small game. Bamboo points are used for big game such as tapir, 
jaguar and peccary~ All arrows excepting those used in fishing are 
f eathered with urubú or mutúIQ' feathets .. " 

Oe Umutina usavam as penas do mutu.m, arara, garça branca1 

patos selvagens, certos gaviões e a harpia, urubu-rei e algumas outras 
aves, mas nunca dé- urubu, conforme afirma ÜBERG. 

As penas eram lascadas longitudinalmente com um maxilar es
querdo de piranha - buyé okopó (Buyé - piranha1 okopó - dente) 
e alisadas cuidadosamente. 

A extremidade inferior da flecha era aquecida. Em seguida co
locavam as metades da pena (la~cada ao comprido) no final do corpo 
da flecha com resina pretá - ménakú( 86). 

(85) No capítulo Ritual do Culto aos Mortos. é descrito detalhadamente o cerimoni.al' 
dos arcos - Boikif. 

(86) Alenaktl - é uma resina preta e dura quando !ria. Aquecida torna-se maleável, qua
se líquida. A6r mavam os Umuiina que, em sua composição, além de várias resinas vegetais adi
cionavam c~ra de abelhas silvestres. 
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Além de coladas, as ,penas eram ainda cuiqadosamente aJlx~<;lªs 
ao corpo da flecha com um fino fio de tucum, enrolado por tôda a 
extensão (Pranchas XXII e XXIII). 

Nesta fase do trabalho tomavam todo o cuidado para colocar o 
fio elltre as penículas, sem prejudicar a pena, que continuava lisa e 
de aspecto impecável. 

As duas extremidades da guia de penas eram encapadas com 
uma f it.a de cipó-imbé. Finalmente cobriam os· fios com uma camada 
de re~iQ.a., para protegê-los cqnt~a a. umidade; e sôbre ela, e$fregavaim 
a massa - yurú,( 87) cujo su.mo parece eliminar a viscosidade da re
sina. 

As penas inteiras e também as lascadas ao comprido eram guar
dadas numa caixa com tampa, feita do talo escavado das fôlhas da 
palméira buri ti. 

Não havia diferença convencional na forma das penas das fle
chas e nem no encapamento final, que indicàsse seu proprietário O\l 
e grupo a que êste pertgficia. 

O entalhe de tôdas as flechas, isto é, a parte da flecha que se 
encaixa na corda do arco para ser arremessada, era cortado com um 
instrumento chamado apókopú( 8 8) consistindo de dois dentes de co
tia, paca, filhote de capivara ou ouriço-cacheiro, inseridos nas extre
midades de haste curta de madejra, afixadoS- com fio de tucum enro
lado e resina, e por fim recobertos com fita de cipó-imbé (Fig. 8). 
~ste instrumento tosco, embora guardado nos cêstos de propriedade 
individual dos índios, e.ra substituído (vantajo~amente) pela fa-ca.. de 
aço. 

Fie. 6 - lnatrumento cortante - q.p,ó/copú., de dent~• de cotia, ouriço-cacheiro ou de paca, Usa• 
do pelos Umutina, no preparo de ll~haa. Oa deo~e• daqú'&lea roedórea aio afix~oa ao éàbO · d~ 
taquara c.om 'fio de tucum, recoberto de resina preta e dura. 

As pontas das flechas, embutidas, eram de materiais diversos e 
de cómprimento variáveis. Ponta muito usada era uma de "canela 
de cotia" nome regional de determinado arbusto. Estas pontas, den-

. . \87) Yurú. - denomina.ção regional para certà ~rvor~, não muito freqüente, cuja pp;rte 
rnleri'or do tronco é recoberta p.or uma, mal!IS& vermelha, 1d~n,tica no ~pecto, à carne moíd'\· O, 
V:m{l.li!JP- colhiam a massa e usavam-n;t como secante das re,in:as. aplkadaa na coníecção de flechas. 
O material c.oletado para classifieação foi perdido durante um acidente. 

(S8) dpókop&. - instrumento ca~do recentemente em ,desuso. A palavra é composta de 
apú - paca, e okopÓ - dente. 
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t;eadas uD.il~te~aihnente, eram indicad.4s ~álla pei:~s ,grándes e pe-
4µen0s animais. 

Usavam pontas (lo lenho do ~pique d~ ~lmê~ra. siriva,, cóm f~p
pàs 0\1 sem ·elaa; ais primeiras, para mac:acos e o~trõs anima.is,, no~(), 
lenho da, palmeira siriva é dt1Tíssim:0 e p.ode ser bem aguça;da. Fle
cha:.s 'sem f~rpa er&m ,feitas p,ar.a a p~s.c.a àe tim.bó e para, a ·e.a~~ d!S 
pe,quen~ a:ves! 

Tinh~m ou.traa flechas cem pont:as de madeira da p~lmeira si
riva, tendo amar~ad'@. na ezj}.i'eQli:dad~, umª'· 'f~rpª qe l~sç~ d~ o~tl. 
Tais flechaê· erª-.m· u~da.s ·n~ caça d~ ,animais de pôrt~, Il\s;,S p;ref~riam 
uma flecha com ponta de aç,o_, feita de pttnha1 adquiri.à~ abs neobra
sileiros. O pun.h111 é insend:o num. pe.da~o ~oliço de madeira dura,,. que
por suª- véz. e apli<:l·à.<1ª1 no corpo da fl~êha f!, -9,bmq ªs outt~s pohtãs, 
euidâdôsamen~;e a.marrada eóm fita .de cipó-imbê. 

Uma da$ flechas m~is op'as, e~peeia.l p:~i:a ·a, gue,rr.a, segl).nd;c:> 
gs p:r:ô1)iios füdios, era ch:amad!lí ·õixá, eliguahtQ os neóljva:silf!íros. a 
denominav~m de yupaté ou yüfUtJaré. Sua pol'.\ta, do formát0 cl.e 
punhal, era d~ tatiuarinba ven~nosa. 

O veneno provoca-ria na vítima hemorragías péla pele e <;>lhos, 
narina:s e ouvid:0s, causando m0rte certa"' 

.E~t§.. inf9~asã9, d~da e$pQnt·aneam~nte pél9p inàiq§, ~Qfi'e~
ponde a esc1aFecimentos idêntie6s de tMnices ào H·órto FlotéS'tal de 
São Paule, onde teriam ·se da.d0 a.eíden:tes .de ·grave into~e:açã:o f>PO

vqca<;l0s, Ji>Oli fedmentp com 1ª8~ª~ de uma esp~qie· d~; t~quarp; pr~va 
Ol,l taguarinlla. ( l!.9) 

Os, Umutina deJE.onstravam. Gerto pr~zef em desall~íveP a , a9~0 
(;iêste veneno nos $~\ia inilll.igo~ (Je Qu,t,i:or"a, os heobrasi_Iéirb$!, 

ôutra flecha ra.r-a é a de..s:tinada ·à a.a~ ,de aves pequÇIJM p~ra 
obtenção de plumagtm. Tratft:"'~e dyma fiechín.ha maij cµiita e f~~gil 
do que as normais·, feita de uma qnlitlidade de tàq11ara pe<ifl1.ena, ar
:raneada @om urna p.arte d~ riz.o:rna, que fo.rma uma li>ola na "ponta". 

Aves atingid~s com esta flecha recebiam u:mlt panclida. Pude 
Qbserv-an: gu~ algnmas· vêzes est~s fle«has· 1;0mbu~as penetrawapi ·pr<:>:
fundan.;;iente. no cprp.o, ~nQhando de sangµ.e a plµmaigem dª ~ve. 

A t{l..quara, usada para e&t~ .íle.Qba .espeei#ilrL era ehamaàa tukw.á. 
iA.fittnátaµi-~e que apllende-r~m ~ua Qôrif'Élcção ~ uso qQm o~ índios 
Pateêfi( 90J, mas .a chamàVam de 'JsamlDikvára", o que pa:t:ece, ter li-. 
gação oom o no.me clado aos seus vizinhes;, &S NarnJJi(JU<f/r~. 
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Havia outra flecha pequena do mesmo material, mas cuja ponta 
.era simplesmente lascada e aguçada. Não observei a finalidade desta 
flecha, cuja matéria prima e técnicai de confecção e·ra,m estranhas e 
não pareciam pertencer à cultura material umutina. 

Segundo MAX SCHMIDT (1941) (.91) as pontas das flechas variam 
~ntre 43 e 71 centímetros para as de madeira, sendo serrilhadas uni
lateralmente. As pontas de punhal têm às vêzes 20 centímetros de 
·comprimento. 

Quas@ tôdas as flechàs tinham as juntas reforçaüas por um en
capamento de fita de cipó-imbé. Não observei flechas sem guias de 
pena, que, conforme ÜBERG (1953) existiam: "Ali arrows excepting 
those used in fishing are feathered with urubú or mutúm feathers." 

Possivelmente, as flechas observadas por O .BERG no pôsto indí
gena eram de outra origem ou influenciadas, . o que fàcilmente se ex
plicaria pela convivência de elementos de várias outras tribos naquele 
pôsto. 

Nas numerosas pescas a que assisti, usaram flechae empenadas, 
visto que as guias de penas, com os fios cuidadosamente cobertos de 
resina à prova d'água, p:odiam ser molhadas. As pena;s. secavam,_ re
tomando a ~ntiga forma:, ou esta lhes era restituída pela técnica do 
índio: 

Em vários cerimoniais do "Culto aos Mortos" figuravam flechas 
especiais com hastes de taquara mais grossa, gu,ias de penas de harpia 
-e tuiuiú, e eom enfeites da penugem alva do tuiu:iú, colada em tufos 
·no corpo da. flecha. 

Armarenavam em feixes, hastes de taqui:ira destinadas ao prepa
ro de flechas. Cada índio possufa um número de flechas que variava 
-entre dez a trinta, aproximadamente. 

Cada flecha era um objeto de valor. Se uma delas ficasse prêsa 
num. galho de árvore, a qualquer altu-r.a, o fndio pr0curava reavê-la, 
.subindo na árvore se possível, ou atirando uma flecha após outra até 
livrar a que ficara no alto. 

Flechas perdidas na mata eram procuradas insistentemente. Um 
:índio jovem, Julapáre, filho do velho Jukuepa, arremessou, uma vez 
uma flecha que ficou espetada no alto galho duma árvore e quis a
bandoná:.I~. Seu pai, entretanto, obrigou-o a subir na árvore para 
~irMa. . 

Apesar disto, flechas eram perdid~ durante as caçadas ou eram 
levadas por peixes extraordinàriamente grandes, outr·as estragavam-se 
com o uso, motivo por que as flechas eram fabricadas quase que todos 

(91) Segundo Max Scbmidt, Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro 1938 - 41, ' 'Re
-aultados da minha expedição bienal ao Mato Grosso". 
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os dias.t principalmente antes de uma caçada iin.portan'te ou de uma 
pesca d.e timbó, e outrora, antes de incursões guerreiras. 

AR crianças brincavam atirando umas às outras, flechinhas mi
núsculas inofensivas, feitas de talos tenros e retos de f ôlhas. Segu
ravam uma extremidade com certa fôrça entre o indicador e polegár 
da mão esquerda e com o indicador da mão direita, por trás da fle
chinha, davam-lhe o impulso inicial. 

Em vários mitos há referências às flechas.. Dois. índios recebe.. 
ram flechas do Sol, que tinham o poder de espalhar doenças, matan
do os homens que antes nunca morriam. 

Uma flecha era infalível na caça. Arremessada, atingia o ani
mal e depois voltava ao ponto de partida. O Sol advertiu o caçador 
que devia esconder-se atrás de uma árvore, para não ser atingido 
pela volta da flecha. Mas a flecha foi emprestada a outro que não 
observou a recomendação e que foi morto pela própria arma.. Por 
êste motivo o dono da flecha caç.adora a en,terrou, para que nunca 
mais f ôsse usada. 

Num outro mito, o martim-pescador, conhecida ave que vive 
exclusivamente de peixes, tinha flechas muito bonitas e bem feitas, 
provocando a cobiça do Sol, índio naquele tempo. O Sol transfor
mou-se num surubim e cobriu o corpo com um-a camada grossa pro
tetora, de "copas e fôlhas de acuri e babaçu." O martim-pescadol' 
ao ver êste peixe grande e delicioso, atirou tôdas as suas flechas na 
''carapaça" do Sol, que fugiu com elas. 

Ao contrário do arco, a flecha exerce papel preponderante em 
vários mitos. Mas, não observei nenhum cerimonial, como o dos arcos 
no "Culto aos Mortos", em que as flechas tivessem função semelhante. 

Tacape-espada: Uma arma que parece ter tido grande importân
cia nas guerras é o tacape-espada, assim mais propriamente denomi
nada pela sua forma idêntica a uma espada de dois gumes. 

Ê feita da pesada e duríssima madeira dà palmeira "sirivaH e 
se torna quase preta e lustrosa pelo polimento e uso. 

MAx ScHMIDT (1941, p. 277) a descreve: "Uma espécie de arma 
importante é também o cacête, havendo uma forma especial para os 
homens e uma outra forma destinada às mulheres. O dos homens, 
grande, pesado, consiste numa espada chata, de madeira dura de 
palmeira, com angulos agudos. Para ficar mais segura na mão, o ca
cête é provido na parte do punho de uma alça de corda trançada (de 
tucum-Sohultz) por onde- passa a mão. Os caqetes. destinados às mu
lheres 'são muito mais leve~, tendo a forma. de um simples pau de ca
var afilado na parte anterior." 
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Se bem que devemos considerar o tacape...espada (Ado) ~ ca
racterística arma de guerra, os U mutina me afirma varo repetidas vê
zes que o usaram principalmente na coleta e lavoura, para tirar ervas 
e arbustos, cavar e revolver a terra, até obter melhores ferramentas 
de aço dos civilizados. 

Durante o Ritual do "Culto aos Mortos", com ela escavavam 
os buracos para os postes da "casa-das-máscaras." 

Tamanho e pêso variavam conforme o dono. Havia uns de mais 
de um metro de comprimento e outros menores. Era usado e~clusi
vamente pelos homens adultos. Nunca vi uma. criança com um tá
cape-espada, nem miniaturas, nem obtive informações neste sentido. 

Os homens Umutina se orgulhavam de saber confeccionar tacapes 
bem pesados e bem feitos. 

Eram considerados presente de destaque ao hóspede. 
Por ocasião de minha primeira visita, não pude ir a tódas as 

casas no .dia de minha chegada, o que ofendeu o velho Yarepd, que 
então, por intermináveis minutos brandiu seu tacape-espada ·como 
si quisesse atacar-me, passando a mão pelos gumes, como para de
monstrar que eram bem afiados. 

Nas guerras contra os neobrasileiros e outras tribos, executavam 
com êle o inimigo prêso. 

Finalmente, parecia ser um objeto indispensável de etiquêta. 
Nenhum Umutina ousaria realizar um.a visita, seja ao irmão da casa 
vizin~a ou a um índio não parente no pô~to. indígena sem seu taca
p&espáda pesado, dependurado no ombro e prêso debaixo do braço 
esquerdo . . 

Também durante o Ritual do "Culto aos Mortos", o tacape-es
pada figurava em vários cerimoniais como instrumento ritual. 

Quando um umutina morria, colocavam-lhe um na sepultura. 

Pau-de-cavar: Conforme já foi citado, MAX ScHMIDT (1941) pre
fere denominar de "clava das mulheres" ao pau:-de-cavar. 

C@nsidero pouco indicado .o nome de. clava para um instnm:t,éntõ 
que se diferencia fundamentalmente dó tacape-espada ou ela va dós 
homens, não só pela forma, mas por ser usado principalmente na la
voura e coleta de tubérculos na mata, e que só eventualmente servia 
como arma. 

Só uma vez assisti a uma briga entre dua$ mulheres por suposto 
desvio de produtos do roçado, em que uma delas estava armada com 
seu. pau-de-cavar. 

Quando um homem não conseguia matar a caça com um ,arco 
novo, quebrava-o, entregando os pedaços à mulher, que os usava 
como paus-de·cavar. 
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A clava ou tacape-espada do homem tinha uma função so.cial 
que não se observava quanto ao pau-de-cavar~ 

A mulher umutina não o levava ao fazer uma visita, nem o usa
va no Ritual do "Culto aos Mortos", ocasião em que tinha na mão 
um abano de palha, enquanto os homens ostentavam seus tacapes
-espada. 

ÜBERG (1953, p. 110) ao relatar sôbre os usos funerários afirma: 
''A womaa is similarly wrapped in mats, anda digging stick is placeq 
with her." 

Não tive oportunidade de assistir a entêrr_o de mulher, porém, 
também ÜBERG o chama de "Diggj.ng stick", o que corresponde à 
sua fü.nç~o principal. 

Facas: Antigamente possuíam facas de taquara lascada e afila
da, com as quais retalhavam a caça. Usavam-ri.as ainda para cortar 
o cordão umbilica;l dos recém-nascidos. 

Segundo informar~m} fabricavam-nas e:qi dois tamanhos, mas 
de forma idêntica (Fig. 9). 

As, maiores eram também usadas como pontas de flechas. 

Fe:rrão de peixes: De preferência ~s peixes eram abertos com UD;l 

ferrão dorsal arrancado de um bagre (peixe liso), ou, até com um 
bagre inteiro, servindo de cabo para o próprio ferrão. 

Preferiam-nos às própria,s facas de aço. 

:· f':,, ·,,:·. ~~·~·...- ··' • ,, : .,, ' • , '·'· ...... , ., ....... . .... •''· ..• 
~· ~~---~~ 

Fi,. 9 - li'ac&J pequenaa - 1:4Jolcwá-kurlk4, feitas de taquara, u,adas pata cortar o cordlo um., 
belica,l do ,rec,m~Jaaacido. A maior ~ra, t~mbém. usada como ponta de flecha. 

12. Lavoura 

Esta era a principal fonte de alimentação. Numerosas capoeiras 
cobertas de vegetação densa de capim sapé, encontradas ao longo do 
rio Paraguai desde o Sepotuba até o rio dos Bugres, davam prova 
d88 grandes dimensões de suas roças, quando a tribo Umutina ainda 
era nu,merosa. 

O roçado era feito todos os anos em novos trechos da mata vir
gem. Isto motivava a mudança das casas de moradia, que construíam 
a certa distância, para facilitar o transporte dos produtos. 
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A derrubada e queimada eram feitas em. ple:na estação sêca e o 
plantio um pouco antes das primeiras chuvas. 

O trabalho de preparação do roçado era atribuição masculina. 
Não observei a participação de mulheres na semeadura e no plantio. 

AB roças apesar de -serem preparadas pelo homem, eram de pro
priedade da mulher. Isto se evidenciava por ocasião do casamento, 
quando o jovem, que até então vivera na casa materna, deixava a 
ela sua roça com todos os produtos, levando consigo somente o arco, 
flechas ·e seus adornos individuais. Dessa data em diante passava a 
morar em casa da f amllia de sua espôsa e. preparava novo roçãdo 
para esta. 

A propriedade dos produtos da lavoura era geralmente respeitada. 
Mesmo assim tive oportunidade de assistir a uma desavença entre 
duas mulheres, causada por supôsto furto. Tais casos, porém, 
parecem ter sido bastante raros. 

Destruíam os objetos pertencentes às pessoas falecidas eomo 
tambem seus algodoeiras, mamoeiros e outf,as árvores frutíferas, mas 
não incluíam .na destruição o roçado, por representar a garantia de 
sobrevivência da família. 

Não observei práticas mágicas relacionadª8 diretamente com o 
plantio ou a colheita, porém, durante certos cerimoniais do "Culto 
aos Mortos", os participantes se dirigiam aos espíritos protetores da 
caça, pesca e também da lavoura, e pediam fartura. 

Antigamente os Umutina usavam nos trabalhos de Iavoma o 
machado de pedra (pálo-tóri), o tacape--esp~da (ádo) e o pau-de-cªv>ar 
(tápo). Alguns dêstes instrumentos foram substituídos pelos seguintes 
da civilização: machado de aço, facão e enxada. O pau-de-cavar, 
entretanto, continuava em pleno uso, sendo de grande utilidade no 
plantio e na semeadura, bem como para escavar tubérculos. 

O tacape-espada era ainda usado para fazer buracos na constru
ção de casas com mais eficiência do que as f (3rramentas de aço que 
possuíam; todavia na lavoux:a usavam a enxádâ de aço em seu lugar. 

Os Umutina cultivavam numerosas plantas, tais como: milho 
de várias qualidades(92); marulioca brava e m-andioca mansa ou aipim, 
mandioca-cipó; jeijfio-fava, feijão miúdo; cará; batata doce; abóbora; 
cabaças pequenas e uma qualidade de cabaças extraordinàriamen.te 
grandes; tpi,ment;a; urucu e algodão. 

Plantas úteis, de introdução posterior a seu primeiro contacto 
com os neobrasileiros, eram: 

(92) A lenda da "origem do milho" é contada com todos os ·detalhes em Conlu.F, L.enda.t e 
Mito"ot, dê.te trabalho. 
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Bariana; arroz (em escala muito pequena); cana de .a9ucar; me
lancia; manga (um s6 pe pequeno) e mamao. Nao cultivavam o cuite, 
apesar de o terem conhecido das planta90es do p6sto indigena. 

Os Umutina afirmavam terem perdido varias de su~s antigas 
plantas uteis, ao serem recha9ados pelos neobrasileiros e forgados :a 
abandonar suas aldeias, sem tempo para levar tOdas as mudas e se
mentes. Entre estas teria existido uma qualidade de "mandioca" a 
que. chamavam "mandioca d'agua" (tradu9ao do interpre,te-infor
mante K'Utpodonepd), cujo rizoma teria a peculiaridade de continuar 
crescendo mesmo depois de ter sido parcialmente arrancado. Nao 
haveria necessidade de replantio anual. 

0 produto mais importante da ro9a umutina era o milho ( umar 
·takd), que constituia a base de sua alimenta9ao. Entre as d.iversas 
qualidades cultivadas pelos Umutina havia uma de crescimento ra
pido, que da va espigas muito antes do que o milho dos neobrasileiros 
vizinhos. Era o chamado "milho mole." 

A C'olheita era realizada pelas faiiillias em trabalho de, conjunto. 
Durante os cerimoniais do "Cul to aos Mortos", quando os homens 
estavam ocupados com o preparo das mascaras, as mulheres colhiam 
sozinhas. Terminados os cerimoniais, comegava a cqlheita geral de milho. 
Construiam oho9as no ro9ado, para ortde as f amilias indigenas se filll
da vam, levando apenas os apetrechos domesticos mais necessarios. 

Amarravam as espigas colhidas, pela palha, formando tran9as 
compridas, que penduravam a cavalo nos vigamentos da cho9a, para 
seca-las· e protege-las contra os roedores. Esta;s ch~as· mais tarde.' 
eram usadas como pai6is. 

Nesta temporada os pais costumavam fazer petecas de palha de 
milho para a petizada. 

Terminada ~ colheita do milho, voltavam. para a maloca. 

Melancia (pf,ri-piri) era semeada por entre os pes de milho. Em..: 
bora hem pequena e cheia de sementes, era muito apreci~da. 

M andioca ou aipim ( utio) era ap6s o milho o alimento de maior 
importancia. Cultivavam-na com abund~ncia em r<><;ados especiais. 

Mandioca-cipo (manund6) (93) era cultivada em pequena escala. 
No inicio das chuvas, ~olo.qavam um peda90 do caule ao pe de uma 
arvore seca (Prancha XXIV). A planta, de crescimento mill.to rapido, 
logo envolvia a arvore seca. Ao fim da estagao chuvosa formavam-se 
engrossamentos no caule da planta, que come9ava a murchar. Ar-

(93) Mandioca-dp6 e ama trepadeira de ciclo anual, do dnero Vi'l4cea. Foram levados 
eap&imes para eatudo ao J ardim BotAnico do Rio de Janeiro. E conhecida em outraa regi&. do 
Braail. 
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rancavam os caules grossos, cozinhavam-nos e comiam-nos. Afirma
ram ter a consistência e a aparência do aipim. Em 1945 vi somente 
um pé de manund.ó na aldeia umutina. 

Cará (ta'[Játukú), jeijõ.<rjava (dumatáka): As duas trepadeiras 
eram plantadas aos pés de pirâmides arrumadas com galhos recolhi
dos após a queimada do roçado novo, e encostados nos troncos semi
-carbonizados. Ambos eram cultivados em quantidade pequena, in
suficiente para o consumo diário. Cará silvestre era colhido oportuful
mente na mata. 

Batata doce (bal.akupú) também era plantada apenas em pequena 
quantidade. 

Pimenta (hombódokwd): existiam alguns pés c.Je pimenta perto 
das malocas. Condimentavam com ela o apreciado mingau de peixe 
(huáre). Nunca os vi usarem-na em outros pratos. Explicaram a ori
gem do feijão-fava, pimenta, mandioca e batata doce na seguinte 
lenda aqui resumida: 

"Uma índia acha qm peixinho bonito que se transforma em me
nino. O padrasto não o aceita como filho e o menino, triste suicida-se. 
~ enterrado na própria casa, prêsa das chamas na época das grandes 
queimadas. No lugar da sepultura nascem: feijão-fava, mandioca, 
pimenta e batata doce."(9') 

Urucu (nonokwá). Havia diversos arbustos de urucu perto das 
ma.locas e nas capoeiras.. Trituravam e peneiravam as semente.a ver
melhas e oleosas. A massa resultante, misturada com um pouco de 
água, era engrossada ao fogo. Formavam com elas bolas, que embru
lhavam em fôlhas. 

Algodão (akiamáne) não era cultivado em grande escala. Fre
qüentemente os Umutiná se queixava.m da falta desta matéria prima 
para a confecção das saias tubulares, tipóias e fitas para amarrar o 
cabelo, mas não cogitavam de aumentar o número de seus algodoeiros. 
O algodoeiro umutina é um arbusto de dois a três metros de altura 
e de vários anos de vida. 

Cabaças (poári ou poká) eram semeadas entre a;s· outras cultmas, 
tais como milho e mandioca. Usavam-nas como cuias para beber, 
potes para carregar e depositar água, vasilhames para guarda.r se
mentes, vasilhas para coletar frutas do mato, trazer e guardar mel 
de abelhas silvestres e finalmente para a confecção do instrumento 
musical mais importante, o chocalho para marcar ritmo (bd/po). 

(94) A lend,. do "meoi.oo lambarr, Grisem de divenot produtoe da lavoura umatio.,. 'coa• 
tadadetalhadameote em ConlN, ~e MilN. do preeente trabalho. 

' 
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Cana de açúcar (bizo) tinha sido introdumda recentemente e só 
a cultivavam em pequena escala. 

Arroz (bokukwá). A t~nica de semeadura e colheita do arro~ 
lhes tinha sido ensinada pelos índios aculturados do pôsto Frater
nidade Indígena. Os Umutina ainda tinham dificuldades na colheita, 
cultivando-o por isto em pequena escala, com tendência a aumentar 
as plantações, pois era muito apreciado por todos. 

Tabaco, para o qual não tinham nome, era-lhes desconhecido 
antes do contacto com os neobrasileiros. Detestavam seu uso .e não 
o cultivavam em suas roças. 

Bananas (zárokokwá) eram consideradas guloseimas. Receberam 
mudas dos neobrasileiros e conheciam os métodos para manter viçosas 
e vigorosas as touceiras, mas cultivavam-nas em quantidade pequena, 
insuficiente para o seu próprio consumo. 

Limões (bdrupáro). Os Umutina não tinham limoeiros. Procura
vam obter limões dos neobrasileiros, pois os considera'V'am remédio 
eficaz no tratamento da gripe e resfriados, que os afligiám de vez 
em quando. Existe possível ligação etimológica entre a palavra ba
'[>áro ou bdru-báru - remédio, e bárupáro - · limão. O sufixo "kwá" 
significa "pé" ou "planta", por exemplo: "bârupáróléwá - pé de li
mão, limoeiro. Mas, a tradução exata desta palavra parece ser "plan
ta do remédio." 

Devemos considerar os Umutina essencialmente como lavradores, 
pois a caça e pesca nunca tiveram a mesma importância como fonte 
de alimento. Mesmo seu costume de mudançt:lis r-elativamente fre
qüentes, não permite classificá-los como "nomades1', pois a mudança 
se liga justamente ao ciclo de plantio e colheita, baseados no sistema 
de derrubada e queimada de sempre novos trechos de mata virgem, 
o que os obriga a uma constante, mesmo que territorialmente peque
na, mobilidade. 

13. Pesca 

Depois da lavoura, a pesca era a fonte de alimento mais impor
tante do.s Umutina. Pescavam com arco e flechas, e com timbó. 

Desconheciam a pesca com tapagens, covos; engodos ou outras 
Mcnicas. O anzol tinha sido recentemente introduzido pelos neobrasi
leiros, mas os índios preferiam arco e flecha, o que para êles era mais 
eficiente~ ~ 

Pesca de timhó 
N·ãQ foi identificada a espécie de timbó usada. 
Ne verão, tempo da sêca, freqüentemente saiam para pescar éom 

a seiva do cipó-timbó" em lagos, que eram "propriedade" de deter• 
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minados indivíduos. O "dono do lago" tinha a incumbência de ve
rificar se nêle já havia peixes gordos e grandes em quantidade. Avi~ 
sava então os moradores de seu rancho e parentes, que resolviam, 
então, realizar uma pesca de timbó .. 

Afirmavam que, antigamente, iam numerosos Umutina às pescas 
de timbó, erigindo choças na beira do lago, e lá permanecendo du
rante vários dias. 

A pesca era orientada pelo "mestre de timbó" - K utiti, que 
mandava buscar o timbó na mata, um dia antes. Naquela noite can
tava uma invocação ao espírito protetor ou "dono dos peixes", pedin
do-lhe fartura. 

No início da pesca,, cantava também uma inyocação, dirigi&, a 
todos os peixes, nomeando-os um a um e advertindo-os de que a seiva 
do timbó os alcançaria e os mataria em qualquér esconderijo: É o 
Kutitt o primeiro a colocar seu feixe de timbó na água! 

O mestre do timb6 também zela para que todos os participantes 
executem cõm perfeição sua . tarefa de espalhar ~ seiva na ágµa. 

A técnica e o desenrolar de uma pesca de timbó é transcrita aqui 
das anotações do diário de viagem: 1.0 de novembro de 1943. A 
tarde, os homens saíram para cortar cipó-timbó, que só cresce na 
mata de terra alta, que nunca é atingida pelas cheias anuais. 

Fizeram pesados feix~s, amarrados com tiras de entrecasca, que 
depositaram no chão da mata, cobrindo-os com fôlhas de pac.Jôva 
- zárka. 

Amanhã será noite de lua-cheia. Não chove há djas, e as águas 
dos lagos, que já tinham começado a transb.ordar, çôm o comêço das 
chuvas, novamente regrediram. ~ situação propícia para pescar com 
cipó-timbó. 

Logo, ao escurecer, índios e seus animais mansos se recolheram. 
Homens e mulheres a palestrar em voz baixa em respeito aos que já 
dormem. Logo tudo silencia. 

Da penumbra da casa indígena soa agora um canto ao ritmo do 
chocalho. É Jukuepa que invoca o "dono dos peixes", pedindo farta 
pescaria. Canta durante quase uma hora, repetindo sempre as últi
mas palavras em estribilho. Silencia, para repetir a invocação du
rante a noite. 

Antes da madrugada, todos se levantam apressados. Crianças 
choram. As mulheres te.tiram das prateleiras as rêdes cónicas de fio 
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de tuaum, tingidas de prêto, para evitar o apodre_cimento. Colocam
-as em cêstos - katodokwd, trançados de fôlhas de palmeira babaçu, 
que levam às costas. Os homens apanham arco e flechas, f acõés e 
seus cêstos compridos - matapf.. 

Logo partem. Em longa fila atravessam a roça de milho onde 
se encontram os paióis, com as espigas de milho da colheita anterior, 
enodadas e dependuradas do vigamento. Passam por casas abando
nadast que não foram inç.enqiadas, porque a.brigam sepulturas~ O 
teto de palha foi renovado. 

Chegam ao lugar em que tinham deixado os feixes de timb6 e os 
homens levantam-nos e os carregam às costas, sustentados por uma 
faixa larga de entrecasca à testa. 

Apesar do pêso dos feixes, marcham ràpidamente. Após uma 
hora de marcha alcançam a mata baixa, ainda sêca, nesta época do 
ano, e logo depois à beira de um lago, estreito e comprido, de cêrca 
de sessenta por seiscentos met~os. 

Os homens ali deixam o cipó e logo saem à mata, para cortar 
fôlhas de palmeira. acurí. 

As mulheres despem a saia tubular e vestem uma "combinação" 
de chita. Os homens voltam curvados sob pesados fardos de fôlhas 
de palmeira, que entregam às mulheres. 

Ràpidamente, elas espetam as fôlhas no fundo do lago, bem perto 
uma da outra, formando uma cêrca densa, atravessando o lago. Em 
~lgumas aberturas inserira.lll a bôca. circular das rêdes, estendidas 
sôbre aros flexíveis e redondos (Prancha XXV). 

Dividiram uma parte do lago de uns cento e cincoenta metros. 
Na extremidade da secção do lago, cada homem monta um tripé de 
varas, sôbre o qual coloca seu feixe de timbó. ó Kutiti, que foi o pri
meiro a levar seu feixe para a água, canta uma invocação. 

Invocação da pesca de timoó 

Quem bota primeiro ·o feixe de cipó-timbó é o kutitiM; mestre 
do timbo, e deve cantar. 

Ao início da pesca, tendo já colocado o sel,l feixe de cipó-timbó 
sôbre um tripé de galho n'âgua, o "mestre de timbó" bate com fôrça 
e ritmado o pé na água, sacudindo o lodo do fundo (Prancha XXVI). 

(Fig. 1). Pronuncia em seguida com voz profunda e sonora, repetidos:: 

Húg! - Tálatúrixê - hatúdon~ - Mriti - vóouugt (Final) 
vai indo bem todos peixes co;rrem 

Int~rvalo. Depois de expremer na água o feixe de timbó tritu
rado, impregnando-a da seiva entorpecente continua: 
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téime (repetido três vêzes) 
timbó mata! 

Com braçadas largas joga a espuma do cipó-timbó sôbre a su
perfície, para todos os lados, cantando: 

púdon.-Oto - tóbildxa - wyilabotdzo apo "ru 
vai na rêde bastante enfiem a cabeça imediatamente 

hárit~ hú p.itityno nehé 
peixe pega timbó dourado pega (Salminus maxillosus) 

" " akatúno - nehé 
pintado (Pseudoplatystoma spec.) 

" " jiri1ctna-nehé 
traira grande (Macrodon traira) 

" " harixíno-nehé 
corimbatá (Prochilodus hartii Steind.) 

" " uapoit,etino-nehé 
piaba açu (Leporinus spec.) 

,, ,, 
hododrB helatino-nehé 
surubim preto (Pseudoplatystoma spec.) 

,, 
" hóma-nehé 

gefipoca (Hemisorubim platyrhynchus, CU.V'. 
e Val.) 

" " buyé oáho apúno - nehé 
piranha grande (Serrasalmus spec.) 

,, 
" aMkop6no - nehé 

pacu (Myloplus spec.) 
,, 

" mánuyé - nehé 
piraputanga grande ( Chalceus hilarii) 

" 
,, 

zaruw - nehé 
bagre grande (Silurideo spec.) 

,, 
alJ()é - nehé 
cal;>eçudo (Silurideo spec.) 

,, 
" huriM - nehé 

to'Vlra (Gymnotus spec.) 
,, 

hutádono - nehé 
cará açu (Geophagus spec.) 



há ri~ 

" 

,, 

" 

" 

" 
,, 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

,, 
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hú 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

hiboporé - nehé 
camboatá GHoplostemum spec.) 

hopakina hotó apono - nehé 
tovira preta (Gymnotus spec.) 

imbó - nehé 
cascudo (Plecostomus spec.) 

pálakoé - nehé 
casêudo comprido (Loricaria spee.) 

upú,rukaká - nehé 
~rraia (Potamotrygon spec.) 

upoépo - nehé 
peixe fôlha (?)não é provável existir o "pei-

. xe fôlha" amazónico, (Monocir
rhus polyacanthus), talvez seja o 
cosmopolita (Cichlaurus festi
vum). 

l6son - nehé 
pebce canga ( ?) nome regional 

pámbu - nehé 
pi~aputanga pequena (Chalceus spec.) 

buyé ... nehé 
piranha (Serrasalmus spec.) 

lwdotúri - nehé 
piaba listada (Leporinus fasciatus) 

tutúokopó - nehé 
? 

miponét,oré - nehé 
piaba ximboré (Characideo spec.) 

uáripu - nehé 
piaba (Characideo spec.) 

ixalakonéú>ré - nehé 
sauirú (Characideo spec.) 

bftinakápoé - nehé 
tovira pequena (Gymnotus spec.) . 
Qur~ - nehé 
-sauá (Characideo spec. - Tetragonopterus) 
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háritB hú 

,, 
" 

,, 
" 

,, ,, 

,, 
" 

" 
,, 

" " 

,, ,, 

" 
,, 

" " 

,, 
" 

,, 
" 

,, 
" 

ándembidbodokváne - nehé ( ?) 
"cascudinho meio mole com feixe de ferrões 
~ cabeça" (babodokwá - brinco de côco de 
tucum) 

hadotóretone - , nehé 
lambarisinho (Astyanax spec.) 

up.ótekanámitó - nehé 
? . 
pzip~i,toré - nehé 
ca:mboatà, "bem mole, como cêra de mel" 
cf e. Kupodonepá (Pzé-Pzé-Pzé - cera). 

pukakdno - nehé 
pacu-péba (Metynnis spec.) 

pzekálonetoré - nehé 
pacu-péba pequeno (Metynnis spec.) 

harútori - nehé 
piabinha (Astyanax spec.) 

okoxó - nehé 
bagre mole (Pimelodus spec.) 

at<imonó - nehé 
sardinha (Triportheus angulatus) 

pijot_óponó - nehé 
piabinha (Characideo spec.) 

pálakóri - nehé 
cascudinho (Callichtideo spec.) 

tiporé - nehé 
lambari (Characideo spec.) 

jejoána mitú - nehé 
palmito (Silurideo spec.) 

hati e yé yokinotó hé 
para não escapar nenhum 

pámbú yaházoki hé 
vai para o fundo renteando no chão (nadar perto do fundo) 

hatí azob6riyoki hé 
não passa na flor d'água 

háyí litipetó hé ziriki múpa hó. 
procurem os peixes em baixo de paus no fundo d'água. 

1 
• 
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Logo em seguida, cada um começa a triturar seu feixe com um 
rijo cacête, em pancadas ritmadas. De vez em quando molham o 
timbó, a..ssim continuando até que o cipó s0lta a casca e se dsefaz 
em fibras amarelas. Arrastam-nos até o meio do lago, sacudindtr-os 
debaixo d'âgua. Desprende-se espuma leitosa, ligeiramente azulada, 
que é espalhada com largas braçadas. O feixe é assim batido e a seiva 
cuidadosamente espalhada muitas vêze~s (Prancha X:XVI, Fig. 2). 

O "mestre do timbó" observa o trabalho dos outros homens, 
aconselhando-os e cuidando para que tôda a superfície, inclusiv~ a 
das enseadas e entradas seja uniformemente atingida. 

Lentamente, a água se turva. Os peixes, assustados pelos ruídos 
e pela água leitosa e tóxica, procuram fugir, topando com a barra
gem de .f.ôlhas de palmeira. Nadam ao longo da mesma e entram nas 
rêdes, onde as mulheres_ 0s esperam, jogando-os parJt. o sêco. 

Lá, as crianças os agarram e colocam em segllida, inteiros, na 
braza das fogueiras, assando-os e comendo-os. 

Após uma hora de trabalho incessante, os peixes atordoados 
começam a surgir na superfície, aparentemente à procura de oxigênio. 
Os menores· logo morrem, e os maiores resistem mais. 

Munidas de rêdes pequenas, montadas em aros de varas flexív:.eis, 
as mulheres começam a recolher os peixes moribundos e mo'rt~s. 

Os homens continuam batendo timbó, avançando lentamente, 
até alcançar a barragem. Jogam, finalmente, os feixes esfacelados de 
cipó-timbó na margem do lago. Descança.m durante alguns minutos. 
D epois apanham arco e flechas pequenos. e invadem o lago, flechando 
os peixes àtordoados (Prancha XXVII). 

Com a mão esquerda seguram o arco e na direita cinco à seis 
flechas. Aproxjmam-se sorrateiramente de peixes grandes, que vêm 
à tona à procura de oxigênio. Arremessam uma flecha após outra e 
de novo as recolhem. Enfiam os peixes num cipó, passando-o pela 
boca e guelras, e os vão arrastando à medida que · fle.êham mais peixes. 

Também as crianças entram no lago, tão razo, que a água lhes 
alcança apenas até o peito, e procuram flechar peixinhos com suas 
minúsculas flechas. 

Se bem que a maioria das mulheres usa redes para recolher os 
peixes, algumas também 0s flecham. 

Cada família junta seu monte de peixes no barranco. A super
ficie do lago pareée cob~rta com flocos de neve, tantos são os peixes 
de barriga para cima. Nas margens, onde a água é bem rasa, recolhem
-se milhares de peixinhos minúsculos, que tentam escapar. 

Acondicionados nos cêstos, e os que não cabem, embrulhàdos 
com uma camada de fôlhas e galhos da mata, são amarrados, com 
uma tira de entrecasca. Colocam uma alça à testa, para levar o ·pa
cote, pendendo às costas. 
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Perto do meio dia a pesca está terminada. Antes de partir, o.o; . 
pescadores queimam os feixes de timbó usados, porque "se por acaso 
um índio morrer, o feixe de timbó ficaria sem apodrecer, enquanto 
seu dono já está na sepultura. Tudo o que se possui, deve apodrecer 
logo". 

Também informaram; que, se não queimarem os feixes de timbó 
usados, "os espíritos podem. fazer mal ao pescador, que pode até mor
rer". 

Freqüentemente, só uma ou duas Jamflias realízavam pescarias 
de timbó, para alimentar os tuiuiús mansos. 

lJma pescaria de timbó com muitos índios, era um acontecimento 
festivo. Uma vez foram todos os índios para o lago, exceto uma ve
lha, que cuidava dos bebês. 

Em seus contos, diziam que os índios Habusé, se aproveitavam 
da ausência dos Umutina na pesca de timbó, para saquear a sua al
deia. Num dêstes assaltos teriam raptado uma mulher. 

Pesca com arco e Jl,echa. , 

Pescavam quase que diàriamente e com sucesso, usando arco e 
flecha, postados no alto do barranco do rio Paraguai ou dos lagos. 
O arco era o mesmo para caça e as flechas de farpas, ou mesmo de 
ponta lisa. Algumas flechas usadas na pesca tinham guias de penas 
e outras não. 

Eram capazes de flechar peixes grandes, que nadavam a cêrca 
de um metro debaixo d'água., invisíveis, mas os índios os localiz~vál,ll. 
pela ligeira ondulação que provocavam na superfície. 

Quando o peixe conseguia afundar mesmo com a flecha, a lhe 
atravessar O corpo, OS índios· O perseguiam também para r~VCJ:' a 
flecha, o que nem sempre era possível, pois o peixe às vêzes escap~va 
ou a flecha se quebrava. 

Não sendo índios navegadores, eram poucos hábeis em flechar 
da única e torta ubá, em movimento. 

O anzol não era conhecido antes do contacto com os neobrasi
leiros. Aceitavam-no como presente, mas não o apreciavam muito. 

Pre1J<lro dos peixes. 
Os peixes, na aldeia, eram imediatamente preparados pel8s mu

lheres. Abriam-nos com auxilio do ferrão dorsal de um bagre -
zarutó, que introduziam no ventre, rasgando-o ao comprido. Peixes 
grandes eram escamados" e esvicerados, antes de serem assados, co
zidos ou moqueados. Com \una fita de casca de cipó imbé amarravam 
as arraias, cozinhand<;>-as E;):in segµida. Tod~ os peixes eram pre~&
rados sem condimento, com exceção .do mingau de peixe - huáte, 
ao qual juntavam pimenta. 

I 
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MAx SCHMID'l' (1942, p. 277)_ certaménte por falta de observação 
direta, engana-s~ ao e~çrever~ "Os Umotina pescam, ora com fle
chas e arco, ora por meió de grandes r~des, tendo algumas destas uma 
altura maior do que um homem." 

Nenh~a r~de dos Umutin~ prestava-se a ser usada para "pes
car", mesmo as gra.ndes vistas por M.A)C ScHMIDT, seriam aquelas 
que as mulheres colocavam nas aberturas da cêrca de fôlhas de pal
meira, ou, que, em forma de "bôlsa" ou puçá, serviam para recolher 
os peixes moribundos ou mortos. 

O pescador que safa só, diStribuía generosamente o produto da 
sua pescaria. Na descrição do Ritual do Culto aos Mortos, está ci
tado o ''pagamento" com caça e. peixe, para o "dono da festa", du
rante o ano em curso. Além desta obrigação, os fndios davam peixes, 
após uma pesca feliz. 

A ~ntrega de um peixe a parente ou amigo, revestia-se de etiquêta. 
Diário de viagem, pg. 236(20): "Mitoponepá é hábil pescador com arco 
e flechas. Trouxe algt).fis curimatãs, piraputangas e pacus. Ador
nou-se com os couros às costas e diadema de penas de arara à testa, 
levando ao seu irmão, J uk.uepa, na casai. vizinha, um dos peixes; as
sado, e um caldeirão cheio de bebida de milho, que entregou cere
monio.samente." 

A família de Boporipa, entreta~to, que morava afastada das 
outras, e que com estas estava brigada, nunca era convidada. a parti
cipar das pescarias, nem mesmo recebia peixes de presente. 

Boporipa s~ queixava, que :"os outros comiam todos os peixes, 
sem lhe dar nenhum". 

O grande número de mitos, que se referem à pesca, indica a sua 
importância na vida dos Umutina. 

Há mitos (transcritos ·na integra no respectivo capitulo), que 
dizem respeito à origem dos peixes, ao dono do timbó, à formação dos 
rios, à origem das plantas útei~, que surgjram, quando da morte de 
um menino, que tinha Sido peixe, e a outras situações ligadas à pese~. 

No Ritual do Culto aos Mortos, em várias ocasiões, os partici
pantes evidentemente procuravam se comunicar com o "qono" ou es
pírito protetor dos peixes, pedindo-lhe provàvelmente fartura. Etn 
certo cerimonial carregavam hastes de fõlhas de palmeira babaçu, 
das quais pendiam simbolos de peixes, feitos de palha, e- em outros, 
cobriam o rosto eom rêdes de pe,scar, ou as usavmn nas grandes más
caras de palha. 

Ficou sem esclarecimento a ligação que davam ao fenômeno de 
mortandade de, peixes num dos lagos e previsões de aconteciment<?S 
trágicos. Copiado do Diário de viagem: "Já foram flechar peixes, 
trazend() grandes pintados (Pseudoplatystoma). Um dos lagos está. 
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coalhado de peixes, em tal abundância que morrem (pór falta de ,oXi
gênío, devido à elevação de temperatura). Comentam os índios, que 
êste é um fato incomum, havendo quem prediz um acontecimento 
desagradável - Guerra ou alguma moléstia." 

14. Caça 

Antigamente, na mata das margens do alto rio Paraguai e do rio 
dos Bugres, deve ter existido caça em abundância. Nunca, porém, 
deve ter sido fonte principal de alimento para os Umutina. 

Durante as minhas estadas de 1943 ·a 1945, já se havia tornado 
extremamente difícil contar com a caça como fonte segura de ali
mento. 

Os UmutinQ, contavam que os civilizados invadindo suas matas 
com levas de cães e armas de fogo, tinham acabado com a caça de 
porte, tais como caititus, queixadas, veados e antas, pois tiravam 
somente. a pele dos animais, abandonando ªê carcassas que apodre
ci~m, sem que os urubus pudessem dar conta delas, por strrem mlJitas. 

Afirmavam que depois de algum tempo irrompiam epidemias 
entre os animais selvagens e que os índios os encontrav~m moribundos 
na mata. 

Durante os oito meses de convivência do . autor com os índios 
Umutina, o resultado das caçadas dêstes era sempre insuficiente para 
poder ser contado como fator eficiente na alimentação dos índios, 
pois consistiu apenas de duas antas, dois porcos-do-mato, uma capi
vara,. algumas pacas e cotias e vários macacos de tamanhos diferen
tes, além de poucas aves silvestres. 

A fauna da região do alto rio Paraguai, é muito variada, con
sistindo princip·almente dos animais seguintes: 
, Onça pintada, onça parda ou sussuarana, jaguatirica, gato do 

mato malhado, gato do mato mourisco, anta, capivara, paca, cotia, 
caxinguelê, preá, ouriço-cacheiro, macaco-prego, macaco-coatá ou a
ranha, bugio ou guariba, macaco paraguaçu ou parauacu, macaco-da
-noite, várias· qualidades de soim e alguns outros que não me foi pos
sível classificar. Porco-queixada ou javali, caititu ou cateto, veado
-mateiro, veado-roxo, galheíro, ariranha, lontra, coati, tatus de di
versas qualidades inclusive o gigantesco tatu-canastra, rato, rato
-curucu, gambá e outros. 

As aves são representadas pela harpia ou gavião-de-penacho,. 
numerosos gaviões e corujas, o caburezinho, mutum-cavalo, mutum
-carijó, jacu, jacu-guela, jacutinga, aranquã, pomb<Hio-mato, pomba-
-galega, pomba-rôla ou juruti, arara-canindé, arara-vermelha, arari-
nha, papagaios diversos, periquito, anhuma cinzenta, anhuma preta, 
tucano e araçari, jaburu ou tuiuiú, manguari, garça branca, socôzi-
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nho, socó-boi, coró-coró ou chapéu-velho, japuira ou japim, beija
-flor e numerasas outras. 

Entre os quelônios observamos o jabuti de cabeça vermelha,. 
na mata, e o de cabeça amarela, nos campos. Nos rios e lagos ocorre· 
uma qualidade de cágado d'água, cujos nomes regional e cientifico me 
são desconhecidos. 

Existem ainda: o "camaleão" ou sinimbu, os lagartos grandes e 
pequenos, o jacaretinga, as diversas qualidades .de cobras ven~nosas,. 
destacando-se a terrível é temida surucucu, a jarairaca e coral; a sucup 
ou sucuriju e a jiboia entre as não venenosas. Tôdas, entretanto,. 
sem nenhuma importância como alimento. 

Dos insetos, ressaltamos apenas os de importância para os Umu
tina: as várias espécies d~ abelhas (Vide: Coleta). 

O Umulina era exímio caçador. Andava descalço na mata., for
rada de uma espécie de p_almeira tucum, quase rasteira, cujos tron
cos e f ôlhas são recobertos de aguçados espinhos, penetrantes e dolo
ridos. Desde cedo o caçador umutina aprendia a andar neste agu
lheiro, ferindo-se raramente. Após o contacto com os neobrasileiros,. 
aprendeu o fabrico de sandálias simples, de couro cru de anta, que 
os próprios índios prepal'aVam, mas que nem todos possuíam. 

A mata era riscada em grandes distâncias por estreitas sendas,. 
que conduziam aos lagos de pesca e aos lugares preferidos para caçar. 

Pântanos ocasionais,. quando estreitos, e igarapés eram transpQs
tos por cima de espique. de palmeiras derrubadas, servindo de ponte 
(Prancha XXVIII). 

A única arma de caça era arco e flechas. Levavam em c.er.tas. 
ocasiões também o tacape-espada, e sempre o facão de mato, aquêles 
que o possuíam. 

Desconheciam a construção e uso de armadilhas, alçapões, la
ços, etc. para captura de animais. 

Os cães que possuíam não serviam para caçar. Eram magros,. 
cheios de bernes e pulgáS, e se alimentavam de restos, tais como os
sos, espinhos de peixe, óu comida furtada da panela de barro dei
xada aberta por descuido. 

Latiam por qualquer ruído na mata ou ao visitante que se apro
ximava, mesmo depois de longa convivência. Os índios os amavam 
com todos os seus defeitos apesar do aps.rente mau trato que lhes 
dispensavam. 

0BERG (1953, p. 107) ao afirmar "Men hunted all the local game 
singly or in groups, but in former tiimes did not use dogs", refere-se, 
possivelmente, aos índíos . do pôsto indígena que já tinham aprendido 
a caçar com cães. O índio Kupodonepá, meu guia e interprete, edu
cado no pôsto indígena, possuía um cão especialmente treinado para 
caçar cotias. 
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Os Umutina diziam que "antigamente" (palavra freqüentemente 
usada pelos indios para diferenciar a situação atual dos "tempos em 
que tudo era bom, tudo era melhor" - sem a presença em suas· terras 
dos indesejáveis neobrasileiros) tinham cães bons para caçadas, o 
que não acredito, pois a técnica de caça umutina não os comportava. 

Caçavam geralmente em grupos de dois ou três, pai e filhos adttl
tos, irmãos, ou cunhados. 

O pai em caçadas breves levava o filho, pequeno, com seu a:rqui
nho ,e flechas minúsc,ulaf;!; o menino tentava matar algum anim.al
zinho e ajudava a carregar os pequenos animais abatidôs (Prancha 
XXIX). 

A caça pertencia ao índio que a flechava primeiro, mesmo que 
não conseguisse abatê-la sozinho. Isto é evidenciado num trecho das 
estórias que os Umutina contavam a respeito de seus vizinhos, ~ 
índios H abusé: "Um índio tinha flechado um porco-do-mato que 
correu com a flecha. Outro índio o perseguiu e matou, tom.ando-o 
para si. Zangado, o primeiro o agrediu por considerar-se lesado." 

Na realidade, apenas êste fato não seria motivo de agressão cor
poral, porém, o móvel da agressão era outro e o ato reprovável de 
tomar posse da caça pertencente a outrem foi apenas o fator desen
cadeante. 

Alguns dos Umutina que conheci preferiam caçar sós. Mas isto 
sempre dependia da técnic:a de caça. E esta variava muito. 

Macacos eram de preferência caçados em grupos: ''Tendo um dos 
índios descoberto um baJ;ldo de macacGS, participou-o aos parente_s. 
Um grupo de cinco índios, s~iu à noite em fileira, atravessando a µiat .. a 
durante horas. Escolheram uma clareira. Esconderam-se atrás de 
árvores, tendo ao alcanee da mão um feixe de flechas, e uma delas 
de prontidão na corda do arco." 

"Mantiveram-se silenciosos, discutindo quase inaudíveis, os ru[
dos que vinham da mata. Um dos caçadores afilou os lábios emi
tindo um assobio fino e agudo, como o lamento de um filhote de ma-
caco em perigo." . 

"Repetia o assobio, chmdo-lhe expressão de abandono e imensa 
tristeza. Todos aplicavam os ouvidos numa certa direção. De re
pente fizeram-se ouvir gritos assustados. Eram os macacos à procura 
do companheiro perdido." 

"Os caçadores, e~condidos atrás das árvores, continuavam imó
veis: o indio assobiava de novo. Os macacos respondiam agora. A
proJ(j.mava,m-se aos pulos, sacudindo violentemente galhos e folhagen$. 
Mas nada se via ainda." 

"Surgiu um macho forte, audacioso. Desceu pelo tronco, de 
cabeça para baixo, desconfiado, vivo e curioso. Antes. de at:r~ve~Sª'l'. 

-
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a clareira observou atentamente em tôdas as direções, visivelmente 
nervoso. Nada traia a pi:esença dos caçadores." 

"Atrás do macho vinham muitos macacos. Fêmeas com filhotes 
agarrados às costas, e por último, macacos adolescentes." 

"De súbito as cordas estalaram nos arcos. Com gritos lancinan
tes dois macacos caíram aos trambolhões, atingidos no pescoço. Os 
outros desapareceraIQ." 

"Começou a perseguição dos macacos. Os fndios. batiam tron
cos finos contra os gigantes da floresta, com núdo soturno e .forte, 
para afugentar os macacos escondidos nas copas." 

"Um dêles, tendo sido descoberto em seu esconderijo, tentou 
fugir, acocorando-se em seguida atrás de um galho grosso. Os indi,OS 
procuravam atingir o aromai arremessando flecha após flecha. O 
macaco vendo-se descoberto, tentou pular, quando uma flecha o aba
teu! Caindo, agarrou-se num galho com mãos, pés e a longa cauda,. 
para chegar enfim aó chão f6fo da mata, com um baque surdo." 

"Os outros macacos já estavam longe agora. Os caçadores can
çados não os perseguiam mais." 

"Com o rabo do macaco atado ao pescoço do animal por uma 
tira de entrecasca arrancada na hora, formaram uma alça, que apoia
da na testa do caçador, deixava o corpo da caça dependurada sôbre 
o dorso." 

Algumas vêzes um só caçador perseguia os macacos, co~eguindo 
abater vários. Certo~ b~ndos, entretanto, parecia1'} já conhe.cer a 
cilada e não apareciam ao suposto chamado de um filhote desgarrad.o 
do bando, ou vinham- muito desconfiados, desaparecendo antes de 
serem avistados. 

Os Umutina perseguiam anta, porco-do-mato e capivara pelo. 
rasto. Preferiam persegui'."'los em grupos. Quando um único fudio 
descobria r{UJtos, voltava à aldeia para convidar os outros. 

Um porco adulto, pesando algumas arrobas, era transportad(} 
durante horas através da mata por um homem que o levava às cos
tas, com uma a.Iça apoiaâa. na testa. 

Quando matavam uma anta, voltavam A aldeia ou mandavam 
um mensageiro. Todos então, homens, mulheres e crianças saiam 
com facas e cêstos para retaJhar e carregar a carne. 

O mutum era caÇRdo de. madrugada, hora em que trai sua pre
sença com o canto sonoro e profundo que lhe é peculiar. Era inva
riàvelmente perseguido p,or um único caçador, pois a ave ouve e en
xerga muito bem, $e11do neçesáârio muita experiência e cautela a fim 
de poder aproximar-sé o suficiente para uma cetteira flechada. 

Sabiam imitar com ínaestria a voz dessa ave, m~s ela não ure§
pondia", quando desconfiava, mantendo-se muda. 
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Jacutingas ( cujubins) são ainda numerosas nas matas do ·a;lto 
Paraguai. Vivem em bandos· que de madrugada vão comer nas fru
teiras altas; caracterizam-se por assobios finos e um ruído sêco e 
peculiar, que parece ser o estalar das penas compridas das asas( 9 6). 

Não eram caçadas com freqüência, pois os Umutina preferiam os 
mamff eros, coatis, macacos, porcos-do-mato, antas ou mesmo uma 
pequena cotia. 

O j~.buti era considerado um petisco e muito cobiçado. Era pró
·Cutadó em lugares úmiâos e sombrios. 

Certa ocasião os índios chegaram a um pântano recoberto de 
arbustos espinhosos. Caminhos estreitos, por baixo da vegetação de 
galhos pendidos, quase rasteiros, conduziam para o interior do bos
que. Os Umutina explicaram que eram _trilhas de jabutis. Ali for.ça
ram passagem e seguindo as trilhas, desapareceram por longos minu
tos. Atukaré foi o primeiro a voltar. Colocou perto dos meus pés 
um jabuti grande, pesando uns quatro a cinco quilos; riu satisfeito. 
Os outros voltaram de mãos vazias. 

Passou uma tira de embira ao redor da carapaça, fa2iendo com 
que recobrisse as aberturas para a cabeça e para a parte trazeira do 
animal. Terminou por uma alça que colocou sôbre a testa, com o 
animal a pender-lhe às costas. 

Ao aproximar-se da aldeia o caçador bem sucedido adornava os 
braços com tiras verdes de fôlhas de palmeira e colocava um raminho 
de fôlhas verdes no coque do cabelo, em sinal de regozijo. 

Das caçadas os índiés traziam filhotes vivos de arara, muturn, 
gavião1 papagaio, tucano, a.raça.ri e pequenas aves multicores. 

Araras e papagaios eram carinhosamente tratados pelas mulhe
res, até ficarem adultos e independentes. Da mesma forma sabiam 
criar mutuns, jacutingas, aves de rapina e, até os grandes jaburus, 
mas às pequenas aves multicores, que eram insetívoras, davam in
variàvelmente mingau de mandioca ou milho, que era o alimento de 
arara$ e papagaios, até que, gritando sem cessar, elas morriam, o que 
causava muita tristeza aos índios. 

Havia numerosas aves silvestres amansadas nas casas dos Umu,,.. 
tina, que eram de propriedade de determinada pessoa, mas tratadas 
por qualquer morador da casa. Também havia três grandes tuiuiús 
na aldeia. O velho J ukuepa contou como êle e seu irmão M itoponepá, 
os tinham apanhado. 

O ninho estava no topo de uma árvore bem grossa e alta. Ju
kuepa e M itoponepá aproximaram-se da árvore, evitando ruídos. 

(95) Dr. Helmut Si~k, 'Tukaní'. 1957, p. 55. "1~ den Brütmonaten fiel der Vosel dure,b ~hr 
1 autes Schnarchen oder Knáttern auf - keine Stimmaeuuerung, sondem 10pnannte lnstrumental
mueik. Die Fluegelspiben enden in einer Serie von duenn auagesogenen Fedem, &hallachwingen, 
die den Laenn im Fluge erzeugen• Das Knattern entateht nur hei einer bestimmten Flue«elstellung, 
die allein in Balastimmung eingenommen wird." 
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Flecharam a tuiuiú-mãe que caiu morta a pequena distância. Erra
ram a outra ave, que fugiu. Jukuepa galgou a árvore com auxilio de 
laço de entrecasca;(96) levava consigo um cipó. Os filhotes defendiam
-se com seus bicos. J ukuepa desviava das bicadas até que pôde agar
Tar uma das aves pelo pescoço e atar as pernas com o cipó, para des
cê-lá. Desta maneira conseguiu apanhar duas. A terceira caiu do 
ninho e quebrou uma perna. Ficou aleijada durante tôda a vida. 

Parece q"Q.e os Umutina só raras vêzes caçavam onças, que apa
rentemente temiam. Qs homens usavam seus dentes nos coktres 
(Prancha XXX) o que lhes dava prestigio. Sempre me pediam den
tes de onça, e os obtinham dos índios do pôsto, que possuiam armas 
de fogo e as matavam para defender os reb;:tnhos de gado bovino do 
pôsto indígena. 

Tinham aversão ao jacaré, que não caçavam e nem comiam. 
Certa vez, atirei num jaçaré pequeno, abri-o e cortei um pedaço para 
isca. Pedi ao menino I~ôdo que me alcançasse outro pedaço, ao que 
se re.cusou, explicando e reforçando com gestos expressivos que .sen
tia "muito nojo." 

O caçador ao regressar para casa, silenciosamente entregava o 
.animal inteiro, amarrado ou envolto em fôlhas, à sua mulher, mãe 
ou outra parente. Sentava-se na esteira de palha, mudo, com as per
nas dobradas, cançado. Descançava até que lhe ofereciam comida, 
enrolada numa esteirinha de palha: beiju, peixe moqueado, e depois 
ágl};a fresca de cabaça. 

Em seguida o caçador abria e. preparava a caça, entreg{:Lndo-a 
à mulher para ser assada ou cozida. 

Animais de pêlo eram chamuscados. Não lhes tiravam o couro, 
.a não ser o de anta, para fabricar sandálias (aculturação), e os de 
alguns outros, como: ünç-a.s pintadas, sussuarana, jaguatirica, lontra, 
ariranha, macaco-da-noite, que eram preparados para serem usa
dos como indumentária cerimonial durante o "Culto aos Mortos". 

~stes couros também faziam parte da indumentária social nas 
visitas ou ocasiões espe,ci~is, tais. como durante ·ó tl'atament0 de .doen
tes, e foram usados como escudo contra flecha.s, nas antigas guerras 
(Prancha XXXI). 

O sentido religioso ligado a êstes couros é descrito no respectivo 
capítulo.(97) 

Tinham técnica especial para abrir c_aça grande(98): "Jukuepa 
conseguiu caçar um poréo-queixada. Depois de tomar sua refeição 
em ·silêncio, pegou o animal e deitou-o no chão, na sombra de sua 

(96) Entrecasca - tirada .de determinadas árvores, çonajste da fibra muito resistente· entre 
a casca e o cerne. e é usada pelôs Umutina como corda improvi~&· para amarrar caça. fazer la
çoa parâ. galgar árvores e muitos outros fins. 

(97) Vide: Ritual do Culh ao.r Aforl.o;-
(98) A técnica descrita parecia ter sentido ritual e não era usada comumente. 
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casa. Fêz um corte semi-cireular no ventre. Retirou coração, pul
mão e fígado, que colocou numa panela de barro, para uso próprio. 
Com uma. concha lacustre apanhou o sangue da caverna da barriga. 
e o juntou na panela. As vísceras e o estômago fora.IQ. lavados e co
zidos separadamente. Em seguida amarrou as pernas do porco, ~· 
levou a carcassa à casa de s~u irmão Yare'/}á, oferecendo-a à cunhada 
M at<J,repaM, acompanhado de longa conversa cerimoniosa, em atitu.7 
de irritada e falando em côchícho, proferindo muito ràpidamente ~ 
palavras.'' 

''Por fim, a dona da CS$a ofereceu-lhe uma cabaça com bebidª 
de milho, que J ukuepa aeeitou e tomou lentamente. Em seguida re
tirou-se sem ter, durante todo o tempo, dirigido palavra a seu irmão." 

"MatArepatd partiu a carcassa do porco, colocou pedaços sôbre 
a fogueira para chamuscar o pêlo. Yarepá retalhou as vértebras e os 
quartos. Uma parte, cozinharam-na imediatamente, o resto foi m~ 
queado." 

"0 casal explicou, que o porco lhes tinha sido entregue em re
tribuição aos beijus e bebida de milho, que M atArepat,á tinha ofere
cido aos participantes, durante o último "Culto aos Mortos." Outras 
retribuições seguir-se-iam sempre que o caçador fôsse feliz." 

A família de Jukuepa, entretanto, que só recebeu as vísceras do 
porco-do-mato, comentou que a entrega realmente era efetuada em 
virtude doa deveres assumidos, mas lhes causava sentimentos de 
inveja. 

Os Umutina costumavam brindar-se após uma .caçada feliz, sem 
que isto sempre tivesse o caráter de compensação: 

"Tendo apanhado muitos · peixes grandes - corimatá, pirapu-· 
tanga e pacu, que foram preparados por sua espôsa, Mitoponepá ador
nou-se com o diadema de penas de arara - b&lo, sôbre a testa, os 
couros de animais dependurados nas costas, o tacape-espada pende~
do debaixo do braço esquerdo, e levou um peixe assado e uma panela 
de bebida de milho verde para. Jukuepa, morador da casa vizinha." 

Estas ofertas eram sempre acompanhadas de palavras cerimonio
sas. Ao terminar a etiqueta de praxe, conversavam às vêzes durante 
alguns minutos, antes que o ofertante se retirasse. Uma oferta de 
agradecimento podia ser feita na hora ou mais tarde, sem pra.zo de
terminado, mas era esperada a retribuição pelo brinde ofertado. 

Alguns [ndios diziam que o caçador não devia comer do animal 
por êle abatido. Vi, porém, màis de uma vez o caçador comer da pr-0-
pria caça. Também não explicaram os motivos dessa suposta absten-, 
ção. 

K upodoriepá uma vez ta~bém afirmou que o caçador devia obe
decer à abstenção seÃ'Ual ante~ da caçada. Mas não me foi possível 
averiguar a exatidão disto, ou ~:ie era obedecido sempre. 
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Numa ocasião, no intervalo entre um e outro cerimonial do "Cul· 
to aos Mortos", J ukuepa saiu à caçada com seus dois filhos Katulá e 
Jul.af>dre. Pela tardinha. trouxeram uma imensa e gorda capivara 
que foi preparada corno o porco-queiXadal, cuja déScrição foi feita 
acima, mas além dos intestinos, fígado e coração, J ukuepa retirou 
um pedaço de carne da barriga, entregando o restõ da capivara ao 
"festeiro" dos cerimoniais em a.ndam~nto. 

Outros índios tinham. trazido apenas animais pequenos, que não 
eram considerados suficientes para a ·retribuição ao "festeiro", pela 
pintura de corpo dos pãrtícipantes dos cerimoniais, bem como pelo 
fornecimento do urucu e de víveres a cargo de sua espôsa. 

Os Umutina tinham mêdo de comer carne de capivara e evita-
vam o seu coµsumo, acreditando que a " alma" do roedor pud~ 
fazer mal ~ crianças umutina(99). 

Vi-os por diversas vêzes aceitar carne de capivara numa tempo· 
rada de grande escassez de caça. Entretanto, por ocasião de uma 
epidemia de bronco-pneumonia e coqueluche, morreu um.a criancinha 
com fortes caimbras, os punhos fechados e dentes cerrados, o que 
fazia lembrar os pés e dentadura de uma capivara morta. 

Os parentes lembraram-se então, de terem comid.o a carne dêsSe 
roedor e atribuíram à su~ alma o falecimento do menino. 

Nunca presenciei exorcismo de caça por ocasião de minha con
vivência com os Umutina, pois não mais havia, então, médicos-feiti· 
ceiros. Mas isto não prova que não tivesse havido em outros tempos. 

Alguns dos cerimoniais do "Culto aos Mortos" eram dirigidos 
aos espíritos protetores ou "donos" dos animais. 

Cada "dono" tinha um nome. Parecia tratar-se de antepassados 
dos próprios Umutina, com poderes mágicos sôbre certos animais. 
Os nomes dêstes "donos" dos animais de caça e dos peixes, usados 
tamb~m p~ra pessoas vivas, eram os seguintes: 

Ikodônef>d - "dono" das onças 
Ixurif>d e Kabeyare'Pfl - "dono" dos porcos--do-mato 
Ixuri]iá - "dono" das antas e caitetus 
Kaimanepd - "dono" dos gaviões 
Juri'ftl,(J e Utukupórw - "dono" dos peixes 

Entre êstes, J urima é importante numa lenda que explica a 
"criação dos peixes". 

A relação achna, entretanto, não parece ser completa. 
ÜTTO ZERRIES (1951; p. 146) em seu interessante estudo sôhre o 

conceito d0s espíritos protetores da caça, escreve: 

(99) Vide: Doença1 e 1eu TNtamenio 
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"Oom isto chegamos a um outro conceito difundido entre as 
tribos de tóda a América do Sul. O de que certas 'éspécies de animais 
têm seus espíritos protetores especiais, donos ou proplietário.~." 

E continua à página 148: 
"Os-animais terrestres, principalmente os que se destinam para 

alimento, têm seus donos ou proprietários. Os índios Siona do rio 
Putumayo acreditam que os porcos selvagens (Dicotyles labiatus) em 
suas casa~ debaixo da terra, são submissos ao seu próprio U atti, que é 
um espírito, ao qual se dirige o Xamã para pedir caça proveitosa 
(Calella, 1941, p. 743). Também os Jirara e Airico da Colômbia acre
ditam num espírito mau, que zela pelos caetetus (H. de Alba, 1948, 
p. 398). Um dono dos porcos selvagens encontramos além disto na 
tribo tupí dos X ipáya (NIMUENDAJ'Ú, 1919/20, p. 1013/14): Kuma
phari, o herói tribal e cultural, pune seu primo pelos grandes estragos 
que f êz entre os porcos selvagens, abusando do uso de magia de caça, 
transf Qtmando-o em dono dp13 porcos selvagens, H oza-iwikea, e lhe 
ordeila permanecer junto dêstes animais. ~le <;> coloca sôbre um por
co selvagem que corre com êle ao rebanho. De ora em diante cavalg.a 
um dos animais do rebanho em forma de homenzinho, advert indo os 
porcos contra o caçador ... " 

ª~stes exemplos de donos dos diversos animais terrestres, espe
cialmente porcos selvagens, poderiam ser multiplicados." 

"Em muitas das tribos aqui mencionadas e também em outras da 
América do Sul, pode-se supor que a cada espécie de animal atribuem 
u~ ptól>rio espírito protetor. De algun~ povos ten1os informações 
exatas da existência dum sistema completo de donos de bichos ele 
tôda espécie: Segundo MAGALHÃES (1876, p. 136 pp) e BARBOZA Ro
DRIGUEs (1890, p. 93) existe entre os Tupí o conceito de que cada 
espécie de animal e vegetal tem sua 'mãe', o que equivale ao espí
rito protetor." 

Kupodonepá, afirmava que os neobrasileiros conheciam "um pai 
de bichos", que cavalgava um grande porco-do-mato e que tocava 
aos. gri~ps quantidade de antas, porcos-do-mato., veados e outros ani
mais(100). 

Nisto, o informante se distancia consciente ou inconscientemente 
do conceito dos "donos" dos animais dos próprios Umutina, tendo 
ficado sem explicação, se Kupo transmitiu apenas o que ouviu dos 
neobrasileiros. 

Durante o cerimonial Hatóri do "Culto aos Mortos", as mulheres 
colocaram no terreiro cêstos vazios - kotodokwá - que os dançari-

(100) Lenda conhecida no folclore brasileiro sob o nome de curüpÍri:I, cupora, caipora' -
Alberto da Costa e Silva - Antologia de "Lendas dos índios hrasiléirÔs", p. 96: "Em Mato Gros.
so dlo-lhe também o nome de curupira. • • anda tocando uma vara de porcos, montado em um 
d~es." 
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nos-espíritos flechavam de dentro da "casa-de-máscaras." Depois 
safam, aproximavam-se dos cêstos e os flechavam novamente. Aquêles 
cêstos representavam antas e porcos-do-mato. Evidentemente trata
va-se de ato de magia de caça, exercida exclusivamente durante 
o ''Ritual do Culto aos Mortos."' 

Em outros cerimoniais do "Culto aos Mortos", dançavam com 
estandartes: discos grossos de palha de babaçu armados em bastões, 
que simbolizavam caititus e porcos•do-mato. 

Tudo isto causava-me a impressão de que nêstes cerimoniais pe
diam proteção e fartura de caça a determinados "donos" de animais. -Durante o cerimonial M anixuaré, pela madrugada, os fndios Ka-
tuld e Julapáre foram caçar. Os demais continuavam nas atividades 
ligadas ao cerimonial em andamento. 

Cêrca do meio-dia, voltaram com a notícia de terem morto uma 
anta gorda. Imediatamente, todos interromperam seus afazeres do
mésticos ou rituais e foram buscar a prêsa. Fizeram um jirau e c<;>lo
earam a carne a moquear. Depois de sapecada(1º1) cozinharam a 
cabeça da anta numa grande panela de barro cozido. Esperei que 
me oferecessem um pedaço de carne, como era costume em atitude 
de reciprocidade, mas em vão. Reclamei! A resposta negativa veio 
revelar um fato relaciona;,do com os cerimoniais, pois a carne da anta, 
morta durante o cerimonial do M anixuaré, era oferecida exclusivamente 
aos "dançarinos" que incarnavam espf,ritos de_ parentes, os outros não 
podiam comer da mesma. 

No dia seguinte ofereceram-me. um minú~culo ped~ço de língua. 
Quando meu caçador matou uma capivara, o chefe dos cerimoniais 
Haxipá, veio pedir um pedaço. Sugeri que comesse a carne da anta, 
ao que respondeu, batendo com bastante comicidade em seu ventre, 
que só os "dançarinos-espíritos" a comiam, inteirinha, cabendo a 
~le, chefe dos cerimoniais, só um pedacinho muito pequeno. 

A íntima ligação dos Umutina com os animais, transparece nas 
suas. lendas, em que "antigamente" os animais "eram gente e canta
vam as canções de antigamente." 

Davam ênfase à forma humana dos bichos de outrora. Caracte
rístiça e cheia de bom humor indígena é a explicação do fato da onça 
perseguir a anta, pois "esta tinha morto no coito vialénto a única 
mulherzinha que existia, e que era de todos, menos da .anta". Depois 
disso, "todos os bichos que eram gente, viraram bicho mesmo." 

Na segunda parte da lenda "Criação dos rios" é feita referência 
ao çasamento do personagem principal, Aredmuno, com vários ani
mais, sucessivamente, que evidentemente não tinham f ortna humana: 

(101) Sapecar - chamuscar o ~lo da caça pela açio do fo.o. 
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"Primeiro casou com uma m"Qlher que era onça. Tiveram filhos que 
safram com o corpo de gente de um lado e pintados como onça do 
outro. Areámuno largou da mulher(1º2) porque não estava satisfeito 
com as crianças. Depois casou com o cágado(1º3) e tiveram também 
filhos, mas o corpo era de gente de um lado e no outro tinha um casco 
de cágado. Ele não ficou satisfeito com as crianças e largou também 
a m"Qlher-cágado." 

A lenda segue relatando os casamentos sucessivos de Areámuno 
com arara-azul, arara-vermelha e finalmente com uma cobra sueuri. 
Os filhos dêste último enlaçe, matrimonial tiveram a aprovação do. 
pai pois ficaram como "gent;e mesmo. Do gosto dele." 

Do contacto intimo duma mulher umutina, com a "gosma do 
ovo duma sucuri", nasce um filho em f onna de gente, como é relatado 
na lenda '~Origem do milho." 

Porêm, não há inclicios do conceito da existência de ancestr~is 
animais, o que é confirmadq pelo mito da "Criação dos homens", 
em que os casais, os primeiros índios, saíram da "barriga da perna 
de H aipuku". Mais tarde, o mesmo "ancestral" criou gente de "fru
tas silvestres e de mel de abelhas silvestres." 

Mais uma vez, em outra lenda, "Visita ao céu", observamos 
a faculdade dos homens em se transformar em animais, pois a es
posa segue o marido morto e amado, para encontrá-lo no céu. Quan
do o marido convida ,sua mulher para acompanhá-lo com os outros 
moradores do céu numa excursãô de, coleta de produtos da "natureza"., 
daquele mundo do além, ela não consegue ir com êles, "pois a gente 
do céu se transforma em pássaros e v6a velozmente." 

Também a crença dos Umutina, de que pelo menos uma das al
mas humanas depois da morte f)e reincarna em animais, revela não só 
sua ligação íntima com o reino animal, mas até uma identificação. 

Uma parte dêstes "anímais portadores de almas" vive amansada 
e s6lta pelas casas, mas a reincarnação de almas de índios dá-se tam
bém em outros animais, silvestres e selvagens, alguns dêles legitim~ 
animais de caça, como o porco-do-mato, o caititu menor, ou mesmo 
a onça pintada, e não e~m proibições quanto à perseguição de 
nenhum dêstes animais, e nunca observei prática "mágica", ou exor
cismo após a caçada, que pudesse sugerir um "apaziguamento do 
espírito do animal morto ou do seu protetor." 

Nenhum dêstes animais parecia ser evitado por considerarem-no 
"parente" ou "antepassado" - e quase tôdas as espécies de animais 
podiam servir de "portadores de almas.", mesmo os mais ferozes, des
de que o índio tivesse sonhado com algum dêles. 

(102) Lutou da mulher - -bandonou aua C$P61&. 
(103) Cá1ado - esp&:ie de quel&nio aquático. 
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o ·BERG (1953, p. 109) obteve uma informação interessante neste 
sentido: "When a jaguar is killed the Umotina examine it carefully, 
for they believe that they can recogajze whose ghost lived in it." 

A magia de caça é a idéia básica em algumas das lendas umu
tina.. Em uma, os Umutina obtêm uma flecha mágica, que nunca 
erra o alvo, mas que também mata o atirador incauto que não se 
esconde, ao arremessá-la, como é aconselhado pelo doador do ins
trumento de caça, pois a flecha volta ao lugar de arr(llllêsso(1º4). Nu
ma outra lenda é pôsto em evidência o poder mágico dà mulher de 
Lua, Hdri, que faz com que diversos animais surjam no caminho 
do marido ao voltar da caça, até então sem êxito. 

Mas, existem também simples motivos de caçadores heróicos, 
que acabam com animais ferozes ou mesmo sêres mitológicos, que 
tinham matado muitos índios. 

A caça entre os Umutina estava em função não só da própria 
subsistência, bem como da vida social do grupo; no casamento ser
via como prova de aptidão do candidato, e até como um ritual, aliás 
único, do matrimônio a ser contraid.o. 

Durante a couvade pai e mãe abstinham-se do consl:lmo de c.er
tos animais, pois os Umutina acreditavam na influência que recafría 
sôbre a criança em caso de infração; por outro lado, outro grupo de 
animais devia ser consumido, pois tinham efeito benéfico. 

Segundo a opinião do$ Umutina, êstes efeitos, maléficos ou be
néficos, pas,sariam diretamente à criança recém-nascida, através dos . 
pais. 

A importância da caça, para a subsistência dos índios Umutina, 
só diminuiu com a extinção quase total dos animais de caça, após a 
invasão pelos civilizados das terras e matas da tribo. 

Desde .. então, a pesca tornou-se ma.is intensa e de maior impor
tância na economia tribal. 

15 . Coleta 
A coleta de produtos da natureza entrava no rol das atividades 

normalmente exercidas por ambos os se;x:os. Ãs vêzes era feita du
rante as excursões de pesca ou caça; em outras ocasiões, grupos -de 
mulheres saíam especialmente, geralmente acompanhadas por um 
homem, armado de arco e flecha e taca~ em forniã. de espada de 
dois gumes. 

Uma das coletas prediletas era a do mel de abelhas silvestres. 
Usavam vaPias técnicas para obtê-lo, de acôrdo com as quali~des 

(104) cm.em daa doeoçu - Vide Co11W1, IA""- " Jliw. 
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e seus sistemas de vida. Conheciam- numerosas espécies, cuja no
menclatura regional e cientifica não foi possível obter com precisão: 
Lambe-ôlho (pexé), mandagµan (birikisé), (munló) ou (muné), (uóipo
kine), ( obol6), ( mam.á) e ( alakióló). 

Quando os caçadores descobriam uma colmeia, geralmente no· 
alto dum tronc.o, eram obrigados muitas vêzes a construir um andaime 
ou fazer uma escada de cipós compridos com degraus de hastes amar-· 
radas. 

Um facho em chamas, fumegante, afugentava as abelhas de· 
determinadas espécies que têm o habito de se enfiarem pelos cabelos. 
ou penetrarem em todos os orifícios do corpo, dando pequenas mor
âidas. 

Outras vêzes o índio umutina subia com o auxilio de dois laços. 
de entrecasca: um, em volta. dos pés, outro enlaçando a. árv:ore e suas. 
espáduas. Em movimentos alternados, encolhia as pernas, apoiando 
os pés contra a árvore, endireitava o corpo, agarrando-se com amba$ 
as mãos à casca da árvore; deslocava o laço superior mais para cima~ 
Assim, galgav~, com certa facilidade, os galhos mais altos. (Prancha 
XXXII). Os lâços eram feitos na hora, de cipó torcido para se tor
narem macios~ da maneira como se torce a roupa lavad:;t. 

Para subir, levavam às costas um afiadíssimo facão do mato;
pendurado numa alça colocada ao redor do pescoço. 

Quando a colmeia se encontrava no interior do tronco, abriam-no. 
com o machado. Para isto era necessário, às vêzes, derrubar a árvore. 

Antes de atacar a colmeia o índio cantava em voz alta uma in-. . 

vocação ou exorcismo:(1º 5) 

1 G
, , , , , 

. u - gu - gu - gu - gu .. ... . 
Ákapiáixa - ákapiáixa . . ... . 
"para dar bastante mel . .. " 

2 . Amínimukwáixa - amínimukwáixa ...... . 
"pata dar mel mole, macio, liquido .. . " 

3 . Ôrukwáixa - órukwáixa ..... . 
"como água .. . " 

4 . Ixiponíxipu - húruétoté 
"para dar mel como água de. riacho, Ó " e rrego .. . 

5. N óuva húto hál támi hã . . ... . 
"macio como água de barreiró ... "(1º6) 

6. Akixika hotúbe hê .. . 
''para não dar angu de mel ... ''(1º7) 

(105) E$ta .invocaçio foi gravada em disco pelo autor e existe no arqui:vo do "M1.1seu d·o. 
. Índio" do Serviço· de Proteção aos lnclio.s. 

(106) Água .de barreiro - barreiros são chamados os lugares onde os animais silvestre.a 
ae reunem para "lamber" o "barro", devido conter sal. 

(107) "Angu de mel" - po)em. 
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A tradução é livre. Todos os versos, inclusive a introdução, 
eram repetidos muitas vêzes.~ 

Não ficou esclarecido se a invocação ou exorcismo era dirigi.da 
a um "espírito protetor" ou "dono das abelhas"(1º8), ou tratava-se 
de fórmula mágica. 

Terminada a canção o índio começava a cortar a colmeia, jo
gando-a geralmente para baixo. Mas o próprio índio, ao descer, a
bria-a, retirando as fav~s que acondicionava em fôlhas largas, guf} 
amarrava com tiras de entrecasca; ou então despej,ava o mel liquido 
e as favas em compridos cartuchos de fôlhas de pacova, enroladas 
em espiral com a ponta dobrada, 

Um pouco de mel colhido era provado na hora, mas a maior 
porção era levada para casa. Carregavam o pacote com mel sôbre o 
dorso, pendurado por uma alça colocada na testa. 

O gôsto do mel variava segundo a espécie de abelhas que o pro
duzira e a época em que fôra colhido, desde o dôce intenso até o azêdo 
e o amargo. 

Afirmavam os. Umutina que determinadas qualidades de mel 
silvestre provocavam sintomas de loucura, quando ingeridas em a
bundância. 

Comiam as favas, o mel, polem e larvas de quase tôdas as qua
lidades. 

Os homens, muitas vêzes; saíam sós em busca de mel. Mas o 
mel colhido era sempre distribuído, obedecendo a determinado sis
·tema que parecia ser b~seado no parentesco, pois a maior quantidade 
era da sogra do caçador, as menores dos filhos, e um pouco era guar
dado em vasilhames separados, para pessoas eventualmente ausentes. 

Freqüentemente colhiam côcos de palmeiras de tucum, baba~u, 
açai e outros, mencionados no capítulo ''preparação de alimentos". 

Dos tubércuws, encontrayam nas matas o cará silvestre (tapáto
cotu) espécie diferente da que plantavam em suas roças, e uma raiz 
semelhante à batata "inglêsa" que denominavam bokuré. 

Colhiam muitas frutas silvestres de diferentes espécies: Os In
gás (Opeponorokwá) (1º9), apreciadas por todos. Para colhêr as manová
os homens subiam na árvore e quebravam os galhos. Mulheres e me, 
ninas enchiam cabaças com essa fruta amarela de gôsto adocicado1 

com um caroço do tamanho de uma ervilha. Segundo diziam, esta 
fruta era muito apreciada pelos macacos. 

O ananás silvestre (upála), o cajá (zatukú), o cajú silvestre (voi
nãxi), marmelad.a-bola (horónoturukwá), ma~melada-espinho (ayórokwá), 

(108) "Dono das al.:>elhaa~' - no capítulo s6bre a caça foi tratado o coneêito dos 'donos' 
dos animais. 

(109) O sufixo "kwá" significa "fruta". 
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a; (ku'Pf.!,tisé) e numero~s· outras entn3v~m no rol de cc:>leta e alimen
t.o myi~o aprooiado, e 'finalmente, os ·gran(l~s' e verdes frutos da pa• 
cova (zdrka). · 

. Os Cl)g'IJ,meloS: eraID; reço.laiâ~ ooo.sion~meate. Ifileli~ente., não 
foi possível fazer um reconheêiniento quanto. às espéci~ qlje apro-. 
veitav:am e existiam ·na região. 

M:uito· rp.ais ªtjv:a e· importªnte poi:énl., efa ~ e9le~a dE}' maféldas, 
primas: 

As pt;l.hneiras, já mencionadas eJR p~rte, não S,Ó ':fotne:qialll. os~ 
cô~os, palnritos e polpa Çómestíveis., .~~ p~~ p~tf}r tráQ:ç~dos ma~ 
déira :para armas e , utensílíos e material pana a confecç~ô das máaoa .. 
ras do Ritua.l. :A.'$ iôlhas das palmeira,s baba:çu e ~m,,. e ·a.lit da pa
wva eram us~d~ na ç,obertur~ dli, ç~,a; -ª~ de acuri, por ocaSião dae. 
peSJ}ari~~ co~ tim,bó, para fazêt as c~rca~ q\le diVi.dem o iãgo. 

Oolhi~ os brot_os_ da espécie alta d&' tU.Cum, e· tra~formavarn 
~ fibras em fios e cortla~_(11º).. 

O duríssimo 0Aco da palmeira bocaiuv.~ era usad'1> eapecialm.ent.e 
pa.ra furar ªª· cªsç~~ de· c~J;acQ'is "tern:est t,es, dúJo c-orté · ~fíaçlo §enria 
pa,ra, . alisar a madeira de ãrcos e de clav,as ~m éonfeç,~ão.~ 

Colhiam fôlhas e h~s de babaçiu. Das fôlb.a& flabeiiformes pre-
par~vam Q~tos g.e càrregilr e- de: ·~~ hast:e.~ ç_or:taq~~ em tira;f~, pe
neirás retangulares. 

UtilizavU;m ·as fôlhas ® p(l,G{J'IJ.a, muito semelhántes às <ia õa:r:ui
neira', cómo "bándeja'' de séirvir alimento, çomo vàsílhàme 1Ja1'a pt.e .. 
pai:ar e a~ondicionar tinta de; genip'apo, para empacotár a massa dos 
pães, embrulhar ·carne ou peixes que· a.asavam llQ boi:i:alho~, Por Qqa
sião dó p.arto, O ahjo na ma,;ta ~ra forrado COin SlJ.as. fôlh~~' RaJ.ta se_Mf 
de. leito à parturienté. 'Tiãmhém enrolavam neatas. fÔlhas-. os feixes 
de timbó, colhidos ·geralment'e um dia .an:te_s da, pescaria; pa~a evitar 
qqe secª"ssera. 

Juntavam OQnstaatemente tiras, de: entrec$Sca para atar i;>aco;~ 
de f61~ ~Q~tendo ~ix13s" c:aça, f~vos de n;i.el ou" f~~as ~ilvest1es,, 
par~ fazerem ·~lç4.~ de e·êstos, para amarrarem. a e·• earre_gaaa su,S'.
pensa sô\)re o dorso; para, os :Iaç,os e~m que sobem nas árvares. 

U ~ ,almofada duríssúna era feità e·om tiras. d:e entrecasc.a fir
memente enroladas;. A mulher menstrua<ia usava fa~s largas e 
amolecida;s; es.t~ fai~S. tornavam-s~ a~im devido ao b$.ter é'onstâtnta 
cóm .ó ~rtelo de pedra. 

A entreQf!,sca era d~,eiprenqid-a.. da á:rvore. põr m,~icr de p~nç~(las 
com um .martelo de pedra~ 

(110) "Bl'o~~ der tucu~",; o meamo que ''olJios", i. é., u ~6lh&c1 novas ai~d!' · ~echad44 e~ 
bainbaà. 
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GQletavam também a casca do cip6-imbé, em tiras compridas, 
de côr marrom-azulada;· tais tiras eram usadas no acabamento qe 
flechas e outros artefatos. 

EJn regiões bastante distantes de sua morada, buscavam na 
mata a casca de uma árvore conhecida na região como "casquei
ra"(111) f.J!Jakái'), cuja cinza era misturada com o barro para confec
ção de panelas. 

Freqüentemente, saiam em busca de taquarinha, cana brava e 
"canela de cotiá" pa:ra fleêhas (Vide·: Armas e Uten:sílios), o caule de 
uma musácea para o enfeite labial, de duração efêmera , e div-ersas 
resinas. 

Resina mole (ixóru) er.a usada para fins medicinais, como emplas
tro e para o enfeite de penas usado nos braços. Obtinham-na de 
certas árvores. 

Na mitologia, esta resina ê mencionada várias vêzes como sendo 
o alimento principal das estrêlas. "As estrêlas fedem de resina de· 
almê.Cega"(112). 

Uma resina preta, dura (menakú) , era resultante da mistura de 
várias resinas e cêras e &ervia para impermeabilizar fios de tucum, 
que preparados desta maneira, tornavam-se aderentes, podendo ser 
usados vantajosamente na confecção de objetos cortantes, armas e 
enfeites. 

MAX SCHMIDT (1941, p. 3) menciona uma cola, que não observei: 
"un dia, yo me fui con uno de los mozos, llamado Kopurunepa, a 
buscar en el monte la r,ai,Z de una planta llamada 'Sumare'· de q\l~ 
elles saben hacer una espe:cie de cola. Tuvimos que andar bastante 
llejos hasta encontrar cinco de estas raízes bulbozas." 

MAX SCHMIDT tencionava colar seu violino, mas não informa se 
com a cola dos índios o conseguiu. 

Colhiam uma massa de aspecto semelhante à carne moída (yurú), 
que cobre a parte inferior do tronco de detenninadas árvores finas. 
Esta massa era utilizada para diminuir ou eliminar a viscosidade da 
resina aplicada nas flechas e outros utensílios. 

Durante as pescarias de timbó nos lagos colhiam conchas lacus .. 
tres usadas como tesouras, colheres e pendentes. 

Apanhavam na mata frutas de genipapo verdes, matéria prim~ 
para a pintura do corpo. 

Juntavam e depositavam em tôdas as oportunidades, matéria 
prima das mais variadas, para utilização futura. 

Sementes de gramíneas para pulseiras e colares; côcos de tueum 
para o fabrico de anéis p~ndentes dos lóbulo~ das orelha!3; casas de 

(111) "Caequeir~' - certa inore reponal que nlo foi poa&ível identificar cientlficamente. 
(112) Mito "Za~o e as duu Eatrtlu,., 
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earaoóis terrestres; pedras de forma adequada ·R~rà ser.Virem de niar
ie.lo e muitas outras. 

Os ·remédios dos índios Umutinà provêm (!\!~~ que e~clu~iv'ªmen
te da flera regional e :são· <Joletados, na ocasiâó de necessidade, por 
ll0mens ou mulheres. (Vid.e~ .Do~as e; seu Trata,mento). 

16 . .Preparação de alimentos 

( ) preparo do alimento era bastante primitiv0, .pois:, eomo a maio
"Eia. dos índios bPª'Sil~iros, os Um'l.litinq, não conhe-eiam. pratos compos
to~.. O único córídime'nto e.ra ·a pinié'nta. 

A fogueira da co;Zinha consistia em ·achas de lenha, cblocadas 
etn forma ·de es.tr~la âir~tarnente sôbre o chão de.. t.erra;, qua~e sempre 
dentro da easa. 

AJJ· p11nelas de. barro de fund.o eônico eram colocadas num pe
queno vão :p.o centro da fogyeira. 

Qua.nd0 havia f arturia de, caça ou p~scado:;. o hemem construia 
um mo.quém, de qqatro .h'ª.s:.tes vertica.is ~om fo.rquilha~ em. Gada ex-· 
trem.idade,, é' 'Varâs t tarisvé11)a1$ e longitudmaíê; ó cónju4to tWha 
apro,Umada:1~ente oitent a ~enthnetros d@ altura. 

Nésté m.oqué~ ~ ~ulher çolo,c.ªva -a. fil~rne QU o pesc&.do a $~ea;,r 
düránte vários dias, m~nt~~ti:do o } õg.ó baixo- e qonstánte, reavivâh
dcro de vez em quando .e cuidando do mesmó~ €1.ia e noite: 

Os UmrU.tinq, não çqp.heciarn o for:µo de ·terra, ~em. burt:\CO§ aqué
eidos com pedras quentes. 

t}o~inha:vam naa panel~s· de barFo, mas· preferiam ªs. de f~rro 
funÇlido da civilizaç~ó, b ª staflte ràrª"s entr~ êlés. 

Os bejjus ei:am. tostados exelusivamente n~s }r).rimei:ras. 

Ele,1'tW'{1J.tos. c1J,ltivado'$ e cole.t-ad<>$.. O ·milho (umata.kd.) era o ali
mento pásiço d9s Umtt~i'rná, sendo p;repar~<J,o de vári~s rµaneir~ê 
{Pranehà XXXIIÍ). 

M ilho verde (umat:akd h(!J,kf.y). .As espiga$ nova;s e.ram ,assadas nàs 
bras~s, sem c0ndimento. N'ão c0stu1m'avam ~ezinhá.-las. 

F1Ubá ,(rr;xi,tákotú} era matéria prima para o prepa10 dos beijus·, 
iostag os n~s pJ;1.neI::;ts d.e :barro ~eJni-cir-cülái;res. · 

Os grãos cle milho eram pilados nô pilão de trgncu .~s:c-avaà-0. 
(Pl:ancha XXXIV). A f ar:ih:h,a grosseira r.esultante eiia;! de$peja;da D;\l.
tria e~stei't-~ de p~~., .apóiaíla em dóis p~daços d~ pau. coltma<;lb$ pà
:ral~ktmente no. chão. A Tarinha peneirad.a, era fi(l)\r.am-ente pilada,, 
até ·ser ·alcançada a grossura desejada. 

Não éra freqüénte seu simples çon$µ'ínó c9~0 farinba. Porém, 
hâ referência à maneir'a de comer o fubá de. milb.0 na lenda ~·'Origem 

/ 
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dos peixes", em que o marido "jogava fubá de milho aos punhadinhos 
na sua bôca, enquanto preparava suas flechas." 

Geralmente, entretanto, o preparo do fubá ou farinha de milho 
era o . primeiro passo na fabricação de pães e beijus. 

Bei,jus de milho (torikáno,) (Prancha XXXV). ~stes eram pre
paradoS" com o fubá ou farinha de milho. O fubll, era umidecido, a
massado, colocado na panela de barro semi-esférica, em camada gros
sa de çil).co centímetros apx;oximadamente. Os beijus nestas panelas, 
erarq. tostados na fogueira aberta, de chamas ou brasas. A. índia vi
rava o beiju uma a duas vêzes. Quando pronto era de aspecto ape
titoso, pois tinha uma crosta marrom-claro. Comido ainda quente 
assemelhava-se no gôsto ao nosso pão-de-milho. Frio, era um pouco 
azêdo. 

A farinha de milho não usada na hora era cuidadosamente guar
dada dentro de uma pequena esteira especial, dobrada quatro vézes 
e amarrada com tiras de entrecasca, sendo coloc~da em seguida num 
jirau alto~ , 

To:rikána também era o nome do beij1,1 feito com milho verde. 
Neste caso, as espigas verdes eram raladas no iká (Prancha XXXVI), 
e a massa resultante simplesmente colocada em grossa camada nas 
panelas de barro semi-esféricas. Em seguida, tostava-se do mesmo 
modo que os outros beijus. 

O beiju de milho verde era preparado por ocasião do Ritual do 
Culto ,aos Mortos, quando havia fartura de espigª8 verdes. Os beijus 
de milho sêco constituíam. comida quase diária dos Umutina, acom
panhado de um pouco de peixe ou de carne. 

A água era tomada como bebida principal somente após as r.e
feições. 

Pães de milho (matáriká) (Prancha XXXVII). Da mesma fari
nha de milho ou fubá faziam grandes pães, de aproximadamente um 
metro de comprimento. A farinha era molhada com água, amassada 
até fqrmar uma pasta homogênea e em seguida espalhada em cima 
de umà ·camada grossa de fôlhas de pacova(ll3). Dobravam as e~tre
midades das fôlhas, formando um "pacote", que era cuidadosamente 
amarrado com tiras de entrecasca. Mediam cêrca de um metro de 
comprimento, por uns quarenta centímetros de largura e quinze a 
vinte e cinco de grossura. 

A fogueira da cozinha era a.vivada com grossos troncos, deixando 
que o fogo os consumisse e os transformasse em brasas e cinza quente. 

O "pacote" com a massa era deitado na cinza quente e inteira
mente coberto com a mesma, s.ôbre a qual coloeavam tiras largas de 

(113) Pacova. - (Ravenala gutiianeruü) da. fa.mUia daa mu.1.fc6u. bananeira de leque, bana
neira brava. de f6lhaa IAr•aa e compridaa, também u1adaa na cob«-tura das cau umutina. 
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casca de, á.rvore, para mãnter o eaior. Fica:ado assim desde a ta;rd~ 
até a manhã seguinte. 

O elJ:vóh.lcro de fôlfuts queima·va-se e,. o pão, ~uándd bem cozid9,,, 
torna va-'Sé. tostado~ de côr amarelada. Era .cle palaàa.r exc,ele:n.te, 
embora d~ consistência gr,osseir~ .. 

~te8 pães, como os be\ju~·, eràm alilfiehto ptincipál e· diái;iq dos 
úmutina. Durante es cerimoniais do. Culto aos 'Mortos, ·eram ofere
cidos aos convidados. 

Podiam ser (l.im~zenados durante vários. dias s6'm qu~ se estra
-gass~m. 

Minqau de. milho (apz.iok.ó}. ,Q:Uando ralavam o mílhe. ver.de pa
r~ p11eparair beijus ~- a bebida tipic~ (Jolór't!-kwã), O$. sabllgO.$ eram 
lavado,a, em s:e:guid:a. ~ água. re.~ultante, }eito~ pelo polVílh() fr~§C'O 
das pontinhas ttos grãos de milho que, ficavam retidos no ·sabugo, 
era po&ta a ferver len.tamente1. formando um ·mingau ligejr~.mente. 
~~. ' . 

~ste mingau era muito. apreciado por crianças. e 'adultos .. 
~ . ,. 

O angu de miJ.ho com ja'Pinha de. :peixe (hudré), e.ra eondimentado 
.çom phn:enta (q6dokmá) e . ~ra ltm dqs .alimen~os típicos ·pr.epa.r-ad,Q 
dqrft,nte os ç~titnomã~S dó Cttlto Btos Mortq~, pana ser ofere'c'ido aos, 
participantes .masculinos. Mas também era preparado fora desta 
époe.a. 

Consistia .em fub:à ou farinha de milho ce~iuo, ·até se tornar ·m.in,.. 
gaU. ou aFJ.gUi misturá.ndo f~$inhª d~ peix~ sê~c~os, cop.dime.nt~n~to.., 
éoµio aeirna> Jói dito, com PJil\~bttJ; vermelha. 

P~reoia . existir deter,min-ad.o padrão de p,~ladar e~igido para .. êSte 
prat<;>., p0if; ~sisti uma vez· ~ uma atitµ.de bast~l,lte. e.stranh~ ;pa;ra 
~ UwlJJtima, geralment~ cheio de çérimôni& e reserva: G> v6lho Ju
kú.ê.pa., :para q_uem sua ·mulher. Kokoletó tinha pr.e;paràcl:e 0 hu.ár~,. 
proV:ôU-Q e depois ]qgQn o vasilhame violent~mente; sôbre º ehãu~ 
québranQ.o-o. Logo q~tou p.um, lingµajar veem~n~e., qué nãQ '9-e.i
xa va ddvidas de que o m.ing~u tinha sido mal pre:p~rado. 

Bibida de milho (yolôrukwd) (Prancha ~XXVIi1). O :tnJlho 
verde_ ralada e_ mistui:a;do com agua . pura em imensa'Sc panelas de baJ:
r:o, era -submetido a longo ço~m~nto~ A. espuma que · ~e, fórmâva :Q.â 
-superfície era re~irada com. unr~ espátulà d~ màdei'ra,, c'om '"ª qual 
também meX:iam a massa na panela. . Era be\ji<ila especialmente f eità 
nt:t temporada dos ,cerimoniais do '<~u.lto aos Mof<tos", .e.· $e trat~va 
t'!tnt,o de s.iropl~s -aliment.ó coníQ ele l;>epiai:i. c~rimonial of~r~çiq}.1 ao~ 
partiçipantes considerados ''al~i1as dos anté~st}dos_ rehica:madas.'' 

Apes.ar de ser consiclerado ttabal)lo feminjno, «~s home~ QOQJ>~
rav~m, àS yêze_S no pr-epatQ desta bébid~, quãnçl.o O trabalho erà ID\IÍ!·o 
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para as mulheres sõzinhas. No cozimento o milho ralado não se des
fazia totalmente, mas o bastante para formar uma bebida homogênea, 
um pouco grossa. Ã bebida feita, ainda quente, juntavam um beiju 
de milho verde, de IJW)sa fina, assado em fôlhas de bananeira., na 
proporção de aproximadamente um quilo de beiju para cincoenta 
litros de bebida. O beiju era ligeiramente mastigado antes de ser 
acrescentado. Eventualmente juntavam mel de abelhas sÜvestres, 
com o intuito de adoç~r a Bebjda. Nisto baseio-me em informações 
dadas pelos próprios fudiós e não em observação. Raras vêze$ ópti
nham algumas rapaduras dos néobrasileiros vizinhos. O beiju de 
milho verde, que juntavam, sempre, provocava uma pré-fermenta
ção, adoçando a bebida, todavia nunca a deixavam entrar em- f er
mentação ! 

Depois de cozida, tampavam a panela com fôlhas grandes de 
bananeira ou pacova e esteiras de palha para que se esfriasse lenta
mente. Colocavam a panela em lugar sombrio e fresco, de preferência 
dent ro da casa. 

A bebida era servida fria, mas em geral só no dia seguinte, e con
sumida invariàvelmente antes da f ermenta.ção. 

Tinha sabor adocicado, acídulo e refrescante. 
Entrando em fermentação a bebida era jogada fora. Mas geral

mente era guardada durante dóis dias, o que favorecia apenas a pré
-fermentação desejada. A predileção por esta bebida, por outro lado, 
não permitia que durasse mais do que êste tempo. 

Mandioca (utio). Dos. produtos da lavoura, a mândioca ocupava 
o segundo lugar de importâneia na alimentação dos índios Umutina. 

A maneira de prepará-la não· era tão variada como a do milho. 
Das duas qualidades, a mã.nsa e a brava ou venenosa(11"), pre-· 

paravam-se: 
Farinha (jukupdriká). Durante a minha visita não prepararam 

farinha de mandioca, nem possuíam tachos de barro cozido ou metaL 
para seu fabrico. Porém, segundo ÜBERG (1953, p. 107): "Bitter 
manjoc was prepared for f ood in two ways. First unpecled tubers 
were left to soak in water for 2 days, then squeezed in a strip of bast 
or a piece of cotton cloth. Af ter the skins and fibres were picked 
out the pulp was rolled into balls and dried. The dry balls were 1ater 
ground in a mortar, and the meal was sifted in a circular burití fiber 
sieve and stored in baskets. When a woman wished to bake she 
placed some of the meal in a shallow pot, dampened it with water, 
and placed it on the fire to produce Jukupóto, 'beizhu' ." 

Há evidente engano nestà informação que ÜBERG obteve, de que 
as "bolas" que faziam da mâ~â de mand.iooa eram tritµradas depqis 
de sêcas, transformadas em farinha e guardadas em cêstos. 

(114) Mandioca man.ra - (-.MaÍiiliol aJ1pi, Pohl) M'andioca. doce, macaxeira. aipiin. 
"'1anáioca brava - (.iHanih.ot utilluima, Pohl) Mandioca. mandioca venenosa. 
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Bol~s sêcas de massa de mandioca, depositadas em cêstos cilín-· 
dricos, ·são observadas especialmente entre os índios da bacia do alto ' 
rio Xingu. 

Deve tratar-se, portanto, dum traço de aculturação dos Umuti
na que vivem no pôsto indígena, e que não se encontra na cultura 
tribal primitiva. 

Os Umutina independentes, do mato, não conheciam êste pro
cesso de depositar farinha de mandioca. Da massa fresca obtida de 
mandioca ralada faziam pães circulares de uns trinta e cinco cen
tímetros de diâmetro por quinze a vinte de grossura. ~$tes "pães" 
·(karimã) eram c0locados no moquêm e submetidos a intenso processo 
de defumação, durante muitos dias ou_ até semanas. Para usar um 
pouco desta massa, que se tornava muito dura e sêca, quebravam 
um pedaço do "pão", trituravam-no no pilão e passavam a farinha 
obtida desta maneira na peneira retangulár, feita de pecíolos de pal
meira babaçu. Peneiras de buriti não eram tampou~o conhecidas pe
los índios Umutina. Possivelmente foram obtidos de seus vizinhos 
do pôsto indígena, índios Parecí e N ambiquára. 

Também a maneira descrita do assamento dos beijus, em vasi
lhames rasos, não corresponde à realidade umutiria, pois :suas pane
las de barro cozido destinadas ao preparo de beijus, eram semi-esfé
ricas. Não possuíam vasilhames rasos que servissem para o citado 
fün. 

Os "'pães" de mandioca que os Umutina preparavam, podiam 
ser conservados durante muitos meses, sendo guardados num cêsto 
pendurado sob a cobertura da casa, num lugar em que recebessem o 
calor e à fumaça da fogueira, quase sempre acesa. To.rna:vam~se, 
em consequência disso, cobertos com um~ crosta escura, enegrecida 
de fuligem. 

Em outra parte dêste trabalb,o já foram mencionados ·âstes ''pães" 
que considero idênticos aos "pães de índios", encontrados ocasional
mente enterrados nas matas da Amazónia, e que, sem deixar dúvida 
alguma, são feitos de farinha de mandio.ca. 

Bebida de mandioca (juminá) era preparada do mesmo modo 
que a bebida de milho. A pasta de mandioca era submetida a cozi
:Q,Iento intenso, até desfazer-se. Depois de fria, era tomada. Não a 
deixavam fermentar. 

A deduzir dos vocábulos colhidos entre os U mutina, êstes co
nheciam ainda outras maneiras de preparar as raízes de mandioca, 
que eu não tive ocasião de observar: 

Mandioca cozida ( utí horú) e mandioca assadq, ( utí choti). 
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M a.nd.ioca cip6 (manundó) (U 6) é uµia planta de ciclo anual~, ··cujo 
caule, de aparência semelhante à raiz de mandioca, era cozido ·sem ,. 
condimento. De consistência e paladar parecidos à raiz de mandioca, 
não era, no entanto, fonte de alimento muito procurada pelos UmU
tina, que mantinham somente alguns pés, plantados na base de um 
tronco sêco, que a planta envolvia ràpidamente. 

Feijão Java (dumatáka) só vi cozido em águ.a, sem condimento. 

CogumeloR eram enrolados· em f ôlhas de bananeira e assados no 
borralho. 

Frutas da pacova (zárka) (116) verdes eram assadas na casca. As~ 
semelhavam-se a bananas curtas, grossas e duras. Assadas, quebra
vam-nas e retiravam as sementes ainda brancas, parecidas com pe
quenos feijões. Era alimento não muito apreci~do. 

Bananas (zárokokwá) maduras eram comida:s cruas. Não os vi 
assarem bananas verdes na .casca, como fazem muitas outras tribo"s. 

M ingau de c6cos de tucum (bó) (11 7). Os côcos eram colhidos ma
duros e descarnados no pilão. Resultava uma massa fibrosa côr de 
laranja, com duríssimos caroços. Depois de passada na peneira -re
tangular feita de talos, era recolocada no pilão; acrescentavam água 
e misturavam com a' mão de pilão. O mingau ralo era servido numa 
panela d~ barro, de onde cada. um retirava a sua porção com uma 
concha lacustre. 

Os Umutin<:JJ apreciavam muito esta bebida de côcos de tucum; 
afirmavam .gue fazia engordar e ficar forte. 

Os côcos de outras palmeiras também sofriam o mesmo processo. 
Diziam que preparavam uma bebida doce dos côcos da siríva(118), 

da qual aproveitavam também o palmito, de gôsto excelente. 
As palmeiras que entravam no rol dos alimentos eram buriti(119), 

(maní), açaí(12º) (putánoní), bocaiúva(121) (haptkano) e· babaçú(122) (noi). 
Possivelmente havia ainda algumas outras palmeiras. 

Frutas silvestres eram colhidas abundantemente em determinadas· 
épocas, sendo ingeridas sem preparo algum. 

Arroz (bokukwá) era cultivado em pequena escala. Mal sabiam 
prepará-lo, pois era de introdução recente, mas apreciavam-no muito. 

(115) .Mamlit>t:a cipó - Trepadeira da fam lia das Vitácea.r. 
(116) Idem nota 113. 
(117) Tucum - (d1irocarvum spec.). Tucumi. . 
(118) SirEva - (Guilielma iruigni~, Mart.). Provàvelmente também jerivá; palmeira e s-

guia de trQnco totalmente coberto de. espinhos afiados e longos. 
(119) Buriti - (.Mauritia vin:ijera, .M.art.). 
(120) dçal - (Euterpe o/,erácea). Assai, Asaa.liy. 
(121) Bocaiúwi - (Oen.ocarp~, epec.). Provàvelmente Bacayuva, talvez o mesmo quê 

Bacaõio. · 
(122) Baba;u - (Orhign}la 1pec10.,a, .M.art.) . Babaasú, Aguaasu, Ua-Uaçu. 
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, Mel · ik. abelhas . silvestre$ (piro) era mu~t9 cobiÇa.dp pQr todos, 
de tõ-da.s . as ídades. Não cõnstituia . aliménto dlári() pela grB!nde di· 
ficuÍ.dade, em obtê-lo; Ghupa-vam as 'favas ou despejavam o niel li
quido .em pequenas. c.uia;s, das quais ·o indie> tina-va pequ:enas porç.tlies 
com U:Ql . "Rinc.el" qu~ le;v~v·a à boe~. :mste '~pince,F' consist.i'ft de "tµn 
pedaço de gâlho v~tde., ·çuj.a ex~emidacle ePa mace:tada de· tal módQ 
quê ·sê ficavam as fibr~s· . 

. .Algµmas. qu.àlidade~. de, mel §Ílvestre eram ingeridp,s com ó pó
letn ~ a:~ larvas. .ô que testàvâ d'<;> mel no vasilhame eni que viera 
da mata, era misturado com agua e SQTVÍdo Ctom sofreguidão. A do
na de casa o distribuía . parcimoniosamente entre tados. N unQa so
btavâ mel de abelh~s silvestres· para o dia ~eguilite . 

. P~i~es, Gom a díminq.ição da QaÇ~., á P~!!lºª assumiu n~p~l mais 
importante n-a vida Emonômica. 

{)$ peb:e~ 'd.~:Poi'.$ dé es,,cail!~dgs e e:ti~C'eradQs, ePa~ cozi&ps na. 
ps;~ela de barr0;, com ou sem piment~., ou ~nt'ttó~, eram entolado~ el)l 
fôlha;s de JJ>aCo~ã; ou bananeira e aissados no borralho. 

À.~ vêzes asSa/V~.in Q$ pei_~eS cofn -e$.c~âs- e Vl$~~ra~, que s.e,P,a-. 
ravam no· ,ato âa. re1eiç:ão. Cbmiam i>s pêi"XéS .com 'as rnãbs:. ·Davam 
pref erêneia ao.s. µei~es_ assa.da,s. . 

Qs peix~f! pegtrend.s- eram 'àmart~pQ$ e~ téixê§ cotp. çiI?,d-ifubé· 
e: assim colocados nos ealdeitões. Raiías, eram d'.ohrada;s e. amarraêlas, 
p~ra formar um volume que coubes.se bem na~ panela~ de, barr.o. 

Pei~es e outros alimentos etám oferecid<Js-$ôbre um pedáÇ'o de. 
fôlha de pacowa ou bananeira. O hóspede .era ·servfdo à parte; isto ~' 
em i~lha .separada. A família um14tina. cQmia elll e_enj'µnto nN:m:i 
I{lesma fôlh~h re.tirançlp cada um, pedaÇg's, pe,quen:os de c~,dá vez. 

Qu~ndo. havia aibu.ndânc.ia de pescado'., ·uma parte era posta a 
secªr no mo.quém (Praneha XXXI:X.). Os peix~s $~eos Ot;ar-é lyí) er.am 
enrolado~ em e~teiras de palha peq9enas, que dobráv~m e deposit:a
vam nos jlr.aus, guardando.-os para os dias de carência. 

F-arinha. de peüte (haré · zotú) era feita de peixe. sêeo triturado e. 
peneirado. ·Podia ~l' con$erva;da por algQns dia$ nt1.m_a peftuen~ ·es
:teira de p~lha dobr;:i;qa, sem que s_e estrt11.g!1~.se. 

G<µ;a·. Carne de naÇ,~ ~ra cozida,, ó_!J. celQcada a •as$ar sôbre a 
f ()~eira haix:a do môqttém, totnando:-'se ehaínU:sc.ada,. m:ts muíto boa 
e de 6timo sabor,. apesa,r ,da. falta cle s~l ou outro condimente>. 

M aJCa.<Jo$1 av.e.s e1· po;rço.s-~d:o-ni!J;to prêY.iam.ente. esquartej ad<!ts, eram 
mp_q:ueãd:oê dnr:::inte ~ant.o t.e~pó, qpe .$e tornavam' ~s: _ V.êzes ir:n~.cQ
Iihecíveis de tão pretas ·e r.esse,quidoê. ©arne moJ~.ueada desta ma .. 
neira era conservada durante meses. Para usá-la ,tinham que que- . 
brá-la e c.ozinhá-Ja durante muit_as· hov~s. 
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J abutis (jírikikí) eram c.olocados vivos sôbre as brasas. As cha
mas os envolviam e matavam-nos ràp~damente. A parte inferior da 
carapaça queimada era fàcilmente quebrada, o que possibilitava a 
retira.da das vísceras · e da carne dos músculos. 

A carne era cozida. Envolviam o .fígado e ·parte das vísceras 
em fôlhas, que atavam; assavam o conjunto no borralho. Fígado de 
jabuti era considerado um petisco. Ãs vêzes c.ozinhavam a carne 
dentro da própria car~paça. · 

Cágados (hubzé) (123) eram abatidos com uma flechàda na cabeç-a 
e preparados como o jabuti. 

Um índio civilizado do pô$to indígena afirmou que êste quelô
nio era assado num buraco de terra aquecido por pedras incanqes
centes. Mas êste proc~sso pf1r.ecia ser descoajiecido dos Umutina da 
mata. 

Não comiam os galos que foram levados por mim, a pedidos, 
porque achavam que "cantavam tão bonito"! 

Ao voltar pela terceira vez estavam grandes e gordos,. Havendo 
falta de caça, pedi ao índio A tukaré seu consentimento para matar 
um. Concordou, mas afirmou que não queria comer a sua carne. 
Mais tarde, porém, veio reclamar "que não tinha recebido nenhum 
pedaço do seu galo". 

Tinham nojo de ovos de galinha que eu levara uma vez como 
rancho de viagem. Numa ~as lendas, entretanto, uma índia acha 
um ovo que acreditando ·ser- de mutum, coleta, mas era de sucuri(12A) . 
Isto parece indicar que coletavam ovos de pássaros silvestres é os 
comiam. Todavia isto húnca .. aêonteceu dutànte a minha convivêncià. 

Seus animais domésticos nunca eram cômidos, pois eram "xe
rimbados" (12 6) de profundo significado religioso. 

Existe referência nas lendas e histórias tribais sôbre o preparo 
e consumo de carne humàna em tempos passados, m:as isto era uma 
prática guerreira, possivelmente _de f undó religioso, não podendo por
tanto, ser tratada num capítulo sôbre o preparo do aHmento. 

17 . Divisão das atividades entre os sexos 

Homem l\lulher 
Construir casas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sim não 
Construir casa-de-máscaras " . . .. . .. . .... . ........... . sim não 
Preparar o terreiro pt\ra rituais ... . -. .............. . . 
Cortar madeira. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . 

sim não 
srm não 

Derrubar árvores ........ . . . . .. . . . . . ..... . ........ . sin1 não 
Catar lenha ........ . .. . . .. . ... . : .. -. . . . ........ . ... . sim sim 
T razer água. .. . ...... ... . ......... . . .. . ..... . .... . sim siin 

(123) C4garlo - Quel&~io aquático . dõ .alto rio Pllr,aguai, não identificado. 
(124) Sucuri - (Eun.ectu murinu1) Serpente aquática, não venenoaa, que atiO.e pr.Qpor

ç(Se1 avantajadas. 
(125) Xerim/Jado.r - Ani·mais do.mesticados dos nouos· fodio1, aem fina utilitários: Neste 

caso trata-se na realidade de anhnii:is mantidos por motivos reli,ioso1. 
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Fazer f qgo ·côm paus ignfgenos . ..... ... . . ... ... -... . . 
·Cózinhat · . . . . . .. . : . . . . ·. . . .. . . . . . . . . . . . ~ . . .. ., . . . . .. . . . . .. 
Assar no borr'alhô os pequenos animais ........ . .. . .. . 
Ass'a.r nô borralho os grandes animais . . . . . . • . . . . . . . . 
CaçS;r· .. .. .. ........... .. ... .. , . . ., . .. .... ... . .. ... . 
Pescar com .. arco e fle.chà1 no. barr:a.nco . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pescar com ar,có e fleelia ria peses. do timb.ó . . ...... . 
lmpregµAr a água. com a seiva entorp.eee:nte do tim.bó,, 

pàlra ,pesca..r ..... . ..... .. .. . ... " .. .. . _ .... . ...... .. . 
Buscar fô~s .de. palmeira, par.a erigir ·a divisãQ na p,es-
. · .. cá de timb'ó ·'.-.... : : ............... : .• : ..... . ..•.. 
.Construir a parede· di~ora, na pesca ,de timh6. . . . . . . . 
Recolhe_r· os p.eixes com a rêde n;a,_ pesca de ·timbó ... . . 
:e.ese.ar COJ:P anzol de, aço . . . . .• .• ·. . . ._ . . . . . . . . . . " . . . •. 
Derrubar &a di.rvoi:~. ou cortar o tronco para extrair o 

·mel silvestre . , .. . . . . . . . . ., . . ... . .. . . .. . . . . . . • . . . . . • . ~ · 
Reqelher· o. :µiel silvee,tre ..... ..... .... .. ....... .. ... , • 
Çole~ de alill):ento .-vceget&l ..•........ ~ ..•.. . .... . . . 
'{:loleta; de pequen-08" ani~i.s ...... . ..... .. , .. . ... .. . . 

Pre.par.o da .maruJ.ío.ca.: 
. d.es.c~a~r .. . . . ·~ . . . . . • . . . . . .. . . . . .. • . . .. . • • . . . . .. . . . . . 

pôr as r.aízes de. môlho - , . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ralar Q.U trit .. u-rar .... ~ .. • . "-. . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . ., . . 
as~r b~ijus, ou kat:irniJ,8, e ·ra~es· . . . . . • .. . . . . . . ..• 
nrepJ:Lrar ~pidas ..... · ... . ... •... ..... ! - · • •• • ••• • 

Preparo d:o milho: 
debulhar ... ..... . ... .- .. , ......... . . · .. . .. . ....... . 
triturar 'no pilão•. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . 
ralar as. espi_giµ; • . . . • . . . , . . , . .. . . . • . . . • • . . • . . . .. . . . -. 
'n • " ·f · •. h ,.,e.neirar .. a ·arm ,a " . . . . . . . .. , . . . . . . .,,. .. . . . . . . . . . . . . 
·~~r Qs ·beijus .... . ,. . .... ,. ... ·· . : .•. . . •c. • ..... .... .. 

-preparar os .Iriingaus. e. as. bebida.e ..... . .... ... .. . . 
assar as espigas ve1des . . . . . . . . . . . .. . . • . . . ,. . . . ... . 

.F~e;J;' ·a derru~a.dª . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . , . . .. . . . . . . . . . . 
·~P.a:r .o ·roça~o . . . . . . . . • , . . . . .. . . . ~ . . . . . . . . . . _. . .. · · 
Plantar e ·semear . . . . . -. . . • . . .. • . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
Limpar a pla.n t~ção . . ~ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . 

· Colhei~~- ..... : ... . .. . ..... .. .... .. ... . .... . :~ ..•. . . 
Transporte dos produtos. d9 roça.ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R.emar ...... . ........ . .. . .. . . 1· · • ••• ........ .... . • • •. •• 

CQletª'r ~téria Qrima para trançar .. ... .. .. . .... .. . 
J>repa~ar pa..lha pa,ra tra.n~r ... ... ................... . 
Trançar cêstos . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trançar est~ira de p~lha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Preparar II.1.Mca:ràs pàra o Rituâl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Açlornar riláScaras· para o Ritual ............... ..... . 
Fi.ar e algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ; . . . . . . . . . 
Técer a saia tubular da múlher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fazér os instrumentos pàra o tear ..... ·~ . .. . .. . .. .. . .. . 
Fa bii car o fuso para fiar . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Rebólher ·IÍl&tétia· prima para fazer cordas ..... . .. .. . . 
Desfíbrar íô1has .d.e pahrieira para fazer · córdas ..... . . 
F·azer. _corqas. gr.ossás . . . . ~- . . . . _. . " . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 

. Fazer cordas finas . . ,,. •• .. -. .. . . . . . . . . • . . . . . .. . . .... ,. .. ,. , . . 

lf omem 

sim 
não 
sim 
sim 
. . 
sun . snn 
sim 

sim 

sim· 
não 
não 
~im 

sim 
. ~. 

slm 
sj:qi . sun 

não 
nã,o 

ajuda às v~es 
:n~o 
nãQ 

ajuda -às vêzes 
·sim 
não 

.:/-
na.o , 
não 
não 
não . 
·s~m 

s4n . sim 
~nm 

siJl} 
sim 
.~im . . su;n. 
,sim 
sim ---nae 
·sim 
.sim 
não 
·não 
sim 

(?) 
aun 
não 
sim 
sim 

Mulher 

·rlãõ 
sim ... 
sun 
·siil 
não 
não 
Sim 

n·ãõ 

não 
S.iin 
sim 
&im 

,p;ão 
·sim 
'sim 
~im 

·sim 
sim 
sim 
·sim 
$im .. 

sim 
~ji;n 
sim 
·sim 
sim 
~im 
~ 

S'l:Dl 
não· 
nã~ 

sim('?) 
não .• 
~~Pl ' 
sun 
não 
não 
~ 
sim 
sim 
não 
sim ._. 
S.lffi 
sim 
não 

(?) 
não 
sim 
n:ão 
sim 
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Homem Mulher 

Fazer artefatos enodados ... . . . .. . . . .. . . .. . . . .. · · ··-
Trabalhos em madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(?) sun 
sim não 

Fazer armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Preparar instrumentos cortantes de osso, unha, dente, 

concha, pedra ou metal .. .... .. .... .. ... . . .... . 

s im náQ 

sim não 
Fazer instrumentos musicais .... . . ... . . . ........... . sim não 
Fazer vasilhames de barro . . . . .. . . . .. .. . . . ... . .... . . 
Fazer enfeites de penas ... . ... ... .. . . ... . . . .. . . . . ... . 
Torcer o cordão de .cabelo humano .. .. . . . . . . .... .. . . 
Preparar vasilhames de cabaça . . .. . . . ..... .. .. . .. .. . 
Fazer pendentes de côcos, unhas, dentes, conchas .... . 
Preparar os couros de animai.s silvestres para adôrno . 
Preparar a tinta. de genipapo .. . .... . ............... . 
Preparar a t inta. de urucu ... . . . . . . . .... . .......... . 
Pintar o corpo com urucu ... . .... . . . .............. . 
Pintar o corpo com genipapo .................... . .. . 
Trançar o estojo penia.no ..... . . . .................. . 
Depilar ................ .. .... . ... . ........... . ... . 

não sim 
sim não 
sim (?) 
( ?) (?) 

não sim 
sim: não 
sim não 
não sim 
não sim 
sim não 
sim não 
não sim 

Tatuar .................... .. . . ........... . ....... . não não 
Perfurar o lábio inferior dos meninos ............... . 
Perfurar o lóbulo da orelha do menino ............. . 
Perfurar o lóbulo da orelha da menina ............. . 
Carregar os filhos pequenos .. . .. .. .. . .............. . 
Medicar os doentes . . ... . . .. . ..... .......... . ... . . • 
Enterrar os mortos .. . . ... . . . .. .. ... . .. . ..... . ... . . 
Enterrar os animais religios.os, domesticados .•......... 
Part icipar do Ritual do Culto aos Mortos .... . . .. . . . 
T " d d 1- - " • • • ornar-se porta or e &il.Wll nos cenmoru8.l.S . . . .. . . . 
Cantar canções profa.nas . . . . . .. . ... .. . .. . . .. . .. . .. . . 
Cantar canções religiosas .. .. . . . . . ... .. . ... . .. . . . . . . 
Cantar invocações de espíritõs .. . . . ...... . ........ . . 
Contar mit<:>s e lendas da tribo . . . . ... . . ........... . 

sim não 
( ?) ( ?) 
( ?) ( ?) 

às vêzes sim 
·• im sim 
sim não 
sim sim 
sim Slill 
sim não. 
sim não 
sim sim 
sim não 
nã;o sim 

Os utensílios, de origem neobrasileira, que substituiram ou coexis
tem com os da cultura um:utina, são os seguintes: 

Machado de aço, substituiu o machado de pedra (Prancha XL), 
totalmente fora de uso. 

Facão de maw, de aço, substituiu a clava-espada, de madeira 
duríssima. 

Enxada de aço, substituiu a clava-espada, usada ainda, somente 
para fins cerimoniais. 

Faca de aço, substituindo a faca de lasca de taquara (Fig. 9), 
ainda em uso para cortar o cordão umbilical. 

Ponta de flecha de · a~o, ~d~ptando punhais, substituiu a po~ta d'(} 
taquara, larga, de dois gUme~, venenosa, porém, ainda em uso, dando 
preferência à de aço. 
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Tesoura de aço, para corte de cabelo, substituiu as conchas lacus
tres, afiadas, totalmente. fora. .de . uso. . . . . . 

Panela, de ferro fundido ou ·de alumínio, introduziu-se em raras 
peças, porém não substituiu as panelas de barro cozido, usadBis em 
larga escala. · · · · · · 

O machado, a enxada e o facão ·facilitaram o trabalho mascu
lino, demorado e penosó da derrubada · com o rn8'chado de pedra; a 
caçada, entretanto, pa~eou' a · exigir m~s tempo, pois se tornou di
fícil com a penetração do civilizado. 

Além das raras panelas de ferro fundido, as mulheres conti
nuavam a faze:r cerâmi~a, a fia:r, teoei:,· enodar rêdes de pescar, etc., 
usando técnicas primitivas. 

A aculturação, apesar de modificar o trabalho do homem, não 
afetou a divisão de t.ralja.lho entre os ·sexos. 

18 . (;estação e parto 

As seguintes notas b.aseiam-se nas lruormaçôes dos índios Baka
lana e K upodonepá. 

A gestante se dedicava normalmente aos trabalhos caseiros, a
companhava os outros .à pesca de timbó, ia à colheita na roça e à 
mata para coletar frutas. "Não é bom para a criança quando a mãe 
fica muito tempo em casa, quieta. Custa mai~ tempo para nascer 
a criança. Tral5alhar, .íi-ão demai~~ traz_ saude para a criança .. " 

Pouco antes do parto a mulher não devia comer carne ou peixe. 
"Só come beiju, bebida de mandioca e de milho, farinha e mel." O 
pai podia comer de tudo. 

Para a delivrance, a parturiente ia à mata, acompanhada da · 
mãe e outras parentas, às vêze$ a filha mais velha. O chão era for
rado de fôlhas de pacova. Acocorava-se, segurando-se a uma árvo
re grande (No rriito "Origem dos homens" é uma figueira brava). 
Outra mulher se postava atrás enlaçando-a firmemente na altura do 
ventre, que comprimia, se necessário. O cordão umbilical era amar
rado c9m fio de tucum e cortado com uma lasca de taquara. Pla
centa e cordão umbilical eram enterrados. 

Os parentes do sexo masculino, apenas esperavam pelo nasci
mento. 

Logo, todos iam para casa., onde lavavam a criancinha. Quan
do havia ligeiras deformações físicas, afirmaram, submetiam a criança 
a um tratamento, comprimindo-a. Se o crâneo era muito comprido, 
apertavam-no, para fazê-lo voltar ~ sua forma normal. 

O recém-nascido era adornado com penugens, coladas com al
mécega nos braços e no rosto. O corpo todo era untado com urucu 
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misturado com azeite de côco. Eram-lhe perfurados os lóbulos das 
orelhas e colocados os brincos de anéis de côco de tucum seccionados. 
A secção do anel era colocada na perfuração comprimindo o lóbulo. 
Na ferida aplicavam um pouco de carvão "para sarar mais depressa.'' 

A 'mãe era enfaixada com uma larga tira de entrecasca macia. 
Em 1945, Huarepaúi, deu à luz uma menina, isso às dez horas 

da manhã; à tardinha já estava sentada ao pilão de tronco excavado, 
a socar milho. A criancinha tinha sido inteiramente untada com 
pó de conchas lacustres ~ueimad.as, pilªd~s e mistµrp,d_as com az.eite 
vegetal, para ''protegê-la de influênêias malignas'' . O pai. Mito
ponepá, estava deitado na esteira (Couvade). No primeiro dia apó.s 
o parto, mãe e pai só comiam beiju e mel de abelhas silvestres. No 
dia seguinte, o pai podia copier um peixe. No terceiro dia termina
vam as restrições alimentares para o pai, mas ainda continuavam 
para a mãe, que já podia, porém, comer peixe. 

Afirmaram que "não faz mal à criança" o pai quebrar a dieta. 
A respeito da cou-vade, MAX ScHltm>T (Museu Nacional, 1942, 

p. 278) traz informações mais completas: 
"Para completar quéro expôr ainda algumas indicações dos Umo

tina a respeito da Couvade. Esse co&tlJ.me. existe entre esses índio!?, 
de modo que o marido, depois de nascida uma criança, não deve caçar. 
Fica deitado em cima da esteira e não vai ao mato senão para buscar 
mel p~ra a esposa. Por muito teme.o não deve comer a maior par.te 
das diferentes espécies de peixe. E licito comer piranhas, por ser 
um peixe v~lente, de modo que a criança, desde que o pai come pi
ranha, fica;rá também valente. É ptoibido comer cwrne de coa.tá e 
do bugio, porque são espécies de macacos pretos, de modo que a 
criança receberia uma cor escura. Nem é comida ne~e tempo carne 
de cágado, porque esse animal sómente pode andar devagar, nem a 
banana, cuja substância é mole, por poderem passar essas qualidades 
para a criança." 

ÜBERG (1953, p. 110) dá-nos informações a respeito das restri
ções alimentares e a couvade de forma mais sumária: 

"A month or two before expecting a child a woman eats only 
manioc products, maize, and honey: meat and fiSh being strictly 
avoided. These Dietary restrictions continue for some months after 
the· birth of the child. ·The husband however is free to eat what he 
whishes." 

As informações dadas pelos diversos informantes ao autor, ao 
Dr. MAX ScHMrn·r e o Dr. KALERVO ÜBERG, divergem em alguns 
pontos, mas coincidem nos fatos fundàmentais. 

Afirmaram que nunca nasciam aleijões, e que também não pra
tic::tvam o infanticídio·, com exceção .de mães solteiras, que d~n,do 
à luz sós na mata, sufocavam e enterravam o próprio filho. 
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A respeito do infanticidio ou abortos, ÜBERG nã-0 obteve infor~ 
mações, conforme diz à p. 110 (op. cit.): 

"The Umotina gave no information about using herbal medi
cines to induce abortion, nor did they mention anything about in
fanticide." 

Por ocasião de várias mortes ocorridas em consequência da éon
taminação com coqueluche e bronco-pneumonia, era voz corrente na 
aldeia, que J ukuepá proibira a concepção de mais crianças '"para 
evitar o sofrimento que sua perda causava aos pais e demais paren
tes". Pois, informaram, nos últimos anos tinha morrido a maioria 
das crianças recém-nascidas, até a idade de dois anos mais ou menos. 

Não foi possivel obter informações precisas a respeito do método 
de evitar a concepção e o único processo que afirmavam usar, era a 
abstenção sexual. 

Ainda segundo ÜBERG (p. 110): "Twins are accepted." 
Informações preciosas sôbre o tratamento do recém-nascido nos 

são dadas nas estórias que os Umutina contavam a respeito dos ín
dios "Habusé", entre os quais teria vivido uma mulher umutina que 
se afastara de sua aldeia natal, em virtude de desentendimentos com 
os seus: 

"Nasceu um menino 'Barbado' no meio dos Habusé. Ela foi ao 
mato, agarrou-se a um jatobazeiro e foi ter a criança. Aí, diz que, 
todos êstes Habusé foram lá para ver o menino. E os Habusé fala
ram: 'A criança não pode ficar onde nasceu. Você tem que pegá-la 
e levar logo para ~m oú:'tro lugar, porque quando a criança nase~, as 
lombrigas juntam logo para entrar no corpo da criança. Por ist0 é 
que nasce no mato e é levado logo para casa.' A mulher ficou com dó 
da criança nas mãos da,quele povo. Ela tinha receio de que a cr'i~ça 
ainda seria comida pelos Habusé, pois êstes comiam os U mu tina-." 

"Quando a criancinha chegou em casa, os Habusé esquentaram 
suas mãos no fogo, para encostá-las no corpinho, endireitar as juntas 
e o corpo todo. Comprimiram o umbigo com um dedo, para não ficar 
saliente." 

19 . Primeira infância 

A criança era amamentada durante cêrca de dois anos, ou até 
nascer outra. Carregavam-na a princípio numa tipóia de tecido de 
algodão ou de entrecasca, e mais tarde, "a cavalo" nos quadris da . 
mãe ou irmã. 

A primeira alimentação consistia em beiju amolecido, batatas 
doces, mingau de milho, peixe cozido e mais tarde, carne. 

C:Fianças dormi~ no mesmo leito dos pai$, durante vário~ anos. 
A indumentá1ia do recém-n.ascido era a mesma usada pelos Umu

tina adultos, com exceção do fêcho peniano, que o rapaz colocava só 
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na puberdade. Dos anéis de côco de tucum, nas Oielhas, pendiam 
pequenos feixes de penas multicores. Nos braços o menino e a menina 
recebiam o distintivo tribal, "Xuá.re", éolado com rezina mole. A 
menina usavà a saia tubular, tecida de algodão, enquanto o menino 
andava despido. 

Quando "Haipuku" criou os primeiros Umutina, "logo mandou 
sua mulher tecer uma sainha de algodão - ametá - para a meni
na, e êle fêz arco e flechas para o filho." 

Segundo os próprios Umutina, o menino recém-nascido recebia 
como presente do pai, minúsculo arco e flechinhas, que eram guar
dados para serem usados quando crescesse. 

ÜBERG (op. cit. p. 110) afirma que: "When a child is a day or 
two old. . . the grandparents then give the child a name." 

Contudo" não posso confirmar isto, visto que uma criança que 
morreu com cêrca de seis semanas, não havia sido nomeada ainda, 
e só durante os rituais fúnebres a bisavó materna anunciou em voz 
alta os nomes que ·lhe cabiam se bem que esta tinha sido uma oca
sião de crise, com grande número de doentes na aldeia; as matas e 
as roças queimaram-se e a fome era geral. 

O pai dava dois de seus numerosos nomes ao filh0, enquanto a 
mãe os dava à filha. O mesmo faziam os avós tanto da linha paterna 
como materna. 

Não obtive informações exatas quanto aos outros nomes, pois 
no caso citado acima, da nomeação "post-mortem", os nomes que 
foram anunciados à tribo_ pela bisavó .materna, eram mai~ de dez, o 
que aliás, era comum entre os Umutina. 

Há indícios acentuados. de que os nomes eram de uso exclusivo 
das famílias, e seu uso por outras erá motivo de r~. 

Um nome que foi muito discutido e motivo de prolongadas dis
putas, foi o de Ikódo, filho de Boporípa e Kumalatá-Babidotó. 

Os membros da família de Mitoponepá .se aborreceram, e não con~ 
cordavam com o uso daquele nome, afirmando que "Ikódo era um fi
lho de Matárcpatá", mulher desta família, e que "Ikódo já era morto". 

Num dos ranchos abandonados observei um apetrecho destinado 
a auxiliar a criança pequena o aprender a andar. Era uma vara ho
rizontal, atada nas extremidades em forquilhas fincadas no chã0. 
Bem no meio uma haste servia de refôrço, prendendo-a ao vigamento 
da casa (Prancha XLI). 

A criança, engatinhando, podia agarrar-se a esta vara, levantar .. 
-se e dar seus passinhos. 

Kupodonepá afirmava que as crianças umutina "áprendiam a an~ 
dar sozinhas e muito cedo". Dizia-o para compará-las favoràvelmente 
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com as crianças dos neobrasileiros da região, conforme deixava en
trever. 

Num dos ranchos havia um balanço, que consisti~ simplesmente 
de uma corda comprida com as extremidades amarradas no viga
mento. As crianças sentávam-se no laço para balançar. 

Os pequenos faziam minúsculas flechinhas de pecíolos verdes e 
tenros de fôlhas de pa,lmeira. Eram arremessadas sem o ~uxílio de 
arco. Apenas seguravam a extremidade entre o indicador e polegar 
da mão esquerda, .enquanto que com a mão direita, lançavam-na com 
um piparote. 

Com estas flechinhas inofensivas, as crianças se "guerreavam." 
De vez em quando armavam dois anteparos com galhos, face a 

face, atrás dos quais se escondiam; jogavam as minúsculas e moles 
flechinhas, procurando atingir o "partido" oposto, no outro anteparo. 

Na época do milho verde, segundo K upodonepá, os pais f abri
cavam para as crianças "petecas" de fôlhas de milho e pena&. 

Poucas informaçõe.s pude colher ou observar a respeito da edu
cação das crianças umutina. 

A criança na convivência íntima e contínua com a família,, da 
qual mal se afastava, brincando perto do rancho, sempre à vista dos 
pais ou acompanhando-os nas pescarias, caçadas e coletas de frutos 
etc., não se afastava muito dos padrões de comportamento esperados 
pelos pais. 

Cedo era estimulada a cóoperar nos assuntos econômicos da casâ, 
ajudando a car!'egar um cêsto· com peixes, ou pequena caça, indo co.m 
a mãe buscar água ou lenha. E quando um pequenino não obedeeia, 
era simplesmente ''postq de. lado.'' O pequeno não "existiaª ni.a;is 
para os .adultos, durante algum tempo. Apesar das manifestações de 
presença, chamando a atenção sôbre si, os adultos simplesmente "não 
o viam". Quando alguém perguntava pelo pequeno desobediente, 
era-lhe dada a resposta incisiva: "Não, meu filho não está aqui, êle 
já morreu!" 

Semelhante trato me foi dispensado pela índia K umalatá-Babi
dotó, por ter deixado de visitá-la, conforme tinha prometido e a eti
quêta umutina exigia. 

Quando no dia seguinte fui à sua casa, não falou 'comigo e olhou 
"através" de mim. 

Finalmente, perguntei ao seu marido o que havia, ao qué me 
respondeu: "Babidotó arakixí noko amê" - Babidotó não te en
xerga. 

Assisti a uma puniç:ã0, quando um menino desobedeceu ao pai, 
que o deixou num barrcanco, ·enquanto a canoa conosco se afastava. 
Depois de algum tempo, o pai readmitiu o menino . .. 
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' Harmonia na vida familiar era evidente entre os Umutina, e as 
crianças não davam espetáculos de desobediência. 

Ao atingir seis a oito anos d.e idade, os meninos eram submetidos 
a uma iniciação, no decurso da qual lhes era perfurado o lábio infe
rior, e introduzido um curto "tembetán, feito da parte do caule pró
xima à raiz, de pequena musácea, provàvelme'nte uma Heliconia (Vi
de Adornos e Indumentária). Tive oportunidade de ver um menino 
de cêrca de sete anos usando o tembetá. 

-
20. Puherd·ade 

O f êcho peniano era á vestimenta do homem umutina. Colocado 
·o fêeho no pênis,. o Umutina estava "vestido", não ·aparecendo em 
público ou diante do sexo oposto, sem êle. A glande devia perma· 
necer completamente coberta. 

"'As mulheres não podem ver", disse o ípdio Onane]Xi., morador 
do pôsto indígena. Mesmo no banho, não o retiravam. 

O fecho ou "Bakeódokwá" era usado pelo menino ao atingir a 
puberdade. 

Segundo K upodonepá, "fazia-se uma pequena festa. O pai do 
menino escolhia alguém, que lhe colocava pela primeira vez o arte
íato. Os convidados levavam ao pai feixes de flechas. Os homens 
cantavam, acompanhados pelas mulheres. Eram oferecidos beijus, 
caça e peixés, e bebida de milho." 

''Dai em diante o rapaz começa a ser ·considerado homem, até 
se tornar um bom caçador e flechador de peixes." 

Ao contrário do que diziam das outras peças da indumentária, 
afirmavam que o fêcho peniano era de origem umutina, e não dos 
lendários H~busé. 

Para colocar o fêcho peniano, a pele do prepúcio era enrolada 
para dentro da glande, "empurrando" o pênis para dentro. O laço 
de p~lha, em seguida, era colocado na pele do prepúcio, fic~do prêso 
por pressão . 

. _Não é exata a informação dada por MAx ScHMIDT (1941, p. l6) 
quanto à maneira de colocá-lo sôbre o pênis:: 

"Todos. los hombres Umotina en Masepo y en Chikipo llevaban 
un sobrepuesto del pene (bakiodokua). Por meio de una tira de hoja 
de palmeira trenzada en forma anular, el prepucio es encordelado 
delante del glande." 

ÜBERG (1953, p. 106) se refere aparentemente aos índios civili
zados do pôsto indígena, quando escreve: 

"ln the past men wore no clothes but after puberty used a penis 
sheath (bakyotókwa) made from a buriti palm leaf." 

Mas também não é exata a informa.Ção da técnica de colocá-lo 
sôbre o pênis: "The foreskin was pulled over the glans, and the leaf 
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was wound around it an:d f astened with twine, t;he purpose being to 
hide the end of the penis fróm the women." 

Também ÜBERG confirma que a glande devia ser escondida da 
vista do sexo feminino. 

21. Casamento 

Kupodonepá informou: "Antigamente, os rapazes amarravam o 
comprido cabelo atrás, f°-rmando um 'rabo de t.atu' - ajíbalá -
que usavam quando iam 'namorar' com uma moça à noite, e no día 
do casamento." 

Não foi esclarecido Q sentido da palavra "namorar", usada pelo 
informante, mas, em outra ocasião explicou que "o candidato co~ 
java a moça durante algum tempo", e que "os sexos se encontravam 
nas danças", dos cerimoniais do Ritual do Culto aos Mortos, oportu-
nidade para aproximação. · 

As moças preferiam bons caçadores. Quem não sabia usar areo 
e flecha, não podia ser um bom partido. 

O casamento entre parentes consanguíneos em primeiro e se
gundo grau, isto é, primos paralelos e cruzados, não era permitido; 
sendo permitida qualquer outra união matrimonial. 

"O pai pode mandar a moça casar com um rapaz." 
Quando a aldeia ficava sabendo que "dois vão casar~', os noivos 

se evitavam mutuamente. "Têm vergonha um do outro." 
Os pais resolviam qu;µito ao dia do casameato. O pai enfeitava 

seu filho. Fazia um "rabo de tatu" comprido, que lhe caía às costa~. 
Colava novos enfeites de penas nos braços, untava o corpo de urucu. 

O moço, ao escurecer, se dirigia à casa da noiva, e o pai dela per
guntava: "Quem que é? Como se chama?" 

O rapaz dizia o nome, e sendo aceito, o pai fazia a filha abraçar 
o moço, em sinal de aceitação. 

"Mesmo que a moça não queira aceitar o rapaz, é forçada por 
pai e mãe a dormir com êle. O rapaz não toca na moça durante a 
primeira noite." 

De madrugada o rapaz ia à casa de sua mãe buscar arco e flechas, . para ir caçar. 
"Se não acha nada para matar, êle não volta para a casa da 

moça. Pousa no mato e vai outra vez à caçada para matar bastante 
bichos e peixes." 

Ã tarde, ao chegar ia direito à casa da moça com a caça, anun
' ciando sua chegada de longe com toques de buzina de chifre ou de 
rabo de tatu-canastra. 

"A gente dela fica alegre e todos vão conversar com êle, pai, 
mãe, tio, tia, avó. E aí êle fica na casa da moça." 

/ 
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''~le tem que caçar 'três v,êzes, depois é casado e não precisa mais 
caçar todos os dias." 

"O pai da moça só quer rapazes que sabem flechar, caçar bas
tante bichos.' ' 

"Se um rapaz vai à noite à casa da moça, o pai pergunta: 'Quem 
é?' O rapaz diz o nome e é conhecido como mau caçador, então o 
pai responde: 'Não, não queremos. Nossa filha. não quer!' e o rapaz 
vai embora, envergonhado." 

"A princípio a jovem espôsa se mostra envergonhada. Não quer 
sentar ao lado do marido e-nem aparecer perto dêle. A caça que êste 
traz; ela nem toca e não prepara. ~a mãe dela que a prepara. Fiea 
com vergonha de dar bebida ao marido, tudo a mãe faz por ela." 

"Ela tem acanhamento de deitar-se com o marido, mas a mãe 
ordena que o abrace forte. Acontece que, ainda, por muitos dias, 
não dormem juntos. Aos poucos vão se acostumando a viver em co
mum". 

Depois do casamento o rapaz passava a viver em casa dos sogros, 
compartilhando da vida econômica da família de sua espôsa e obede
cendo ao sogro como se êste fôsse seu próprio pai. 

O roçado e outros bens, com exceção de suas armas de caça e 
enfeites, o rapaz deixava para a mãe, no dia do casamento. 

Entre os Umutina só havia casais monógamos. Nada informaram 
sôbre eventuais divórcios e as leis que os regiam. 

22 . Vida sexual 

O ato sexual é praticado escondido. O informante K upodonepá 
afirmou diversas vêzes, que eu dormia, porisso me escapava o que 
acontecia durante a noite perto de mim. 

Segundo o mito "Origem da dor de dentê", uma mulher que 
realizou o coito num caminho do mato, à vista de todos, foi por isso 
punida pelo médico-feiticeiro com dor de dente, pois, "não se fazia 
uma coisa destas no meiQ da estrada, onde todos passavam." 

Nos mitos há referências ao incesto e fatmbém à agressividade 
masculina nas relações sexuais. 

E considerado incestuO$O o contacto sexual entre irmão e irmã, 
e entre primos paralelos e cruzados, em primeiro grau. 

O ato incestuoso é ap.resentado no mito "Barukolotó, Estrela 
d'Alva", de maneira poética: "Quando ela estava no meio da lagoa, 
veib uma grande roda, como o arco-iris, rodeandõ a moça. Era o ir
mão, que vinha abusar d~la". 

A desaprovação está ligada à fuga dos dois (Lua e a Estrêla 
d' Alva) para o céu. 
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Num outro caso ("Origem dos homens"), Q último casal sobre
v;ivente umutina Je:vanta o ince§to entre irmãos, seus filhos, "para 
aumentar a casa e o povo dêle. E af f êz mais e mais mal ocas e muitas 
aldeias dos Umutina". 

Os jovens J u-lapáre, de aproximadamente quinze anos, e N oaretd, 
de uns quatorze, eram primos em primeiro' grau da linha matemà. 
Moravam no mesmo rancho, mas dormiam bem afastados. Um dia, 
perto do meio dia, o rap,~z foi para a mata levando arco e flechas; 
Noaretá, saiu logo atrás, e foi na mesma direção. Ambos voltaram 
passado algum tempo, separadamente. A moça trouxe uma mão 
cheia de insetos para um passarinho que possuía e Julapdre voltou 
<!om um quatipurú. 

As duas ausências nã-o teriam uma ligação especial, se não fôsse 
a atitude de Julqpáre, que ao voltar deu a entender a Kupodonepá 
e a mim que saíra para "~m" determina.do fim, contrário ao ápa
rente. 

O próprio K upodonepá casou com sua prima em primeiro grau, 
e@nforme já foi relatad.o anteriormente.. Ambo~ fugiram da ma1oca 
umutína por alguns anos, indo viver entre os neobrasileiros do pôsto 
indígena. Finalmente, quando o caso foi esquecido ou perdoado, 
possivelmente pelo afrouxamento dos padrões ideais e a redução d& 
tribo, voltaram à aldeia com os filhos. 

A agressividade nos contactos sexuais surge em dois mitos, con
<!luindo na morte da. mulher por violência na introdução do pêiris. 
Os personagens masculinos são homem-estrêla e uma anta. (Vide '''A 
moça e a Estrêla", e "M11lher dos bichos", Contos, Lendas e Mitos). 

.. O r.esultado da falta de relações sexuais entre marido e mulher 
-é encontrado no mito ''Origem · do feijão-fava etc.": Uma mulher 
"'tinha um marido que nem mexia com ela, e não tinha filhos dêle". 
Para ter um filho foi ao córrego e apanhou um "lambari" que virou . 
menino. 

Assisti, por diversas vêzes, desentendimentos entre marido e mu
lher, prôvocados, conforme explicavam, pela recusa da mulher em 
p.raticar o ato sexual. 

Afirmavam que no adultério, a infiel e o sedutor eram punidos, 
mas logo acrescentavam que "isto hoje não havia mais, só antiga
mente". Não se mencion.ou o adúlterq. 

Atukaré queixou-se comigo a respeito de seu sogro Jukuepa, que 
tentou seduzir a própria enteada, quando esta colhia feijão-fava, dis
tante das outras mulheres. Aos gritos .da agredida, Jukuepa fugiu 
·para o córrego. Atukaré, o marido, ao saber do acontecido, ameaçou 
<() sogro eom seu facão mas não o feriu. 
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A respeito do homosexualismo não foi po~ível obter informações 
precisas, afirmando K upodonepá ter existido "antigamente, alguma 
vez." 

As informações a respeito de relações prénupciais foram muito 
vagas. 

A provável preferência por mulher com "orgãos sexuais bastan
te acentuados" se deduz do conteúdo textual do mito "Barukolotó, 
Estrêla d'Alva", no qual a Lua pede. ao carrapato do mato, observar 
entre tôdas as moças a que "tin.ha a boceta maior". 

23. Higiene 

Ao considerar os aspectos de "higiene" -numa comunidade indí
gena, é preciso levar em conta os fatôres da participação da própria 
natureza no processo de higienização, i.é. a criação de um equilíbrio 
natural entre as P.Ossibilidades de contaminaçã·o e a defesa contra 
estas criada por determinados procedimentos do próprio homem e. 
completado pelos fatôres do ambiente ... 

A defecação, entre os Umutina, era feita fora do alcance da vista, 
simplesmente sôbre o chã9 da mata, numa distância suficiente, para 
impedir a contaminação da morada, seja pelas enxurradas ou insetos 
voadores. ~stes últimos, aliás, contribuíam par-a eliminar as matérias, 
enterrando-as1 ràpidamente (certos escarabide.as). 

Par-a limpar-se, os índios usavam com a mão esquerda uma vareta 
ou um sabtigo de milho. 

Para urinar, não iam tã-0 longe, mas sempre a lugar escondido. 
O homem, durante uma excursão, ficava para trás. Entrava alguns 
metros na mata, e só então retirava o fêcho peniano, que cobre o pre
púcio. Parecia isto constituir ato íntimo, nunca executado à vista 
do companheiro. Depois, juntava-se, furtivamente, ao grupo. 

O banho, quase sempre diário, geralment~ ao meio-dia ou à tar
dinha, era tomado de preferência num córrego raso, próximo às ea
s~s, e cujo fundo era coberto de folhagens, m31.s com água cristalina, 
e refrescante. Um pouco acima do lugar de banho, buscavam água 
potável. 

O índio acocorava-se no raso e jogava com as mãos água às cos
tas. Lavava-se em seguida, e depois se atirava n'água para brincar 
e refrescar-se. Havia variações individuais no asseio corporal. 

Não costumavam retirar os enfeites de penas das orelhas, nem 
os dos braços, como também deixavam os colares de dentes. Retira
vam-nos, porém, ao nadar no rio, guardando-os no barranco. 

Quando tinham pintuta nova de urucu, preferiam não banha:r-se 
naquêle dia, para não estragá-la. 
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Nadavam bem, porém, à moda dos cães, i.é., eom movimentos 
rápidos dos braços para a frente, sem virar a cabeça para os lacjos. 
Preferiam as águas razas do ribeirão: "Tenho ·mêdo dos Hozê - co
bra sucuri, dos jacarés e das piranhas." 

De vez em quando, tôdas as crianças eram submetidas a um ba
nho de limpeza no ribe~ão. 

-Nunca os vi mergulhar, o que, aparentemente, não sabiam. Os 
índios do pôsto indígena, no entanto, aprenderam a nadar à moda 
dos neobrasileiros, e mergulhavam com perfeição. 

Para construir casas, nem limpavam ou batiam o chão da mata, 
que se tornava ·sêeo e poeirento. 

Escarravam no chão da casa, e lá jogavam restos de comida ou 
do material de trabalho, tais como espinhos de peixe, ossos, escamas 
e restos de palha. 

Não os vi varrer, mas apenas juntar os resíduos mais volumosos 
numa esteira e despejá-la a un:s três ou quatre metros da casa. 

Os numerosos cães, inúteis para a caça, alimentavam-se princi
palmente dos restos, mas', furtivamente,· também lambiam as panelas 
depositadas no chão e delà tiravam comida. 

Da mesma forma procediam as aves domesticadas: araras, pa
pagaios, periquitos e galipáceos silvestres, mas êstes sujavam o chão 
com seus excreméntos, enquanto que os cães eram severamente pu
nidos, se a tanto se atreviam. 

Crianças pequenas sujavam as esteiras de palha, sôbre as quais 
sentavam e dormiam. Os adultos, apenas era feita a sujeira, a re
colhiam com auxílio de dois páusinhos ou u~ sabugo de milho, e o 
lugar era esfregado com êste 1tltimo. 

O preparo do a1imento obedecia a certas normas de limpeza. A 
massa dos pães era preparada em esteiras especiais, que, depois de 
usadas, batiam contra um poste, para tirar-lhe a poeira e os restos 
da farinha. Eram enroladas em seguida e guardadas nos jiraus de
baixo do teto. 

As panelas de barro eram sômente lavadas por dentro com a 
mão e enxaguadas, sempre ficando resíduos da comida anterior. 

A caça era geralmente esquartejada fora de casa. 
Serviam os alimentos sôbre pedaços de fôlha de bananeira, em 

esteiras especiais ou em vasilhames de cabaça. Usa.varo conchas la
custres à guisa de colh~r. As fôlhas de bananeira, após a, refeição, 
eram simplesmente atiradas ao chão. 

Não é ·de admi;rar que se desenvolvesse na casa umutina, uma rica 
fauna de insetos, principalmente grilos aos milhares, que, durante o 
dia viviam mais ou menos escondidos, na palha da cobertura, mas, 

T 
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que à noite, saíam cobrindo o chão, panelas e outros objetos, e fu .. 
gindo, quando se acendia luz. 

Durante o dia, a legião de insetos noturnos, era complementada 
pela invasão de centenas de abelhas, marimbondos da mata e for
migas. 

Devoravam todos os restos de comida, roíam ossos deixados pe
los cães, e os espinhos de peixe no chão. Era necessário recolher te
cidos ou objetos de couro, que seriam destru.ídos. 

O crescente número de insetos era, às vêzes, motivo de mudança. 
Incendiavam as casas abandonadas, sem túmulos, com todos os in
setos. 

Os cães estavam cheios de bernes, pulgas, bichos do pé e carra
patos, que os índios não eliminavam. 

Alguns neobrasileiros da região imaginam que os índios mantêm 
os cães "para desviar a atenção dos insétos hematófagos sôbre si." 
Antes ao contrário; êles atraem mosquitos e mutucas, que também 
vêm molestar os índios. 

# 

Afirmavam que a pintura de corpo com urucu repelia insetos, 
tais como mutucas e mosquitos, abelhas e marimbondos, e a pintura 
com o sumo do genipapo, os carrapatos. Verüiquei, entretanto, di
versas vêzes, que tal, nem sempre sucedia. 

Ao escrever o diário à noite, uma cobrinha bonita e inofensiva 
passava por mim. ApaJ)}iei-a e coloquei-a numa garrafa. Todos os 

. índios demonstraram espanto e nojo, e um dêles lançou um ~píteto 
em umutina, equivalente a 'porco', ·por 'ter sujado minhas mãos com 
tal bicho'. 

24 . Doenças e seu tratamento 

Segundo a mitologia tribal, não existiam nem doenças, nem mor
te nos tempos antigos. 

Estas foram trazidas por três índios maus, que, descontentes 
com a vida improdutiva dos velhos "que comiam muito, e nunca 
morriam", foram ao sol, conseguindo dêle (homem) flechas veneno
sas, com as quais espalharam doenças e introduziram a morte no 
mundo. (Vide "Origem das doenças" em Contos, Lendas e Mitos). 

Outro personagem, se não mitológico, porém sobrenatural, ao 
qual atribuíam a origem de surtos epidêmicos, era "Huruno", "um 
pequeno sêr invisível e prêto" que flechava os Umutina, causando 
desta maneira doenças. Er~ o "espírito da doença" mais temido: 

"Quando a gente, àntigamente, estava de mudança, êle [Huronó] 
flechava o povo e todos ficav.:am doentes. Alguns morrendo até sen
ta.do mesmo. Isto era no rio Sepotuba. Por isso mudamos de lá, 
para rio acima, na Barra dos Bugres, H el,atinopopáre." 



200 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

Esta "fuga, da doenÇa contagiosa" causada por espíritos ou ·ou
tros sêres sobrenaturais, .se manifestava em outras ocasiões: "Qu:;m_
do um doente emagrece até morrer, nós abandonamos a casa, eom 
mêdo da doença." 

"l-Iuruno", além de ser considerado a personificação da própria 
"doença", também pode ser traduzido simplesmente como "doença." 

Uma vez, ao andarmos pela mata, as mulheres acharam um sapo, 
de cabeça bicuda, o corpo quase esférico, que, irritado, desprendia 
uma secreção leitosa e visguenta, que lhe cobria o corpo. 

Jogaram-no para mim, dizendo: "A'áuél - ~ para você!" 
Quando o quis agarrar com auxilio duma. fôlha verde, gritaram: 

"Pekina ebakí kuriká!: - É ruim, é uma cobra pequena!", acresc~n
tando: "Mapó, mapól Huruno pikinal - Jogue-o fora! É Huruno 
mau!" 

Explicaram que os "Bolóriê" - antepassados, afirmaram que o 
sapo era "Huruno" - doença, mal, ou espírito da doença. 

Os índios também sabiam que o sapo cururu tem glândulas com 
secreções venenosas, capazes de matar quem o come. O seguinte 
acontecimento é suficiente para provar isto (Transcrito do diário de 
viagem). 

"Ouve-se a voz sonora e assustada de Yarepá. Duas mulheres 
correm atrás do tuiuiú, até alcançá-lo. O pobre animal, faminto ne:;:i
ta temporada de rios cheios e pesca difícil, tenta engulir um sapo 
cururu. As mulherês 6 tiràram da avê" Explicaram-me, em seguida, 
que, se o tuiuiú tivesse engulido o sapo, morreria por causa Q.a ve
neno do sapo. A av~, za.ngada, estalava o bico." 

"Ainda depois, alta noite, Y arepá e M itoponepá ralham nervo
sos, com as respectivas espôsas. Mitoponepá caminha irritado em seu 
rancho. Não consegue dormir. Várias vêzes manda dar água à grande 
ave pernalta, julgando, que ainda está em perigo de vida". 

"Na manhã seguinte tudo volta à calma habitual." 
A alma humana podia afastar-se do corpo pela influência malé

fica de um pássaro noturno, chamado "t,alakú" ou saracura do céu. 
Se a alma só acompanhava wlakú durante algum tempo, o 

corpo deixado adoecia. Se ia definitivamente para o "céu", a pessoa 
afetada iria morrer. Por is.so convidavam a alma a voltar para a ter
ra, cantando com acomp~nhamento de chocalho: 

"Diário de viagem, nevembro de 1943: No rancho de Jukv,fpa, 
meia-noite, ouve-se um grito de pássaro ao longe. Uma das mulhe
res se levanta do catre, para arrumar as lenhas e atiçar as chamas 
da fogueira. Pela segunda vez. ouve-se o gd.to, agora, justamente em 
cima do rancho. Uma criainça acorda, assustada,. se torce irrequi~ta, 
chora." · 
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'"A 'saracura do eéu\ leveu a alma .da crian:9a a.dormec:id::\ pa-ra 
loJrge. JvJiwpll-., o· pai, sent.a~se no c~tre, s~·b.re a.s pern.as ·dobradas,, 
~ eóin~ça uma invocação ao ritmo ,do chóé.álhQ; meio qanta4a e lij.eiQ 
ialad,a. Interr.empe-a,, durante minutos:, «} recomeça,. em ritmo cr>m· 
passado."' 

"'.éo.nvida à alm'ª' de· sqa filha. a 'voltar Pª!ª ca:;;a, ri.ão atndar 
para frente,, cada vez mais longe do pai e da mãe'. Onde a tsa;racUPa 
do céu' quer ir, nà0 ê bQm. Na.da existe paua comer. Na terra é me-
lhp:r, tem comida bo~ de tôâa ~oi'té. n 

".J.u[Gu.~pq,1 si}encià. Só ,S~ ouve o g~ido dª ~rianç~. ~p4~ q_ma 
horà, ~começa -a· mesma invoca.çâo; O Testó da noite: pafJsa em :·!l'i· 
lêncio.'''1 · 

Numa outr~ noit~, a '·'sar-açq:ra do- céu'·' so}.)revoou., gritàh<lo, ô 
:rancho das duas irmãs,, M atâre>patá e H'Udtepàtd. Esta última per~~ 
beu ·que sua alma. tinha. deixado o seu corpo;· por isso, ela: mesma 
c.antou, Çonvidande-a par~ voltar! "A vida na terr:~ é bonita,, no 
céu não é!" 

0 e,onte.údo d.a invocaç:ão se resumia no co~vite à alma foragida 
a. V,Loltar à, tei'r{l, "0»1.1de e;ri$tem beijus gó~to_sos, um.a f9gueirà quei,íte 
e o amor de. pai e. mã'ê, o .que não en_cQnttará. i;tô cé:µ"; 

A f'sa;racJ:tra .do céu"' pgd~ levar a.s. alm~s· de crianças e também 
de ~dultos adormeGitlc:>~,, . ptovocanc}o doença$ e at~ a morte. 

Evit.avalli c,er-tos alimentas, que podiam causar aoenças., epide-· 
mIªi:> ou mort~, principalmente d~s crianças, por ~xeroplo; à c~rne 
de. capi'V'ára· e paea. A'.c4niti~m-na, põré"m, ein ~lt~o caso, qµàndo 
havi a muita es.c.asséz de c:à:rne de outros !animàis (Vide: Morte e .S.e
pttlUJ,men.to) . 

$egµndo ó informante K·?,tpoâ;on;epâ era desácon.se1hâve1 apontar 
cpm o declo para o 'arc@-.íris, por ~u~ ê1es se reduziriam. a f),equenos 
tQCQS .• 

"Quem vê. uma eobra .... d~duas,,.eabeç,as,.. az~.:.tuno-potokí; ou a eo· 
b l 

. .,, 
ra-cora, vai morrer. 

As flautas no Ritual do Cillto ·aos Mortos? usadas no eerimcmia1 
M anix(i, não podem ser viatas pela$· <!rian~~s., ante& dp. e.erimonial, 
poi_s ela$ fic,arJa.Ifi "~om ,d.qr de dent~!-'· e "a bl.Jllda ch·ôchà". 

Ao sangue menstrual :;itribtJ1~m o~ "Qmutina .doenças .e até ·a 
moi:te, se enttâvam em contac.to com 9 mes:mo. 

Na lend.á "Origem da me'qstrqª'ç·~ô''' eram ó$. hotne~s que 'Bt ti• 
nhám -a principio, ao !nvés d~s mulhere~. 

Ao s~r ':Prdvoca,çJ.q por tµna mo.ç~, o hõm~m men§!trtra'do ~ sµfoq 
eom o sangue, pa:ssando--O âêste momento em dian~e, 'à mu1h~r., p·ara 
todo o sempre. 
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A se~in:te informação contada pelo. índio Atuk~r~, parece ba&
tante confusa, mas torna-se mais clara, se r-eproàuzida na fntegpa, 
âp.esâr de não pertencer exatamente a êste eapitulo,. e de interêsse. 

"' 
citá~Ia. aqui: 

A tukaré :-afirmou que. o padr.asto de sua m:ulher quis ct>nqui&.
tá-la. mesmo à fôtça, e por isto ela teve um aH~rto .. Bàr.uk.o.lJJM,. à es
pôsa· de AtUkar'é, é filha adotiva. de Jukttepa;. Depois da tsntativ.a 
f i1lstradÇt, o velho índio correu pava o c6rtegp, e -a moça cqntou tudo 
à mãe., que "ficou muito zangada." XID.g~va o . ma~ido por te:r feito 
iSto,, dizendo que "era s:ua filh~, e que el& lhe dav~ ele côm~r.tt 

"As~im mesmo, êle a prenhou com sa.ngue, a barríga g;i;oss.ã." (re
fere-se à gravidêª), e Atu,]c(l/r~ continuoul- "o h.emem guarda p bicho 
que êle. mata (refere-ise à ca.ça). Quando a moç~ não q:uer entregar-se 
a ~le, passa ·o s:;ingue para ela e <:].µase tô<ias morrem, poucas eS.capam. 
O sangue do bicho passa para a me>ça que fica de àartiga, ~té morrer" 
(impede-a de dar à -luz!)°. · " 

o te:x:t0 termina: "Quando um hom-em pass,a o sangue para uma 
IDQÇ~ e ela niozye, o ho~em fiéa triste,, "aborrec.idQ, até' morrer! Pór 
i,sto, hoje nã;o'fazem mais -di~to." 

Qu~~to à. nrop,ª g{Wão de êptqemias desconltecidàs antes· do con
t~cto cum o$ neobrasileirqs·, os Úmutih~ fig~vam ~s duas premissas 
civilizada-doença., confo'tme se pode depreender do Relat6:do do Ser
viço de PrQteÇ.ão· aos Índios, R. An., (Mato G.ros~, 1920) fl~. 22 .. a 25, 
~or oé:;i;.s.iã..o da.$ epidemias de gripe e sarampo de 1919, que alque
brarára a fô:tça defensiva da tribo: 

''T~m.Ps ·que Jastímar a perda de· um t'.erço da ·popqlaÇã:e .desta 
~ldei~, qtl.e conta.v;à, mnàs 300 ahn~s·, quando restam unioalllentf}· dlJ,
zentos convalescentes, eóm ó aspeeto de cadáveres e não. os do.s' ~a
lentefil Barbad0.s que pacifiquei. Com que l!>esar ou.vi Bo.eptí .falar, 
momento~ d.epois de $U& ml).lher Pa,'f!trepá .e~ira.r nQ~ brooo~ do oo
roro K tdi.pi Baàiure'Us: 'De que ~os $~tve t.anta farinha é roupa se. 
morremos. todos de tnolesti.as que vocês nõS passar.am. Agora que 
todos nós moFremos, você, que. diz ·ser nosso amigo, porque ~ãb n,os 
cur~ .?' E eràmqs impotentes para debe,lar o mal.'·' 

Me~o em l945J nunca esqueciam ·ê·stes fatos, e, .mqitas· v'ê:zes,. 
cnm gestos e palà:VI"a~ :;ctn~açavam 1!3. sqpQ8-ta direç&ó da morada 
dós ne:00r-asileiros,. aos qu,aís.; então, frequentemente acusavam de se
rem c:ausadores ,de todos os males e emerminio de que eraim v;ttim~s, 
hoje. 

Evitavam ir ao p.ôsto indígena, de onde, muitas vê'zes> VQltavam 
atacados de defluxo. e tosse. 
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Diziam, então, que "todos os brancos são gente doentia e as
querosa" e imitavam com desprezo a tosse déles. 

Transcrito do diário: "Katulá, foi ao pôsto 'Fraternidade Indí
gena' e regressou, tossindo e escarrando. Seu pai, J ukuepa, aborre
cido, explicou que 'isto não havia entre os Umutina, antigamente'. 
O índio imitou a tosse e acrescentou, que, todos os índios já sofriam 
das doenças dos civilizados, defluxo e doenças do peito." 

"Em Cuiabá não presta!" dizia, e terminou seu monólogo com 
a desprezível palavra ""Uá~e!" - Estranho! Civilizado! - que: pro
nunciou com ódio." 

.A última epidemia de 1945 encerrou de fato a vida da tribo dos 
Umutina. Coqueluche e bronco-pneumonia foram adquiridos pelos 
índios da mata, quando visitaram o pôsto 'Fraternidade Indígena', 
para onde a enfermidade foi trazida pelos filhos do encarregado do 
pôsto, recentemente vindos de Cuiabá. 

Como conseqüência morreram várias crianças e adultos, restan
do dos vinte e três 1Jniutina da mata, que eu tinha conhecido, ape
nas quinze. O número de mortos dos índios moradores do pôsto não 
foi anotado por mim. 

Observando a relação civilizados-doença, J ukuepa os acusou de 
serem os culpados disso, e a mim, como representante dos neobrâ.si
leiros em sua aldeia1 nomeou-me de "Huruno" - espírito da doença, 
porém, sem manifestar· rancor. 

Quando outros in<:fios vieram me transmitir as palavras queixo
sas do velho índio, alarmei-me com essa identificação perigosa e re
solvi ir de encontro aos fatos, perguntando a J ukuepa diretamente, 
s~r êle me julgava realmente um "espírito causador de doenças." .. 

Negou, então, ter-me chama~o de "Huruno", alegandó que eu 
não tinha sido portador de doença alguma, mas reafirmou, então, 
que . "os brancos tinha.m mandado o feitiço da tosse." 

Apesar desta acusação, os Umutina não fugiam dos civilizados, 
como o faziam de "Huruno"; mas, debelada a epidemia, Jukuepa, 
determinou que a aldeia fôsse mudada para longe, mata a dentro, 
para fugir de "Huruno." 

O seguinte episódio parece indicar que existia para os Umutina, 
. uma ligação civilizado-doença: 

. Para facilitar o estudo do sistema de parentesco entre os Umu
tina,. eu tinha trazido trm par de bonecas, que deveriam representar 
pessôas ausentes. Ao abrir a minha mala, M iwponepd, que as viu, 
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irrompeu em gritos de "Mapó! Mapó! - . Jogue-as fora, jogue-as 
fora!" e continuou: '~Os Umutina já morreram quase todos, jogue-as 
fora!" Portando-se de m~neira bastante irritada,, e retirando-se, ~an
gado, para o seu rancho. . 

K upodo>ne'[Já explicou o comportamento incompreensível do indio. 
Tempos antes, outro visitante teria trazido bonecas como brinde pa
ra as crianças umutina, que, "em conseqüência distp, morreram", 

. segundo a interpretação dada pelos índios. 

A relação civilizado-doença, manifestada pelos UmuÜna, não im
plicava, porém, na conclusão: contágio. Em geral, não .se furtavam 
ao contacto com qualquer doente. 

Uma da$ mulheres Umutina, Huárepatá, adoeceu, com bronquite 
e febre, logo após dar à luz, um menino. O marido, Mito.ponepá, co,ns
truiu uma. chocinha longe na mata, e para lá foram os dois, deixan
do o recém-nascido com a irmã que, já idosa, não podia amamentá-lo. 

Esta atitude não ficou esclarecida, uma vez que K upodonepá, o 
intérprete, declarou que tinha sido para não transmitir ao pequeno, 
o mal da ,mãe, mas acrescentou a seguir "para fugir do espírito da 
doença; que se esconderam qa mata:" 

~ impossível para o pesquisador etnográfico, leigo em medicina~ 
conhecer a verdadeira situação de saúde dos grupos cuja cultura está 
estudando. Por isto o relato sôbre o estado de saúde dos Umutina, 
apresentado por médico oficial, é documento de valor, e nos ajuda 
a compreender melhor ©· fenômeno de desaparecimento rápido da
quela tribo. 

Numa epidemia de coqueluche e bronco-pneumonia, conforme 
acima mencionado, de que foram acometidos em sua quBBe totalida
de, em outubro de 1944-, tanto os índios do pôsto "Fraternidade ln• 
dígena" e o~ Umutina indepeµdentes foram 'Submetidos a uma inspe
ção de sâúde pelo sr. Dr. Vinicius Wagner, então Delegado Federal 
de Saúde tm Cuiabá, Mato Grosso. 

Mesmo que os dados apresentem o estado de saúde dos Umutina 
por ocasião da citada epidemia, é de fácil constatação, que tanto os 
índios aldeiados no pôsto inqígena, bem como os independentes da 
mata, sofrjam "normalrp.,ente" de distl,Jrbios, que . os f~ziam vitimas 
de quaisquer doenças adicionais em forma epidêmiea. Isto de fato 
tem acontecido, encurtando-lhes a vida em conseqüência do estado 
geral de fraqueza. 

"Of. 830/44 - Em 18 de outubro de 1944 - Sr. Chefe: Aten
dendo ao vosso pedido verbal, envio, em anexo, as observações sôbre 
o estado sanitárío das populações do l?ôsto Fraternidade Xndígena e 
da Tribo Umutina. Aproveito a oportunidade para apresentar-vos 
os meus protestos de estima e consideração. a) Dr. VIN1c1us WAGNER 
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- . ' Delegado Federal de Saúde. - Ao Ilmo. Snr. liARALD ScHlJl.iTz, 
DD. Chefe da Equipe Etnográfica do S.P.I. - Cuiabá - Mt." 

. .f' ósto Fraternidade l ndígena - Como nosologia primacial assina- · 
lamas um processo epidêmico de coqueluche na população infantil, 
atacada em tôda a sua totalidade, apresentando a maioria dos adul
tos com forma brônquic~ aguda. Verminose intensa, atingindo a to
<los indistintamente. Do exame cárdio-vascular resultou a conclusão 
de que 25% pelo menos· da população adulta sofre d~ insuficiência 
ventricular esquerda, associada à aortite. Dois casos de endocardite, 
e um suposto de hidropericardite. Dos processos pulmonares, 30% 
de bronquite c1·ônica, e evidenciado um caso de tuberculose pulmonar. 
Estadü alimentar péssimo. Distrofias comuns infantis e, primeiros si
nais de escorbuto em 3 casos. A sarna entra com um contingente de 
5% . Pediculose intensa provocando as dermatites que· lhes são co
muns. 

Tribo Umuti·na - Dos casos médicos mais notáveis, afora os de 
malári:t, é de citação um de Doença de Parkinson, três de escorbuto, 
um de insuficiência. cardíaca e cinco de hernia inguinal. A totalidade 
dos homens com insuficiência valvular esquerda, evidenciando esfôrço 
demasiado no trabalho. Condições péssimas de nutrição. Dois cªsós 
suspeitos de amebíase. 

Confere com o original 

a) NrLVA DE FARIA 

D at. cls. "D" 

Visto 

a) VINICIUS WAGNER 

Delegado Federal de Saúde 

O Delegado Feçleral de Saúde, Dr. V1N1c1us WAGNER, examinou 
a totalidade da população residente na maloca, sendo os seguintes, 
o s seus diagnósticos: (A.s anotações entre [] são do autor). 

1) Haxipd-Kuriká, sexo M., 10 anos, filho de Haxip(f; e Minikamd 
K uriká. Verminose e coqueluche. [Faleceu]. 

2) Jukuepa-Kurikd, se:wo M., 2 anos, filho de Atukaré e Barukolotó. 
Verminose, bronquite e. coqueluche. [F~leceu]. 

3) Kokolotó, se>:o F., ca. 55 anos1 esposa de J ukuepa. Insuficiência 
mitral, reumatismo, anemia, bronquite. [Foi parcialmente cura
da]. 

4) Jukuepa, 'sexo M., éa. 60 anos, marido de [3] Kokolotó. ·Endo
cardite, gastroenterite, reumatismo muscular, gripe. [Foi par
cialmente curado]. 
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5) Katuld, sexo M., ca. 20 anos, filho de Jukuepa [4] é Kokolot.6 [3]. 
Insuficiência valvular esquerda, verminose, -gripe. [Cura da ver
minose e gripe]. 

6) Julapáre, sexo M., ca. 15 anos, filho de Jukuepa [ 4] e Kokoloth 
[3]. Aortite, insuficiência valvular esquerda, verminose, gripe._ 
[Cura da gripe e verininose]. 

7) Ko.kolotó-Kuriká, sexo F., ca. 10 anos(?), filha de Jukuepa f4I 
e Kokolotó [3]. Devído o atrazamento físico e mental não foi 
possível avaliar sua idade com probabilidade indispensável. An,,.. 
gina gripal, bronquite, verminose, strábica. [Faleceu]. 

8) Atukaré, sexo M., ca. 30 anos, marido de Barukolotó [9]. Li
geira anemia, bronquite, hernia. [Cura da bronquite]. 

9) Barukolotó, sexo F., ca. 24 anos, espôsa de Atukaré [8]. Insufi
ciê:ncia valvular esquerda, giengitivite escorbútica, verminose. 
[Cura da vermino~e e gengit. vite ]. 

10) Xereríco, sexo M., solteiro, ca de 60 anos, parentescó ?. Doença. 
de Parkinson, gripe, hernia. [Cura da gripe. Faleceu no pôsto 
"Fraternidade Indígena"]. 

11) Minikamá-Mixína, sexo F. , ca. 75 anos, mãe de Kokolotó [3] 
e Minikamá-Kuriká [14]. Bronquite crônica, endocardite, im
paludismo. [Faleceu, negou tratamento]. 

12) Noaretá, sexo F. ca. 15 anos, solteira, filha de Haxipá (13] e 
Mi~ik<J,má-Kuriká [14],. Anemia, verminqse. [Cura total], 

13) Haxipá, sexo M., e.a. 32 anos, marido de Minikamá-Kuriká 
[14). Aortite, insuficiência valvular esquerda, bronquite, hernia 
bilateral inguinal, impaludismo ( ?). [Cura do impaludismo e 
bronquite]. 

14) Minikamá-Kuriká, sexo F., ca. 30 anos. Espôsa de Haxipá [13]. : 
Aortite, bronquite, verminose. [Curada da bronquite e vermi
nose]. 

15) Yarepá, sexo M., ca. 60 anos, mar.ido de Matárepatá [16]. Aor
tite adiantada, insuficiência valvular esquerda, bronquite crônica, 
verminose, amebiase. [Curado da bronquite, verminose, ame
bíase ]. 

16) Matárepatá, sexo F., ca. 55 anos, espôsa de Yarepá [15]. Reu
matismo, aortite, insuficiência mitral, ligeira anemia, verminose. 
[Curada da anemia, V€rminose, reumatismo diminuido]. 

17) Joaquim, sexo M., ca. de 7 anos, filho de Kupodonepá e Atiaká, 
ânlhos residentes no pôsto indígena. Filho de criação de Mito.
ponepá [18) e Huárepatá [19] a última, irmã de K upodonepá. 
Verminose, bronquite aguda. [Curado]. 
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18) Mitoponepd, sexo M., ca. õO anos, mariâo de Huárepatq [19]. 
Verminose, impaludismo ( ?). [Curado]. · 

19) Huárepat4; sexo F., ca. 45 anos, espôsa de Mitopone'[>á [18]. 
Anemia, verminose ( ?), impaludismo ( ?). [Curada]. 

20) HodotiJ, sexo F., ca. 9 anos, filha de Mitoponepá (18] e Huáré
paf,á {19]. Verminose. [Curada]. 

21) Lactente, sexo F., ca. 1/2 ~no, filha de H~pd [13] e Minikamá
-Kuriká [14]. Coqueluche. [Faleceu]. 

Sabendo da existência de males reconhecidos pela hossa medi
cina, foi possível observar qual o ponto de vista dos índios em face 
dêstes problemas de saúde. 

Os Umutina consideravam como sintomas. de doenças e tomavam 
providências para restabelecer a saúde, quando sofriam de dor, febre, 
tosse crónica, ferimentos. 

Os índios que, conforme o diagnóstico do clínico tinham doenças 
graves ou que manifestavam perturbações no. seu comportamento 
normal, devido à saúde física ou mental, p:recárias, desde que não 
apresentassem tais sintomas, não eram considerados "doentes." 

O velho índio Yarepá, sofria de afecção cardíaca tão grave, q_ue 
"algum dia podia cair da árvore, ao tirar mel de abelhas silvestres", 
(o que era sua ocupação predileta), conforme a opinião verbal do re
ferido clínico. 

Ent:retanto, de nada se queixava, a não ser da diminuição da 
vista, e apesar de sofrer àe disenteria sanguinolenta crônica, que o 
perturbava, freqüentemente saía a caçar, pescar, fabricava armas e 
adornos, e, de tempos em tempos construia uma nova casa. 

Boporipa, que morava com sua família, afastado dos demais 
Umutína, e era rejeitado pelos companheiros de tribo por ser consi
derado "preguiçoso", realmente, era ineficiente no trabalho e cança
va-:se com facilidade, pois sofria, segundo revelou o diagnóstico mé
dico, de gravíssima af ecçãQ cardiaca, com sintomas de asma, e sua 
vista, desde há muito não lhe permitia enxergar os animais de caça 
e os peixes, com a precisão necessária. 

Nem Boporipa se considerava um doente, mas também se afligia 
com a diminuiçãq da visão. 

Os índios Atukaré e Haxipá, irmãos, sofriam de hernias ingui- · 
nais, que inchavam muito após marchas prolongadas, tão freqüentes. 
Só qq~ndo sofriam as dôres agudas das ínguas inchadas, queixavam
-se de estar "doentes." Denominavam as ínguas de Hapálatáx.ikína. 

Crianças que comiam terra, de ventre volumoso, e que, possivel
mente tinham vermes, eram criticadas pelos adultos, que as xinga· 
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vam de "imprestá veis", considerando o fato de comerem terra, antes 
como um "defeito moral". 

A pequena Kokolotó-Kurikfi,, filha de Jukuepa e Kokolot6 era 
débil mental" com acentuado retardamento físico, e era estrábica. 
Aparentava ter sete ou oito anos, mas tinha o comportamento equi
valente a três anos de idade. Não sabia brincar com as outras crian
ças e nem tomava parte ativa na vida emocional e intelectual da fa
mília. Tratavam.-na com carinho, incentivando-a a fazer pequenos 
trabalhos caseiros, tais como debulhar milho e triturá-lo no pilão. 
Era continuamente observada e orientada. 

Consideravam J(okolotó-Kuriká o que de fato era, uma "inca
paz", mas ninguém a considerava uma "doente". 

Durante a maior parte do tempo fi-0ava sentada num canto, .a 
balbuciar palavras ininteligíve'is ou a pular sozinha, repetindo nume
rosas vêzes fragmentos de frases ou palavras. Era benquista por 
todos e nunc,a maltratada. Apesar de sua não-partieipação na vida 
tribal, era plenamente aceita como membro da família a que per
tencia. 

Kupodanepá, intérprete informante principal do autor, tinha o 
fígado inchado, provável conseqüência_ de infecções palúdicas fre
qüentes. Sofria dôres nas costas, em diversas partes do corpo e no 
ventre. Alguns · meses mais tarde, êstes sintomas e.clodiram numa 
hemoptise, o que permitiu suspeitar tuberculose pulmonar. 

Sômente quando sofreu a hemoptise, e enquanto durou com suas 
conseqüências imediatas, é que o índio se considerava e os outros o 
consideravam doente. 

Al.aporepá, índio idoso, que, segundo diagnóstico médico sofria 
de doença de Parkinson, vivia sempre deitado numa esteira de palha, 
no chão. Pertencia à .família de Ju'kuepa, e todos cuidavam do do~l,e. 
com muito carinho. 

Afirmavam. os indios que Alaporepá ficara "as.."in1", ao ser atin
gido por nm tronco, quando faziam a derrubada de novo roçado. 

Por iniciativa do Serviço de Proteção aos fndios, foi enviado a 
Cuiabá, e lá ~ubmetido a tratamento na Santa Casa. Freqüentemen
te os índios perguntavam à respeito de seu parente. Regressou depois 
ao pôsto indígena. 

Um dia alguns parentes seus foram ao pôsto indígena, e lá fi
caram contra o seu costume, durante dois dias, e no terceiro dia, de 
madrugada "raptaram'" Alaporepá, ca:rregando o pesado homem as 
costas oito. leguas do pôstp até a malocà umutina. 

Lá o submeteram a tratamento por invocação de espiritos ao rit
mo do choealho. Ataram-lhe fortemente os músculós dos braços e 
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das pernas com tiras de entrecasca, para "parar a tremedeira" que o 
acometia periàdicamente (Prancha XLII). 

Alaporepá era considerado "doente" pela comunidade umutina. 

Tratamento de doenças: 

. Havia tratamento por invocações de espíritos de antepassados e 
pela aplicação de remédios. · 

As invocações consistíam em canções acompanhadas pelo ritmo 
do chocalho, dirigidas ao antepassado direto do· doente e que tinha 
o mesmo nome. 

Sinal infalível de haver d-0ença na aldeia umutina, eram lamenta
ções, choros ou gritos prolongados de algum .p~rente do enfêrmo._ 

Uma simples dor de dente ou um desarranjo intestinal de al
guém, podiam ser o motivo para uma lamentação em voz alta, pela 
qual o índio comunicava o fa~o à comunidade, ou dirigia-se aos espí
ritos para obter ajuda. 

Transcrito do diário de viagem: "Ouve-se o cantarç ritmado do 
velho Boporípa, acompanhado do bater do chocalho. Adoeceu sua 
mulher. Tem um dente inflamado e dolorido. De vez em quando, 
Boporipa, interrompe seu cântico, irrompendo em choros e lamenta
ções intensas." 

Desmaios, colapsos e côma eram interpretados, como um "afasta
mento temporário ou definitivo do espírito" da pessoa doente. lVIas, 
geralmente, não distinguiam entre uma pessoa já morta, ou apenas 
em estado inconsciente . 

Isto se evidencia pelo valor da palavra ''biá", que tanto pode 
significar "doente", como "morto", com a diferença de que, caso o 
falecido já esteja enterrado, acrescenta-s~ a palavra "motó - terra", 
para tirar a dúvida, pois significa que "o m.orto ou doente, já está 
enterrado - biá rriotó." 

Transcrito do diário de .viagem: "fluarepatá sofreu um colapso; 
os parentes ·apareceram já com pintura funerária, decorad9s inteira
mente com urucu e entoando canções fúnebres. Consideravam-na 
morta". 

"H·uarepatá voltou a si, com auxílio de injeções de Cardiazol1 

óleo canforado e algumas gotas de Coramina, que lhe apliquei, nos 
intervalos adequados." 

"Ao voltar a si, disse que seu e~pfrito já tinha estado no céu, e 
que tinha visto as manadas de porcos-do-mato daquele outro mundo." 

"Atribuíram seu restabelecimento a uma invocação à ancestral 
direta de Hu.arepatá, realizada pouco antes da minha intervenção." 

Sempre que um Umutina adoecia, seja em casos de males graves 
ou não, ouviam-se os choros e cânticos dos parentes, por horas a fio. 
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Se êsses chôros e cânticos eram. apenas lamentações ou se sempre 
incluíam invocações de espíritos, não pôde ser esclarecido. 

Para extrair um berne da raiz do nariz de Kokolotó-Kuriká, a 
pequena débil-mental, o pai colocou a menina sôbre uma esteira, na 
frente da casa, e adornou-se com os couros de animais às costas. 

Depois de apalpar longamente o lugar afetado, com ar muito 
preocupado, mandou trazer um pacotinho de f ôlhas, do qual tirou 
uma raiz, etó~ nativa das margens dos córregos .. 

Do interior dessa raiz, retirou, com o auxílio de um estilete de 
madeira, um pouco da massa, com a qual cobriu o orifício do berne. 

Observaram que, perto do ôlho o tratamento seria delicado, por
que se caísse um pouco da massa na vista, iria arder e coçar muito, 
prejudicando, possivelmente o ôlho. 

Após o tratamento, Minikamá-Mixtna, a velha avó da criança, 
irrompeu em altas lamentações de chôro, durante horas seguidas. 

Também foi acompanhado de lamentações, o tratamento de uma 
indigestão, além de massagens no ventre, que tinha sido coberto com 
uma camada de fôlhas sêcas ao fogo e trituradas. 

Quando os dois sobrinhos· da paciente terminaram com a massa
gem, a velha Minikamd-Mixína, continuou com o mesmo tratamen
to no dorso e quadris da doente, virada de bruços. Tôda esta ope
ração durou perto de dez minutos. 

Os demais presentes conversavam e riam despreocupadamente. 
A doente, Miníkamá:.,Kuriká, estava numa casa de festas abandonada, 
a poucos passos de sua morada, e que no momento estava sendo usa
da como cozinha, onde faziam provisões, secando peixe no moquém. 

Ao anoitecer, porém, o marido de Minikamá-Kuri'ká, os dois 
filhos, a filha mais velha e a velha avó Minikamá-Mixína, levaram 
suas esteiras de dormir para o dormitório improvisado. A velha avó 
entoou o cântico choroso durante mais ou menos uma hora. 

Não sabiam tratar feridas purulentas, que os atacavam às vêzes 
de forma epidêmica. 

Também não tinham meios para combater a sarna, que grassou, 
devido ao estado de fraqueza,· após a epidemia de coqueluche e bron
co-pneumonia. 

Ao recém-nascido perfuravam os lóbulos das orelhas, apertando 
um anel de côco de tucum aberto, até que, pela pressão exercida, o 
lóbulo era perfurado. Na ferida colocavam carvão "para facilitar a 
cura." 

No prolongamento da corda do arco, enrolada numa extremidade 
do mesmo, guardavam, enfiado debaixo da corda, um ferrão de raia, 
que, além de ser eventualmente uma eficiente ponta à guisa de lança, 
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era .usada como instrumento para tirar estrepes e espinhos dos pés, 
que entravam durante as caminhadas na mata, cheia de palmeiras 
rasteiras de tucum. 

Os Umutina, comumente, queimavam objetos que os tinham fe
rido. Durante uma caçada, Atukaré espetou o pé num galho agudo, 
causando forte hemorragia. Calmamente, cortou o galho, guardou-o, 
e ao chegar em casa, jogou-o no fogo, observando como era destruído 
pelas chamas. 

Para "fortalecer os olhos", aconselhavam colocar a "flor do bico
-de-mutum-cavalo'' - hubeotorokunoberete (hubé - mutum, otó -· 
bico, rokuno - ?, berete - vermelho) aquecida, sôbre as pálpebras, 
com ligeira pressão. Afirmavam que a visão melhorava imediata
mente. Não foi possível de3cobrir o nome científico desta planta vis
to ter-se perdido tôda a coleção botânica, quando o autor foi vítima 
de um acidente na mata. 

Diziam, também, que "fazia bem aos olhos, olhar os primeiros 
raios do sol nascente." 

Como atadura e também como tampão na menstruação, usavam 
faixas de entrecasca macia, bem batidas. 

Mel de abelhas silvestres, segundo MAX ScHMID'r (1941, p. 21), 
era usado como remédio: "En lo que respecta el tratamiento de en
fermedades, yo recibi solamente la indicacion de que los Umotina su
friendo dolores de oídos, aplican miei puesta dentro del orificio au
ditivo." 

O tabaco, como recurso terapêutico, usado entre tantas tribos 
indígenas pelo médico-feiticeiro, era totalmente desconhecido entre 
os Umutina. 

Resina de jatobá era usada freqüentemente para diversos trata
mentos. Contra tosse e bronquite, aplicavam-na como cataplasma 
sôbre o peito e costas, cobrindo-a com uma camada de fôlhas verdes, 
sêcas e trituradas. 

O índio Manoel Benedito, morador do pôsto indígena, tinha sido, 
há vários anos, mordido por uma cobra venenosa. O pé direito, desde 
então, estava inchado e dolorido, impedindo-o de andar. Numa das 
minhas idas ao pôsto, Manoel Benedito me pediu, que transmitisse 
a Jukuepa, um pedido de lxoré - resina de jatobá, para esfregar 
no pé. 

J ukuepa me respondeu, com certo tom de impaciência, que isto 
não teria nenhum resultado, o que Manoel Benedito devia fazer, era 
dar um talho no pé inchado para dele extrair todo sangue ruim. ·-Contra dor de dente, conheciam a raiz de um arbusto, de sabor 
apimentado, Hibokoré, que era mastigada e aplicada no dente. O 
exemplar da coleta, também foi perdido. 
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Mas, às vêzes, preferiam remédios, provàvelmente mais eficazes, 
de minha farmácia. 

Não assisti escarificações e nem tive notícias ou sinais de que 
eram praticadas pelos Umutina. 

Conheciam o impaludismo que eram capazes de diagnosticar 
com exatidão, conforme pude verificar: Adoeci de malária, pela pri
meira vêz, desconhecendo os sintomas. Pedi a Mitoponepd, em cuja 
casa eu morava, que me curasse. Sua resposta foi uma simples e 
franca risada: "Você, que tem tantos remédios bons e nos tem cu
rado sempre, como é que prefere o meu método de curá-lo?" Afirmei 
que meu remédio tinha-se esgotado. M itoponepd saiu do rancho. 
Percebi que voltara, ao sentir um cheiro de f ôlhas tostadas. Em 
seguida o índio apareceu na minha rêde, oferecendo· me um feixe 
de cipós para amarrar ao redor de miD.ha cabeça dolorida ( azó ko
xiporé - cabeça grande). Quando recusei, aconselhou que cheirasse 
os cipós, e usasse o feixe como travesseiro. 1~rouxe, tambén1, um 
chá quase prêto que insistiu para que tomasse. O informante Ba
kaldna, explicou ser I mburukdlana xibíritu - chá de casca de quina. 
Era muito amargo e provocou após cêrca de meia hora intensos vó
mitos e alívio por algum tempo, mas depois, a doença se agravou 
de tal forma, que os índios resolveram transportar-me até o pôsto 
indígena. 

Só depois fiquei sabendo que tinha sido malária e que os Umu
tina tinham, não só acertado no diagnóstico, mas também me deram 
o remédio certo. 

Chá de casca de quina era usado pelos U mu tina para debelar 
estados febris, inclusive a malária. 

Contra "dor no peito", resfriados e bronquite tomavam chá de 
casca de jatobá, no lugar de água. 

O limiio, de introdução recente, era por êles muito apreciado 
como remédio contra resfriados. Freqüentement.e me pediam que 
lhos trouxesse, mesmo quando não estavam doentes. Deram-lhe o 
nome de Bdropárokwá, ou seja fruta (sufixo kwd) do bdro-páro ·
limoeiro. O nome para remédio em geral era Ba]>áro ou bdru-báru. 

Além de limão e do chá de casca de jatobá, usavam chá de ca
pim-bebeca ou capim-limão, para resfriados, que também aprenderam 
dos neobrasileiros da região. 

Durante o colapso profundo e demorado de uma criança, os ín
dios, com mostras de desespêro, procuravam "afastar" a morte, ou 
seja o que fôr, que a provocava, brandindo um grande chocalho de 
cascos de anta, veado e gado por sôbre a cabeça e corpo do mori
bundo, durante mais de uma hora, sem interrupção. 

Mais tarde se revezavam a tocar uma buzina de rabo de tatu
-canastra com sons profundos e lúgubres, em vaivém perto da criança, 
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sacudindo-a em seguida, como se sacode um relógio .que parou, e ao 
qual se tenta dar movimento. 

M édicos-jeiticeiros e eclipses. 

Não existiam médicos-feiticeiros entre os Umutina por ocasião 
de minha visita. 

Segundo ÜBERG, op. cit.: "The Umotina do not appear to have 
shamans". Nos mitos da tribo são pessoas más, aos quais se atribui 
a origem da dor de dente, que "não havia antigamente". (Vide: Mi
tos, lendas e contos). 

Numa das lendas, uma mulher é punida com dor de dente por 
seu comportamento reprovável, de praticar o coito numa estrada de 
mata, "à vista de todos". Na outra, a dor de dente é provocada por 
um médico-feiticeiro sem motivo aparente. Em ambas as versões, o 
médico-feiticeiro mau é punido com a morte. 

Os l.Jmutina confirmaram esta fama de seus médico-feiticeiros, 
dizendo que eram "muito ruins", e até "matavam", mas que, ao con-
trário do que consta nas lendas, não os executavam. · · 

Observei que qualquer dos índios parecia saber como invocar 
espíritos para obter cura, não havendo pessoas especialmente treina
das ou incumbidas para tal. 

0'.BERG (1953, p. 110) confirma isto: "Every man is believed 
able to call up any friendly ghost." 

"That night the man will meet the ghost in his dream, who will 
then tell him what to do in order to cure himself or a sick rela tive." . 

Porém, as invocações nas eclipses, eram realizadas sômente pelos 
que conhecia~ os versos. 

A êste respeito, o informante Bak,alána disse: "Quando a lua 
queima, sabem que alguém na aldeia tem que morrer, ou, os 'civili
sados' vão atacar." 

"A aldeia tôd.a dança a noite inteira, cantando com o chocalho, 
até acabar o fogo." 

"O pai de J{ upodonepá previu que seu irmão ia ser morto pelos 
civUizados. '' 

"A lua sabe que vai acontecer alguma coisa, e a gente dança 
para acontecer longe." 

Não observei se atribuíam o mesmo às eclipses solares, conforme 
se pode deduzir da invocação transcrita abaixo. 

Durante a realização de um dos cerimoniais do Ritual do Culto 
aos Mortos, pela manhã, o sol entrou em eclipse total, perfeitamente 
visível. 

Pensei estarem muito ocupados com o ritual, para não se terem 
apercebido do fenômeno. Chamei atenção dêles, mas não se mostra-
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ram interessados. Disseram simplesmente, que era 'chuva' - boindá, 
encobrindo o sol, e não um 'incêndio do sol', e continuaram com suas 
danças e canções. 

Sômente Atukaré, com ar de chacota, disse que isto seria o pre
núncio da morte de todos os neobrasileiros. Mas também êle se vi
rou, sem dar maior importância ao fenômeno. 

A eclipse durou das 11,5 às 12,10 hs. 
"Quando a lua queima, o sol queima, advinham (sol e lua estão 

advinhandor) que vai acontecer qualquer coisa. Pessoa vai morrer, 
ou qualquer coisa. Quando tinha maloca grande, o sol queimou e 
ficou tudo escuro. O sol rachou pelo meio, foi cortado por uma nuvem 
comprida; Depois de três dias morreu o irmão de Amajú - sol quem 
advinhou. A lua advinha que vem guerra com os 'civilizados', morre 
muita gente, quando os civilizados atacam." 

Invocação por ocasião das eclipses, vide ~'Mitos, lendas e con
tos" - Roubo das panelas. 

25. Morte e sepultamento 

. Em caso de morte, segundo informações dos índios, a mulher 
era tôda pintada com urucu, adornada com novos brincos de penas 
coloridas, vestida com uma saia tubular nova e levava nas mãos o 
pau de cavar. 

O homem era tingido de vermelho do alto da cabeça até os olhos 
e pintado de prêto todo o corpo. Uma lista amarela de barro pas
sava sôbre os olhos, descendo pelas faces. Colocavam-lhe a "coroa dos 
velhos" - bárepôdo, passando os cabelos compridos pelas duas aber
turas e amarrando-os ao redor da cabeça com a faixa de algodão -
ajupú, além de um enfeite de rabo de arara no alto da cabeça; nas 
mãos sôbre o peito seu tacape-espada, seu arco e flechas. 

Enrolavam o morto numa esteira de palha de buriti, usada tam
bém para sentar-se e dormir, e o colocavam numa sepultura de cêrca 
de um metro de profundidade, dentro do rancho, de preferência no 
lugar de dormida de um parente próximo, que estendia dep_ois sua 
esteira por cima da sepultura. Todos os seus bens eram destruídos. 

Observações mais detalhadas puderam ser feitas por ocasião da 
morte de uma criança. 

Diário de viagem: 

21 de setembro de 1944: O filhinho de Atukaré e Barukolotó, 
de cêrca de dois anos de idade, está muito doente. Coqueluche com 
complicações e verminose. Ainda é amamentado. Apesar de especial 
alimentação adicional está enfraquecendo dia a dia .. 

Às dezesseis e trinta encontro-me com Atukaré no acampamento 
de co~inha (da expedição) à margem do rio Paraguai, cêrca de meio 
quilómetro da maloca umutina. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 215 

Pela terceira vez em três dias, vem um índio anunciando a morte 
do filho de Atukaré, Jukuepa-Kurikd. Hoje corremos 'de novo para 
lá. Desta vez é sério. Ao chegar no extremo do roçàdo em que se 
acham os ranchos de palha dos índios, ouvimos o tom surdo do ·cho
calho e o canto monótono, acompanhado de lamentações, que exe
cutam em caso de morte. 

No rancho estão todos reunidos em tôrno do moribundo: pai e 
mãe, dois tios paternos, avô e avó maternos, duas tias maternas e a 
velha bisavó da linha materna, exceto as crianças e dois jovens tios 
maternos ausentes. 

Cantam e choram, outras vêzes bradam, como que zangados, 
gesticulando e ameaçando com suas facas algum inimjgo invisível. 
Todos estão ricamente adornados e pintados: alguns com o rosto 
vermelho, como também parte do corpo, outros de prêto, de sumo de 
genipapo e o rosto com o prêto reforçado por fuligem. Os homens 
estão de pé, apoiando-se no tacape-espada. Trazem o bôdo ( diadema 
de penas de arara) na testa. Das costas pendem-lhes couros de onça, 
lontras e jaguatirica. 

A criança está fria, barriga inchada, pernas e braços finos, quase 
sem cairne. Membros e a cabeça caídos, olhos fechados, dentes e pu
nhos cerrados, com caimbra. Respira ainda fracamente. 

Volta um pouco a si, gemendo dolorosamente. Os parentes co
meçam a sacudir a criança, levando-a de braço em braço, sacudindo-a 
incessantemente, como se f ôsse um chocalho. 

Põem água a ferver. Alguns saem em busca de hervas medici
nais. Dão-lhe um banho morno, esfregando as hervas no corpinho, 
cada meia hora, mais ou menos. 

As caimbras passam temporàriamente, e voltam mais· fortes. Os 
pés estão contorcidos, mãos fechadas, dentes cerrados, olhos revira
dos. Uma das tias, Minikamá-Kuriká, pergunta quais seriam as causas 
das terríveis caimbras. Respondo que acho ser "ebaki kuriká" -· 
"vermes". A mulher põe-se a rir alto, respondendo que vem de "páca, 
páca, páca!". Procurando alguma tradução para o português, não 
percebi logo, que ela estava falando português: o roedor paca! 

Katulá, tio materno, que entrementes tinha· chegado, logo se di
rige para fora, disparando com a espingarda de vareta que eu lhe 
tinha dado, . grita em seu idioma: "Paca e capivara estão matando 
tôdas as crianças." 

Atirou para afugentar "as sombras ou espíritos daqueles roedo
res", de cuja carne comeram há algumas semanas, contrariando a 
tradição. 

. . 
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Ao anoitecer todos os parentes se retiram. Os pais foram buscar 
um chocalho de cascos de boi, anta e caitetu (amarrados em curtas 
cordas de tucum) e durante várias horas o sacodem perto dos ouvi
dos da .criança. 

Em seguida procuram um chifre de boi com a ponta cortada. 
Convidam-me para fazê-lo soar, mas apenas consigo tirar-lhe um som 
fraco. 

Insistem: "Buzine! Buzine!", ao que respondo, em evasiva: 
"Imi nanixí!" - "Eu não sei!" 

Buscam um dos tios jovens, que toca no chifre por sôbre o corpo 
da criança, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, durante várias ho-
ras. 

Quase meia noite reina calma, finalmente. As duas horas a crian
ça morre. Nenhum chôro dos pais traiu o fato. Em silêncio, tingem
-na totalmente de urucu e colocam-na sôbre uma esteira. 

O pai enfeita o menino com um diadema novo de penas de arara. 
Sua mãe lhe aplica pendentes de orelha, novos e multicôres, que re
tira de u1n saco de palha trançada. Dobram as mãos do mortó sôbre 
o peito, e o fazem segurar um pequeno arco e três flechas. 

Vêm os parentes. As mulheres deitam-se sôbre o morto, cho
rando e exclamando palavras de carinho. A bisavó materna pronun
cia em voz alta os nomes do neto, afirmando ser "filho de Atukaré e 
Barukolotó, neto de .Jukuepa e Kokolotó, e bisneto de Kaimanepá e 
Minikamá-Mixina". (Na realidade a mãe do morto é enteada de 
J nkuepa). 

Aproxima-se o avô materno, deita-se sôbre o corpo e lamenta 
com palavras de carinho seu falecimento. Levanta-se e marca um 
retângulo no meio do chão do rancho, com a sua clava-espada, co
meçando logo a escavar a sepultura, até uns sessenta centímetros de 
profundidade. Com as mãos afasta a terra para os lados. 

Todos os índios presentes estão adornados. Sérios uns, chorando 
outros. Canta agora o avô, ao ritmo do chocalho. As mulheres la
mentam, chamando a criança falecida pelos nomes mais afetuosos. 

Aproxima-se· a madrugada. O ar está cheio de fumaça · das quei
madas do mato e dos campos, e .o céu coberto de nuvens. 

Os pais continuam mudos, sem pranto. A mãe busca uma nova 
esteira de palha de buriti, onde deitam o morto, na mesma posição. 

Continuam os choros e os cantos funerários num rítmo acelerado 
e intensificado. 

A.s mulheres, mãe, avó e bisavó, colocam o pequeno defunto, 
enrolado em sua esteira, na cova. Neste momento os choros se tor
nam mais intensos. Estendem por cima do corpo uma outra esteira 
nova. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 217 

Os choros e cantos fúnebres continuam o dia inteiro, alongando-se 
por tôda a noite seguinte. 

Na madrugada todos os parentes estão novamente reunidos ao 
redor da sepultura, semi-aberta (Prancha XLIII). Cantam e choram, 
e os homens às vêzes gesticulam enraivecidos com seus tacapes-espa
da ou os facões de aço. 

Aos primeiros raios do sol, abrem a esteira que envolve o corpo 
e colocam uma arara vermelha, recém-morta "que lhe pertencia em 
vida." 

Mais uma vez se atiram sôbre o corpo. Afastam .as moscas, 
atraídas, e logo fecham com terra a sepultura, colocando por fim, as 
esteiras de dormir do casal enlutado, que dorme nêste lugar, de ora 
em diante. 

Os cantos funerários ao ritmo do chocalho, continuam dia e noite 
em revezamento. Ora canta o pai, ora o tio paterno mais velho, o 
avô materno (não vive mais o avô paterno). 

Imediatamente após o entêrro, pai e mãe começam .. a destruir 
"tudo que pertencia ao filho", ou do que êste se servia: As conchas 
fluviais com que comia (colher), as cabaças, os fusos com os quais 
sua mãe tinha fiado o algodão para a fita do nó de seu cabelo. De 
um feixe retiram alguns panos, um cobertor, que rasgam e queimam. 
Quebram o restante de suas flechinhas. 

"Nada deve sobrar do morto, que partiu para outra vida." 
24 de setembro de 1944: Os cantos e as lamentações continuaram 

por tôda a noite e ainda ao amanhecer. Já é dia claro. A mãe se di
rige para a roça, onde despedaça tôdas as plantas que pertenciam 
ao morto - algodoeiros, mamoeiros e outras. 

Atukaré, o pai, deixou de se alimentar durante vários dias, di
rigindo-se aos lugares da mata onde tinha ido acompanhado de seu 
filho, cantando ao "espírito do pequeno." 

K upodonepá conta que "quando uma criança pequena morre, 
chega ao céu já crescidinha, sabendo falar. Os velhos chegam lá mo
ços e sadios. Quando as crianças chegam, a gente do céu· pergunta: 
Quem é sua mãe ? Quem é seu pai ? Quando os pais não gostam dos 
filhos, êstes dizem que não precisavam morrer, mas foram, porque os 
pais judiavam dêles." 

"As almas vão para o céu e lá ficam. Quem enterrou pai e mãe, 
vai ·para o mato e procura um tuiuiú, mutum ou gavião, que é tra
tado no lugar do morto." 

Os Umutina não gostavam de abandonar os ranchos com sepul
titras. Tendo que construir novo rancho, mais perto do novo roçado, 
não os queimavam, como faziam com os ranchos velhos sem sepul
turas, mas transformavam-nos em cemitérios (Prancha XLIV). 
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Não muito distante da maloca umutina, encontravam-se três pe
quenos ranchos velhos. Num dêles estão os restos mortais do marido 
da velha Minikamá-Mixína, o fndio Kaimanepá, e no ranc~o ao la
do, as sepulturas dos filhos de Atukaré. 

O terceiro rancho não tem sepultura, mas também não foi quei
mado talvez por estar muito perto dos outros. 

O rancho em que se encontra enterrado Kaimanepá, marido de 
Minikamd-Mixína, foi derrubado e em- seu lugar erigido um menor, 
cuidadosamente circundado por um rêgo e valeta', para "evitar que 
as águas pluviais possam molhar a sepultura - epámotó, e molestar 
os mortos.'' 

Sôbre as sepulturas das crianças bem como a do velho, há uma 
camada de fôlhas de palmeira e uma esteira de palha por cima, "que 
pertencia aos mortos" ( ?) (Prancha XL V). A cobertura de palha 
dos ranchos é nova. Cuidam dêstes ranchos-cemitério durante "al
gum tempo", até que suas moradas se tornem distantes demais. 

Os Umutina criticavam muito o modo pelo qual os seus parentes 
eram enterrados no cemitério do pôsto indfgena: "Atirados todos 
juntos, não havendo nem cantos e nem festas depois de sua morte, 
enquanto que êles os enterravam em suas casas, com cantos e cho
ros." 

Também comentavam o fato de poder "chover para dentro das 
sepulturas, e a água molestar os mortos." 

Uma menina umutina, parente próxima dos que viviam na mata, 
morreu no pôsto indfgena. Os Umutina, não querendo que ela fôsse 
enterrada à moda cristã, a foram buscar, carregando-a num caibro, 
até a maloca, onde foi enterrada em um rancho de seus parentes. 

Todos os ranchos sem sepultur~, eram sistemàticamente queima
dos, "para evitar que se tornem morada de espíritos maus." 

Era atuação importante para os Umutina, que os bens deixados 
pelo morto e destrufdos pelos parentes, também desaparecessem, se 
desfizessem ràpidamente. É o que se deduz dos seguintes fatos que 
transcrevo do diário: 

"Dei a M atárepata um bracelete de metal esmaltado e outro à 
sua irmã Huárepatá. Pouco depois Matárepatá mo devolve, dizendo 
que é "pikína" - feio, ruim. Huárepatá traz também o seu, expli
cando que, quando morrer, êle durará mais que seu corpo. Tudo o 
que me pertence deve ter a duração do meu corpo, e nada perdurar." 

Era também, um dos motivos porque não gostavam que se ti
rasse sua fotografia, argumentando que "esta perdurava seu corpo, 
depois de sua morte." 

O que fazem com as facas e as ferramentas de lavoura, que re
ceberam ultimamente, não sei. 
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Os pescadores após usar o cipó-timbó para impregnar os lagos, 
'Com sua seiva entorpecente, queimavam-no antes de se retirar, pelo 
mesmo motivo. 

Contavam os Umutina, que os inimigos mortos, nas antigas 
guerrilhas mantidas entre os vários grupos da tribo, eram "empurra
dos num buraco de tatu, ou forçados para dentro dum tronco ôco, 
caído." 

26. Significação religiosa dos animais cativos 

Os Umutina tinham em seus ranchos aves silvestres domestica
das, além dos cães (imprestáveis para a caça, em geral) e um único 
gato. 

No rancho grande contei: um tuiuiú adulto, cinco mutuns, duas 
a três jacutingas, dois gaviões, dez araras canindé e vermelhas, al
guns papagaios e numerosos periquitos. 

No rancho das duas irmãs Matárepatá e Huárepatd existiam dois 
tuiuiús, adultos, dois a três mutuns, algumas araras, papagaios e 
periquitos, e no terceiro rancho, mais afastado, de Kumalatá-Babi
dow, apenas um mutum, duas araras, papagaios e periquitos. 

Freqüentemente, os caçadores traziam filhotes de pássaros, mes
mo insetívoros, que morriam por serem alimentados invariàvelmente 
com mingau de milho ou de mandioca. As aves de rapina eram tra
tadas adequadamente com. carne. 

Katulá, certo dia, trouxe dois filhotes implumes de arara canin
dé, que foram carinhosamente criados por Barukolotó, com milho 
mastigado. 

Tôdas estas aves viviam sôltas. Aos mutuns e gaviões apenas 
amarravam uma cordinha a um dos pês. Dormiam à sombra da 
casa ou na cumeeira, e recebiam, diàriamente seus alimentos. Os mu
tuns, alimentados com milho amolecido n'água, eram mansos e co
miam da mão do dono. Para os gaviões, flechavam lagartixas ou 
um passarinho. Os tuiuiús recebiam peixes e os índios até realizavam 
pescarias com timbó, especialmente para alimentar aquelas aves gran
des, que, sempre famintas, aproveitavam tôda a oportunidade para 
furtar comida. 

Aproximavam-se, furtivamente, dos ranchos, e com golpe cer
teiro fisgavam um peixe .ou ave de caça. 

Jocosamente, as mulheres os enxotavam, jogando-lhes uma acha 
de lenha, certeira ou não, o que as fazia às vêzes, abandonar a prêsa. 
Quando ficavam demais atrevidas, as donas as pegavam pelas asas, 
por traz, e as enfiavam e fechavam numa choça de galhos e fôlhas 
de palmeira. Alí passavam também a noite, a princípio sob protesto 
traduzido pelo estalar, zangado, dos compridos bicos. 
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As crianças brincavam com os tuiuiús, atiçando-os até que êles . as perseguiam. 
Nas grandes excursões de pesca com cipó-timbó, os tuiuiús se

guiam expontâneamente os índios pela mata, lá esperando e recla
mando seu quinhão, estalando impacientemente os bicos. Os pesca
dores lhes atiravam peixes, que as aves apanhavam no ar. 

Em dias quentes, as mulheres despejavam água por cima dos 
tuiuiús, para refrescá-los, e, como não havia águada perto, davam-lhes 
de beber, pelo bico a dentro com uma cabaça. · 

Com sol a pino, tôdas as aves procuravam frescor e sombra no 
interior dos ranchos, misturando-se com seus moradores, seja nas es
teiras, pelo chão ou sôbre os catres_; mutuns, araras, a comer das 
panelas dos índios, ou êstes a lhes oferecer pedaços de beiju. Os ga
viões recebiam caça, e os tuiuiús, logp dêles procuravam furtá-la. 

No inverno, com os rios e lagos cheios, tornava-se difícil apanhar 
peixes em quantidade suficiente para os insaciáveis tuiuiús. tstes, 
então, apanhavam gafanhotos, baratas e outros insetos nos capin
zais e nas casas. Afirmavam, os Umutina, que os tuiuiús, naquela 
época f àcilmente morriam de f orne. 

Numa ocasião, faminto, um dos tuiuiús caçou um sapo (bufo), 
cujas secreções glandulares são venenosas. Correram muito tempo 
atrás da ave, até que elà o deixou cair. Despejaram água abundante
mente no bico da ave, e, os índios M itoponepá e Y arepá, d!-!rante 
muitas horas à noite, andaram nervosos em seu rancho, ralhando 
com suas espôsas respectivas, por "não terem tido bastante cuidado 
com as aves." 

No inverno, durante o Ritual do Culto aos Mortos, morreu um 
dos tuiuiús da casa dos dois índios. A ave era "portadora da alma 
de Bakot,apú, tio de M atárepatá e Huárepatd." O animal foi enterra
do no próprio rancho, .e houve lamentações, como na morte de um 
ente querido, pôsto que em menores proporções. 

Um outro tuiuiú veio a morrer, e a respeito de seu sepultamen
to o seguinte consta do diário de viagem: "23 de Janeiro de 1944: 
Noite alta, quase madrugada, ouve-se o chôro da velha Minikamá
-Mixína e de sua filha Kokolotó. Morreu o tuiuiú, que "era portador 
da alma da filhinha pequena de M inikamá-K uriká" (houve incerte
za nesta informação, pois, mais tarde afirmaram ser portador da al
ma de Kaimanepá, marido falecido de Minikamá-Mixína). 

Em vida, a. velha dava à bela ave todos os petiscos que arran
java. Quando tirada do ninho, quebrou a perna, e nunca ficou total
mente curada. Agora desenvolveu-se uma bexiga, cheia de . sangue. 
Já estava deitado durante vários dias, não podia mais ficar de pé, 
definhou e morreu de inanição. 

A velha índia cavou uma sepultura ao lado de sua fogueira e 
perto de sua esteira de dormir. Deitou nela a ave, verteu lágrimas 
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\ e fechou a ·cova, alisando a terra com suas mãos. Ficou com algu
mas penas da asa. Durante a tarde lamentam-se duas mulheres ao 
ritmo do chocalho. As vêzes tôdas as mulheres do rancho grande 

1 
choram. A mais velha geme baixinho." 

\ No fim de minha primeira visita, novembro ·de 1943, Jukuépa 
se dispôs a trocar dois mutuns p9r um facão com bainha e um ma-
chado de aço. · 

No dia da partida, entretanto, quis anular a troca, sem devol
ver-me as ferramentas. Insistindo no negócio, J itkuépa, finalmente, 
agarrou as aves e as colocou no caixote. No desconhecimento de seu 
significado religioso para os Umutina, levei-as. 

Quando, alguns dias mais tarde, o índio Onanepd, morador do 
pôsto indígena, onde me encontrava ainda, foi à maloca umutina, 
J ukuépa, imediatamente lhe perguntou sôbre o paradeiro das aves, 
mandando-me o recado, para "não levá-las mais longe, pois . chora
ria muito, sentindo sua falta como se tivesse morrido um membro 
de · sua família." 

Considerando-as pagas, levei-as ao Rio de Janeiro, e, ao voltar, 
em janeiro de 1944, J(atuld, filho de Jukuépa, me recebeu com fran
ca hostilidade. Várias vêzes, me ameaçou com arco e flecha, não 
me agredindo, por ter sido proibido por seu pai, "que_ não queria mais 
briga com os 'Uáse', os odiados Civilizados." 

Durante um dos cerimoniais do Ritual do Culto aos Mortos, 
Katuld, aborrecido com a minha presença, chegou a puxar de uma 
faca afiada e me gritou "Uáse, vai caçar porco. Queria enterrar esta 
faca em tua barriga, para que caias no chão morto!" 

Explicaram, finalmente, que os dois mutuns, trocados com J u
kuépa, e por mim levados longe, contra sua vontade, eram portadores 
das almas do avô e avó de Katuld, daí a sua zanga, que, mais tarde 
se abrandou. 

Numa outra ocasião, Haxipd, ofereceu um de seus mutuns em 
troca. Mas sua mulher, Minikarrid-Kuri'ká, se opôs, explicando tra
tar-se de portadora da alma de seu pai, e que lhe tinha sido presen
teado pelo marido, ·por ocasião de sua morte, 

Os tuiuiús, os mutuns e gaviões, era todos "portadores de almas 
de parentes dos Umutina", e cada um er~ propriedade de determi
nado índio. Havia, entretanto, algumas aves que não eram "porta

. doras de almas" e que os índios guardavam, "para uma morte even
tual, para que a alma se reincarnasse mais depressa." 

No fim do verão, ao aproximar-se a temporada indicada para a 
realização do ,Ritual do Culto aos Mortos, arrancavam as penas das 
9.sas dos tuiuiús, e as penugens dos mutuns, confecionando com esta 
matéria prima os enfeites para os cerimoniais, que eram feitos exclu
sivamente com penas de aves portadoras de almas. 
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Quando os mutuns mansos se perdiam na mata, ou sofriam quais
quer acidentes, o dono e seus parentes choravam, às vêzes durante 
tôda a noite. 

E, quando morriam na aldeia, eram enterrados no próprio rancho, 
com o mesmo cerimonial com que tinham enterra.do o tuiuiú. 

Também araras eram enterradas no rancho, resumindo-se o ceri
monial em chôro de poucos minutos. 

Consta do diário de viagem a respeito: "11 de janeiro de 1944. 
Morreu, durante a noite, uma arara velha. Antes do amanhecer, 
M itoponepá, f êz uma pequena cova, em baixo da sua esteira de dor
mir. Cobriu o fundo com fôlhas de pacova (Helicônia), deitou nela 
a arara e cobriu-a com terra. Depois recolocou cuidadosamente o 
resto da terra. Forrou o chão com fôlhas de palmeira acuri, e desdo
brou sua esteira de dormir por cima da sepultura da ave. Não houve 
nenhuma cerimônia ou maior manifestação de tristeza." 

Os parentes mortos são também enterrados no lugar de dormida. 
Em caso da morte de uma pessoa, colocavam, às vêzes, uma arara 
morta na sepultura. Neste caso não se tratava de uma "ave porta
dora de alma.'' 

Para "portadores de almas" preferiam tuiuiús, gaviões e mutuns, 
(Pranchas XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX) às vêzes no entanto, 
também araras. 

Os papagaios e periquitos ou outras aves, eram simples xerim
bados, sem ligação com suas idéias de migração de · almas. Ãs vêzes 
cediam-nos em trocas aos visitantes. 

Sempre que podiam, traziam tais aves da mata, mas para as 
aves "portadoras de almas" esforçavam-se ainda mais, conforme ex
plicavam: 

''Quando alguém morre - um índio é convidado a enterrá-lo. 
~ste mesmo índio, em seguida, sai à mata, para pegar um filhote 
de animal, que será portador da alma do morto. Tuiuiú, gavião e 
mutum são os preferidos." 

"Quando morre uma destas aves, é enterrada no rancho." 
Nunca, os Umutina, comiam dêstes animais, e não os cediam, 

mas. às vêzes caçavam os da mata para alimento. Aos mutuns ar
rancavam, de vez em quando, as penas para preparar os enfeites 
braçais - xuáre1 distintivo tribal. 

Na morte de uma ave, a alma do índio não reincarna, mas se 
afasta, mesmo que exista outro animal em casa, que poderia servir 
de portador. 

Esta última informação, entretanto, não foi confirmada por ou
tro índio, mas parece verdadeira. 

! 
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27. Almas e Espíritos 

Segundo o índio J ukuepa, a pessoa tem três almas. Uma vai 
para o "céu", outra se reincarna em animais, e o destino da terceira, 
não pôde ser averiguado pelo autor. 

Sôbre a alma que se reincarna, explicaram, que o índio vê em 
sonhos, o animal que sua alma escolherá, quando morrer. Comuni
ca-o aos parentes, que, em caso de sua morte, providenciam. o .tal 
animal, para ser o "portador da alma." 

Preferem tuiuiús, gaviões, mutuns e araras, que então, vivem na 
comunidade indígena, tomando o lugar do morto (vide Significação 
Religiosa dos Animais Cativos). 

Outras almas, entretanto, encarnam-se em animais que não são 
apanhados e amansados, tais como onça, anta e porco-do-mato. 

"·Quando uma moça namora com um, e depois casa com outro, 
o namorado desprezado pode virar onça e a come." 

"Muitas onças foram gente. Quem morre com barba muito 
comprida, vira onça e come aquêles de quem não gosta." 

Os Umutina faziam distinção entre a abóbada celeste - Barotó, 
e um "céu religioso" - Baróza. 

Neste último encontram-se as almas dos Bolóriê, antepassados. 
A informação seguinte é de Kupodonepá, informante, e que viveu en
tre os civilizados da região: 

"Se o índio foi bom, sua alma vai para o céu. Se foi ruim, errará 
sempre, acima da mata, sem comida, nem bebida, abrigo ou sossêgo." 

"Bom é, quem trata bem as crianças. Não as bate. Ê calmo e 
não faz mexerico. Ê bom caçador e tem roça grande." 

"Ruim é, quem maltrata crianças, o preguiçoso, mentiroso e as
sassino." 

Do Diário de viagem, 30 de dezembro de 1944, transcrevemos: 
"Quem tem raiva de crianças, os espíritos levam embora. Aparecem, 
quando a gente adormeceu. Sente-se cheiro de almécega e urucu. 
Nesta noite é que está aí." 

"Também pode aparecer no mato, ataca de noite a gente, mas só 
quem tem raiva de crianças." 

Almécega, conforme se pode deduzir de diversos mitos, .é consi
derada "comida das estrêlas", seja quando vêm para a terra em for
ma de gente e também no céu. Para os Umutina, as estrêlas são seus 
antepassados. 

Havia divergência quanto à interpretação do "Céu". Afirmavam 
uns que, "lá é bom, é o mundo dos espíritos~ As almas, lá, comem 
beiju e bebem bebida gostosa de milho ou mandioca." 

"Quando um índio na terra adoece, seus parentes, do céu olham 
por êle. Aparecem-lhe em sonho e_ tateiam o lugar da dor. Todos os 
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dias, as almas cuidam dos parentes na terra. Muitos índios já viram 
almas de seus parentes em sonho." 

l\ilas, em alguns mitos, em que índios da terra foram ao céu, 
êstes lá sofriam, pois "as almas, seus parentes só comiam almécega 
e não havia fogueiras para se aquecer", ou, num outro, as almas se 
transformavam em passarinhos e voavam, deixando o visitante só e 
infeliz. 

Quando Jukuépa tentou persuadir a alma de sua filhinha Koko
loto-Kuriká, que tinha sido levada pela "saracura do céu", a voltar, 
dizia: "no céu não é bom!" (Vide Doenças e seu Tratamento). 

As almas dos Bolóriê - antepassados, eram convidadas para as
sistir ao grande Ritual do Culto aos Mortos (vide Capítulo referente), 
inclusive as almas que se reincarnaval!l em animais bravios. 

·As almas dos antepassados se reuniam na casa de máscaras -
Zári, erigido no terreiro de festa, onde, se "apossavam" dos dança
rinos, que, tinham ajudado no seu entêrro. 

Os dançarinos, participantes dos cerimoniais, representavam desta 
maneira, as próprias almas de seus pa;rentes, durante todo o ritual. 

Algumas das almas, após a morte "não viram em nada." 
Os couros de animais, esticados e secos, akáriká, que os Umutina, 

· antigamente, usavam sôbre o peito e costas como proteção contra 
flechadas, e, os contemporâneos, como objeto de prestígio, fazendo 
parté da etiqueta e dos rituais, também tinham significado religioso. 

Explicaram diversos índios em diferentes ocasiões, que êstes cou
ros "também eram portadores de almas dos antepassados." 

A isto, o informante K upodonepá se referiu da seguinte maneira: 
"Quando matam algum bicho, como onça, ariranha ou lontra, ofe
recem o couro aos espíritos. Por isto, os Umutina, não dão aos Ci
vilizados os couros que usam nas costas." 

Qualquer um dos homens umutina tinha capacidade para entrar 
· em contacto com as almas dos antepassados. Bastava cantar uma 
invocação ao ritmo do chocalho. 

Não havia médico-feiticeiro ou pessoa especializada como media
dor entre o homem e o sobrenatural, porém, afirmavam, que o velho 
Kaimanepá, já falecido tinha faculdades especiais para "ver as almas 
em sonho." 

Indagando Jukuépa, se já vira almas - Páre, retrucou: "Eu 
não, mas você não viu?" - "Eu ? por que?" perguntei - "Porque 
você já foi naquêle pássaro que vôa no céo, por cima das nuvens. 
Não viu não?" 

O informante K upodanepá explicou que: "Só depois, quando fe
cha os olhos, que a g~nte vê êles. Pois são espíritos mesmo." 

"Quando troveja, um espírito veio do céu para a terra, buscar 
mel para a gente do céu. ~le mesmo não come do mel." 
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"Quando a gente do céu fala, aí troveja. É a falat" (Vide refe
rência. no "Ritual do Culto aos Mortos", 31 de dezembro de 1944). 

Os l Jmutina da aldeia entravam constantemente em contacto 
com as almas dos antepassados pelas invocações, pedindo a cura de 
um enfêrmo, ou, aos "espíritos protetores ou donos dos bichos", far
tura na caça e pesca. 

\ Além das almas de gente, os Umutina distinguiam os "espíritos 
'ruins" (designativo do informante Kupodonepá) Háremutú ou Ixáre
rµ,utú, que vivem na mata e ocupam as casas abandonadas, e não 
ii;i.cendiadas, dos Umutina: "A noite, daquelas casas ouviam_.se gri
tos, imitando crianças." 

Ruins (pekina - adjetivo), são também os espíritos ou "som
bras" de certos animais, cuja carne evitavam. Por exemplo a capi
vara e a paca, atribuindo doença e morte à ingestão de sua carne 
(Vide "Morte e sepultamento", e "Doenças e seu Tratamento.") 

Diário de viagem, 28 de dezembro de 1944: "Matamos duas ca
pivaras pequenas e oferecemos carne aos índios. Ninguém aceita, di
zendo ser pekfna - ruim! - Matárepatá, logo se lamenta, que "tô-,. 
das as crianças morreram, porque oo Umutina comeram carne de 
cap.ivara." 

Temido pelos Umutina era Hurúno, espirita da doença (Vide: 
Contos, Lendas e Mitos e Doenças e seu Tratament-0) que tra.nsmitia 
doença e morte e do qual "fugiam do lugar onde aparecia." 

Também o "monstro" Pirokokotu, que, antigamente matava os 
Umutina, talvez, possa ser considerado um espírito ruim - Hare
mutú. (Vide: "Contos, lendas e mitos,".) 

28. Contos, Lendas e Mitos 

Meu primeiro informante foi o índio umutina Bakalana, 22 anos, 
residente no pôsto "Fraternidade Indígena." Sua família era cons
tituída pela espôsa, uma índia pareci, também do mesmo pôsto, e 
um filho pequeno. 

Bakalana,(126) era filho de Matárepatá, e enteado de Yarepá, 
que residiam na maloca. 

Apesar .dos estreitos laços de parentesco com os Umutina inde
pendentes, o índio assumia atitudes de superioridade, zombando dos 
ritos e cerimoniais praticados por seus parentes. Considerava-se com
pletamente integrado na cultura neobrasileira, que afirmava conhecer e 
dominar totalmente, dizendo por exemplo: "Sei fazer tôdas as cousas 
que existem. A única cousa que ainda não aprendi a fazer é avião." 

Bakalana viveu a maior parte de sua vida no pôsto indígena, 
porém não freqüentou a escola. 

Esquivava-se de dar informações sôbre . a cultura umutina, ale
gando desconhecê-la. 

(126) Bakalana: Garça branca. 
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Era homem trabalhador, pacato, e bom caçador. Algumas das 
lendas contadas por sua mãe foram em seguida por êle traduzidas. 

Creio que o conteúdo essencial não sofreu modificações funda
mentais, pois a maioria coincide com a forma posteriormente contada 
pelo segundo informante, Kuyodonepá, ou simplesmente Kupo, de 
mais ou menos trinta anos. Este era informante espontâneo e dedi
cado. Apesar de seu temperamento colérico, era ótimo companheiro, 
bom na caçada e trabalhador. Conhecia profundamente a língua e 
cultura dos Umutina e dominava bem o vernáculo. 

Kupo nasceu na maloca, mas viveu durante algum tempo no 
pôsto indígena, quando adolescente, em contacto com elementos pa
reci e Nhambiquara ali residentes, além dos trabalhadores civiliza
dos. Mais tarde trabalhou com poaieir.os, seringueiros e garimpeiros. 
Voltou à maloca onde conheceu sua mulher Atiaká, com a qual fugiu, 
por ser ela sua prima-irmã, matrimônio considerado incestuoso. Teve 
quatro filhos com Atiaká. Passados alguns anos, voltou a freqüentar 
a aldeia. Lá, o seu filho mais velho, Joaquim, era educado por Mata-,. 
repatá e Huárepatá, irmãs de Kupo. 

Na minha terceira visita aos Umutina, Kupodonepá estava deci
dido a voltar definitivamente à maloca, impelido pela morte no pôs
to, de dois filhos pequenos, que atribuía a doenças transmitidas pe
los neobrasileiros. Lá chegando, Kupo construiu seu rancho no es
tilo das habitações usadas pelos neobrasileiros da região, com a co
zinha aberta e coberta de palha a curta distância da casa de morada. 
Escolheu um terreno perto do rio Paraguai, a um quilómetro mais ou 
menos da aldeia. 

Vestia-se à moda sertaneja. Usava arma de fogo e apreciava os 
alimentos dos civilizados bem como os de sua tribo. 

Kupodonepá, tinha ódio dos neobrasileiros, causa da decadência 
de sua tribo, e das doenças que a dizimavam. O motivo mais profun
do, porém, era o assassinato cruel e traiçoeiro do pai e tio materno 
de Kupo, quando estavam pescando no barranco do rio, fato ante
rior à pacificação dos Umutina. 

Era típico marginal, pois não se adaptava à vida neobrasileira, 
e regressando à mata, vivia apenas parcialmente como índio Umutina. · 

As lendas, na sua maioria, foram contadas por êle, que, assim 
como Bakalana, primeiro as ouvia da velha Matarepatá, para em 
seguida contá-las no vernáculo~ 

O método pelo qual as anotei, me foi sugerido por CuRT Nr
MUENDAJÚ: Ouvir atentamente a lenda; pedir ao índio para contá-la no
vamente escrevendo-a ao mesmo tempo em que está sendo repetida. 

Algumas vêzes os informantes não queriam repeti-las, principal
mente as que se referiam ao primeiro ancestral Haipukú, criador dos 
homens, por quem tinham veneração. 



\ 
\ 
\ 

\ 

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

a. Criação dos Homens 

Primeira versão 
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"Primeiro não tinha povo e Haipukú(127) andava triste, sozinho. 
~le foi pensando na vida, foi inventar e experimentar juntar fruta 
de bacaba do campo(128). E juntava fruta macho e fruta femea(129). 

Foi juntando, juntando, emendando até ter dois pés de comprimen
to, ai deixa de lado." 

"Quando chegou de noite êle ficou assustado com conversa. Foi 
ver e era gente que as frutas viraram. E êle ficou satisfeito com os 
companheiros. ~les ficaram com êle e fêz família logo." 

"Foi indo, foi indo, experimentou juntar fruta de figueira de 
fôlha larga(13º). Juntou e botou debaixo da esteira. De noite assus
tou da conversa de gente. Aí foi ver que virou gente outra vêz e fi
cou satisfeito que já t inha muita gente para companheiros dêle:" 

"Depois de algum tempo achou que era pouco e experimentou 
juntar fruta de bacaba do mato(131). Juntou até um palmo de com
primento e saiu tudo gente 'de cabelo comprido, dois homens e duas 
mulheres, dois casais." 

"Experimentou com mel de tatá(132) e também saiu um casal, 
com a cabeça mais pelada(133)." 

"Quando já tinha bastante povo dêle(134), criou barriga de per
na por dois lados. H aipukú ficou apurado com a dor de criança1 

procurou um pê de figueira(13 5). Af racharam as duas pernas e nasce
ram quatro crianças: dois meninos e duas meninas." 

"Da perna direita saíram dois H abusé(186), índio e índia, e do 
lado esquerdo saíram os pais dos civilizados(137)." 

"Mas as crianças não quiseram ficar morando na casa do pai. 
~le, quando teve os dois casais de crianças foi em casa dizer à mu
lher e a mulher disse: 'Porque não trouxe as crianças?' · Haipukú 

(127) H aipukú é considerado o primeiro ancestral. Os Umutina negavam-se a repetir mui-
to seu nome, e me repreendiam por fazê-lo. Esta atitude parece não ter sido influência cristã. 

(128) Bacaba do campo, (o,.nocarpiu sp.), palmeira de frutos comestíveis. 
(129) O informante explicou: "fruta fêmea é curtinha e a fruta macho é comprida". 
(130) Figueira de falha larga (FicuJ" spec.) muito comum em todo o Brasil. 
(131) Bacaba do mato, o mesmo que (128). 
(132) M el de Tatá, (.Melipona cagajogo), mel de abelhas silvestres. 
(133) Não há. nas lenda.s, refer@ncia ao corte rente do cabelo das mulheres. 
(134) "Po11<1 dê/e", significa: Sua famUia grande, composta de vários grupos de casais, de 

uma mesma maloca. 
(135) "Pl de figueira" - As parturientes umutina acocoravam-se a uma figueira para a 

delivrance (Vide Guiação e Parlo). 
(136) Habusé, parecem ter sido antigos vizinhos dos Umutina, talvb uma tribo aparen

tada. Segundo informações colhidas em Forte Principe da Beira e em Vila Bela, Mato Grosso, 
havia uma tribo de 'barbados', ;á extinta, no rio Barbadinbos, afluente do alto rio Guaporé. Max 
SCHMIDT, op. cil.~ em seu vocabulário traduz Pareul por fimhu.rl, mas os Umutina me asse.gura
ram que os Pareu! não eram os Habu.rl, o que parece certo, pois nas histórias, referiam-se espe
cialmente à indumentária habusé, id~ntica à dos Umutina. o que não acontece com a dos Pareasi. 
Afirmavam, também, terem incorporado à sua cultura. os rituais do culto aos antepassados com 
as respectivas canções daquela tribo. 

(137) Civilizados - O detalhe de 'civilizados' que nasceram da 'outra barriga de perna 
de Haipukú' deve ser modificação recente do texto antigo, que parece ter-se rclerido à origem do. 
próprios Umutina, e da lendária tribo dos Habiui, seus vizinhos. 
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respondeu: 'As crianças não querem vir!' Aí êle mandou fazer dois 
Ametá(138) para as meninas e dois arcos para os meninos." 

"A menina civilizada não ageitou com a sainha, mas a Habusé 
.ageitou. O menino civilizado também não ageitou com o arco, mas 
·<> Habusé ageitou!" . 

"Haipukú falou para êles ir com êle em casa dêle. Mas êles não 
.queriam. Queriam ir embora." 

"~le então perguntou: 'Para onde vocês vão?' ~les falaram: 
·'Os civilizados para mando do Paraguai para baixo, e os Habusé pa,. 
.ra mando do rio dos Bugres para cima." 

"Haipukú disse que podia ficar junto com êle, que êle teve o 
-trabalho de 'carregar bruto de barriga de perna', e assim mesmo êles 
"iam se esparramar no mundo." 

"Mas não há notícias dêstes índios~ que dizem parece se acabou. 
~icaram só os filhos de fruteira junto com êle mesmo." 

.Beaunda versão: 

"Haipukú é o criador do mundo!(139) Quando estáva Haipukú 
não tinha mundo nem cousa alguma. Os civilizados nasceram da 
·barriga da perna, um rapaz e uma menina, um de cada lado da perna 
·êsquerda. Da perna direita saíram H abusê, índia e índio. Quando 
.H aipukú ficou apurado com a dor de criança, procurou um pé de 
figueira. Aí racharam as duas pernas e nasceram os pais dos civili
.zados e dos índios H abusé. As crianças não queriam morar na casa 
,,do pai. Aí êle mandou fazer duas Amet.á e dois arcos, e foi levá-los 
.. no tronco da figueira para as crianças. Mas as crianças tinham saído, 
foram para o lado esquerdo do rio Paraguai os civilizados, e os índios 
·para o lado direito. Mas não há notícia dêstes índios, que disse pa-
1rece que acabou!" 

"Haipukú juntou fruta de figueira e a fruta virou gente, para 
.companheiro dêles. ~le não tinha nem companheiros. ~le foi estu
·dar e aí juntou tudo que é fruta, também Macava do campo, daí 
também saiu gente. .Aí juntou também fruta de macava do mato e 
também virou gente. Aí pegou mel de tatá e virou gente! E .fêz ci
,,dades grandes no mundo inteiro." 

"~le emendou fruta junto, até atingir dois pés, af deixa longe 
.dêle um tempo. Depois foi ver, ai virou companheiro dêle." 

"Nos primeiros tempos apanhavam nas brigas os civilizados, pois 
não tinham armas, só porrete, facão e jogavam frutas de genipapo 

(138) Ametá, saia tubular de algodão da mulher umutma. 
(139) "Haipukú é o criador do mundo" - esta frase parece ter sido influenciada pelos neo• 

"rbrasileiros ao informante, pois êsses costumavam contundir a figura mitol6gica de Haipuká dos 
Umulina, com o 'Deus-todo-poderoso' da re!igião cristã: O conceito geográfico do mundo é con

·>tido na lenda 'Origem dos rios'. limitando-se à região compreendida entre os rios Sepotuba, Para
;<guai, Bugres, J aucoara e Cuiabá. 

/ 
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nos Barbados. ltles tinham arcos e flechas e espadas de "siriva" e 
davam nos civilizados." 

"Depois os civilizados inventaram as armas de fogo. Aí nas pri
meiras lutas com os Barbados mataram tudo quanto é índio, pois 
êstes não sabiam o que estalava, pensando que eram faíscas. Em 
lutas seguidas mataram todos, menos um Barbado, um homem e 
uma mulher. ltste que é o pai dos Umutinas de hoje, chamado Tu
móniepá. Aí acabaram os filhos de Haipukú e as fruteiras." 

"Tumóniepá escapou e a outra mulher procurou até achar êste 
homem, e casou e aí tiveram filhas e filhos. Ai o pai mandou êles 
casar com as próprias irmãs(' 4º) para aumentar a casa, e aí f êz mais 
e mais malocas e muitas aldeias dos Umutinas." 

b. () roubo das flechas 

"Quando Míni, o Sol, ainda andava na terra, tinha ci(1mes do 
Martim Pescador(141), chamado Katamã, que também era homem 
naquele tempo. O Katamã tinha flechas muito bonitas e muito bem 
feitas, e flechava bastante peixe." 

"O Sol foi pensando como podia pegar as flechas do Martim-Pes
cador!". "ltle virou um bruto dum pintado(142) e foi cobrindo o seu 
corpo com casca de jatobá(143), e as casas das copas de acuri(144) e 
aguassu(14 5) e quando estava bem coberto, foi ao pôrto do J(atamã." 

''As crianças do J(atamã foram ao pôrto para brincar e espiar. 
Quando aí enxergaram o surubim(146) grande balançando o seu corpo 
dentro d'água, parado, foram de carreira para casa chamar o pai, o 
Martim-Pescador.'' 

"~ste veio com um grande feixe de flechas e atirou uma atrás 
da outra no surubim, mas o peixe não corria e as flechas ficavam, 
uma depois da outra, espetadas em seu corpo. Quando êle não tinha 
mais flechas, o peixe foi embora com tôdas elas." 

"~le subiu rio acima, chegou no pôrto dêle e virou homem. Saiu 
para o sêco e levou tôdas as flechas para casa, e guardou." 

"Um dia veio o amigo dêle Hdri, o Lua. Quando viu as flechas. 
estranhou e porque eram tão bem feitas perguntou ao M í·ni, o Sol: 
'De quem são as flechas?' O Sol disse que eram do Katamã!" 

(140) "O pai mandou êles casar com as pr6prias irmãs!" - O casamento entre parentes. 
consangü(neos de primeiro e segundo grau era proibido. Aplicavam a pena de morte aos infrato
res. Numa das lendas - 'Barukolot6' - Estrila d' Alva', o casal ince-stuoso foge para o céu .. 
A ordem expressa do casamento entre "irmão e irmã" dada pelo pai Tuminiepá, na alternativa da 
sobrevivência ou não da t.riho, deve ser considerada uma exceção in extremi1, que ainda vem re
forçar a proibição normal. 

(141) Martim pescador - ave pescadora da família doa Alcedinídeos, comum em todo-
º Brasil. · 

(142) Pintado - peixe liso, o mesmo que "surubim", vide abaixo. 
(143) Casca de jatobá - árvore, leguminosa, de casca resistente, com a qual, algumas. 

tribos ind ígenas fabricam canoas. 
(144) Casa das copas de Acuri - parte inferior c6ncava das hastes das fôlhaa de palmeira,. 

situada perto do tronco, prendendo as f61has ao mesmo. Acuri - nome regional de palmeira ( 7). 
(145) Agua:ssu ' - Babaçu, palmeira. (Orbignya Martiana) de cujos côcos se extrai finís-· 

aima gordura. 
(146) Surubim - peixe liso da família do1 Silurídeos. 
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''O Lua queria imitar o Sol e perguntou como é que êle tinha 
feito para apanhar as flechas. O Sol respondeu assim: - Eu dei um 
jeito para apanhar elas!" 

~'O Lua então foi inventar um jeito e também virou surubim, 
mas não soube fazer como o Sol. Cobriu o seu corpo só com copas 
de acuri e aguassu e foi ao pôrto do Katamã." 

"Lá balançou o seu corpo pesado na água e as crianças que es
ta vam brincando no pôrto viram êle e foram correr para chamar o 
pai. O Martim-Pescador veio ligeiro com o feixe de flechas e matou 
o surubim que era o Lua." 

"Cozinharam e comeram êle!" 
"O Sol esperou e esperou o seu amigo Lua. Quando êle não vol

tou foi atrás dêle e chegou em casa do Katamã. Lá encontrou só as 
crianças que estavam tôdas cheias de ~comida." 

"No chão estavam pedaços de ossos de surubim. Dependurado 
do jirau(147) em cima do fogo, estava ainda o rabo do peixe." 

"J;;le perguntou onde estava o pai das crianças e elas responderam 
que foi atrás de outro surubim que tinha flechado fazia dias, e que 
êste tinha levado tôdas as flechas consigo. Então foi átrás dêle!" 

"O Sol juntou todos os ossos do chão, botou-os numa esteira 
tudo rebuçado(148). Depois mandou as crianças deitar no chão e foi 
espremer a barriga delas para tirar tôda carne de peixe, que juntou 
na esteira. Dobrou a esteira e foi para casa." 

"Em casa botou a esteira d'um lado. Passado algum tempo, 
estava o Lua gemendo na esteira já com vida outra vez, pedindo 
fogo p~rque estava com frio. O Sol disse: - Espera um pouco - " 

e. O roubo da panela 
Primeira versão: 

"O Sol naquele tempo era um homem mau! Logo foi inventar 
outra cousa. As ariranhas(149) eram gente, naquele tempo. Estavam 
pescando no rio e tinham panelas grandes com água fervendo no 
barranco para logo nelas pôr os peixes que pegavam." 

"O Sol sondava(16º) as ariranhas, pois queria tomar a panela 
grande, que era tão bonita." 

"J;;le foi pensar e virou rato-cururu(161). Foi por baixo da terra 
para brotar(1 62) debaixo da panela. Suspendeu a panela no ombro 
e saiu com ela. O .pêso era grande e a panela era muito quente. Mes
mo assim êle foi aguentando, mas gritou pelo companheiro, o lua, 
para acudir êle. Mas o companheiro Lua não aguentou, porque a 
panela era muito quente. Levou ela um pedaço e deixou ela cair". 

(147) Jirau - catre de varas, armaçio para asaar, moquear. 
(148) Misturado. 
(149) .driranlza, semelhante à lontra, po·r~m maior (Pteronura hrasiliensisJ. 
(150) Sondava - eapreitava, observava. 
(151) Rato-cururu - roedor, rato silvestre (Ctenomy11 braailiensis) que eacava galerias 

1u hterrlneaa. 
(152) Brotar - aflorar, surgir à flor da terra. 

---
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"A panela era tão quente que pegou fogo nas matas. O Sol viu 
que o fogo ia pegar mesmo tôdas as matas, virou gavião-tesoureiro(163) 

e foi voar por cima do fogo." 
"O Lua virou corujinha, saiu voando e sentou-se debaixo de uma 

ciscaria sêca. O fogo veio, lambeu e pegou aquela ciscaria e queimou 
a corujinha." 

"O Sol foi para casa e quando o Lua não veio e o fogo estava 
apagado, foi lá para ver. Encontrou os ossinhos da coruja. Levou 
para casa e lá virou homem outra vez ... ................ " 

"Por isto é que a Lua sempre morre e os índios então cantam: 

Hári Hári Hútaki 
lua lua queimou 

Hári Hári Hokotóponô 
lua lua clavícula 

Hári Hári Yáparê 
lua lua bochecha 

Mini Mini Hínondótorê 
sol sol tempo triste 

Mini Mini hútaki 
sol sol queimou 

báru báru hinondótorê 
calor calor tempo triste" 

Segunda versão: 

"As ariranhas que também er.am gente naquele tempo, estavam 
pescando no rio. Elas tinham grandes panelas com água fervendo 
no barranco, para logo pôr os peixes que pegavam, e cozinhar." 

"O Sol sondava as ariranhas para tomar a panela grande que 
era muito bonita. E foi logo inventar outra cousa." 

"~le foi pensar e virou rato-cururu. Foi por baixo da terra brotar 
por baixo da panela. Botou terra fresca na mão, suspendeu a panela e 
foi andando violento(164) e correndo gritou pelo Lua para acudir." 

"A panela era muito quente. Quando o Lua pegou a panela 
não botou terra na mão levou um pedaço mas não aguentou e deixou 
ela cair." 

"A panela era tão quente que pegou fogo na mata. O Sol viu 
que o fogo ia pegar mesmo tôdas as matas, virou gavião-tesoureiro 
e foi voar por cima do fogo." 

"O Lua virou corujinha, saiu voando e sentou-se debaixo de 
uma ciscaria sêca." 

(155) Gavião-fuou~iro, gavião-tesoura (Falconfdco), ave que aparece nas queimadas, ca
çando os insetos afugentados pela fumaça e pelai chamas. 

(154) dndando violento - expressão regional: andar depressa, correr. 

J 
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"O fogo veio, lambeu aquela moita e queimou o corujinha. O 
Sol foi para casa e quando o Lua não veio e o fog,o já estava apaga
do, foi para Já ver. Encontrou os ossinhos da coruja, levou para casa 
e lá virou homem outra vez." 

d. Lua e a mulher do Sol 

"O Sol era um homem, chamado Bakololó; sua mulher era A za
nõtó." 

"A mulher achou m~itas casas de bichos, do caetetu(166), porco
-do-mato(166), anta, veado. Ela foi em casa para contar ao marido. 
O homem olhou para o seu arco e disse que tinha poucas flechas para 
matar bichos. ~le saiu para buscar taquara-cabajuva(157) para fazer 
flechas." 

"~le escondeu sua mulher em cima da casa e disse para ela não 
contar a ninguém que tinha achado casas de bicho. ~le saiu." 

"Quando o homem estava fora de casa veio o amigo Lua. ~le 
achou a casa vazia e entrou." r 

"Então êle botou o seu cacête(16 8) no pilão e começou a socar 
com ê1e." 

"A mulher achou engraçado como fazia clic, clac, clinc, clanc, e 
espiou de cima da casa, e ela riu!" 

"O Lua olhou para cima, viu ela e disse para ela descer. Ela 
desceu e o Lua ficou muito alegre e contava muitas cousas. A mulher 
ficava calada e não contou nada, mas o Lua queria saber se ela tinha 
achado casas de bichos. Ali ela ficou com mêdo do Lua, que podia 
fazer qualquer cousa com ela(169) sem o marido ficar sabendo e disse 
tudo." 

"Então ela foi com o Lua e mostrou a êle as casas de bichos, 
porque pensava que o Lua sabia flechar bem." 

"Mas o Lua não sabia nada e deixou escapar todos os bichos. 
Por último passaram dois tamanduás-bandeira, que êle matou e que
ria dar à mulher." 

"Mas ela não aceitou os tamanduás porque a carne não tinha 
gôsto de nada, e disse que os melhores bichos êle deixou escapar, 
caititu, anta e os outros." 

"De tarde o marido vinha voltando para casa com um grande 
feixe de taquara-cabajuva." 

(155) Caitítu - porquinho silvestre (Tajauu, iaja.r.ru L). 
(156) Pot"co-do-mato - queixada, javali (Su.r .rcroja). 
(157) Taquara-cabajuva - nome regional; matéria prima usada para a confecção das has

tes de flechas. 
(158) Cacite - denominação pitoresca do orgão sexual masculino. 
(159) Refere-se ao ato sexual. 
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"A mulher tinha feito um feitiço para êle não ficar zangado e 
deixou duas antas passar no caminho dêle, que eram fácil para fle
char. '' 

"O Sol matou as duas antas. ~le ficou imaginando se devia dei-
xar o feixe de taquara ou levar as antas." · 

"~le desconfiou que foi a mulher que fêz as antas passar no ca
minho dêle. :gle deixou o feixe com as duas antas e foi avisar." 

"Daí êles foram buscar as antas e a mulher então contou que 
ela disse ao Lua onde estavam as casas de biC"hos, porque estava com 
mêdo dêle fazer qualquer cousa para ela sem o marido saber." 

"O marido respondeu que estava bem." 
"O amigo Lua veio depois na casa do Sol procurar a anta que 

êste matou, queria um pedaço, mas o Sol fêz cara feia e não deu na
da, porque estava zangado que êle fêz a mulher mostrar as casas de 
bicho para êle.'' 

e. Orige-m dos peixes 

Pn'.meira versão (contada por Kupodonepá) 

"Opdriakana se queixava que não havia peixes e foi falar com 
Bakódodó para êle dar um jeito para ter peixe para todo mundo co
mer. Mas Bakódodó que queria." 

"Naquele tempo não tinha nem peixe!" 
"l\!Ias Opáriakana i:q.sistia, insistia até que Bakódodó enjoou da

quele homem e deu o jeito." 
"O índio estava fazendo flechas de manhã, desde cedo. Quando 

o sol já estava alto1 os filhos que estavam sentados ao lado do pai 
pediram: 'Papai, vamos tomar banho!' O pai olhava para o céu e 
disse: 'Não, filhos, esperam que vocês vão junto comigo, que sou 
seu pai' !" 

"l\1as os filhos queriam ir tomar banho, que estava quente e o 
pai dizia que esperassem." 

11A mulher tinha assado milho, depois socou e fêz fubá, que o 
marido tinha pedido para ela fazer. ~le fazia as flechas e jogava um 
punhado de fubá na boca e fazendo mais e mais flechas." 

"E os filhos falaram outra vez: 'Mamãe, vamos tomar banho!' 
E o pai respondeu: 'Esperem, quero acabar primeiro estas flechas'!" 

"À tardinha o homem acabou as flechas, fêz feixe e amarrou e 
guardou em casa." 

"Então mandou os filhos ir na frente para o rio dos Bugres para 
tomar banho." 

"f;Ies ficaram muito tempo dentro d'água, lavando-se. As crian
ças estavam com frio e pediram o pai para ir embora com êles. Mas 
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o pai falou: 'Esperem um pouco!' E êle botou os filhos no ombro e 
ficou dentro d'água." 

"A mulher, ,sogra e sogro estavam esperando êles. Mas êles não 
voltaram." 

"Quando o sol já, estava baixo, a cunhada dêle foi apanhar água 
no rio e viu êle lá no meio do rio virando uma figueira grande, as per
nas abertas como duas raízes e os filhos no ombro dêle, um mais em
baixo e outro mais em cima." 

"Af ela foi em casa avisar a mulher dêle o 'bruto de bicho' que 
o marido tinha virado e que a mãe fô~ lá tomar as crianças dêle." 

"Ela foi e chegou e ficou braba com o marido dela e disse: 'que 
é isto, você podia caçar para mim com as flechas que você fêz!' Mas 
êle ficou sério e não falou nada." 

"A mulher chorou e saiu xingando aquêle homem, o Opáriakana, 
que f êz êle virar figueira com as crianças." 

"Todo povo foi lá no outro dia espiar, irmãos, irmãs, cunhados 
e cunhadas, tudo. f:le foi descendo o rio abaixo, gemendo'" e gemendo. 
Passou na corredeira grande e perguntou ao amigo dêle: 'Aqui posso 
parar?' Opáriakana respondeu: 'Aqui não, é muito perto!' E êle 
foi descendo, descendo e gemendo e perguntou outra vez: 'Aqui posso 
parar?' 'Ainda não,' disse o amigo." 

"Só muito longe êle foi parar. Af êle ficou por lá mesmo, muito 
longe rio abaixo, onde termina o rio Paraguai." 

"Bakódodó tinha virado figueira e um filho ficou galho, o outro 
virou sinimbú(16º), sentado lá em cima." 

"Nos tempos antigos havia pouco peixe no rio. Desde que aquêle 
homem virou figueira é que tem muito peixe para comer, até hoje!" 

"As fôlhas que caem da figueira, viram pintado(161), dourado(162) 
e piraputanga(163), pacu(164) e outros peixes, e as frutas viram peixes 
miúdos, pacupéba(165), piaba(166), curimatã(167); as flôres viram lam
baris(168). '' 

"Af êle ficou por lá mesmo. Quando êle foi ficar lá por baixo, 
foi onde o rio acabou, a água passava por baixo da raiz dêle e o povo 
ia ver êle antigamente. Para lá adeante não tinha rio nem nada mais." 

(160) Sinimbu - nome vulgar de um sáurio do gênero Iguana. 
(161) Pintado - peixe liso, o mesmo que surubim, Silurídeo. 
(162) Dourado - peixe de escamas, grande, da familia dos Cbaracinídeos. 
(163) Piraputanga - Clialceiu H ilarii. 
(164) Pacu - denominação geral de vários peixes de água doce do gênero .llfelynne.t 
(165) Pacu-péba - espécie de pacu pequeno. 
(166) Piaba - peixe pequeno, aproveitado como isca de ansol. 
(167) Curimatã - peixe de escamas do g~nero Prochilodu.t. 
(168) Lambaria - nome comum dado a numerosos peixinhos de água doce da família doa 

Cbaracinídeos. 
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,Segunda versão: (contada por Bakalana) 

"Um indio estava fazendo umas flechas, desde cedo da manhã. 
À tardezinha foi para o rio Paraguai. O filho estava sentindo calor 
pedindo à mãe para ir tomar banho." 

"O pai olhava para o sol, ver que altura ainda estava, pois queria 
acabar ainda as flechas. E o pai dizia: 'Não filho, espera, você vai 
junto comigo, que sou seu paif' Mas o filho queria sempre ir tomar 
banho que estava quente, mas o pai dizia que esperasse." 

. "A mulher tinha assado milho e f êz fubá que o marido pediu ela 
para fazer. ~le fazia as flechas e jogava um punhado de fubá na 
bôca. E o filho pedia mais uma vez: 'Mamãe, vamos tomar banho!' 
.Mas o pai dizia: 'Espera filho, quero acabar primeiro as flechas!' 
À tardezinha o pai acabou as flechas, fêz feixe e amarrou êste. Então 
mandou o filho ir na frente para o rio Paraguai para tomar banho. 
·Quando chegaram no rio o homem carregou o filho nas costas e caiu 
.na água." 

"A mulher, a sogra e o sogro estavam esperando êle, mas êle 
não voltava. Af foram atrás dêle ver onde estava. Chegando no rio 
viram uma grande figueira que era êle, e o filho no ombro, ficou um 
_galho, virou um sinimbu. Aí o povo foi lá, todo mundo foi gritando 
-com êle que não devia fazer isto, que tinha mulher, mas êle só gemia 
.e gemia. Aí êle ficou por lá mesmo. As flechas que tinha feito esta
vam lá em cima num galho pinduradas. A figueira com a raiz den
tro d' água estava indo rio abaixo na grande corredeira que tinha . " 

"Desde que aquêle homem virou figueira é que tem muitos pei
xes no rio Paraguai. Nos tempos antigos havia poucos peixes e até 
hoje tem muit.o peixe para comer." 

"As fôlhas que caem da figueira viram pintado, dourado, pira
putanga e outros, as frutas viram peixes miúdos, pacú-péva, piava, 
ieorimatã, as flôres viram lambaris ." 

j. J urima, dono dos peixes 
"Eram dois índios. Jurima era o· 'dono dos peixes'(169) e sabia 

fazer simpatia(17º), e V askáríká que era mau e tinha ciúmes de J u
.rima. Vaskáriká era mestre de bater timbó(171) e tinha que repartir 
as palhas de buriti(172) para amarrar no ajupú(173)." 

(169) Jurima - o "dono dos peixes" ou "espmto protetor da pesca". 
(170) Simpatia - neste caso signific.a "magia". 
(171) Mestre de bater timb6 - costumava haver chefe para os rituais do início da pesca 

-com t imb6, orientador doa trabalhos subsequentes. Cip6-timb6 (Set:iania). 
(172) Palha de buriti - um fiapo verde de f&lha de palmeira buriti era amarrado ao 

redor do pescoço, punhoe e tornozelos, durante a pesca de timb6, e pelo caçador bem aucedido 
ao voltar para a aldeia. A palha de buriti é também a matéria prima das indumentáriaa do culto 
aos antepassados .. 

(173) .djuptt - enfeite de cabeça consistindo em faixa tecida de aleodão, de drca de 
trh metros de comprimento por vinte centímetro de largura, usado por ocaaiio do Ritual do 
Culto ao Mortos e em ocasiõea festivas, tais como a pesca de timb6. 
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"Um dia foram pescar com timbó no rio dos Bugres(174). Então 
Vaskáriká não deu a palha para Juríma e seu filho Ikódo, que era o 
enfeite para bater timbó no rio dos Bugres." · 

"Vaskáriká e a gente dêle não pescou nada, não arranjou peixe 
algum. .luríma e seu filho estavam juntos, enfeitados só com um 
capim, rabo de burro(17 5), amarrado nos seus a.iupil. Estava danado 
com Vaskáriká." 
. "Aí êle desceu rio abaixo para ir junto com a família, que estava 
esperando peixes(176). Quando chegou lá indagou às famílias se ti
nham peixes. As famílias responderam que não tinham nenhum peixe. 
Aí êles per6llntou quem é que tinha culpa, e êle respondeu: 'A culpa 
é de Vaskáriká, que nem deu palha de buriti para enfeitar meu a
jupú' ." 

"Por isto êle, Juríma tinha feito uma simpatia p.ara não pegar 
peixe." 

"As crianças ficou bravo. :E;te disse, 'agora mesmo vai ter peixe.' 
Aí foi torcendo para um lado um pé de novateiro(177) e disse para as 
filhas para e.sperar que logo ia haver peixe. tle subiu no novateiro, 
sacudiu o tronco e quebrou galhos e fôlhas. As formigas subiram no 
seu corpo, ficando êle cheio, prêto de formigas. Quando êle desceu, 
o filho encostou nêle para catar ~s formigas mortas no corpo dêle. 
Aí vinham muitos peixes descendo o rio. Já muitos mortos e o pessoal 
matando e matando peixes. l\las era.m tantos que não podiam ven
cê-los. l\!Iuitos ainda se perderam. " 

"O dono dos peixes re.cebia em pagamento muitos peixes enfilei
rados num cipó que presenteavam a êle." 

"Vaskáriká e sua gente voltaram para seus ranchos sem peixe· 
nenhum.'' 

g. Origem do milho 

"Naquele tempo não havia bem milho, ainda! Uns dizem que 
aconteceu na lagoa onde agora estão os ranchos dos Umutina e outros 
dizem que foi na Barra do rio dos Bugres." 

"A gente foi pescar com timbó. Uma mulher que já tinha dois 
filhos grandes, foi lá procurar peixes mortos. Aí ela achou um ovo 
de sucuri(17 8). Ela atirou o ovo no balaio, porque pensou que era 
de mutum(179)." 

(174) Rio do Bugl"t!s - afluente direito do alto rio Paracuai, Mato Grosso. 
(175) Capim rabo de burro - nome regional de planta não identificada. 
(176) Esperando peixes - os peixes mortos pelo timb6 descem ao sabor da correnteza. 

Rio abaixo, eram recolhidos por mulheres e crianç.as. A pesca de timb6, porém, é l1eralmente rea-
lizada em Águas paradas. · 

(177) Novateiro - (Cecropia adenopu.r), provàvelmente imbaúba, conhecido por pau de 
formiga, por abrigar formigas do gênero dzleca. 

(178) Sucuri - cobra grande (Eunectu marinu.r). 
(179) Mutum - ave aalinácea do 1ênero Cra:r. 
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"Pouco depois ela achou um bagre grande(18º) e atirou êle tam
bém no seu balaio. Mas o ferrão do bragre(181) furou o ovo da sucuri 
e o liquido gosmento passou pelo balaio e correu entre as nádegas 
da mulher, entrando no seu ventre." 

"A mulher ficou grávida, gorda e mais gorda!" 
"Um dia ela foi catar(182) côcos de buriti com os seus filhos. A 

cobra sucuri ficou na barriga da mulher. Safa às vêzes um pedaço 
e voltava. Tôd!:t gente acreditava que ela ia morrer da barriga grande, 
mas era só a cobra que tinha engordado ela tanto." 

"Af ela sentiu que ia p'arir. A mulher encostou-se num buriti 
e a sucuri saiu de sua barriga. A sucuri subiu logo na palmeira e cor
tou côcos para a mãe dela." 

"Quando o cacho veio cair, o filho mais velho viu a cobra. ":gle 
logo veio e cortou ela em muitos pedacinhos. Porque não sabia que 
era seu irmão!" 

"A sucuri tinha pedido à sua mãe, quando ela morrer para lim
par um pedaço de capoeira e enterrar ela aí." 

"Quando ela tinha feito isto, esperou secar e ateou fogo." 
"Depois de pouco tempo nasceu lá miJho. Os dois filhos da mu

lher não sabiam nada disto, só a mulher sabia. Ela ia lá muitas vêzes 
para ver a sepultura e não dizia nada que lá tinha crescido milho." 

"Quando o milho já estava grande e bom para comer, levou os 
filhos com ela para ver os sementes bons." 

"Quando o milho começou a soltar pelão(183} , quebrou quatro 
espigas e todos gostaram de comer e queriam mais. Mas ela só deu 
êstes e guardou os outros para plantar." 

"Quando o milho estava bem sêco e chegou o tempo de fazer 
derrubada e queimada, saíram para preparar a roça. Ai todos per
guntaram para que tinha.m feito as roças. Ela respondeu que que
riam plantar côcos de açai(184), mas êles plantaram milho e deu para 
os outros cada um 4 espigas para plantar, e todos ficaram espantados 
do miJho e todos plantaram só milho." 

"Assim nasceu o milho, da cobra sucuri." 

h. On'gem do jeijão-java, pi?nenta, mandioca e batala-doce 

"{Jma mulher foi a um córrego e achou lá dentro d'água um 
lambarizinho muito bonito. Ela achou êle tão bonito, por isso enro~ 
lou_ numa esteira pequena, levou para casa e deixou de lado." 

(l 80) Bagre grande - peixe da família dos Siluríde()s. 
(181) Ferrão do bagre - primeiro raio da barbatana dorsal. 
(182) Catar - colhêr. 
(183) Soltar pelão - brotar a inflorescência do milho. 
(184) Côcos de açaí - palmeira do gênero Eulerpe. 
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"Depois de algum tempo estava se mexendo, mexendo na es- · 
teira. A mulher foi espiar. Tinha virado criança bonitinho!" 

"A mulher tinha um marido, mas que não se importava com ela •. 
E ela nem tinha filhos dêle. Por isto a mulher foi pegar o lambari 
para virar menino para ela!" 

"Ela criou a criança como se fôsse dela. Quando já estava gran
dinho o menino chamava o homem sempre de 'pai, pai e pai'!" 

"O homem foi caçar. O menino acompanhou êle e estava an
dando devagarzinho. O homem deixou o menino atrás dêle, que es
tava só gritando: 'Papai, espera por mim, papai espera por mim!' 
Mas o homem só assobiando sempre deante dêle não se importava." 

"O menino enjoou, voltou para casa e contou p'rá mãe dêle. 
:mie disse que não parecia nem ser pai dêle." 

"Mas a mãe disse que era o pai dêle. O menino teimava, tei
mava que não e que não, e disse: se f ôsse o pai dêle, êle se importava. 
com êle quando pediu para esperar e que êle só ia assobiando na fren
te sem importar." 

"Aí a mãe disse que não era o pai dêle e que tinha achado êle 
como lambarizinho dentro d'água." 

" 'Então por isto é que êle não esperou po.r mim!', disse o me
nino. 'Então eu quero morrer!' :mie ficou muito triste." 

"A mulher disse para êle não morrer, mas o menino queria."' 
"li:le foi embora e procurou uma árvore baixinha da altura de 

um homem. Subiu! Deu um salto e caiu. Bateu com a cabeça nuni 
pau, quebrou o osso e morreu." 

"A mãe foi chorando, chorando e fêz o entêrro do menino. A. 
criança fazia muita falta p'rá ela.''i · 

"Quando o marido chegou em casa, ela não importou com êle. 
Estava muito zangada. O homem também não falou nada e f êz as
sim como que o menino vinha atrás dêle.'' 

"Ela falou braba com êle porque não tinha esperado o menino 
e que agora tinha morrido, caído de cima de um pau". 

"Ela enterrou o menino! Quando depois mudaram, deixaram a. 
casa como cemitério(1 s 6)." 

"Depois de muito tempo, estava no tempo das queimadas, quei
mou o mato todo e pegou fogo no ranchinho onde estava enterrado 
o menino." 

"Depois da queimada nasceu no meio do rancho, no lugar da se
pultura do rapazinho feijão-fava, mandioca, pimenta e batata." 

(185) Cemitério - é costume dos Umutina transformar as casas em cemitério, ao deixá-las. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 239 

"Os olhos ficaram pimenta e feijão-fava, o corpo e braços e per
nas viraram mandioca e dos coquinhos(1 86) sairam batatas." 

"Tudo isto não tinha antes ainda!" 

i. Origem dos rios 

"Os homens flechavam muitos peixes no Kêpo (rio Sepotubà) 
mas não levavam nenhuns para as suas mulheres nos ranchos." 

"1tles moqueavam os peixes logo, longe de casa. Quando che
gavam, suas mulheres tinham cozido e assado muitas cousas mas êles 
não comiam nada daquilo tudo." 

"As mulheres então começaram a desconfiar dêles e a espreitar 
os homens. Qualquer cousa êles deviam ter com isto." 

"Quando os homens foram pescar outra vez, as mulheres man
daram uma moça atrás dêles. Ela chegou num lugar no meio do ma
to, onde os homens moqueavam os seus peixes. Havia lá muitos mo
quéns(1 87). '' 

"Ela subiu numa árvore e sentou-se, escondida numa forquilha 
e esperou." 

"Não demorou muito chegarem os homens, conversando e pro
seando alegres. Cada um foi para o moquém dêle." 

"A moça estava justamente · sentada em cima da fogueira do 
pai dela.'' 

"O pai veio e botou uma piraputanga(18 8) na brasa, enrolada em 
fôlha de pacova(189) e amarrada." 

"E a moça viu tudo de lá de cima." 
"Quando o pai voltou e abriu o amarrado de pacova, ela coçou

-se na testa e deixou cair um pouco de urucu(190) no peixe." 
"O pai viu o peixe vermelho e pensou que era ainda cru. Fechou 

o amarrado e colocou outra vez nas brasas." 
"Depois de pouco tempo, o pai voltou e abriu outra vez o amar

rado de pacova com a piraputanga." 
"A moça coçou na testa e deixou cair mais um pouco de urucu 

no peixe." 
"Naquele tempo as piraputangas não tinham carne vermelha, 

ainda.'' 
"O pai estranhou, ficou pensando, olhou para cima e viu sua 

filha sentada na forquilha da árvore." 

(186) "Coquinhoa" - gl.lndulas sexuais maaculinas. 
(187) Moquém - grelha de varas para assar ou secar carne ou peixe. sob à ação de ca

lor; moquear. 
(188) Piraputanca - peixe de escamas de água doce (Claalceu.r Hilarii). 
(189) Pacova - nome regional de planta da família das museáceas de f&lhas largas uti

lizadas para diversos fins pelos índios Umutina. 
(190) Urucu - tinta vermelha obtida das aementea do urucll%eiro (Bixa orellana), utili

zada pelos índios como corante. 
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"~le chamou todos os companheiros para cercar ela e convidou 
sua filha para descer e comer peixe moqueado." 

"Mas a moça saltou da árvore por cima dos homens que a ro
deavam e correu para casa." 

"Lá contou tudo que viu e que cada homem tinha o seu próprio 
moquém e muitos, muitos peixes." 

"As mulheres ficaram aborrecidas e resolveram entre elas, que 
cada uma devia matar o marido da outra." 

"Elas pegaram as pesadas espadas de siriva dos seus próprios 
m.aridos e mataram todos a pancadas. Não ficou sobrando nenhum.11 

"Cada mulher tomou conta do moquém de seu marido. Tôdas, 
agora, ficaram viúvas." 

"Mas uma delas estava com barriga(1 91) . Quando chegou o tem
po em que a criança devia nascer, as mulheres falaram: Se é menina, 
pode ficar vivendo, e se é rapaz, vai morrer." 

"Elas receiavam que, se deixassem um menino viver, mais tarde 
podia ficar sabendo que as mulheres mataram seu pai e os maridos 
das outras mulheres, e podia vingar êles." 

"Quando a criança nasceu, era um menino. A mãe dêle ficou as
sustada e com mêdo que as mulheres iam matar a criança e então 
amarrou o periquito (órgão se:x'Ual masculino) para trás, bem amarra
dinho para que todos fôssem acreditar que era uma menina." 

"As mulheres vieram olhar a criança e apalparam ela. Elas não 
encontraram nada e pensaram que era uma meni~a." 

"No outro dia, antes da madrugada, a mulher fugiu com o seu 
filhinho. Ela tinha mêdo que ainda viessem a descobrir a verdade." 

"Q sangue do parto porém, ainda escorria do seu ventre. Ela o 
deixava correr e fêz dêle rios. Do rio Kêpo (Sepotuha) ela saiu e fêz 
o Balátipo (Tapirapoan), o Hádopo (rio pequeno para baixo do rio 
dos Bugres) ~ o Xôpo (rio dos Bugres), o Xíquipo (pequeno afluente 
do rio dos Bugres), o Láripo (rio Paraguai), o Báinapo (rio Parí), o 
Hodókepo (pequeno afluente do rio Cuiabá) e por último o Bárupo 
(rio Cuiabá)." 

"As mulheres foram atrás da mãe com o menino e encontraram 
todos êstes rios, que antes não havia. Elas passaram por todos êles, 
até o rio Cuiabá. tste era. muito largo e não puderam passar. Daí 
voltaram para a sua maloca." 

"A mulher ficou lá com o filho." 
"Quando o menino já estava grande, êle foi procurar seu povo e 

contou para êles, como a sua mãe tinha feito todos êstes rios." 

(191) "Estar com barriga" - estar grávida. 

--
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"O filho chamava-se Areámuno. Quando êle foi voltando, foi 
casando com todos os bichos." 

"Primeiro casou com uma mulher que era onça. Tiveram filhos, 
que saíram com o corpo de gente de um lado e píntados como onça~ 
Ele largou(192) da mulher, porque não estava satisfeito com as crian
ças." 

"Depois Areámtlno casou com o cágado e tiveram também fi
lhos. lVIas o corpo era de gente de um lado e no outro tinha um casco 
de cágado. i!;le não ficou satisfeito com as crianças e largou ~ambém 
a mulher-cágado." 

"Em seguida encontrou uma -arara azul (o informante diz "verde") 
e os filhos sairam com o corpo de gente e um penacho azul. Quando 
casou com uma arara vermelha, saíram como gente também, meio 
gente e meio arara com um penacho vermelho." 

"J;;le largou as duas mulheres e foi casar com uma sucuri, e teve 
filhos com a sucuri. Os filhos da sucuri /ficaram como gente mesmo, 
do gôsto dêle." 

"Aí, êle sossegou e ficou em casa da sucuri, casado(193)." 

"A mãe da sucuri era casada com a onça, que era muito mau. A 
filha era viúva e já teve muitos maridos. O sogro - o onça, sempre 
matava os genros, maridos da filha da sucuri." 

"Quando um homem casava com ela, êle mandava o genro dêle 
ir no mato para tomar banho no rio. i!;Ie ia atrás, matava o homem 
e atirava dentro d'água." 

"A moça ficava muito triste, aborrecida e sentia muito a falta 
do marido." · 

"Quando veio Aredmuno para casar com a sucuri, a sogra avisou 
êle que o sogro - o onça, era tão mau e queria matar êle. Ela falou 
assim: Quando você chegar perto do rio, você entra para um lado 
do mato como se ia cagar. Quando o onça chega no rio êle não acha 
ninguém. Aí você vai atrás do sogro e empurra êle dentro d'água 
para morrer.'' 

"O rapaz foi e jogou o seu sogro - o onça, dentro d'água que 
êJe morreu." 

"i!;Ie não voltou para casa, ficou escondido no mato, com ver
gonha(194) por ter matado o sogro dêle. :f;le pensou que sua mulher, 
a filha do onça ia ficar aborrecida por êle ter matado o pai dela." 

"Antes de escurecer êle apareceu em casa. Sua mulher pergun
tou onde tinha andado e o que estava fazendo. i!;Ie respondeu que 
ficou com vergonha por ter matado o pai dela." 

(192) Largou - abandonou-a. 
(193) Os homens, entre os Umutina, moram na casa da família da espl>sa. 
(194) Vergonha - o significado da palavra "vergonha" não parece ter sido compreendido 

com exatidão pelo informante. 
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"Mas a espôsa respondeu que não fazia mal que êle matou o pai 
dela. E a sogra também falou que estava bem que êle matou o ma
rido dela, pai de sua filha, que era muito mau e fazia mal para os 
maridos de sua filha." 

"Agora êle pagava o mal que êle sempre fazia." 

J. Dilúvio 

Primeira versão: 

"Um homem foi flechar nas cabeceiras do rio Paraguai. Aí apa
receu para êle o bicho d'água Adopórikána". 

"É bruto de bicho criado, cabeça grande como panela de barro 
(o narrador abre os braços para indicar o tamanho), olhos de fogo; 
que é como gente." -. 

"Veio prá riba dêle. Aí, que êle flechou o bicho o rio encheu gran
de. Foi enchendo a chapada e os morros. Cobriu tudo, até a cidade 
dos índios de antigamente." 

.' 

"O rio chegando, êles vão andando. Quando acampam, aí brota 
água por baixo dêles. Então vão andando outra vez e o rio vai se
guindo. Assim vai indo!'' 

"Morreu tôda bicharada, jabuti, porco, anta, onça, tudo que an
dava no chão morre; que vôa no alto escapa tudo." 

"A gente não morreu nenhum!", 

Segunda versão: 

"Todos iam flechar nas cabeceiras do rio Paraguai, matar peixe 
e algum bicho." 

"Lá tinha um rubaf o(19 5) tão grande como um jaú(196), que nin
guém importava, ninguém flechava o peixe." 

'~Um homem não tinha sorte para flechar peixe. Não matava 
nada e disse: 'Vou matar o rubafo!' O povo falou: 'Não flecha, não 
flecha!' - Mas êle respondeu: 'Eu vou flechar!' Aí os outros ainda 
falou: 'Não flecha! Você pode matar algum pacú(197), piraputan
ga(19 8) e dourado' (19 9)." 

"Mas o homem passou perto do rubafo e flechou êle. Tirou o 
peixe fora d'água, caceteou e amarrou." 

"Logo o rio cresceu, cresceu. Veio cercando êle e todos que es
tavam pescando ficaram apurados. A enchente estava cercando to-

(195) Rubafo - nome regional de traíra, peixe (Hop/ia.1 mala6aricu.1). 
(196) Jaú - peixe da família dos Silurídeos. 
(197) Pacu - peixe do g~nero .Jlelinnu. 
(198) Idem (188). 
(199) Dourado - peixe (Salminua brevidena). 
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dos êles. Tudo ficou prêso e subiram num pau. O sujeito também 
ficou apurado. O rio estava alcançando êle no pau." 

"Ai êles gritaram para êle largar o peixe. ~le desamarrou e lar
gou o rubafo e o rio foi baixando devagarzinho." 

"~les desceram e foram procurar as casas. Chegaram em casa 
danados de raiva, xingando o homem que tinha flechado o rubafo." 

l. Zapálo e as duas eslrêlas 

"Um homem, Zapálo, estava à noite deitado na esteira em frente 
do seu rancho e olhava para o céu. l!;Ie viu duas estrêlas e achava 
elas bonitas. ~le falou que achava falta delas vir para junto dêle 
como mulheres bonitas e casar com êle." 

"Êle cansou e dormiu. Daí a pouco acordavam êle, e êle assus
tou-se. Duas mulheres estavam junto com êle. ~le perguntou quem 
eram e elas falaram: "Aquelas que você mandou buscar para você." 
Elas se chamavam Barukoló(200). As duas ficaram junto com êle, 
mas só pouco tempo. Elas eram muito bonitas." 

"Zapálo casou(2º1
) e foi caçar bastante bichos, porco do mato, 

macaco, caititu, anta, coati. Mas as duas mulheres não se impor
tavam e não comiam nada. Elas disseram que nunca virall! tantos 
bichos, e queriam comer só almécega(2º2), o que chamavam no idio
ma de Barukoló de lbokapzióno, e falaram quê êle podia só caçar 
almécega para elas. ~le falou que tinha almécega, mas era só pouco." 

"No outro dia o homem fêz os enfeites de penas para os braços 
( 2º3), e as mulheres comeram quasi tôda a resina e deixaram só um 
restinho." 

"Zapálo falou que tinha achado almécega que era fácil de buscar. 
As mulheres ficaram alegres e mandaram o homem buscar e elas fo
ram juntas com o marido delas." 

"Não alcançaram o pau de almécega." 
''As mulheres vinham atrás andando devagar e reparando. Aí 

acharam uma fruteira chamada Bacaba(2º4), cheia de frutas. Elas 
chamaram o homem e êle voltou e perguntou: "O que que é?" Elas 
mandaram para êle subir e tirar frutas e disseram que as estrelas 
também comiam frutas de Bacaba." 

(200) Barukol6 - Estrêla d' Alva. 
(201) "Casou com as duas mulheres" - não observei nenhum caso de poligamia entre os 

Umutina, talvêz por estarem reduzidos em número, nem há referência a isto na literatura que tra
ta da tribo. 

(202) Almécega - resina mole de iatobá, neste caso, é chamado IXORf no idioma umu
tina. Atribuem às estrêlas um outro idioma, que talvh tenha ligação com palavras arcáicas, como 
observei em algumas canções rituais em que usam palavras que não fazem parte do idioma atual. 

(203) Enfeites de 1>enas para os braços - trafa-se do distintivo tribal XUÁRE, que con
siste em penas do peito do mutum afixadas numa placa de resina. 

(204) Bacaca - i..acabeira, palmeira de frutos comestíveis (Oenocarpu.r bacaba Mart.). 

' 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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"O pau não era muito alto. ~le ficou espiando, depois êle foi 
sub~ndo. Elas vieram atrás dêle. ~le estava subindo e a árvore es
tava crescendo e crescendo. O vento balançava a copa e êle estava 
com mêdo e queria descer outra vez. Mas as mulheres disseram para 
êle subir mais, senão fam fincar a ponta de seu arco na sua bunda. 
Af o homem criou coragem e então êle subiu e subiu, e a árvore cres
cia e crescia, até que não podia mais enxergar êle e sumiu." 

"As duas estrêlas foram atrás dêle com o arco até que chegaram 
juntos no céu." 

"No céu o homem passou muito mal. Lá todos só comiam almé
cega e fruta de Bacaba. O homem não comia nada e ficou muito ma
gro. Então a gente do céu sentiu pena do homem e fizeram uma pa
nela bem grande e cada estrêla fêz quatro cordas de fio de tucum(2º ~), 
muito forte e foram descendo êle para a terra com isto." 

"Mas a corda não chegou no fundo e ataram nova corda." 
-'-'Elas gritaram para êle se já chegou na terra. ~le respondeu: 

Não, ainda não!" 
"Desceram êle então mais e ataram mais corda. Perguntaram 

outra vez se já chegou na terra, e êle gritou para cima: 'Não, ainda 
não'." 

"Quando êle estava quase em baixo deixaram êle cair e a panela 
quebrou-se em muitos pedaços, que viraram cágado(2º6) e jabuti(2º7), 

a corda virou tôda qualidade de cobras." 
"Assim foram feitos cobras e cágados que antes não havia ainda." 
"O homem estava muito magro que êle quase morreu e foi em

bora procurar o povo dêle e contou tudo, como passou mal e que as 
estrêlas, homens e mulheres são muito bonitos, mas que comiam só 
almécega." 

m. Barukolotó - Estrêla d' Alva 

"Um casal tinha uma filha e um filho. O filho era H dri, o Lua. 
A irmã do Lua era Barukolotó, Estrêla d' Alva." 

"O filho mandou o grigoleiro(2º 8) para espiar, qual a moça que 
tinha a boceta(2º9) maior. Quando todos foram bater timbó(21 º), o 
grigoleiro cuidou . Tôdas moças passaram, mas nenhuma tinha uma 
boceta grande, só bem pequenas. Por último veio a irmã do Lua, 
ela tinha a maior boceta de tôdas. '' 

(205) Fio de tucum - es~c:ie de palmeira de cujas f&lbas novas se extrai ótima fibra. 
(206) Cágado - qualidade de tartaruga d' água. 
(207) ] abuti - quel&nio terrestre ( Te.rtudo tabu/ata) importante na alimentação dos U mu· 

tina. ' 
(208) Grigoleiro - o informante diz ser um carrapato grande do mato. 
(209) Boceta - expressão regional para vulva. 
(210) Bater timb6 - pesca com a seiva asfixiante do c:ip6-timh6 que é triturada pelo 

bater com cacet~.a rijos; durante a pesca as moças costumavam despir--se para entrar n'água afim 
d •recolher os peixes entorpecidos. 
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"Quando o Lua perguntou o grigoleiro, êle disse que nenhuma 
tinha uma boceta grande, só a innã dêle tinha a maior de tôdas." 

"Aí o Lua disse: 'Isto não tem importância, eu vou levar ela 
comigo para cima'." 

"Todos foram bater timb6! - Barukolotó tinha se enfeitado tô
da de urucu. Na testa ela tinha uma risca grossa de um dedo, no 
rosto ainda listas largas e nos braços enfeites de penas bem brancas." 

"A mãe deixou ela em casa socando milho no pilão, porque es
tava tão bem enfeitada." 

"O irmão, o Lua, viu a irmã tão bonita e foi falar para ela. :E:le 
perguntou onde tinham ido todos. Ela respondeu: 'Foram todos para 
a baía bater timb6'!" 

"O Lua disse: 'Que baía será? Deve ser aquela que eu achei, 
cheia de peixes. Agora vamos lá nós dois, bater timbó!' Mas a irmã 
não queria. Continuava socar o milho no pilão, e disse: 'Não, mamãe 
não quer, me deixou aqui para fazer beiju. Não queria que eu es
tragasse meu urucu no corpo'!" 

"Mas o irmão insistia: 'Você faz os beijus depois e vamos mes
mo com urucu. Pois tem tanto peixe na baía: Tenho mêdo que vão 
lá estragar a baía que eu achei'!" 

"Mas a moça não queria. O irmão insistiu tanto que ela cedeu. 
Ela fez beijus para o pai e mãe dela e foi com o Lua na lagoa." 

"Quando chegaram na baía, o irmão falou para ela tratar de 
armar os arcos(211

) e arrumar a rêde, que êle ia buscar timb6. A mo
ça começou arranjar a rêde grande e o irmão foi para o mato." 

"Mas logo escondeu-se atrás de uma moita, pois êle só queria 
ver o tamanho do trem(212) que ela tinl;La." 

"A innã tirou o ametá(2U) e ficou nua. Entretanto com a rêde 
n'água ela viu que não havia nem peixe na lagoa. O irmão só tinha 
falado assim, porque queria estar só com ela, para o povo não falar 
nada." 

"Quando ela estava no meio da lagoa veio uma grande roda co
mo um arco-iris, que se aproximava para ela, rodeando a moça." 

"Era o irmão que vinha abusar dela. Ela viu isto e gritou: 'En
tão era para isto que você estava me amolando! Sou tua irmã e você 
quer fazer uma cousa destas comigo?!' Ela gritando foram os dois 
subindo para cima." 

"A mãe dêles chegou em casa e não achou a moça. Ela perguntou 
a gente onde ela tinha ido. :E:les disseram que foram para uma lagoa 

(2ll) Armar os arcos - varas flexíveis, armados em drculo, s&bre aa quais atam uma 
rede de pesca, funiforme. 

(212) Trem - expressão regional pitoresca, d. (209). 
(213) Ametá - palavra umutina para a saia de algodão cilindriforme das índias. 
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bater timbó. Af ela seguiu os rastos e chegou na lagoa. Procurou 
em tôda parte, mas não encontrou mais nada dêles." 

"Af ela voltou para casa outra vez e chorou. Ela olhou para 
cima e viu os dois ali e começou a chorar, lamentar e xingar o filho." 

"E as criançada ficou no céu até hoje!" 

n. A moça e a estréla 
Primeira versão: 

"Uma moça olhava para o céu e disse a uma estrêla para vir 
junto dela: 'Se você viesse aqui eu ia casar com você'. A mãe ouviu 
isto e zangou com a moça, que não devia falar assim, si não a estrêla 
chegava mesmo: 'Para que que fala isto, tem muita gente aqui, por
que não arruma para casar' ? '' 

"Aí a moça foi ao córrego fa.zer uma parede de palha para pegar 
peixes. Ela foi espalhando cupim na paredezinha para todos os peixes 
juntar, Jambarizinho e piabas. Esperava, esperava para os peixes 
juntar e ela pegar com a rêde." 

"Ela estava nua sem a saia de algodão(214). iQuando ela foi no 
barranco a estrêla apareceu, cheio de urucu, todo enfeitado, muito 
bonito, mas catingoso, fedendo de almécega. Aí êle fêz o serviço nela 
com o cacete dêle(215), abusou da moça. A mulher não agÚentou, 
quase morreu. Ela foi para casa e contou tudo aos pais. Os pais fi
caram muito zangados. O pai disse que queria matar a estrela, quan
do aparecesse em sua casa." 

"A moça ficou boa e prenhou(21 ti) corn uma criança. Quando o 
menino nasceu, morreu logo. Depois que o estrêla abusou da moça, 
voltou logo para o céu." 

"A moça foi atrás dêle para o céu. O marido ia na caçada para 
ela. Cada vez que êles estavam um pouco distantes, virava águia 
para caçar bichos para ela, e quando voltava tornava a virar homem." 

"1\1as no céu não tinha fogo. :ítle mandou a mulher buscar le.:. 
nha, e depois duas pedras. As pedras êle bateu sôbre a lenha até que 
pegou fogo." 

"A mulher queria cozinhar um macaco que êle caçou, mas êle 
disse que não havia água no céu e ela só podia moquear o macaGO 
no fogo. Aí ela moqueava tôda caça e só comia moqueado. Mas 
não havia nada no céu, nem beiju e nada, e sem água para beber. 
Ela ficou com muita sêde e fome, pois sem beber ela não podia co
mer nada.'' 

"Então ela pediu o marido para êles voltar à terra. 1\1as êle 
não queria. Aí êle mandou ela voltar sózinha." 

(214) Saia de algodão de fabricação pr6-pria, que despem por ocasião da pesca. 
(215) Copulou com a moça - "cacete" é expressão regional para p~nis. 
(216) Prenhou - ficou grávida. 

-..) 

-) 
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"~le tinha prenhado ela outra vez e disse para ela: 'Quando. 
nascer a criança, rapaz ou menina, deve cuidar muito e não deixar 
brincar na chuva. A chuva faz mal prá êle e morre'." 

"Nasceu um menino. Quando o menino j á estava crescido, a 
mãe esqueceu o que o pai disse. Aí veio uma chuva e o menino brin
cou com ela, molhou-se e morreu." 

"A mulher ficou triste e tinha mêdo do pai do menino e morreu 
também. Aí o pai foi buscar os dois para o céu também." 

Segunda versão: 

"Uma moça olhava para o céu e disse a uma estrêla para vir 
junto dela. A mãe ouviu isto e xingou a moça, que ela não devia f a
lar assim, sinão a estrêla aparecia mesmo." 

"A moça foi lavar roupa, tôda nua. A estrêla apareceu como 
homem, fedia muito de almécega. ~le abusou da moça com seu ca
cete, tanto que ela quase morreu. " 

"Aí ela foi para casa e contou aos pais. ~les ficaram muito zan
gados. O pai disse que ia matar a estrêla quando aparecesse em casa." 

"A moça ficou boa, prenha do filho da estrêla. Quando a criança 
nasceu, morreu Jogo. A estrêla tinha voltado para o céu, logo que 
abusou da moça. .i\. mulher seguiu seu marido para o céu. O homem 
saía caçar para ela. Tôda vez que êle se afastava um pouco, virava 
uma águia para caçar bichos para sua mulher. Quando voltava, vi
rava homem de novo." 

"Mas no céu não havia fogo. Aí êle mandou a mulher buscar 
lenha e duas pedras. As pedras ele bateu em cima da lenha até que 
pegou fogo. A mulher queria cozinhar o macaco que êle tinha caçado. 
Aí êle disse, que não havia água no céu, ela só podia moquear a caça." 

"A mulher moqueou o macaco e só comia carne moqueada. Não 
havia outra cousa, nem beiju e nem nada. E também não havia água 
para beber. Ela ficou com muita sêde e fome, porque não podia co
mer nada assim. Aí ela pediu o marido para voltar à terra. Mas êle 
não queria. ~le mandou ela voltar sozinha. Ela já estava prenha 
outra vez da estrêla." 

"~le disse para ela, quando ia nascer a criança para ela cuidar 
muito e não deixar brincar na chuva. Se deixasse brincar na chuva 
a criança ia morrer." 

"Nasceu um menino. Quando já estava crescido a índia esque
ceu o que o estrêla falou. Veio uma chuva e a criança estava brin
cando lá fora. Ela ficou molhada e morreu. A mulher ficou triste e 
teve medo do pai do menino e também morreu. Aí o pai foi buscar 
os dois e levou no céu." 
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o. Visita ao céu 

Primeira versão: 

"O marido morreu, deixou sua espôsa. A mulher sentiu demais 
do marido e ficou louca de apaixonada. Aí ela foi p'rá o céu procu
rar o marido. Quando chegou lá no marido êle falou: 'Que ~ que 
você vem fazer aqui?' Ela falou: 'Venho atrás de você, fiquei muito 
aborrecida, achei falta demais de você, por isto vim atrás'!" 

"~le falou: 'Você podia ter ficado lá, arrumar outro noivo p'ra 
casar!'. A mulher então disse: 'Eu não podia ter achado outro igual 
a você, por isto mesmo eu vim'!" 

"Ela ficou com êle no céu, passando mal, sem comer. O marido 
ficou com dó da mulher, e andando eaçando matava algum bicho 
para ela. Chegou com a caça e mandou ela comer o bicho cru. Mas 
ela disse que tem nojo de comer bicho cru, ela podia comer .assado 
ou cozido. O marido falou que ela não ia achar nem fog9 para assar 
e nem água para cozinhar ·êste bicho." 

"Aí o marido falou que ela podia achar algumas1 pedras de al
guém por aí. Ela foi e achou duas pedras e trouxe. Depois amon
toou lenha e êle bateu as pedras, uma pedra na outra, e fêz fogo. 
'Agora você pode assar êste bicho e comer assado'." . 

"A mulher teimou que queria cozinhar o bicho. O marido tam
bém teimou que não ia achar água para cozinhar. Ela podia comer 
o fígado e coração assado." 

"Foi indo, foi indo, a mulher estava pensando em voltar e falou 
p'ro marido p'ra ir juntos para o povo dêles. Mas êle disse que não 
ia." 

"O marido foi caçar outra vez e a mulher ficou com dó dêste 
marido, que não comia nada quando voltava da ·caçada." 

"O povo do céu foi saindo e ela perguntou: 'Para onde é que 
vão?' ~les responderam: 'Nós vamos atrás de cará(217) para comer.' 
Ela falou que alguém f ôsse arranjar um jacá (balaio) para ela. Uma 
outra respondeu: 'Tenho dois jacá, pode buscar um'." 

"A mulher falou: 'Me espera! Me espera! Até que vou buscar 
o jacáP Mas ninguém esperou. Ela foi só gritando e o povo gritan
do longe no alto que ela podia andar depressa." 

"Ela foi atrás mas não alcançou. Procurou batida(218) aqui e 
acolá e não achou." 

"Ela chamou e ouviu grito no alto, ficou aborrecida, triste e vol
tou para casa outra vez." 

(217) Cará, tubérculo comestfvel da famHia das Discoreáceas. 
(218) Batida - rasto, trilho estreito na mata. 

.. 
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"A mulher contou para o marido dela que êste povo foi buscar 
cará e que ela não alcançou mais êles." 

"O marido ficou brabo com ela e falou: 'Para que você foi, eu 
disse para você não ir com ninguém. Logo que todos aqui saem um 
pouco, viram bicho, papagaio, periquito, jandaia, ararinha, para pro
curar alguma comida e água para beber'.'' 

"0 marido ficou com dó dela, pois ela não sabia virar bicho ne
nhum." 

"Ela falou outra vez para ir embora com o marido dela p'ro seu 
povo; que não podia achar nem comida, nem água e que a terra de
la era melhor, que tinha tudo." 

"Ela estava com barriga(219) do marido outra vez." 
"Mas o marido não quis ir e disse: 'Você pode ir sozinha, mas 

você cuida desta criança, quando ela nascer. Se fôr homem ou mu
lher, não deixa tomar água de chuva, que morre. Se você deixar 
esta criança brincar com água de chuva ela morre e dai também vou 
buscar você!" 

"Nasceu um menino. Foi indo, foi indo, o menino ficou gran• 
dinho." 

"Ela falou para o povo que o pai do menino ia buscar ela tam
bém, se a criança morresse." · 

"No tempo da festa a mulher estava fazendo tôdas as cousas, 
beijú, chicha(22º). 

"A criança estava brincando no terreiro, e começou a chover. 
Ela estava ocupada com o trabalho e esqueceu da criança." 

"Os outros vieram e disseram que estava morrendo uma criança." 
"A mulher bateu as mãos e gritou: '~ meu filho, meu filho!' 

Saiu e trouxe êle em casa. Experimentou esquentar êle com fogo, 
mas não adiantou e morreu." 

"Quando passaram dois dias a mulher morreu também!" 

Segunda versão: 
"A mulher de Borearepá morreu. Ele amava muito ela. rue 

não. podia esquecer ela e procurou, procurou ela em tôda a parte, até 
que êle achou uma ponte que dava no céu." 

"No céu êle encontrou primeiro a sogra dêle. ~le perguntou 
onde estava sua mulher. Ela respondeu: 'Tua mulher não está aqui, 
ela está na pesca de timb6(221), com o povo(222) dela. A tua mulher 
chegou aqui já com saúde outra vez e já está casada outra vez! To-

(219) E.ttava com barriga - estava grávida. 
(220) Chicha - bebida de milho, não fermentada entre 01 Umutina. 
(221) Pesca de timb6 - pesca com o cip6-timb6, cuja aeiva mata 011 peixes por envene. 

namento. 
(222) Povo - significa família. 
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dos espíritos, quando chegam no céu já têm saúde outra vez e ca
sam logo'." 

"Aí êle ficou muito triste e disse: 'Será possível que não posso 
levar minha mulher comigo'?" 

"No céu tinha uma cotia. Cada vez que êle chegava perto dela 
ela corria embora e gritava: Uéi, Uéi! - ~le já andava muito en
joado com isto." 

"Depois êle foi procurar a mulher dêle. Ela estava com o povo 
dela, matando e comendo peixes." 

"'Quando ela viu o marido ficou envergonhada. Mas as irmãs 
dela falaram p'ra êle, que sua mulher tinha casado logo que chegou 
no céu." 

".Aí êle ficou muito triste e foi pensar na vida. . . . . Quando 
êle chegou no povo da mulher dêle, êles serviram muitas cousas para 
êle e assaram peixe e deram beiju para êle comer." 

"Êle fi cou uma noite no céu. 1V1as lá era muito, muito frio e. 
muito escuro. Porque de noite a gente do céu não tém fogo. ~le 
estava com muito frio. Aí êle viu um foguinho e queria esquentar-se 
perto dêle. :ftle foi tateando e não achou o foguinho. ~le foi tatean
do outra vez atrás do foguinho e nã.o podia achar. Era como um 
vagalume." 

"De dia a gente no céu tem fogo e cozinham a mesma comida 
como aqui. l\1as lá não é tão bom como na terra. Os beijus não têm 
gôsto tão bom e os peixes não são tão bons.'' 

"~le não podia achar sua mulher de noite, e ela disse p'ra êle 
que não ia junto com êle. 

"Aí, êle foi embora. ~le passou a ponte que vai para a terra. 
Mas a cotia ficou aborrecida que a gente podia chegar no céu e vol
tar para a terra quando queriam." 

"Aí, ela foi e roeu a ponte com os dentes dela." 
"Desde aquêle tempo as almas dos defuntos não podem voltar 

para . a terra.'' 
''Mas o homem foi nas suas crianças que choravam muito atrás 

da mãe e sossegou elas. ~le contou que a mãe passava muito bem 
agora e que já estava boa outra vez. Elas não deviam mais ficar 
tristes." 

p. Etorikd 

"O moço abusava da mulher(223) do seu tio Etoriká. Quando o 
tio ficou sabendo, ficou muito brabo e queria matar o rapaz. ~le 
mandou o sobrinho buscar dois cachos de côcos de aguaçu, e quando 

(223) Teve relações ilícitas. • 
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estava trepado queria derrubar a palmeira. Mas o rapaz já cortou 
os côcos antes que o tio chegou. O tio disse para esperar e subir só 
quando êle chegava." 

"No outro dia mandou êle subir num genipapeiro(224). Mas tô
da a rapaziada subiu também. O rapaz sabia que o tio queria acabar 
com a vida dêle. Mas não disse nada para os outros." 

"~le mesmo subiu até o topo mais alto do genipapeiro. Os ou
tros ficaram mais em baixo nos galhos e colhiam frutas." 

"Aí, veio Etoriká e viu seu sobrinho que tinha envergonhado a 
família dêle. Viu êle lá em cima e disse p'ra apanhar frutas mais em 
baixo, porque as frutas do topo não davam tinta boa(225)." 

"Mas o rapaz não obedeceu e ficou lá em cima. Então Etoriká 
cortou o pau e tôda a rapaziada caiu na lagoa feia e afogou. O so
brinho que estava bem em cima pulou para o outro lado porque o 
pau caiu bem perto." 

"O tio pensou que o sobrinho estava morto. 
tempo no outro lado da lagoa sem fogo na n1ata 
com um cacête." 

O rapaz ficou um 
escura, armado só , 

"~le ficou com muita saudade de sua casa e sua mãe. Sua 
pintura preta de genipapo já tinha acabado(226)." 

"Aí êle começou a pensar e aprender. li:le achou um pouso de 
urubus e deitou-se quieto para apanhar um urubu e montar nas cos
tas dêle para voar e procurar sua gente." 

"tle apanhou um, montou nas costas e foi voando. Mas o urubu 
voava, voava e voava só em roda no mesmo lugar e não queria pro
curar a mãe do rapaz." 

"Então êle quebrou as asas do urubu que caiu com êle. Assim 
como êle não teve sorte com isso, êle subiu num morro bem alto, on
de podia enxergar a fumaça do fogo de sua gente e andou direito na
quele rumo." 

"Aí êle chegou quando a mãe dêle saiu para. cortar fôlhas de 
Açaí(227) para cobrir o rancho dela." 

"1tle foi atrás dela bem quieto e pisava nas pontas dos feixes de 
fôlhas, que arrastavam no chão. Ela virou-se e disse: 'Que será a
quilo onde as f ôlhas se engancham ?' Aí ela viu o seu filho e ficou 
muito alegre." 

"~le pediu p'ra mãe dêle fazer uma cêrca de palha em volta da 
casa para o t io não poder enxergar que êle voltou." 

(224) Genipapeiro - Geru·pa americana. Do sumo das frutas verdes os Umutina preparam 
tinta para adornar o corpo. 

(225) Frutos maduros n11'.o dão tinta boa. 
(226) A pintura do corpo com tinta de 'genipapo dura entre quatro a des dias, depen

dendo da qualidade da tinta, ae feita com frutos verdes ou maduros. 
(227) Açaí - palmeira amazanica do gênero Euferpe, de cujos frutos preparam um re

resco saboroso e nutritivo. 
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"O tio foi buscar mel e voltou meio morto de sêde. ~le chamou 
a mãe do rapaz para buscar água para êle. Mas a mulher não queria. 
Então o filho disse p'ra ela ir buscar água e para ela mesma lavar 
êle." 

"A mulher veio com a água e o rapaz jogou areia no fundo da 
panela. A mulher lavou o tio e quando já tinha pouca água na pa
nela disse para êle deitar a cabeça b~m para trás e abrir bem os olhos. 
Af ela atirou o resto da água com tôda a areia nos olhos dêle." 

"O tio ficou furioso, limpou os olhos com as mãos e gritou p'ra 
as crianças p'ra elas cuidar para não deixar a mulher escapar. As 
crianças falaram que a mulher estava af." 

"O tio limpou a areia dos olhos e pegou sua espada de siriva{22 8) 

e queria assentar na cabeça da mulher." 
"Mas o filho tinha cuidado. Quando o tio veio, o rapaz levan

tou de repente e o tio assustou grande. Aí êle pediu desculpas e disse 
p'ra. êle sentar outra vez, que só queria fazer um brinquedo com a 
mãe dêle." 

"Depois o tio foi para casa triste e pensando na vida." 
"O sobrinho que se chamava M atungo(229) virou garrote(23º) e 

experimentou tôdas as qualidades de paus e raízes para fazer chifre. 
Mas não prestava nada, até que êle achou cerne, que era bastante 
duro. ~Ie descascou com o cerne a casca de um jatobá(231). Com 
isto êle estava satisfeito e queria vingar o que o tio tinha feito com o 
povo dêle." 

"As criançada que viram tudo foram contar que encontraram 
um touro. - '.ttste é o primeiro touro que foi feito!" 

"Todo povo saiu com as flechas para atirar êle. Mas as flechas 
não podiam entrar nêle." 

"Etoriká veio bem atrás. Quando o touro viu êle, baixou a ca
beça, pegou êle nos chifres e correu com êle até na grande lagoa feia 
e atirou êle lá dentro." 

"Em seguida virou gente outra vez e voltou e chegou em casa 
violento antes dos outros." 

"Ninguém sabia que êle tinha virado touro. Só depois de muito 
tempo êle contou que foi êle que tinha virado touro." 

"Aí todos ficaram admirados. O filho do Matungo virou novi
lha e foi morto. O povo trouxe a novilha morta para o Matungo. 
Mas o filho dêle já tinha virado gente outra vez." 

(228) Clava doa Umutina. 
(229) Matungo - cavalo velho. Oa Umutina não t~m ~.te nome como prenome de pes

soas. A segunda parte da lenda não parece ser de origem puramente indígena ou é de criaçã'.o 
~ccente. ~ possível que a lenda tenha sido sincretizada com elementos sertanejoa. 

(230) Garrote - bezerro de doia a tria anos de idade. 
(231) Jatobá - úvore de cuja e&1ca resistente alguma. tribos fabricam canoas. Tem 

frutos comestíveis. 
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"'Quando trouxeram a novilha, para o Matungo, o filho dêle 
queixou que estava muito doente com muito frio e queria comer car
ne. O pai disse: 'Espera um pouco!' Aí êle virou um grilo e comeu 
pedacinhos de carne." 

"Naquele tempo não havia nem grilo ainda. Assim também apa
receu o grilo do filho do Matungo !" 

q. Onça d'dgua 

"Uma mulher, Hiyókorépatá, morava com os pais no lado d'onde 
o sol sai. Um homem que morava no rio Sepotuba foi buscar a moça 
p'ra casar com ela(232). '~les casaram e o maritjo foi caçar(233) num 
lugar do rio onde juntam muitos peixes grandes. Foi flechar, e os 
peixes brigavam(234) com a flecha. Quando êle caiu(236) dentro d'á
gua, a onça d'água(236

) pegou êle e comeu." 
"A moça voltou para casa da mãe que também chamava-se Hi

yókorépatá, chorando." 
"Dizem que onde tem onça d'água e sucuri, tem muitos peixes 

grandes!( 237)" 

"Pouco tempo depois outro homem foi buscar a moça para casar. 
E quando foi caçar e flechar peixes a onça d'água também comeu 
êle." 

"A moça voltou outra vez para casa, chorando!" 
"Mais uma vez um homem foi buscar a moça para casar, e quan

do foi flechar peixes no rio a onça d'água pegou êle também e comeu, 
e a moça voltou p'ra casa da mãe dela e não queria mais casar, por
que não tinha sorte no casamento." 

"Um homem de verdade, forte e valente, Haxiripá, fê3 uma cor
da de tucum grossa e resistente para pegar sucuri. Quando êle acha 
sucuri dormindo sôbre ciscaria, vai lá, dá uma laçada e tira para o 
sêco. A sucuri enlaça nêle, mas escorrega e êle mata ela." 

"A onça d'água êle também matou! ~le flechou um dourado e 
quando caiu n'á.gua levou uma flecha de Juruparé(238). Quando a 
onça veio em cima dêle fincou a flecha e ínatou ela." 

(232) Entre os Umutina é o marido quem mora na casa da família de aua esp&sa. A repe • 
tição nesta lenda, do contrário, pare<:e indicar tratar•ee de um mito apreendido de outros indios, 
pelo informante. 

(233) Caçar - no aentido de procurar. 
(234) Oa peixes varados por flechas nadam velosa, afundam e saltam ràpidamente. ten

tando livrar-ae da Ilecha. 
(235) Pulou n' á•ua para aprisionar e recolher os peixes flechados. 
(236) Os Umutina mencionaram com frequência a "onça d'água". Não me parece tratar-se · 

apenaa d'um animal de fábula. Verifiquei que em t&da a Amaz&nia êate animal misterioso é men
cionado pelos moradores. Talvez seja a ariranha. 

(237) Nos poços fundos opde há peixes •randes, costumam viver aa serpentes de porte 
grande que se alimentam dos mesmos. 

(238) Flecha com ponta de lança, feita de uma taquara cuja aeiva é venenosa. Usam-na 
na caça a animais •randes e na guerra. 
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"Na últ ima vez a onça quase mata êle. Deu uma pancada na 
cabeça dêle que ficou rachada. Mas êle matou a onça. Assim tam
bém matava onçs. no sêco! Era um homem de verdade!" 

"A onça d'água é pintada. como a outra. Ainda existem onças 
d'á " gua ... 

r. Origem das doenças 

"Antigamente não havia doenças. Mas isto já faz muito tempo. 
Quando a gente ficava velho, tão velho que já não enxergava mais, 
comia assim mesmo como gente nova." 

"Tinha aí três homens que foram pensando como podiam acabar 
com os velhos. O povo aumentava e crescia e ninguém morria, nem 
velhos e nem· criançada." 

"~les pensaram no Hári( 239), o Lua; se êle tinha alguma cousa, 
e foram para o céu na casa do Hári, quando já vivia no céu e pergun
taran1 se êle não tinha algum veneno ou moléstia para acabar com 
a vida dos velhos." 

"O Lua disse que não tinha nada, só o Sol podia ter alguma 
cousa.'' 

"~les foram para a casa do Sol e perguntaram se êle tinha ve
neno ou alguma moléstia.'' 

"O Sol perguntou p'ra êles: 'P'rá que que é?' ~les disseram 
que queriam matar a gente velha. O Sol disse que não deviam fazer 
isto; mas os homens insistiram e o Sol deu p'rá êles moléstias e ex
plicou: ·'Esta é p'rá fazer dor no fígado e p'ra vomitar até morrer; 
esta outra, p'ra dor na cabeça, no peito e nas pernas até morrer, e 
esta última é p'ra matar bichos.' Era uma flecha do Sol que êle deu 
com os venenos das moléstias. ;' 

"O Sol recomendou ainda p'rá ter muito cuidado com a flecha e 
que deviam atirar ela só quando estavam escondidos atrás de um 
paul24º), porque quando a flecha é atirada ela mata sempre a caça 
e volta para o lugar de onde foi lançada, fincada no tronco da ár
vore; mas se o caçador não se escondia, a flecha matava êle." 

"Os três homens voltaram p'rá suas casas e espalharam as doen
ças entre o povo, em tôda a parte." 

"Aí morreram muitos sem parar, mas não morria só gente velha, 
morriam todos, homens, mulheres e crianças." 

"Alguns ficaram bons outra vez." 
"Desde aquêle tempo é que tem moléstias no mundo." 

(239) HÁRI-a Lua, & considerada um homem que vivia na terra, antiaamente; MfNI -
o Sol, era o eeu companheiro. 

(240) Pau - e~ifica árvore, tronco. 
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"Um dia, um indio, que não tinha ido com os três homens p'ro 
céu, pediu a flecha do Sol, emprestada, porque não acertava e não 
matava os bichos de caça com as flechas dêle." 

"Emprestaram a flecha mas avisaram que êle devia cuidar mui
to e não atirar a flecha em lugar limpo sem se esconder atrás ·do tron
co de uma árvore." 

"O indio foi caçar e encontrou um veado. ~le atirou a flecha, 
mas não se escondeu como tinham recomendado p'ra fazer. A flecha 
acertou e matou o veado e depois voltou e matou o homem também." 

"O homem que deu a flecha do Sol, emprestada, e que tinha 
aprendido do Sol como a gente atira com ela, esperava e esperava, 
mas quando o homem não voltou, êle foi ao mato procurar e achou 
êle morto esticado no chão e o veado também, perto dêle." 

"~le carregou o morto nas costas e levou p'ra casa de sua família 
p'ra enterrar êle no chão do seu rancho( 241)." 

"A flecha, êle pegou e também enterrou no chão de sua casa, 
porque tinha mêdo que alguém vinha pedir emprestado outra vez." 

"Desde aquêle tempo êle só caçava com o arco e flecha dêle ou
tra vez." 

"O índio que recebeu a flecha do Sol virou num gavião prêto(242) 

e voou para o Sol." 

s. H·urúno, espírito da doença 

"Hurúno é um índio pequeno, prêto, que flecha a gente sem 
êles saber, quando passam perto dêle. A gente fica doente. Quando 
a gente antigamente estava de mudança êle flechava a gente e todos 
ficavam doentes, alguns morrendo sentados. Isto foi no rio Sepo
tuba. Por isto mudaram-se de lá rio acima, morando então na Bar
ra dos Bugres - H elatinopopáre.'' 

t. A orige:m da menstruação 

"Antigamente os homens tinha paquête(243). As mulheres não 
tinham". 

"Um homem estava com paquête e fazia umas flechas'. Ai veio 
uma moça e falou para êle: 'P'ra que você está fazendo flechas, você 
está com paquête e não vai caçar!' O homem respondeu: 'Eu tenho 
que matar algum peixe p'ra comer logo que acabar o paquêteP Ar
rancou a tampagem de imbira(244

) e jogou na moça. Ela ficou suja 
de sangue." 

(241) Oa Umutina enterram os mortos em seus ranchos de moradia, continuando a morar 
nos mesmos. 

(242) Durante uma excursão, o informante apontou para um gavião escuro e disse: ".:i;:ste 
é o gavião que o índio virou e foi para o Soll" 

(243) PaquHe - nome regional para a menstruação. 
(244) lmhira - Durante a menstruação a índia Umutina usa uma faixa de entrecasca. 

atada ao redor du nádegas, passada por entre aa pernaa. 
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"A moça saiu para mando de sua casa(246). Aí ela chegou e pro
curou uma tampagem de imbira para ela." 

"Desde aquêle dia tôdas as mulher~s ficaràm naquele momento 
com paquête. Elas ficaram zangadas com a moça, porque que ela 
foi falando isto para êste homem, 'ela que foi culpada de nós ficar 
com o paquête' !" 

u. Origem da dor de dente 

Primeira versão: 

"Antigamente os Umutina não conheciam dor de dente!" 
"Era um feiticeiro chamado Zetódo. Um menino foi ao córrego 

p'ra buscar água. No caminho encontrou o feiticeiro que perguntou: 
'Onde vai ?' O menino respondeu que a mãe mandou êle buscar água. 
O feiticeiro disse: 'Deixe que eu vou buscar p'ra você!' Mas o me
nino não queria. O feiticeiro insistiu muito até .que o menino entre
gou a cabaça. ~le foi e encheu com água e entregou p'ro menino, 
recomendando p'ro pessoal do menino tomar bastante desta água." 

"A família tomou muita água que o feiticeiro apanhou. Mas êle 
já tinha colocado alguma cousa dentro d'água e todos ficaram com 
muita dor de dente." 

"Desde aquêle tempo ê que os Umutina têm dor de dente!" 

Segunda versão: 

"Era outro feiticeiro chamado Apó. Apó estava caminhando 
numa estrada. Aí, êle enxergou no chão um vulto. ~le chegou perto 
e viu um homem e uma mulher deitados, com as costas sujas de ter
ra." 

"Esta mulher vivia com dois homens que eram irmãos!"(246) 

"Apó então foi na cama onde a mulher estava deitada. ~le ti
nha unhas compridas como as do tamanduá-mirim. ~le arranhou, 
arranhou o lugar até arranhar terra limpa. ·Quando assim fêz, a mu
lher ficou com muita dor de dente. Chorou a noite tôda com a dor 
de dente." 

"Então Apó foi na casa dela para ver porque estava chorando, 
para que não desconfiassem de nada. A pó mandou a mulher dei
tar-se e abrir a bôca. Fincou sua unha grande de tamanduá-mirim 
no dente e tirou um pedaço do feitiço. Mostrou o pedaço pequeno 
à mulher e disse: 'Só por isto que você está chorando? Esta coisi
nha pequena·? ~ uma coisa à~toa !' Ela passou um tempo melhor, 
depois de algum tempo sentiu outra dor de dente tão forte que aca
bou morrendo de dor de dente." 

· (245) "Para mando de •oa casa" - em direçlo de sua casa. 
(246) O autor nlio encontrou entre oa Umutina nenhum caso de poliandria i.é. o casamento 

de uma mulher com várioa homens, ao que a frue parece aludir. 
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"Quando todos foram ver a mulher morta, Apó também foi lá. 
1, .Então êle falou para o marido que foi êle quem tinha feito isto, pois 

a gente não devia fazer uma cousa destas no meio da estrada onde 
todo povo passava e podia ver." 

"O marido da mulher levantou uma pesada espada de siriva para 
assentar na cabeça dêle quando ouviu isto. Mas o feiticeiro suspen
deu o golpe, agarrou o homem com os braços e queria fincar suas 
unhas compridas nas costas dêle." 
' "O irmão, ao ver isto, agarrou um cacête e assentou na cabeça 
do feiticeiro, acabando de matar êle." 

"Desde aquele tempo é que todos sofrem de dor de dente, que 
antes não sofriam disto nada, nada!" 

v. Origem das jormigas 

"Antigamente não havia carregador!(247) Um dia a criançada es
tava brincando. De repente viraram carregador e sumiram. Ficou 
só uma!" 

"Aí, a criança foi p'ra casa e contou que as outras sumiram. 
Então a mãe das crianças foi p'ra ver onde sumiram. A criança le
vou e mostrou: 'Fulana estava aqui, cicrana estava lá!' Aí, cavoca
ram, cavocaram e acharam só carregador." 

"~ste caso deu-se mais rio abaixo. É p'ra lá que as crianças 
·sumiram!" 

.x. O monstro Pirokokotú 

"R.io abaixo não é bom para viver. Lá tem muita assombração! 
Lá ten1 um bicho grande, que come as tripas e o fígado da gente e 
deixa o cadáver vazio, atirado à tôa. ~le se chama Pirokokotú(248)! 
Lá também tem águias grandes que levam as crianças." 

"Uma mulher ficou pensando e depois foi inventar. Ela foi in
do num caminho e achou muitos Umutinas mortos, sem tripas e sem 
fígado. Aí ela pegou cipó, botou na barriga e êle virou tripas. De
pois pegou fôlha de imbé(249) que viraram fígado, e muitos tornaram 
a viver outra vez. Mas outros ficavam mortos." 

"Por isto os Umutina resolveram viajar rio p'ra cima onde é 
bom p'ra viver." 

z. A mulher dos bichos 

"Tinha só uma mulher e todos os bichos homens andavam(25º) 
com ela. Era uma mulherzinha bonitinha. Todos trepavam(251). 

(247) Cart'egador - formiga carregadeira. como a saúva. 
(248) Pirokokol&. - denominação composta das palavra. PIROKWÁ- tripa. e IKOTU 

- beber. 
(249) lmbé - Filodendro de f61bu grandes, cujos contornos tem remota semdhança com 

>Um fígado. 
(250) Andavam - tinham relações sexuais. 
(251) O mesmo que (250). 



258 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

Anta que tinha um pau grande, ficou com inveja, querendo também. 
Mas os bichos não deixaram. Ai, o anta teimou. A onça então f a
lou: 'Você podia, mas pode enfiar só a pont inha'." 

"Aí anta achou gôsto bom e empurrou tudo. Ai a mulherzinha 
morreu.'' 

"A anta então correu e a onça bateu atrás!" 

"Por isto mesmo é que a onça vive matando ::J, anta. Por isto 
mesmo que o bicho esparramou pelo mundo todo. Virou tudo bicho 
mesmo. Virou tudo de quatro pés; pois antes andavam como nós, 
em dois pés. ~les zangaram por causa da mulherzinha". 

29 . Ritual do Culto aos Mortos (Adoê) 

a) Introdução 

Os neobrasileiros da região do alto rio Paraguai acreditavam que 
os Umutina, então seus vizinhos, realizavam, todos os anos, a festa 
"do milho verde", em regozijo à colheita farta. ,.. 

A realidade, porém, é fundamentalmente oposta, pois quando 
ocorriam óbitos, durante o ano, aliás muito freqüentes após a paci
ficação, os Umutina preparavam seu grande Ritual do Culto aos 
Mortos, na temporada do amadurecimento do milho. Compunha-se 
de dezessete cerimo:Qiais, de duração variada, e com os seguintes no
mes: 

M ixinosê, M ixinotó ou M ixíno Pupurina (Velho da esteira, ou 
esteira velha) 

M anixúarê, dança com flautas sagradas e caça da anta 
Bakuré, dança sôbre as esteiras 
Yúri (subcerimonial do Bakuré) 
Katamã, martim-pescador (subcerimonial do Bakuré) 
Akakôna, dança guerreira (subcerimonial do Bakuré) 
H atóri, dança com máscaras grandes 
Atilákakáno, carregando estandartes com símbolos de peixes 
H úpzê, os irreverentes cágados 
J P-kirinó, as andorinhas 
Lórunó, dança com máscaras de cabelo 
H apuyána, dança com aros de palha 
Y atáribú, cerimônia com canto e estribilho 
Batóri, com máscaras de rêd.e de pescar sôbre o rosto e flagelos 

de feixes de talos de buriti 
Arixinó, dança com símbolos, discos de palha, representando caça 
Yupuriká, dança com as flautas Zarinímbukwá 
Boiká (Arco) iniciação dos arcos 
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'" 
'\ Quando o autor, em princípios de 1944, chegou à aldeia dos U-

mutina, já se estava realizando o Ritual do Culto aos Mortos. As
sim é, que só teve oportunidade de assistir os 15 últimos cerimoniais 

' dessa temporada. Só em fins dêsse mesmo ano, quando se iniciaram 
\ as novas comemorações, pôde êle assistir os cerimoniai~ desde o prin

cípio, ou melhor, desde os preparativos. 

De início, foi construído um novo rancho de morada. Derru
bada a mata à sua frente, aí foi preparado um terreiro oval destinado 
às danças. Na extremidade oposta dêste, erigida a casa-de-máscaras. 

Tanto o preparo do terreiro como o levantamento do arcabouço 
da casa-de-máscaras - zdri, obedeciam a determinadas regras de 
construção. Os trabalhos eram acompanha.dos de ritos, orientados 
pelo 'dono da festa' (denominação usada pelo intérprete), que era

1 

também, o responsável pela execução adequada e em tempo certo,. 
dos cerimoniais do Ritual.: 

A êle também cabia providenciar o preparo da paramentália 
que seria envergada pelos participantes. E, durante aproximadamen
te seis semanas, sua família, auxiliada por outras mulheres, preparara 
as bebidas e comidas para os mesmos. 

Em retribuição, o "dono da festa" e sua família iriam receber 
dos participantes, durante o ano em curso, caça, peixe e outros pre
sentes, até a realização do novo ritual. 

Nas duas vêzes que assistí o referido Ritual, o "dono da festa" 
era a pessoa que havia perdido mais parentes durante o ano, e parece 
partida dêle a iniciativa de realizar os cerimoniais. 

Haxipá foi o "dono da festa" que terminou em princípio de.1944, 
e Jukuepa da que se iniciou em fins dêsse mesmo ano, prolongando-se 
até princípios de 1945. 

Os participantes das danças executadas nos cerimoniais eram a
quêles que "ajudaram a enterrar." Os espíritos dos parentes recém
-falecidos "entram no corpo dos que ajudaram a enterrá-los", somen
te durante o ritual; "depois da festa, tôdas as almas vão embora.'' 

Os espíritos dos pais, mães e avôs, entretanto, mesmo que já. 
tenham falecido há mais tempo, podem voltar a incarnar-se nos dan
çarinos, pois "êstes sentem muita saudade" dêles. 

Cada participante se torna, desta maneira, o ·"portador de uma.. 
ou de várias almas, simultâneamente." 

No início dos cerimoniais, as mulheres colocavam no centro do 
terreiro panelas cheias de mingau de milho verde, peixe assado ou 
caça moqueada e frutas do mato, protegidos por fôlhas de bananeira. 

Ao som de buzinas e cantos, os Umutina exortavam os espíritos 
de seus antepassados - Bolóriê, a aceitarem aquelas oferendas (Pran-
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cha L). Dentre êles era lembrado Haipukú, primeiro ancestral e 
criador dos homens, venerado de maneira especial. rrambém os espf ... 
ritos protetores dos animais - "Donos dos bichos" (Vide Caça), eram 
convidados. 

A chegada dos Bolóriê era anunciada por ventania forte e re
pentina, com chuviscos. 

Ao fim de cada cerimonial eram as oferendas distribuídas, pelas 
mulheres, aos dançarinos-espíritos, que incarnavam os Bolóriê (Pran
cha LI). Segundo as regras da etiquêta, estas iguarias eram prova
das, elogiadas e levadas pelos dançarinos para casa. 

No segundo ·rutual do Culto aos Mortos, assistido pelo autor, 
"deixaram de convidar os espíritos incarnados em animais, pois êstes 
sempre chegavam antes dos demais, que ficavam com mêdo de se 
aproximar." 

Se por esquecimento algum espírito deixasse de ser convidado, 
poderia zangar-se, fazendo trovejar, em sinal de protesto. 

Mas o trovão também pode significar que um "espírito do céu 
veio para a terra, buscar mel silvestre duma árvore para a gente do 
céu. tle mesmo, não come do mel. Quando a gente do céu fala, ai 
troveja. É a fala." 

Trovejar, no idioma umutina é "Boina matáre", de "boina", 
chuva, e "amatáre", falar. 

Cada índio se tornava portador de determinadas almas, cuja 
distribuição é dada na relação abaixo, referindo-se aos cerimoniais 
reâlizados de fins de 1944 a princípios de 1945. 

1. JUi.kuepa, ca. de 55 anos, "dono da festa" - "não enterrou 
ninguém." 

2. Y arepá, ca. de 60 anos, portador do espírito de Buepá, filho 
de seu irmão H axipá. 

3. Mitoponepá, ca. de 45 anos, portador do espírito de Kokolotó
-Kuriká, menina de idade incerta, filha de seu irmão Jukue
pa e Kokolotó, e do espírito de Jukuepa-Kurikd, filho de 
Atukaré e neto de Jukuepa. 

4. Atukaré, ca. de 22 anos, portador do espírito de Xaxipá-Ku
riká, filho de seu irmão Haxipá e Minikamá-.Kuríká. ·Kuri
ká, significa "pequeno" no sentido "junior" no presente 
caso. 

5. Haxipá, ca. de 35 anos, portador do espírito de l(okolokó
Kuriká, filha de seu sogro Ju,kuepa (conforme acima), e do 
espírito de sua própria filha, lactente. 
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\ 
\ 6. Katulá, ca. de 18 anos, portador· do espírito de sua avó mater-

na, M inikamá-M ixína. 

7. Julapáre, ca. de 15 anos, portador do espírito de Buepd, filho 
mais velho de seu tio afim, e do espírito de Minikamá-Mi
xína, sua avó materna. 

Nota. Há dúvida sôbre o número 7 - J ulapdre, constando das 
anotações uma vez, como sendo portador do espírito da filha lactente 
de Mitoponepá, tio paterno, e da outra vez, que o espírito da filha 
lactente de Mitoponepá, não foi considerada nos rituais, o que pro
vocou desentendimentos entre as duas famílias. 

Informavam, que os espíritos e:ri.travam no corpo do dançarino~ en
quanto estava sendo pintado e adornado -pelo "dono da festa", o que 
era acompanhado de chôro e lamentos ao ritmo do chocalho, e invo
cações. A índia Matdrepatá explicou que as máscaras, eram os pró
prios espíritos, dos antepassados, que assim procediam. 

A.o pintar e adornar os participantes, o "dono da festa" sempre 
falava e cantava com o tom e ritmo de voz do espírito que, no mo
mento, "entrava" no corpo do dançarino. Também os mascarados, 
às vêzes, imitavam com voaes e gestos aquêles cujas almas incar
navam. 

Os preparativos de cada cerimonial ocupavam homens e ~ulhe
res durante vários dias, mas apesar disso, alguns dos cerimoniais não 
duravam mais que poucos minutos, outros, entretanto, até dois dias. 

Ao início do preparo de cada cerimonial, os homens saíam à caça 
e pesca, e depois em busca da matéria prima para as indumentárias, 
principalmente brotos de palmeira buriti, elaboradas na casa-de
··máscaras. 

As mulheres traziam ·da roça e da mata os ingredientes para o 
preparo das iguarias, que eram, após cada cerimonial, · oferecidas aos 
dançarinos-espíritos, que as ingeriam '''para os espíritos nêles incar
nados." 

A palha de buriti das indumentárias, transformada em saias e 
franjas, após cada cerimonial, era entregue em feixes ao "dono da 
festa", (Prancha LII) :que a punha a secar na sombra e depois dava 
aos parentes, para que trançassem. as grandes esteiras, usadas para 
sentar-se, dormir e como mortalha. 

Esta era a ocasião em que os Umutina juntavam a mat~ria prima 
das esteiras, conf eccionadas somente com palha, que já esteve em con
tacto com o sobrenatural, isto é, os espíritos incarnados nos dança
rinos (Vide Trançadog). 

Nota-se a participação de esteiras na execução dos seguintes ce
rimoniais: Mixinos~, em que um índio, enrolado numa esteira, é a 
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figura central; Bakuré e seu sub-cerimonial Yúri, em que a dança 
sôbre as esteiras, no rancho de morada, é executada diversas vêzes. 

M anixúaré, é um cerimonial em que os índios dançam tocando 
-flautas sagradas, escondidas antes e depois da dança. No final, rea
lizam uma caçada. A caça era ingerida somente pelos dançarinos-es
píritos, pois se destinava às almas. 

Certos cerimoniais, além de outras prováveis finalidades, tinham 
também o fim de propiciar a caça, pois diziam os Umutina que os es- . 
píritos protetores de animais, e outros espíritos, aos quais o pediram, 
"sabem fazer magia, e assim, muitos animais cruzavam o caminho 
dos caçadores." 

É provável que o nome do cerimonial Katamã, l\tlartim-pescador, 
.ave que se alimenta de peixes, tenha 1igação com o mesmo persona
gem do mito "Roubo das flechas", em que é citado como fabricante 
.de flechas excelentes, o que provocou a cobiça de Mini, o Sol, que 
vivia na terra, como homem. 

No Hatóri, dançam com máscaras grandes, e numa das fases, as 
·mulheres colocam cêstos no terreiro, que representam porcos-do-mato 
e antas, caças mais apreciadas, e flechadas pelas máscaras. 

Durante o cerimonial A tilakakáno, os dançarinos-espíritos carre
gam estandartes dos quais pendem símbolos de palha, representando 
·os peixes mais apreciados. Costumam realizar uma pesca de timbó, 
após êste cerimonial, como fazem, aliás, também em qualquer outra 
-Oportunidade propícia. 

No Húpzé "os cágados d'água", os dançarinos, em voz de fal
sete, debocham de seus companheiros e as mulheres nos ranchos, re
velando fatos de sua vida, que, algumas vêzes, talvez preferissem fôs
:sem mantidos em segrêdo. 

Com referência ao Jekirinó "as andorinhas", nada foi revelado, 
-que pudesse esclarecer seu significado. 

No H apuyána, os índios dançam com as mulheres, carregando 
.aros de palha, que depois são guardados no rancho de morada. 

No cerimonial Arixinó, dançam com discos de palha, armados 
-em bastões, representando porcos do mato e antas. 

E, no final, executam o cerimonial Boiká - "arco", uma invo
·cação com o fim de tornar os arcos arma eficaz, proporcionando "so
frimento para os inimigos." 

Tôdas as máscaras, mesmo as gigantescas do cerimonial Hatóri, 
forçavam a saída e entrada da casa de máscaras através de grossa 
cortina, feita de densa camada de fôlhas de palmeira babaçu, quando 
uma leve, e mais fácil de ser transposta, vedaria a visão para o inte
Tior, onde "todos os espíritos se acham reunidos", e dentro do qual 
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()S homens preparavam as indumentárias e se pintavam e adornavam 
para os diversos cerimoniais. 

Quando as máscaras apareciam no terreiro, se lhes juntavam as 
mulheres, que escolhiam aquelas que incarnavam a alma do parente 
-0u dos parentes mais chegados. Freqüentemente, então, as mulheres 
demonstravam seu afeto, afagando carinhosamente a palha ou os pés 
dos mascarados, dirigindo-lhes palavras de amor e saudade. 

Durante todo o Ritual de Culto aos Mortos, não são consideradas 
.as numerosas "aves portadoras de almas", que se movimentam livres 
·nos ranchos. 

Numa das estórias (Vide H abusé), afirmam, que aprenderam a 
~'festa da morte" dos Habusé, t ribo não identificada, que deve ter 
vivido ao norte dos Umut ina atuais, e quando indagados a respeito 
·do significado de certos detalhes, respondiam que "seus Bolóriê, já 
assim os realizavam." 

Naquele mesmo mito é recomendado aos participantes do ritual 
-0 comportamento ideal, que deve ser "pacífico, calmo, sem ódio e 
.nem agressividade contra os outros, pois é festa triste, e se deve ter 
respeito." 

Transcrevo, a seguir, as descrições anotadas durante o desenro
lar dos cerimoniais. 

b) Descrição dos cerimoniais (transcrita das anotações feitas in loco) 

14 de dezembro de 1944 

Mixinosê 

O início da festa foi decidido de uma hora para outra. Todos os 
índios estavam indecisos, até que Haxipá conversou com J ukuepa, 
ponderando que "já era tempo, pois os Bolórié (antepassados) também 
faziam a festa da morte neste tempo." 

O que é decisivo, é que o milho já está alto e bem desenvolvido, 
por causa das chuvas acompanhadas por dias de sol. "Já está com 
palhão!" e existem numerosas espigas em formação. 

Vários lares umutina estão em luto, êste ano. O rancho de Ju
kuepa lamenta a perda da velha Minikamá-Mixína, sua sogra, mãe 
de Kokolotó, e também uma filhinha de oito a nove anos, Kokolotó
-Kuriká. 

Atukaré e Baruko'lotó, outro casal morador do mesmo rancho, 
perderam um menino de dois anos, filho único. 

Morreram também os três filhos de H axipá e M inikamá-K uriká, 
uma criança recém-nascida e dois meninos de cinco e de nove anos. 

No outro rancho da maloca umutina, também há luto. O velho 
Yarepd enterrou o filhinho de Atukaré, seu irmão, e por isso, também 
tomará parte no ritual. 
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Mitoponepá e Huárepatá, moradores, também, do segundo ran
cho, perderam uma menina de seis semanas de idade. 

* * * 
À noitinha, ouve-se o canto inicial ·do Mixínosê. Canta o velho

J UJkuepa, sentado em seu rancho, enquanto H axipá chora convulsi
vamente, intercalando pranto com lamentações cantadas. 

Mais tarde, Jukuepa canta uma lamentação pela morte de sua 
sogra e das crianças do seu rancho: "A doença atacou a velha, que· 
sempre escapava, mas desta vez a levou!" 

Haxipá, em sua canção, confirma Jukuepa. Estas cantorias co
meçaram ao anoitecer, alongando-se noite adentro, sem luar. Os 
dois cantam e respondem. De vez em quando, os cantos são inter
rompidos por choros convulsivos e soluços. 

Huarepatd e sua filha Hodotó, do rancho vizinho, estão escondidas 
no milharal, ao lado do rancho em luto, para ouvir o início do ritual. 
Do rancho vizinho só participam os homens. Sendo contra a etiquêta. 
a curiosidade feminina, sem que isto . representasse uma infração su
jeita a sanção social. 

Há um intervalo nas canções e choros, quando, então, são ouvi
dos gritos agudos e sons de diversas buzinas de chifre. Jukuepa re
começa o canto ao ritmo do chocalho, acompanhado pelo côro dos 
homens. 

As canções e toques de buzina são dirigidos aos espíritos dos fa-· 
lecidos para que os ouçam. 

De novo ouvem-se os sonoros toques de buzina. Começam a 
cantar o M i:J,1.nosê. Cantam diversos homens e mulheres, marcando· 
o ritmo com pancadas sêcas de um bastonete nas esteiras de palha,. 
onde estão sentados. 

"Os espíritos dos antepassados já estão reunidos." 
Pararam os cantos e os choros. Todos se dirigem à casa de J u

kuepa, "dono da festa", para receber bebida de milho verde, pães 
de milho, embrulhados em fôlhas de bananeira, e peixe assado, que 
são entregues com a habitual etiquêta, com que todos alimentos são· 
ofertados e recebidos. 

O velho J ukuepa está todo pintado de urucu, tendo às costas 
as peles de animais. Sua mulher pintou o rosto com urucu, e largas 
faixas negras de carvão sôbre a bôca; atravessando as faces, até às 
orelhas. 

Jukuepa oferece os embrulhos com alimentos. O ato é acompa
nhado de palavreado cantado, ao que os que recebem respondem com 
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:gritos e longos uivos, como agradecimento. Também os dois filhos 
·do "dono da festa" receberam os alimentos. 

Todos, depois, se retiraram, levando os comestíveis. ~ste foi o 
.início da festa. ,, 

15 de dezembro de 1944 

O velho Y arepá, do rancho vizinho, está zangado com J uk·uepa 
·O "dono da festa", porque distribuiu os comestíveis para êle e seu 
·cunhado Mitoponepd, "atrás da casa", o que foi "pouco educado." 
Deveria tê-lo feito no terreiro, na frente da casa, na presença dos 
·outros. 

(Surgiram novas dificuldades, pois os índios não querem ser per
turbados com as máquinas fotográficas, durante o ritual. Por êste 
motivo começaram a cerimônia às escondidas). 

Yarepd aborreceu-se muito, também, porque seu irmão H axipá, 
·que, por casamento agora pertence ao grupo de Minikamá-Mixína 
(rancho de J ukuepa) usou o nome da sobrinha, filha de Yarepá, já 
falecida, para sua filha, que morreu, recém-nascida, êste ano. O no
me pertence à familia de Yarepá, e não deve ser usado por "parentes 
distantes." 

Aliás, "tais crianças com nomes indevidos, não vivem muito 
tempo. Pois o espírito com tal nome se zanga e carrega suas almas. 
Os nomes devem permanecer dentro das famílias." 

Por isto, quando Jukuepa lhe ofereceu um pouco de milho as
sado e duas melancias, recebeu-os com pouco caso, não agradeceu e 
fustigou o ar, por trás de Jukuepa, com sua pesada clava-espada de 
"'siriva." 

16 de janeiro de 1944: 

As cantorias com chocalho recomeçaram na madrugada, acom
panhadas com as pancadas ritmadas de um bastonete no chão. 

Logo após o meio-dia, todos os homens começam a enfeitar-se. 
Tiram das bôlsas trançadas - yatámbol6, os enfeites de penas, que 
revistam e consertam. O velho J ukuepa enrola o bojú - uma com
prida fita trançada de fibra de tucum - em volta do coque formado 
pelos cabelos, compridos, repuxados ao alto da cabeça (Prancha LIII). 
Em seguida, depois de ter feito um disco desta fita, sôbre a cabeça, 
enrola uma faixa larga de tecido de algodão - ajupú, vermelha de 
urucu. O conjunto forma um cilindro. 

Todos, agora, ostentam o ajupú. Há uma pausa nas atividades 
de enfeitar-se. O "dono da festa", Jukuepa, arranca as ramas de 
cabaça (Lagenaria), limpando um pequeno terreiro em frente do 
rancho. 
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Dos outros ranchos são levadas panelas com bebida de milh<> 
verde ao ril.ncho do "dono da festa", onde são colocadas, para pos
terior distribuição. 

' As mulheres enfeitam os maridos e filhos com urucu, passando-o 
no ajupú e no corpo, e riscos pretos com fuligem de carvão de lenha 
na testa e queixo. Em seguida distribuem palha de brotos de buriti, 
para amarrar na testa e nos braços, e ser usado como colar. 

Ãs costas, colocam os couros de animais - akarikd; na testa, o
diadema de penas de arara - bôdo; ao alto da cabeça penachos de 
tuiuiú - mamônobó (Pranchas LIV e LV). 

Já é tarde avançada. Toques de buzina de chifre, vindos de 
longe, anunciam a chegada de dois participantes, do rancho vizinho. 

Empunhando arco e flechas com a mão esquerda e segurando o
barukwd, abano de fogo, com a direita, entram no terreiro, atraves
sando-o com passós rápidos. Param no lado oposto, e batem ligeira 
e repetidamente com o pé direit.o no ·chão, emitindo curtos "húghúg
húg." 

Do rancho do "dono da festa" surge um segundo dançarino .. 
Repete os "húghúghúg" e o bater do pé, atravessando o terreiro com 
passos rápidos. 

lVlais e mais dançarinos entram sucessivamente no terreiro, re
petindo sempre a mesma coreografia. 

Do rancho do "dono da festa" ouve-se chôro, soluços das muJhe
res e a voz sonora e ritmada de J ukuepa. No terreiro há um turbi
lhão de pés em evolução de dança. 

Depois, batendo os pés no chão, ordenam-se em fila~ nos dois 
lados opostos do terreiro, de costas voltadas para o centro do mesmo. 

Repentinamente, uns e outros se voltam, atravessam o terreiro, 
emitindo os "húghúghúg" e param, ao alcançar o outro lado, ba
tendo com os pés. 

De vez em quando, um dêles toca a buzina de chifre. As canto
rias no interior do rancho continuam. 

Em dado momento, todos novamente se reúnem em fileira, to
cando todos a buzina de chifre, num côro dissonante. 

Continua a dança, enquanto um por um, na ordem em que che
garam, desaparece no milharal alto e denso, que se estende defronte 
do rancho. Quando desapareceram, o "dono da festa" os seguiu, car
regando uma esteira velha de palha. 

Há um novo intervalo. 
Os atuais Urnutina não puderam dar o significado dos nomes 

das danças cerimoniais. Afirmam que seus Bolóriê, os antepassados, 
aprenderam tudo dos misteriosos H abusé, e assim lhes transmitiram. 
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Gritos vêm da roça de milho. Em resposta ouvem-se sons de 
buzina. Uma procissão se aproxima através do roçado. Primeiro, 
vem Mitoponepd, em seguida, o "dono da festa", enrolado na esteira 
.de palha de buriti, que lhe alcança quase os tornozelos. 

:n;ste personagem se chama M ixíno Pup-urina - Velho-esteira. 
Depois vêm os outros. Chegados ao meio do terreiro improvisado, 
.a "máscara-esteira" fica no cêntro, e os dançarinos a circundam, exe
cutando pequenos saltos e passos ligeiros (Prancha LVI, Fig. 1). 

O velho Yarepá, do rancho vizinho, ficou imóvel na entrada do 
milharal, não participando do cerimonial, por "estar com raiva". 
I\1antinha a ponta da flecha dirigida contra os dançarinos. 

A dança durou alguns minutos. Param, e mandam que a "más
.cara-esteira" se deite! Esta assim o faz. Mandam que ela grite! Res
pondem então com toques de buzina. Todos rodeiam várias vêzes a 
máscara deitada. (Prancha LVI, Fig. 2). Formam depois uma fila e 

.s.'.1lt~m por cima dela, com um grito agudo, u1n após outro, três vêzes. 
Quando a "máscara-esteira" se levanta, recomeçam a primeira 

·dança da entrada, que termina ao abrir-se o círculo. 
O velho Jttkuepa entôa u1na invocação, dirigida aos espíritos de 

suas crianças e da velha sogra, falecida, convidando-os a beber a be
bida de milho que está diante dêle, no terreiro. A canção é longa, 
·o ritmo e tom já são conhecidos, das canções anteriores. 

rrerminado o cerimonial M ixinosê ou 1lf ixíno, distribuem a be
bida de milho verde, obedecendo ao cerimonial habi t.ual, e cada um 
;Se dirige para casa. 

Nota especial do dzdrio: Revelaran1-me os índios, agora, que o 
·"dono da festa" mudou seu rancho de morada para longe, porque êle 
"receia as doenças"; Jukuepa me chamou de "Huruno" - espírito 
,da doença - e afirmou que tôdas as doenças vêm dos civilizados. 
Indaguei-o a respeito. Nega ter dito que eu seja "IIuruno", mas 
afirma que "tôdas as doenças, que mataram os Umutina, vieram 
·dos civilizados." 

18 de dezembro de 1944: 

Todos os homens da gente de Minikamd-Mixína, foram cons
truir um rancho, para o conjunto das famílias. Será erigido na extre
midade oposta do terreiro oval, onde será localizado o Zári. 

O Ritual do Culto aos Mortos, é realizado separadamente por 
·cada grupo de famílias. Assim, os Umutina informam que, quando 
·eram ainda numerosos, realizavam, simultâneamente, várias festas 
·" .. A..doê." 

Só os homens, moradores do rancho de J ukuepa ajudam na cons
·trução do grande rancho de morada, do Zári, como também prepa
:ram o terreiro de danças. 

• 
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Para isto foram derrubar o mato, dentro de um pacoval, ainda. 
sem as fôlhas, destruídas pela imensa queimada dêste ano. 

19 de dezembro de 1944: 

Continuam os homens na construção do rancho de morada. Os. 
cerimoniais só podem continuar depois de haver mais espigas de mi-
lho verde. 

24 de dezembro de 1944: 

O grande rancho de morada está terminado. Mitoponepá cons
truiu um rancho perto do terreiro. O velho Y arepá que já, acintosa-
mente, não participara das danças iniciais, insiste em não querer 
mudar-se, "cansado de construir e construir casas." Sua mulher, 
Matárepatá, está brigada com a mulher do "dono da festa", e diz· 
que ela é feia e fala mal dos outros. 

Morreu um dos tuiuiús do rancho de Y arepá e M itoponepá, que: 
era portador do espírito do afamado chefe guerreiro dos Umutina, 
Bakota.pú, tio de M atárepatá e de H udrepata, irmãs, é asadas com_ 
Y arepá e M itoponcpá, respectivamente. - J 

A ave foi enterrada dentro do rancho, com acompanhamento de·
cantos e choros, sem, porém, a assistência dos demais índios. 

o. espírito reincarnado em um animal, depois da morte dêste,, 
"vai embora e não volta mais." 

A ave morreu por falta de peixe, escasso com a cheia intensa. 
A outra ave, também um tuiuiú, é portadora do espírito de um mi- 
nino de nove. anos, filho de H uárepatá. 

M itoponepd trouxe alguns peixinhos, dum riacho. No mais, o', 
animal procura alimentar-se dos poucos gafanhotos, lágartixas, ba
ratas e grilos que encontra. Está magro, e é de prever que morrerá. 
também. 

25 de dezembro de 1944: 

Continuam os cânticos, diàriamente. Kmulá, filho do "dono da.~ 
festa", canta ao ritmo do chocalho. 

No centro do rancho grande, recém-construído, estenderam no· 
chão três esteiras de palha. Katulá, em pé, sôbre üma delas, um pou-
co para o lado, está adornado com um grande penacho branco. 

Seu pai está sentado no catre, e cochicha as palavras das canções,. 
que o rapaz, de uns dezesseis a dezoito anos, ainda não conhece, in.?. . 
terrompendo a canção, por não saber continuar. 

Kokolotó, sua mãe, sentou-se ao lado do marido, e acompanha o.
canto do filho. Quando cessa o canto, o rapaz rompe em chôro pela .. 
morte da irmã (Kokolotó-Kurikd, retardada física e mental), e da avó .. 
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·O pai continua a cantar, enquanto a mãe o acompanha nas lamen
tações. 

Em frente do rancho de morada, mais tarde, todos os homens 
·estão ocupados com o preparo do grande terreiro, que se estenderá 
·entre o rancho e a "casa-de-máscaras", medindo cêrca de trinta e 
·cinco por quarenta e cinco metros, ·em oval. As mulheres estão ocu
padas nos trabalhos caseiros. 

Barukolotó está fazendo uma peneira, de estilo paressí, cuja con
fecção aprendeu do índio K upodonepd, que convive com fndios da
·quela tribo, no pôsto indfgena. Minikamá-Ku,ríká está deitada no 
·eatre, lamentando e chorando a morte de seus três filhos, no corrente 
ano. Cantos e lamentações continuam, enquanto lá fora derrubam 
árvores e limpam o terreiro. 

Para os cerimoniais, o "dono da festa" preparou quatro ·flecha.sJ 
·com guias de pena de á.guia (Harpya) e de tuiuiú, enfeitadas na parte 
,superior, perto da ponta, com tufos de penugem branca de tuiuiú. 
Durante as canções ficam espetadas no chão do rancho, ao lado da 
·esteira, sôbre a qual cantam e se .movimentam em dança cerimonial. 

Manix1íarê 

:26 de dezembro de 1944: 

· Saíram muito cedo em busca de milho verde. Os homens vol
tam, con1 os cêstos - matapí, cheios. As mulheres carregam os ba
"laios - katodokwá. Vêm curvados ao pêso das espigas nuas. As mu
Jheres ralam-nas nos raladores - -iká, feitos de pranchas curvas de 
palmeira, com fileiras de dentes, embutidos, feitos de maâeira dura 
-da palmeira "siriva." 

A massa é logo colocada nas panelas. Trouxeram, também, me
]ancias. As mulheres as abrem, cortando a polpa em pedacinhos, 
.. que servem aos homens. 

Os mais moços estão ocupados· no preparo do terreiro. 
Em cada secção familiar do rancho acenderam grandes foguei

·ras para o preparo dos compridos pães de milho - matdrika. Junta
.. ram lascas de casca de árvore para obter muita cinza, com que vão 
,cobrir os embrulhos de fôlhas contendo a massa ralada. 

Os preparativos dos alimentos se destinam à realização do ceri
:monial M anixúarê, o segundo do Ritual do Culto aos Mortos. 

O terreiro ainda não está pronto. 
Os homens pintam-se uns aos outros de prêto, com sumo de ge

:nipapo. A.s mulheres preparam o mingau de milho - apzi okó, para 
.. a festa (Vide Preparação de alúnent-0s). 
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Dois dos homens saíram para a mata, não muito longe, para pre
parar de talo de buriti, as flautas - manixú, e os enfeites de · palha, 
da mesma palmeira. 

Para as flautas, cortam pedaços do talo, de uns trinta centíme
tros de comprimento. Racham-nos ao comprido, e tiram-lhes tôda a 
polpa. Juntam as duas partes, arriarrando-as com tiras de palha de· 
buriti. Fazem um orifício numa das extremidades. O instrumento, 
tem som profundo e sonoro. 

Pedi uma das flautas, o que me foi negado, e quando fui ao ran·· 
cho de morada do "dono da festa", fui mal recebido. Sua mulher, 
Kokolotó, disse em voz de zanga que eu não devia possuir nenhuma. 
dessas flautas de manixú. 

Atukaré, mais tarde me explicou que não devia tê-la comigo an
tes da festa, "pois meus dentes ficariam doentes." Ao que meu in
formante, K upodonepd, acrescentou: "Antigamente, as flautas de ma
nixú, não podiam ser vistas pelas crianças. Se as vissem, ficariam.. 
com bunda chôcha." 

As flautas foram escondidas na mata. Embrulharam-nas em fô-· 
lhas de pacova e as colocaram nos galhos dum arbusto, cobrindo-as~ 
com fôlhas da palmeira acurí. 

À tarde foram levadas para um rancho construído na mata, onde,. 
nesta noite, também dormirB,m os participantes masculinos da ceri-

A • mon1a em preparo. 
À noite ouvem-se muitos grunhidos no terreiro. Os homens es-

tão escondidos atrá.s de uma parede de fôlhas de palmeira acuri, que
foi levantada ao escurecer. A.inda uma vez ouvem-se os grunhidos, e
o "dono da festa" canta durante meia hora. Depois reina o silêncio. 

Meia-noite passada, o "dono da festa" recomeça sua caução. 
Os homens, que pernoitam no rancho escondido na mata, respondem. 
com gritos. 

O "dono da festa" e uma mulher cantam, em solo, de intervalo· 
a intervalo. Ora cantam, ora choram. Da mata respondem com ui
vos e gritos. A mulher, depois, se cala, e o homem continua na mesma 
seqüência de canto e chôro. 

A .. o clarear do dia, tornam-se mais intensos e mais próximos os 
gritos que vêm da mata, e o ritmo das canções do rancho é acelerado,.. 
acompanhado, agora, por duas mulheres. 

Quase dia, os gritos estão bem próximos e o "dono da festa" 
sai ao terreiro, carregando os pesados chocalhos de cascos de ani
mais, entregando-os um por um aos homens recém-chegados. ltstes . 
os amarram na coxa direita, gritam, e ouve-se, em seguida, um único" 
e melodioso som: é a flauta manixú. 
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Os homens aproximam-se, dançando ao ritmo de seus chocalhos 
e ao som Cias flautas manix·.ú, multfssonas, batendo o pé direito no 
chão com violência, segurando a flauta com as duas mãos. 

Os enfeites usados são os mesmos do cerimonial Mixinosê. 
Margeiam o terreiro com passos g-rotescos, gingando o tronco 

para todos os lados, juntando-se numa fila, voltados de costas para 
a frente do rancho. 

Grú, grú, grú - gritam, e, em seguida, cantam e choram as mu
lheres, no rancho. O "dono da festa" se afasta para o rancho, vol
tando logo, para anunciar que vai oferecer beijus e mingau de milho. 

Os homens respondem com gritos, e o festeiro começa a carregar 
as panelas com mingau, para traz da parêde de fôlha.s, no extremo 
oposto do terreiro inacabado. 

Reaparece o "dono da festa", anunciando que agora vai ofere
cer-lhes também beiju de milho. Os homens respondem novamente 
com grunhidos e logo dançam ao som das flautas manixú e dos cho
calhos de cascos de animais - motúmburé, acompanhados pelo "dono 
da festa" que se dirige para traz da parede de f ôlhas, seguido pelos 
homens. Chegados, desamarram os chocalhos. Emudecem as can
ções das mulheres. Cada um recebe beiju de milho e mingau. 

A mulher do "dono da festa" e a de seu cunhado ajudam na en
trega dos alimentos. 

Pequeno incidente: M itoponepá e Yarepá passam o gume da 
clava-espada pela palma da mão (sinal de raiva), dirigido contra a 
mulher do "dono da festa", queixando se que receberam muito pouco 
dos alimentos preparados. Alegam que assistiram e ajudaram nos 
enterros e são mal recompensados .. 

O pessoal de Jukuepa responde com palavras duras e ríspidas. 
Cada um dos homens leva o que recebeu. (Na verdade ficara1n 

quase todos os alimentos no rancho grande e em casa do "dono da 
festa", tendo os outros recebido pouco!) 

O dia passa sem outros cerimoniais. 
A d:1nça com chocalhos, ao som das flautas manixú, é repetida 

à noite. Executam três voltas ao redor do terreiro. Logo se reúnem 
atrás da parede de fôlhas de palmeira, para onde o "dono da festa" 
levou uma panela cheia de frutas. Tiram os enfeites de penas e os 
chocalhos, e sentam-se para comer as frutas (marmelada-espinho, no
me ,regional). 

As flautas manixú são, antes e depois de cada dança, cuidadosa
mente escondidas debaixo de folhagens. 

Em seguida, ouve-se um dueto da fala cantada. O "dono da 
festa" conta que o Manixú foi bom, e um dos participantes responde, 
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afirmando, que os beijus e o mingau de milho - huáre, foram bons. 
Durante uma hora ouve-se a canção em "ritmo andante:" 

27 de dezembro de .1944: 

Antes do amanhecer, o "dono da festa" chora convulsivamente, 
acompanhado pelas mulheres, até alta manhã. 

Os dois filhos do "dono da festa", Katulá e Julapáre, saíram à 
caçada. Durante o cerimonial M anixúar~, pediram aos espíritos que 
mandassem boa caça! 

Pelo meio-dia, um dos rapazes vem avisar que mataram uma 
anta grande e gorda, com duas flechadas certeiras (flecha com ponta 
de punhal) no coração. 

Interrompem-se as canções e os choros, e todos afiam as facas e 
se dirigem ao local. 

A carne é trazida em pedaços grandes ·e colo~ada sôbre um mo
quém que montam ràpidamente. Sob êle acendem uma fogueira · com 
toras e lenha. 

I' 

A cabeça, depois de sapecada, é cozida em grandes panelas. 
Continuam agora a preparar o terreiro, que, cdmo também a 

casa-de-máscaras deve estar pronto para a cerimônia seguinte -
Ba.kuré. Não choveu há alguns dias, ocasião propícia para queimar 
o cisco e galharia amontoados ao lado do terreiro e provenientes de 
seu preparo. Afirmam que virão chuvas, pois "quando matam anta, 
chove!" 

De manhã, Katulá, que ajudou a enterrar a velha Minikamá
-Mix'tna, sua avó, executa uma dança na esteira, com sua mãe. Ka
tulá coloca-se de pé na esteira, arco e flecha na mão esquerda; a mãe 
se posta atrás do filho. Ambos executam passos curtos, intercalados 
de pausas. Cantam, e Katulá marca o ritmo com o chocalho, na mão 
direita. 

A carne da anta morta é destinada ao espírito da avó falecida. 
"Das comidas que prepararam, Katuld, comerá bastante, pois com 
êle comerá o espírito de sua ·avó." 

"Se Katuld tivesse encontrado algum nínho de arara, ou filhote 
de mutum, estas aves se tornariam portadores da alma da avó." 

Durante a noite tôda Kokolotó canta em ritmo acelerado, diri
gido ao espírito de sua mãe. Conta-lhe a respeito da caçada da anta, 
morta pelo filho Katuld. 

Também Alukaré, e sua mulher Barukolotó dançaram sôbre .a 
esteira de palha, para o espírito de seu filho, J ukuepa-1( uriká. 

A tarde, Haxipá, e sua mulher Minikamd-Kuriká dançam na 
esteira, para o espírito de seus filhos. Terminou o cerimonial Mani-

, " xuare. 
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29 de dezembro de 1944: 

Os homens estão em grande atividade, aumentando o terreiro, 
para terminá-lo antes do cerimonial Bakuré. Desde a madrugada 
cortam troncos, limpam o chão de gravetos e sujeiras. O "dono da 
festa", porém, não se junta aos outros, preparando uma porção de 
almécega - ixóru, para seus enfeites braçais. 

A atividade das mulheres não parece indicar ainda a aproxi
mação de novo cerimonial. O terreiro ainda não está terminado, e a 
constn1ção da casa-de-máscaras demorará dias. 

Haxipá pediu carne de capivara, que nós matamos. Sabendo 
que a consideram perigosa, respondi-lhe que comesse carne da anta, 
ao que com gestos cômicos imitou a dança sôbre a esteira, afirman
do que Katulá ia comer tôda a carne, e êle, só muito pouco! 

31 de dezembro de 1944: 

As quatro horas da madrugada recomeçaram os choros e as la
mentações, que duraram até a manhã, quando se transformaram em 
canções ao ritmo do chocalho. E agora, Atukaré canta em casa de sua 
cunhada M inikamá-K uriká, pela morte dos filhinhos daquele casal. 

86 cantam os homens do rancho grande. Os dois outros homens, 
Y arepd e M itoponepá, que também participam dos cerimoniais no 
terreiro, não tomam parte nos trabalhos de abertura do terreiro, e 
nem na construção da casa-de-máscaras. Também as suas mulheres 
não ajudam no preparo dos alimentos para os cerimoniais. 

Após cada canção, comentam, hoje, com viva indignação, que os 
nomes dados pelos índios da casa de Jukuepa às suas crianças faleci
das, lhes pertencem e não podem ser usados por êles. 

Troveja! Os índios dizem que é 01'óporé, pai de Mané, ambos 
"Bolóriê", isto é, antepassados dos Umutina, que está zangado, por
que ninguém se lembrou de incluir no Ritual do Culto aos Mortos 
os recém-falecidos no pôsto indígena: o velho Xexeríco (nome acul
turado) e Boporípa. 

O velho Jukuepa diz: "quando há festa e houve muitos mortos, 
os espíritos que são esquecidos, se zangam, fazendo muita trovoada 
no céu." 

5 de janeiro de 1945: 

No rancho de M itopo-nepá e Y arepá começaram a realizar o Ri
tual do Culto aos Mortos em pequena escala, para o espfrito da lac
tente, filha de M atárcpalá, que faleceu com um mês de idade. 

:ftste Ritual já tinha sido planejado, em virtude de não ter sido o 
nome desta criança incluído entre as invocações, nos cerimoniais exe
cu tados pelos homens do rancho da falecida Minikamá-Mixina. :ftste 



274 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIII 

foi um dos motivos dos desentendimep.tos entre os homens dos dois 
grupos, assim como continuam a queixar-se, pelo uso dos nomes que 
lhes pertencem. 

Na casa grande, Julapáre, filho de Jukuepa, cantou o Hé, em 
cimn. da esteira de palha, acompanhado por sua mãe, Kokololó. O 
menino adolescente não sabia os versos de cor, e o velho Julcuepa 
os cochichava. 

Isto deu motivo a críticas severas pelo outro grupo, que alegava 
que "antigamente, só podiam cantar os homens adultos, enquanto 
que crianças como .Julapáre, deviam, primeiro, aprender bem as can
ções dos antepassados, para poder cantá-las." 

() velho Y a.repá imitou, ridicularizando, a canção e dança do 
rapaz, levando muito tempo na discussão do assunto com seu cunha
do M itoponepá. 

6 de janeiro de 1945: 

Choveu durante os últimos dias, sendo paralizados,.. os trabalhos 
no terreiro, que foram recomeçados hoje. Comentam, que ainda é 
cedo para o cerimonial Bakuré, porque ainda há pouco milho. 

Ontem, o "dono da festa" reuniu todos os homens que partici
pam dos cerimoniais, no terreiro em frente ao rancho grande. Ofe
receu-lhes beiju, mingau de miiho e frutas (marmelada), incentivan
do-os a construir a casa-de-máscaras, tirar postes na mata, e pôr 
mãos à obra, para terminá-la com brevidade. 

Acenderam as fogueiras nas repartições das di,rersas famílias do 
rancho grande, cujas chamas iluminam os homens reunidos, que co
meram um pouco dos alimentos oferecidos, e cada um se retirou. As 
fogueiras diminuem lentamente. 

Os homens saíram para a mata, a fim de cortar paus compridos 
para a construção da casa-de-máscaras. Atukaré foi colhêr brotos de 
buriti. Paus e brotos são amontoados na mata. 

As mulheres saíram tôdas para o roçado, colhêr milho. Voltam, 
carregando pesados jacás. Durante o dia todo ralam o milho. À tar
de, os homens voltam e ajudam as mulheres. 

A noite o "dono da festa" canta e chora, terminando com o to
que da buzina de chifre. 

8 de .f <Lneiro de 1945: 

Toques de buzina antes do amanhecer. As mulheres trabalha
ram no pilão desde alta noite, sem interrupção. Ouvem-se o ruído 
de ralar e as batidas das mãos-de-pilão. 

Os homens enfeitaram-se com os ajupú, faixas ao redor da cabeça, 
e penachos no cabelo. Saem para o lugar onde deixaram o material 
para a construção. O "dono da festa" não os acompanha. 
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Os homens enfeitam-se com tiras de palha, nos punhos e coto
velos, ao redor do pescoço, na cabeça e nos braços, como no cerimonial 
Mixinosê. 

Atukaré usa um batoque labial de osso de veado, que afirma é 
usado somente para buscar a palha de buriti, com que se enfeitam 
quando constroem a casa-de-máscaras. 

Em fileira transportam as compridas varas de construção através 
da mata, para determinado lugar no terreiro, escolhido para a casa-de
-máscaras (Fig. 10). 
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Fig. 10 - Esquema da distribuição dos participantea na construção da casa-<le-máacaraa, 

1 . Jukuepa - "dono da festa" - irmão de 5 - .J/i(qpon4p4. 
2 . Hazip4, cavando os buracos no chão - 9 -, onde serão 6ocadu as varas fledveia, 

para construção da ab6bada. 
3. Yarepá, do rancho vizinho, irmão de - 2 - Hazipá, e - 4 - dtukarl. 
4 . dtukarl, irmão de Haxipá. 
5 . .MifQpon.epá, do rancho vizinho, irmão de J ukuepa. 
6 . Katulá, íílho do "dono da festa". 
7 . Julapáre, filho do "dono da festa'-. 
8. Material de construção, varas flexíveis. 
9 . Buracos no chão, para fincar as varas flexíveia. 

Cada um ocupa determinado lugar, conforme seu grau de pa
rentesco. Todos estão silenciosos, enquanto Haxipá finca um poste 
na terra, para determinar o lugar dos esteios da casa. 
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Aproxima-se o "dono da festa", adornado só com o diadema de 
penas de arara - b6do, e a clava-espada de "siriva". 

Coloca-se ao lado de· H axipá, para orientar o trabalho prelimi
nar da marcação dos lugares exatos para a construção .que, segundo 
os Umutina, obedece ao estilo das moradas antigas de familia. Varas 
compridas e flexíveis são fincadas nos respectivos lugares, em posição 
vertical, formando uma fileira. 

Logo são assentados quatro postes resistentes, também em fi
leira. Levantam a cumeeira e a apoiam e fixam com tiras de entre
casca nas forquilhas adrede conservadas. A meia altura, para forta
lecer a construção, outra viga horizontal é afixada, também com tiras 
de entrecasca. Está levantado o f rontispfcio. 

Todos, agora, põem mãos à obra. Os mais velhos, Yarepá e Mi
toponep,d, do rancho vizinho, ficam .de lado, dando conselhos e só aju
dam quando~ trata de um trabalho mais pesado, que exige o esfôrço 
de todos em conjunto. 

O "dono da festa" retirou-se para o rancho grande. ,. De lá, criti
ca, e manda modificar o que não se fêz de acôrdo com a sua vontade. 

Agora, preparam duas varas compridas, em cuja extremidade 
amarram ganchos. Com estas, vergam as varas flexf veis, que se en
contram em posição vertical, puxando-as até à cumeeira, onde são 
amarradas, formando desta maneira uma semi-abóbada (Prancha 
LVIn. 

Perto do meio-dia, o trabalho está concluído. Todos se retiram 
para almoçar. 

As mulheres preparam os grandes pães de milho, em fôlhas de 
pacova, a fi.Ip. de colocá-los na cinza e brazas. 

Depois do almôço os homens vão à mata para cortar fôlhas de 
pacova, para cobrir a casa-de-máscaras. 

Cada índio volta com um grande feixe às costas. Ã tardinha co
meçam a cobrir com fôlhas de pacova a abóbada da casa-de-máscaras, 
dobrando as extremidades das hastes por sôbre ripas horizontais, 
amarradas às varas flexíveis. Continuam a trabalhar apesar de for
tes e repetidos aguaceiros, e só alta noite terminam o trabalho. 

Yúri (introdução do cerimonial Bakuré) 

Os homens se reúnem debaixo da cobertura de fôlhas de pacova, 
e cantam ao ritmo dos chocalhos, amarrados por cima do joelho, que 
soam ao bater do pé no chão. Interrompem as canções com choros 
curtos. Logo depois reina o silêncio. 

9 de janeiro de 1945: 

As mulheres saíram para a roça, madrugada escura, para colhêr 
milho. Os homens, pela manhã, foram cortar fôlhas de burit i. Ao 

J 
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voltar, êstes repetem a cena da noite anterior; reúnem-se na casa
-de-máscaras, quase terminada. Todos trazem na cabeça alvos pena
chos de tuiuiú - akikáno. O "dono da festa" amarrou um chocalho 
de cascos de animais por cima do joelho. 

Ouve-se um grunhir prolongado, e a resposta de muitos uivos, 
gritos e chilrear de pássaros, executados pelos homens. 

Agora todos saem para o terreiro, já grande e limpo. Em fila, 
os sete homens marcham, ao ritmo do chocalho. Param numa extre
midade do rancho grande 'olhando para a casa-de-máscaras; marcan
do o ritmo com os pés, marcham até o outro extremo do rancho. Pa
ram, e batem pés, marcando o ritmo com o chocalho. Agora voltam 
e executam uma volta ao redor do terreiro, até à casa-de-máscaras. 
Somente o "dono da festa" canta! 

Novamente se ouvem grunhidos, uivos e gritos imitando pássa
ros. Terminou o cerimOnial Yúri, para a cobertura dos lados da ca
sa-de-máscaras. 

· À tarde, cobrem as paredes da casa-de-máscaras e preparam a 
"porta", que consiste numa grossa cortina de fôlhas, a fechar uma 
abertura deixada. 

As mulheres estão atarefadas, preparando mingau de milho, mis
turado com farinha de peixe e pimenta, para o próximo cerimonial. 

À noite, o "dono da festa" se dirige à casa-de-máscaras. Co
meça a cantar, interrompendo com os choros cerimoniais, que, mui
tas vêzes, não têm nada de espontâneo. A canção é interrompida 
como se a f ôrça dos sentimentos rompesse a compostura do cantor,. 
e êle começa a chorar e soluçar, aumentando gradativamente, até 
entregar-se em lamentação dolorosa e desesperada. Repentinamente 
termina, e o canto continua normalmente. 

10 de janeiro de 1945: 

Ao escurecer a mulher do "dono da festa", Kokolotó, do rancho 
grande, chora pela morte de mãe e filha, interrompendo a canção do 
marido, na casa-de-máscaras. 

O canto do "dono da festa" se prolonga, durante t6da a noi.te, e 
até o amanhecer. Pela meia-:noite, cresce de intensidade e ritmo, pa
ra diminuir à aproximação do novo dia. 

Chegada a madrugada, começou uma chuva intensa. O "dono 
da festa" se retira para sua esteira de palha no rancho grande, onde 
sua mulher lhe serve alimentos . 

. Entrementes, os homens reuniram-se na casa-de-máscaras, pre
parando-se para o cerimonial seguinte (Prancha LVIII). 
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Bakuré 

Dia claro. Sem prévio aviso, os dançarinos saem um por um, 
atravessando a grossa cortina de fôlhas de palmeira, que serve de en
trada à casa-de-máscaras. Sacodem os braços, extendidos para ci
ma. Batem o chocalho, e atravessam o terreiro, entrando no rancho 
grande, onde são acolhidos pelas mulheres, cada qual sôbre uma es
teira de palha, no chão, nas repartições de cada f amilia. (Aliás, sem
pre as esteiras estão naqueles lugares, pois sentadas nelas, executam 
os trabalhos domésticos!) 

São três homens, com o corpo todo pintado de urucu. As mu
lheres estão enfeitadas do mesmo modo, com os mesmos enfeites de 
palha de buriti, como nos cerimoniais , anteriores. Os homens osten
tam na cabeça, os grandes e a1vos penachos de penas de asa de tuiuiú. 

Cada mulher posta-se atrás do dançarino, com a mão esquerda 
apoiada no quadril do parceiro, a direita segurando um abano de 
fogo diante do próprio rosto. ,. 

Repete-se a "dança da esteira", da maneira já descrita, e.strita
mente sôbre as esteiras de palha, estendidas em cada secção de fa
mília, do rancho de morada. 

Mitoponepá, dança com a mulher de Atukaré, Barukolotó, incor
porando o e.spirito de J ukuepa-K uriká, filhinho do casal. 

Katulá, no centro, dança com sua mãe Kokolotó, como já tem 
feito, pelo espírito da mãe e avó, Minikamá-Mixína. 

Haxipá, no outro extremo do rancho, dança com sua própria 
mulher M iniko.má-K uriká, pelo espirito de seus filhos mortos. 

Guardados sôbre um dos jiraus, cobertos com esteiras de palha, 
encontram-se os comestíveis, que, posteriormente, serão distribuídos 
entre os homens-dançarinos. 

Ã entrada dos dançarinos no rancho, começa o pranto das mulhe
res, interrompido pelo bater dos chocalhos e o canto dos homens-dan
çarinos, em côro, cada um em seu lugar na esteira, acompanhando 
as canções com sons prolongados e monótonos, aos que dão uma vi
bração especial. 

11,10 horas. As canções duraram até agora, sem interrupção. 
Os pares, de vez em quando, param com os saltos laterais em cima 
das esteiras. Param também os chocalhos, e as mulheres descançam, 
sentadas nos jiraus. 

Passado algum tempo, o chocalho vibra, convidando-as a parti
cipar novamente da dança sôbre a esteira. 
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Katulá termina a dança. Atravessa o terreiro e retira-se para o 
interior da casa-de-máscaras. Os outros continuam ainda a dançar. 

11,40 horas: Mitoponepá, se retira, pára no centro do terreiro, 
bate com o pé direito violentemente no chão, e grita. Repete êste 
ato e entra na casa-de-máscaras. 

Ãs 12,45 horas, também H axipá termina a dança sôbre a esteira, 
agindo como o companheiro anterior. lt mulher de Haxipá continua 
cantando. 

Aqui terminam as observações feitas de 14 de dezembro de 1944 a 
janeiro de 1945, quando, então, foram interrompidas, em virtude de 
acidente sofrido pelo pesquisador. As descrições do Ritual continuam, 
baseadas nas notas de campo anteriores, isto é, de janeiro a jevereiro 
,de 1944. Fortuitamente, encadeiam-se, pois que tanto da primeira 
vez que o autor observou o Ritual (já iniciado), como da segunda 
(desde os seus preparativos), estava se realizando o terceiro cerimo
nial - o Bakuré. O "dono da festa" do primeiro Ritual observado 
foi Haxipá, e viviam, ainda: Minikamá-Mixina, mãe de Kokolotó; 
Kokolotó-Kuriká (retardada mental e física), filha de Jukuepa e Ko
kolotó; e os filhos de H a.xipá e M inikamá-K uriká, todos moradores 
do rancho grande. Não contam os bebês falecidos. 

7 de janeiro de 1944: 

Em frente à casa de palha, morada de quatro famílias, limparam 
uma faixa de mata, para preparar um terreiro de uns 30 x 40 metros. 
Na extremidade oposta ao rancho de morada, foi construída a casa
-de-máscaras. Quase lua-cheia. 

Reina grande atividade entre os homens, que cobrem o f rontis·· 
pício e os lados da casa-de-máscaras com fôlhas da palmeira buriti. 

Terminado êste trabalho, Haxipá, "dono da festa", retirou-se 
para o seu rancho, onde, com sua mulher, canta o katôkaró, canção 
inicial do cerimonial Bakuré. Brande o chocalho marcando o ritmo 
da canção, interrompe por soluços e gritos de dor, lamentando os 
mortos. 

Da casa-de-máscaras vem a resposta ao cântico, com o toque 
baixo e pouco sonoro de flautas de bambu, de um só tom. 

"A canção é dirigida aos espíritos, que j á estão reunidos". Pro
longa-se noite adentro, até tarde do próximo dia. 

Na noite de 6 a 7 de janeiro de 1944, ouvia-se o chôro da velha 
Minikamá-Mixína, que lamentava a gravidade da doença do índio 
K upodonepd, que reside no pôsto indígena, e de cuja noticia fui por
tador. 
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Cedo, os homen8 reunem-se na casa-de-máscaras. Encontram-se 
aí, Haxipá, "dono da festa", seu sogro Jukuepa, Yarepd, irmão mais 
velho do "dono da festa", 'A.tukaré, seu irmão menor, Katulá, filho 
de Jukuepa. Três crianças brincam, sem particular. 

Haxipá, pinta com urucu, o corpo de seu irmão mais velho, can
tando e lamentando a morte do filho, para o qual é realizada a festa. 

Em seguida pinta seu sogro, Jukuepa, cantando e lamentando 
a morte de pai e mãe, de quem "sente imensa dôr e muita falta!'' 

Por fim, pinta Katulá. Ao mesmo tempo cantando e chorando, 
en}..uga as lágrimas com as costas das mãos, vermelhas de urucu. 

"Os espfritos dos mortos, que já ouviram as canções do .ilf ixi
notó e M anixúarê, e aceitaram o convite, encontram-se na casa-de
-ináscaras. '' 

A permanência na casa-de-máscaras é reservada aos homens, 
sendo vedada às mulheres·, que se mantêm no ranchq de morada~ 
cuidando dos afazeres domésticos e dos alimentos, que serão oferta
dos aos homens-dançarinos. Estão preparando grandes panelas cheias 
de bebida de milho verde, que todos tomam, e que também é ofertada 
aos espíritos. 

Não há punição para a mulher que desvendar o segrêdo da casa
-de-máscaras. 

Os participantes dos cerimoniais terão de retribuir ao "dono da 
festa" pela pintura de corpo, os beijus, a bebida de milho verde, peixe 
e caça moqueados, que êste lhes oferta após cada cerimonial. 

Oportunamente, ao ofertante ou à sua mulher entregarão um 
bonito peixe, um porco-do-mato ou qualquer outra caça, que ma- . 
tarem, durante o ano. 

Para a próxima cerimônia os homens ostentam grandes diade
mas de penas de tuiuiú, gavião e arara. Amarrados ao redor do pes-· 
coço, braços e pernas, enfeites de fibras de fôlhas de buriti. 

Saem da casa-de-máscaras, brandindo os chocalhos, cantando e 
pulando. Param no centro do terreiro, ainda cantando, ao ritmo 
dos chocalhos. 

Em seguida, separam-se, e correm em direção ao rancho, onde 
cada um se coloca sôbre uma esteira de palha estendida no chão. 

Ã direita e atrás de cada homem-dançarino, posta-se uma mu
lher, com o braço esquerdo dobrado por cima da cabeça, acompa
nhando com voz profunda a lamentação dos homens, ritmada pelo 
chocalho l Prancha. LIX). · 

As canções são interrompidas com choros convulsivos de todos. 
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De vez em quando os pares saltam lateralmente, em vaivém, 
sempre em cima da esteira. 

Atukaré ficou na casa-de-má.searas, não participando. Esta dan
ça sôbre as esteiras dura das 7 às 10,30 horas da manhã. Os mora
dores que não participam do cerimonial se mantêm indiferentes. 

Com meia hora de intervalo, aproximadamente, um dançarino 
após outro, deixa o rancho de morada, bate o pé no chão, uma vez 
logo diante da casa, uma segunda no centro do terreiro. Olha para 
todos os lados, e desaparece na casa-de-máscaras. 

Sua parceira de dança continua cantando, e, finalmente, somente 
o "dono da festa" continua cantando. 

Outra vez, após um intervalo de meia hora, dois homens, ves
tem uma saia de f olfolos de buriti, enrolada ao redor da ·cintura, em 
espiral. Sôbre o rosto amarraram uma máscara-peneira, feita de ta
los de fôlhas de buriti (Prancha LX) semelhante às peneiras, usadas 
na cozinha, estas, por~m, de ripas mais resistentes, de talo de fôlhas 
de babaçu. 

Deixam a casa-de-máscaras um a um. Duas mulheres, que vie
ram do rancho de morada, os esperam. Agarram-se aos mascarados, 
e com êles correm até de fronte ao rancho de morada, através do ter-. 
reiro. 

Os mascarados, que "representam as almas reincarnadas dos 
mortos", apanham algumas fibras de buriti das saias, com as quais 
envolvem as mulheres e assim, o par, a mulher na frente, salta no 
mesmo lugar (Prancha LXI). 

Da casa-de-máscaras ouvem-se canções e gritos agudos, semelhan
tes aos de animais, em resposta. 

Um dos pares, repentinamente, começa a voltar em saltos. Pula 
através do terreiro até à casa-de-máscaras. O homem-dançarino de

. saparece atrás da cortina de fôlhas da entrada da casa-de-máscaras, 
e a mulher volta. ao rancho de morada. 

Logo mais, o segundo par termina sua dança da mesma maneira. 

O "dono da festa" traz uma imensa panela de barro cozido, cheia 
de mingau de milho verde - huáre, que coloca no interior da casa-de
-máscaras, e pães de milho - matárika. 

_!\pós a refeição, dois pares realizam uma segunda dança, idên
tica à anterior. 

Pouco após o meio-dia, todos os homens se dirigem à casa do 
"dono da festa", onde sua espôsa, Minikam4-Kuriká, oferece a cada 
um, cerimoniosamente, um vasilhame com bebida de milho verde. 

j 
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"Todos os espfritos estão já reunidos, e bebem e comem com os 
homens-dançarinos.'' 

Os homens entregam ao "dono da festa" as saias de fibras de 
buriti, com as quais serão feitas esteiras de assento, de dormir, e tam
bém usadas como mortalhas. 

Durante a tarde tôda ouvem-se lamentações cantadas, e alta 
noite, os gritos agudos "dos , espíritos convidados." 

'f omaram parte no cerimonial do Bakuré, os seguintes homens
-dançarinos: Yarepá, irmão mais velho do "dono da festa", Haxipá,; 
Jukuepa, sogro do "dono da festa"; Atukaré, irmão mais moço do 
"dono da festa." 

Das mulheres, participaram: M inikamá-K uriká, espôsa do "do
no da festa" (mãe das crianças que morreram); N oq,retá, solteira, 
filha do casal; Barukolotó, espôsa de Atukaré; e Min1'.kamá-Mixína, 
mãe de Kokolotó. ,.. 

Não participaram Mitoponepá, irmão de Jukuepa, e morador do 
rancho vizinho; Julapáre, filho mais moço de Jukuepa, a sogra do 
"dono da festa", Kokolotó, espôsa de J ukuepa, e as índias M at4re- ' 
patá e Huárepatá, espôsas, respectivamente de Yarepá e Mitoponepá, 
moradores do rancho vizinho. 

Tôdas as crianças pareciam desinteressadas. Também os mora
dores do rancho mais distante, Boporipa e K umalat4-Bal>idotó, com 
seu filho Ikôdo, se mantiveram ausentes, como em outras ocasiões. 

Para a realização do Adoê, Ritual do Culto aos Mortos, os Umu
tina participantes abandonaram seus ranchos, escolhendo um lugar 
mais perto da mata, onde construiram três ranchos de morada. 

H axipá e sua família, que por motivo de desentendimento com 
seu irmão Atukaré, tinha construído rancho separado, voltou a resi
dir no rancho grande da linhagem da velha M inikamá-M ixina. 

Mitoponepá e Yarepá, que moravam juntos num rancho novo, 
construíram cada um seu rancho a dez metros distante um do outro, 
e a trinta do rancho grande. 

O rancho dos dois fôra incendiado, enquanto que o rancho gran
de do grupo maior, foi apenas abandonado. Explicaram os índios: 
"as chuvas encarregar-se-ão de destrui-lo, pois já era muito velho e 
quase caindo." 

9 de janeiro de 1944: 

Todos os. homens descançam. Ninguém sai a caçar ou pescar. 
Existem alimentos de sobra, que foram distribuídos entre as famílias 
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pela espôsa do "dono da festa", incluindo os que não tomaram parte 
no cerimonial. 

As mulheres estão começando a preparar o mingau de milho e 
o pão de milho, bem como a bebida de milho verde, para a realização 
da segunda parte do cerimonial Bakuré, dentro d~ alguns dias. 

Katulá sai à tarde e traz imensos feixes de fôlhas de buriti, que 
arrasta com dificuldade até à casa-de-máscaras, onde todos os ho
mens estão reunidos. 

É noite. Temos lua cheia, céu limpo; e a chuva que ameaçou 
pela tarde, não desabou. 

Há um pequeno incidente: Ouve-se a voz assustada de Yarepá. 
Matárepatá e Huárepatá correm atrás do tuiuiú, até alcançá-lo. O 
pobre do bicho, faminto, tinha agarrado um sapo. E os índios tem 
mêdo que êle o coma e morra envenenado. 

O tuiuiú, zangado, bate o bico. Alta noite, Yarepá e M itoponepá 
ainda estão exaltados, cochichando nervosos, ralhando, ao que parece, 
com suas respectivas espôsas. M itoponepá caminha nervoso no ran
cho. Não pode dormir, e manda dar água à grande ave, que julga 
ainda em perigo. 

10 de janeiro de 1944: 

Para o novo cerimonial, os jovens preparam um novó X'ltáre: 
enfeite de penas do braço superior. Usam penas do peito da arara 
vermelha, que arrancam das araras mansas, e um debrum de penu
gem branca, de barriga de mutum. Alguns enfeitaram-se colando pe-
nas no peito, em listras curtas. · 

As mulheres adornaram-se com delicados desenhos de genipapo, 
mas, predomina o vermelho luminoso do urucu, que lhes cobre todo 
o corpo. 

Huárepatá depila as frontes e sobrancelhas de sua filha, Hodotó, 
de cêrca de oito anos de idade. Para isto, esfrega um pouco de cinza 
quente entre o polegar e indicador, assopra-a, agarra os fios e os ar
ranca. 

Tive um incidente com M itoponepá. Ao arrumar minha bagagem~ 
êle descobriu aí duas bonecas de pano que, a conselho de meu pro
fessor CuRT M1MUENDAjú eu levara, para facilitar pesquisas de têr
mos de parentesco. 

Ao vê-las, Mitoponepá irritou-se e gritou para mim: "Mapó! 
Mapó! Mapó!" acrescentando logo: "Os Umutina já morreram to
dos. Mapó!" (jogue fora). 
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Não compreendi logo o que queria. Irritou-se ainda mais e me 
ameaçou com a faca que tinha na mão, atirando longe as bonecas. 

Retirou-se nervoso para seu rancho. Logo veio o esclarecimento. 
Atribuem, entre outros, a morte de quase todos os Umutina, abone
cas, que teriam sido trazidas outrora como brindes. 

Os homens saíram a pescar, para o preparo do cerimonial do 
Kat.amã <Martim Pescador, vide mito do mesmo nome). 

Atukaré e ,Jukuepa foram longe, rio acima. Mitoponepá saiu só, 
e volta à tarde. 

A metade dos peixes que pegou, são dados aos sempre famintos 
tuiuiús. Huárepatd, sua espôsa, limpa os outros. Amarra os pedaços 
com imbé, e os deita num caldeirão grande a ferver, sem sal nem 
outro tempêro. 

Depois são servidos sôbre pedaços de fôlha de pacova (Helicô
nia spec.) e comidos com pão de milho ou beiju de ~ndioca - ju
kuputú. 

I , 

Chegou um novo morador. li} o velho Alaporepá, que segundo 
dizem os índios, foi atingido pela queda de tronco de árvore e sofre 
de um traumatismo nervoso. O velho Jukuepa, e seus dois filhos 
Katulá e Julapáre foram buscá-lo no pôsto indígena, onde morava, 
carregando o pesado homem, nos ombros. Querem tratá-lo e fazê-lo 
assistir o desenrolar do Ritual do Culto aos Mortos. 

11 de jane-iro de 1944: 

Durante a noite morreu uma arara. Antes do amanhecer, Mito
ponepá, faz uma cova debaixo da sua esteira de palha de dormir. 
Cobre o fundo com fôlhas de pacova, e deita nela a ave, que cobre 
com outras fôlhas, recolocando a terra cuidadosamente no lugar. 
Forrou, em seguida, o chão com fôlhas de palmeira acurí, e desdobrou 
de novo sua esteira. 

Não houve nenhuma cerimônia especial, nem manifestações de 
tristeza. 

Segundo informam os índios, é a seguinte a distribuição dos es
píritos, reincarnados nos part icipantes do Ritual do Culto aos lVIor
tos: 

Yarepd, irmão do "dono da festa", reincarna seu próprio pai; 
H axipd é portador do espírito de sua avó, e de sua filhinha pequena. 
Jukuepa, está com o espírito de sua mãe. Atukaré, irmão mais novo 
do "dono da festa", e de Yarepá, está também com o espírito do pai. 
Katulá, filho de J it.kuepa, é portador do espírito da filha de Haxipd, 
seu tio afim. 
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Esta distribuição, dada pelos próprios índios, é confirmada pelo 
informante Bakalána. 

As mulheres trouxeram grande quantidade de milho, que todos 
ajudam a ralar, para preparar as matárikas, grandes pães, destinados 
ao cerimonial Kat.amã, parte ainda do Bakuré. 

No rancho grande de morada, não há catres, como de costume. 
As esteiras de huriti são estendidas no chão, que por sua vez é forrado 
de fôlhas de buriti, para, ao que parece, dar espaço aos pares que 
dançam sôbre esteiras. 

Yarepá está insatisfeito com o andBmento dos preparativos da 
segunda fase do Bakuré. "Já deviam ter cortado brotos de buriti, 
enquanto ainda estão socando o milho para o preparo da massa das 
matári.kas. As mulheres deviam socar cantando, enquanto que só se 
ouvem as batidas das mão-de-pilão - kaipú.'' 

Alta noite, ouvem-se uivos prolongados vindos da casa-de-másca
ras. Responde o velho Juk·uepa, com uma canção, que se assemelha 
à que cantou, quando a "saracura do céu" - talaku, procurou afas
tar a alma duma criança adormecida. 
"Os homens, na casa-de-máscaras, estão imitando o sinimbu, mar
tim-pescador, porco-do-mato, onça e japuíra." 

O velho Jukuepa canta, e os homens respondem "com as vozes 
próprias dos animais, que seus espíritos incarnam" (Vide: Almas e 
Es])Íritos). 

"Os espíritos dos antepassados estão reincarnando nestes animais 
todos, reunidos na casa-de-máscaras - Zdri, e respondem pelos cha
mados e convites que lhes são dirigidos por meio das invocações can
tadas." 

As mulheres continuaram a socar milho a noite tôda. 1l1 itopone
-pá, que é hábil pescador, matou com flechas e arco alguns grandes 
curimatãs, piraputangas e pacus, que são preparados por sua espôsa. 

Mitoponepá adorna-se, depois, com as peles de animais às "costas 
e o diadema de penas de araras sôbre a testa, levando para seu irmão 
J ukuepa um dos peixes assados e um caldeirâo com bebida de milho 
verde. 

Os brindes são entregues, obedecendo-se à etiquêta; conversam 
ambos durante alguns minutos animadamente, após a entrega dos 
comestíveis. 

Ãs vêzes, a retribuição é imediata; a dona de casa faz oferta de 
bebida ao visitante. 

Ã noite, mais uma vez, ouvem-se invocações e respostas em lin
guagem onomat.opaica, que vem da casa-de-máscaras . 

• 
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13 de janeiro de 1944: 

Os homens saíram, novamente, para cortar brotos de buriti. 
Trançam duas longas franjas dos folíolos, enodados em cipó.s, estica
dos entre dois troncos, (Pranchas LXII e LXIII) enquanto imitam 
vozes de pássaros e outros animais. 

Depois de prontas, as franjas são amarradas e levadas para a 
casa-de-máscaras, e colocadas sôbre jiraus altos. 

Dentro da casa-de-máscaras, voltando da coleta de palha de bu
riti, os homens, tendo nas mãos arco e flechas, dançam, saltando la
teralmente, de um lado para outro, emitindo "gritos de animais, dos 
espíritos que reincarnam." 

Em seguida, "fala o espírito do pai de Haxipá",o"donodafesta", 
que se encontra no rancho de morada. Três homens de dentro da 
casa-de-máscaras o acompanham em côro falado. "~le convida a 
buscar na mata, os animais que êle matou, anta e poJ"co-do-mato." 
E Jogo respondem, que irão buscar os animais. 

Os homens, agora, entregam-se cada um à sua atividade. As 
mulheres preparam hoje o mingau de milho e a bebida para o dia de 
&manhã. Em grandes caldeirões fervem peixes: pintados, surubins, 
pacus, para os participantes de segundo cerimonial do Bakuré. 

A noite o "dono da festa" canta, e os homens (espíritos), reuni
dos na casa-de-máscaras, respondem em variada onomatopéia, cada 
qual imitando a voz do bicho que incarna. 

Repentinamente, os homens saem da casa-de-máscaras, com ti
ras de palha às costas. Dançam aos· pulos no terreiro, imitando com 
a dança o Gambá. 

O "dono da festa", H axipá, no rancho de morada, começa uma 
lamentação cantada, e interrompida por soluços e chôro, pela morte 
de sua pequena filha. Na canção, comunica a todos os nomes de sua 
filha, "para que todos fiquem sabendo!" 

14 de ,janeiro de 1944: 

O "dono da festa" agora se dirige à casa-de-máscaras, onde se 
encontram os homens. ~stes tomam seus arcos e flechas, e se reti
ram. 

Haxipá, então, começa nova canção, lamentando a morte de sua 
filha, e irrompendo em choros e soluços. Outras vêzes interrompe 
sua canção com palavras, que pronuncia quase freneticamente, for
temente ritmadas e com grande nitidez. 

7 
I 
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Canta, sem interrupção, até às quatro ·horas da madrugada, 
apenas sentando-se, cançado, quando chegam quatro h~mens, que co
méçam a trançar novas saias de fibras de buriti. Amanhece,. e os 
fndios terminam o trabalho. H axipá se retira, e volta após um peque
no ~escanço. 

Agora, o "dono da festa" começa a pintar o corpo dos partici
pantes com urucu. Primeiro, o mais velho, Yarepá. Como já descrito 
no inicio do Bakuré, esta cerimónia é acompanhada de· canções rit
madas, lamentações e choros. 

"A canção, durante a pintura do corpo com urucu, tem a fina
lidade de fazer com que a alma do morto, a quem é dirigida, entre 
no corpo do participante." 

Durante a canção, o "dono da festa", explica que "sua filha gos
tava muito de ser pintada com urucu, e que êle, seu pai, não lhe fazia 
a vontade. Por êste motivo, sente-se triste, e, que todo urucu que 
estava passando no corpo dos quatro homens, era em memória da 
filha morta." 

Começa, Haxipá, a seguir, uma lamentação, imitando a voz do 
finado pai, "que cantava e falava nas festas de outrora com voz grave 
e pausada." 

A cerimónia da pintura de corpo demorou das sete às nove horas 
da manhã. Em seguida H axipá ajuda a terminar a indumentária 
dos participantes da cerimónia (Prancha LXIV). 

Katamã (subcerimonial do Bakuré) 

Os homens mais velhos, que têm pouco cabelo, possuem fios de 
cabelo enodados numa cordinha de fibra de tucum - azôborô (Pran
cha LXV), formando uma franja que, comumente enrolada, é apenas 
dependurada nos couros de animais, que levam às costas durante os . cer1mon1a1s. 

Esta franja de cabelo será usada no cerimonial Katamã, cobrindo 
o rosto, com as pontas amarradas debaixo do queixo. . 

Os que ainda possuem espêssa cabeleira, penteiam-na, caindo sô
bre o rosto, amarrada debaixo do queixo, da mesma maneira, à guisa 
de máscara. 

As mulheres ·continuam preparando e ultimando as oferendas 
destinadas aos participantes do cerimonial em andamento. 

Ê~ o próprio "dono da festa" que inicia e executa, os . trabalhos 
de ornamentação e os diversos atos de que se compõem os cerimo
niais inclusive o Katamã. Dêle é esperado o sinal inicial. Assim, to
dos os penachos, brincos de penas e diademas, são feitos por êle. 

Os espfritos estão distribufdos ·entre os participantes, da seguinte 
maneira: Y arepá, está com espfrito de seu pai. J ukuepa, com o da 
avó dos irmãos Haxipá, Yarepd e Atukaré. Atukaré, está com o es
pfrito da filha de seu irmão H axipá. 
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Começa o chôro lamentoso, enquanto os participantes, portado
res dos espiritos dos mortos, permanecem imóveis, adornados com 
penachos de aves, máscara de cabelo humano, e a pesada saia de pa
lha de buri ti. 

Agora, o "dono da festa", canta. Os mascarados sacodem a ca
beça e o corpo, e bat.em alternada e compassadamente os pés. 

Três mulheres atravessam o terreiro, para acompanhar os dança
rinos. Yarepá, portador do espfrito de seu pai, se dirige só, ao terrei
ro, tendo nas mãos arco e flechas, e nas costas um couro de onça. 

Saem para o terreiro em fileira. Seguram, em 8mbas as mãos, 
algumas tiras de palha de suas saias de buriti, apoiando-as nos qua
dris das mulheres. 

Batem o pé direito, batem o pê esquerdo. Da casa-de-máscaras 
canta o "dono da festa", acompanhado fracamente pela voz aguda 
das três mulheres, que dançam com os mascarados. 

Esta cerimónia mal dura dez minutos. As mulheres acompanham 
os dançarinos-espiritos até a entrada da casa-de-máscaras, e se reti
ram. Os dançarinos entram, e a.s mulheres voltam a seus trabalhos 
no rancho de morada. . 

Continuam as lamentações em voz baixa. Os dançarinos-espiri
tos despem-se, descançam. É meio-dia. 

Um pouco mais tarde, apenas duas máscaras saem para o terrei
ro, onde encontram duas mulheres, que com êles dançam novamente. 

Surgem dois mascarados com leves feixes de palha de buriti, 
com que fustigam os pares que dançam. Entram, também, no rancho 
de morada e fustigam os moradores, retirando-se, logo após, à casa
-de-máscaras, seguidos dos dançarinos-espíritos (Prancha LXVI). 

Akakôna (subcerimonial do Bakuré) 
Ainda no mesmo dia, é realizado o cerimonial A kakôna - dança 

guerreira. Dois dançarinos-espíritos com saia de buriti e feixe de 
palha nas mãos, saem para o terreiro. Seguem-nos dois "guerreiros" 
com arcos e flechas e couros de bichos armados no peito e nas costas. 
(Antigamente êstes couros eram usados como proteção contra fle
chas.) 

Soltam gritos pavorosos, ameaçam assustadoramente o rancho 
de morada. Os de saia e feixe de palha também esperam em frente 
do rancho de morada a aproximação dos "guerreiros", que se apro
ximam com arco retestt.do e flecha pronta para partir. 

~tes saltam e gesticulam em frente do rancho de morada. Os 
outros entram agressivamente, fustigando os moradores com feixes 
macios de palha, retirando-se em seguida. Está findo o cerimonial. 

Ouvem-se toques de buzina de chifre, o sinal tradicional de "che
gada" dos Umutina, de convite para a guerra, de saudação de hós
pedes. Desta vez, é um convite aos espíritos, para virem tomar da 
bebida de milho, colocada no centro do terreiro (Prancha LXVII). 
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Seguem-se invocações, · dirigidas aos antepassados. Chamam-nos 
pelo nome. 

Exaustos, todos descançam, atirados sôbre as esteiras. Reina 
calma na grande maloca umutina. 

Hatóri 

15 de janeiro de 1944: 

Ã noite, novamente, há uma balburdia de gritos, uivos, na casa
... de-máscaras. É o início do cerimonial do H atóri. 

Perto da meia-noite, o "dono da festa" se coloca em frente do 
Zári, a casa-de-máscaras, uivando durante dez minutos, com ligeiras 
interrupções. Depois silencia. 

De madrugada, os homens saem em busca de novos "brotos de 
buriti" para o cerimonial em preparo. 

No rancho das famílias, a vida se desenrola normalmente. Ainda 
não se notam preparativos para a festa. 

O velho J ukv.epa zangou-se comigo. Tinha ciumes porque eu 
medicava tôdas as crianças, doentes de feridas pustulentas. Também 
o atendia, tôda vez que me pedia. 

Hoje, Jukv.epa estava preparando enfeites de penas. Pedi a 
Atukaré, que estava sentado mais perto, que mos deixasse ver. Atu
karé, que sempre se mostrou amigo, respondeu para que eu mesmo 
os apanhasse. 

Jukuepa levantou-se e os arrancou de minhas mãos, exaltando-se 
de tal maneira, que levou a palma da mão ao gume de sua clava-es
pada, fazendo o gesto de quem quer atacar. 

Mantive a calma. Depois que êle se acalmou, aproximei-me e 
me sentei à sua frente. 

Jukuepa estava manejando um grande embrulho, contendo pe
nachos, aos quais juntava os que me tinha tomado. Estava de cara 
fechada. Não tomou conhecimento de minha presença. Dirigi-lhe a 
palavra conciliadora, após algum tempo. Não respondeu. 

Tive, pela segunda vez, a confirmação, de que quando o Umutina 
quer mostrar inimizade, fica totalmente indiferente diante da pessoa 
em questão, 'ignorando a sua presença'. 

Sua mu1her, Kokolotó, me falou amàvelmente como sempre: 
"Jukuepa brabo, arikix! amé nokó!" ~Je não te enxerga! 

Agora, Jukuepa, levantou-se, e foi buscar seu arco, cuja corda 
torceu para ficar mais retezada, e colocou duas flechas com ponta de 
punhal de aço na parede do rancho, ao alcance da mão. 

Fiquei mais algum tempo sentado perto dêle, para fazê-lo ver 
que sua atitude hostil não me impressionava, e me sentei, depois, 
junto dos outros, num catre próximo ao dêle. 
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· Ã noite levei um prato de comida a Jukuepa. Já estava dormin
do. Acordei-o e êle aceitou com bom humor, assentindo à palavra 
amaná - irmão, que lhe dirigi. 

16 de janeiro de 1944: 

Choveu torrencialmente, pela primeira vez após semanas de estio. 
A cobertura nova de palha de pacova e de palmeira acuri resistiu 
bem. 

De madrugada chegam os homens à casa-de-máscaras. Cada um 
carrega um aro de pau, de cêrca de um met ro de diâmetro. 

Ao redor dêle amarram uma rêde de pesca, estendida, com cipó
fino. Há imensos novelos de cipó no chão. 

O "dono da festa" volta de uma e~cursão de pesca, trazendo um 
surubim (Silurídeo), de mais de um metro de comprimento, que foi 
retalhado pelo seu irmão mais moço, Atukaré. 

Novo incidente: Dois mutuns mansos sumiram. A velha Mini
kamá-Mixína chorou durante várias horas. ,. 

Durante a noite, os homens estão ultimando a amarração das 
rêdes nos aros das gigantescas máscaras, para o cerimonial Hatóri. 

17 de janeiro de 1944: 

Está tudo preparado no rancho de morada, para brindar os dan
çarinos-espíritos do H atóri. 

Ontem à tarde, os homens cortaram quatro troncos finos, de 
cêrca de três e meio metros de comprimento, que afixaram no solo, 
em distâncias regulares, dentro da casa-de-máscaras. Encostaram 
nestes postes as quatro rêdes de pesca, armadas nos aros. 

Ao amanhecer, os homens, depois de fazer soar estridentemente 
uns flautins de taquara (Prancha LXVIII), anunciando o início do 
Ha't6ri, saem da casa-de-máscaras, levando as rêdes armadas a um 
pequeno terreiro, previamente preparado, na mata. Ai sôbre postes, 
colocam-nas, horizontalmente, atando logo longas franjas de palha de 
buriti ao redor dos aros. Por cima destas, atam ainda duas ou três 
curtas franjas da mesma palha (Prancha LXIX). 

Aproxima-se o "dono da festa", trazendo nas mãos brincos de 
penas - mistetánobú, diademas de penas de arara - bódo, e pena
chos de tuiuiú - imomónobó, e diademas de penas de asa de tuiuiú 
e gavião - akikáno. Coloca-os em cima de cada máscara gigante, 
amarrando-os no trançado da rêde (Prancha LXX). 

A máscara de seu irmão mais velho, Yarepá, que representa o es
pírito do marido da velha Mintkamá-Mixína, é enfeitada com um 
lindo penacho de tuiuiú, diadema de penas vermelhas de arara, e 
outros ainda. 

I 
/ 
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Terminado o trabalho de enfeitar as máscaras, os índios entram 
debaixo da saia de franjas, ainda suspensas aos postes, as quais são 
amarradas ao redor de sua cintura (Prancha LXXI). Novelos de ci
pó, à guisa de travesseiros, são colocados na cabeça do dançarino 
para aumentar o tamanho da máscara. 

Ai3 máscaras são retiradas dos postes. Aproximam-se as mulheres, 
com choros e lamentações. 

As máscaras se põem em marcha, bamboleando e voltando-se 
para a direita e para a esquerda, enquanto dão uma volta pelo ter-. reiro. 

Cada mulher acompanha uma das máscaras. O "dono da festa" 
canta, e as mulheres gritam, prolongados "h6-~hó", segurando 
algumas tiras de palha das máscaras (Prancha LXXII). 

Param diante da casa-de-máscaras. As mulheres mais velhas 
acariciam os pés dos dançarinos-espfritos. Continua a procissão. Con
tinuam os choros das mulheres, e o "dono da festa" canta, acompa
nhando a certa distância. Depois de mais uma volta ao redor do 
grande terreiro, param de novo na entrada da casa-de-máscaras. 

Uma máscara Hatóri após outra, força sua passagem através 
da cortina densa de fôlhas de palmeira, que fecha a entrada da casa
-de-máscaras (Prancha LXXIII). 

i--\.s mulheres se retiram para o rancho de morada. Pouco mais 
tarde vem o "dono da festa" e sua filha, trazendo beiju e bebida de 
milho para os participantes mascarados. 

O "dono da festa" continua a cantar só no rancho de morada. 
São agora nove horas da manhã. 

Após um intervalo, duas máscaras H atóri dançam sós no terrei
ro, executam volta após volta, acompanhadas pelo "dono da festa", 
que canta, marcando o ritmo, batendo fortemente o pé no chão. 

Quando as máscaras finalmente se retiram, cêrca de dez minu
tos após o fim da dança, ouve-se de novo o chôro das mulheres. 

Soa novamente a buzina de chifre. É o convite dirigido aos 
espíritos para tomar bebida de milho. Em seguida o "dono da festa" 
canta com ritmo marcado. 

Durante as danças das máscaras H atóri, as mulheres parecem 
desinteressadas preparando as bebidas, trançando palha, amamen
tando um filho ou descançando na esteira de palha. Outras comem, 
e as crianças riem, correm, brincam com as outras máscaras, que 
estão sôbre os postes. 

Os homens, no Zári, descançam, comem e bebem, após a dança 
exaustiva sob enorme pêFo e sol quente. 
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A invocação cantada do "dono da festa" continua na casa-de
-máscaras, em pé, debaixo de uma das máscaras ali guardadas. 

Enquanto chora, a criançada corre e se diverte com as saias de 
palha, onde se escondem e brincam de pega-pega. 

O "dono da festa" canta até o meio-dia. Depois distribui aos 
dançarinos-espíritos a bebida de milho que foi preparada por sua 
mulher. 

Todos juntos, dirigem-se para a casa do "dono da festa". Com 
gestos e palavreado cerimonioso, a mulher indica os vasilhames des
tinados a cada um. Os velhos recebem porções maiores. 

Acompanhado de palavras cerimoniosas de agradecimento, provam 
a bebida, e se retiram, enquanto trocam gentilezas. 

O irmão do "dono da festa'', o velho Yarepa, começa a cantar, 
e continua sem interrupção, até a meia-noite, quando todos os homens 
se reúnem na casa-de-máscaras, para cantar e lamentar durante a 
noite tôda, até o amanhecer do novo dia. 

Em meio aos cânticos noturnos, ouvem-se de quando em quando, 
os gritos das mulheres, no rancho. 

I 
18 de janeiro de 1944: 

A máscara H atóri, que representa o espírito da filha de H axtpá, 
o "dono da festa", é adornada com um penacho de rabo de arara, 
um par de brincos de várias penas, um colar de dentes de animais, 
e de sementes de "Lágrimas de N. S." (aculturação), um colar com 
uma concha fluvial polida, e um enfeite de cabelo humano, em for
ma de ~'escôva roliça" - áino. 

A máscara, que incarna a mãe do "dono da festa'', ao invés do 
penacho de rabo de arara é adornada com um "akikdno" de asa de 
tuiuiú, e a segunda máscara, que também representa o espírito da 
filha do "dono da festa", com um penacho de penugem de tuiuiú -
marnondó. Os colares das máscaras "femininas" são enfeites típicos 
das mulheres umutina. 

A máscara do marido da velha Minikamá-Mix-í'na, leva, além 
dos adornos já mencionados, a "coroa dos velhos e dos mortos" -
bárepôdo, encimada por vários penachos de tuiuiú, de rabo de arara 
e de gavião, além do bôdo, diadema de penas vermelhas de arara, e 
penas ~pltas de tuiuiú. 

À tardinha, uma única máscara solitária sai silenciosamente e 
dança ao redor do terreiro. Gira, ginga, margeando o terreiro. Após 
a terceira volta, pára em frente do rancho de morada. Ouve-se o 
som melodioso de uma flauta de taquara. São apenas dois tons ato
nais, emitidos sem regularidade. Do rancho responde um côro pro
longado de hú-hú-hú. 

I 
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A máscara continua sua marcha, marcando os passos, levantando 
alto os pés, executa volta após volta ao redor do terreiro, em com
pleto silêncio. 

Os homens espiam pelas frestas das paredes de palha da casa
-de-máscaras, as mulheres pelos lados abertos do rancho de morada. 
Uma única mulher com uma criança, sai para o terreiro e aprecia 
acintosamente a dança. da máscara gigantesca. 

Mais algumas voltas, e a máscara pára diante da entrada da 
casa-de-máscaras, ali ficando por uns dois minutos. Solta, então, 
um grito estridente e prolongado, com voz de criança, e força a pas
sagem através da densa cortina de palha da entrada. 

No terreiro tudo continua em silêncio. A noite se aproxima. 
Crianças brincam ainda. Ouvem-se gritos das araras mansas. Tro
voada ao longe. 

As máscaras estão ainda penduradas nos postes na casa-de-más
caras (Prancha LXXIV). 

19 de ianeiro de 1 944: . 
Informam os índios que o Ritual do Culto aos Mortos é reali

zado somente se ocorrem falecimentos durante o ano. 
O "Adoê" atual, cujo "dono" é Haxipá, está sendo realizado in 

memoriam · de sua filhinha. Os outros espíritos foram incluídos pelo 
fato de que "já faz muito tempo que se realizaram as festas para os 
mesmos. Os parentes mais chegados como pai e mãe, são reveren
ciados várias vêzes. Ãs vêzes com intervalo de alguns anos. Isto é,. 
até se oferecer uma oportunidade para isto, como foi a morte da fi
lhinha de Haxipá." 

Os homens saíram a pescar, e as mulheres estão providenciando 
grandes panelões com bebida de milho. É o sinal de que há algo em 
preparo. 

Ã tardinha, sai uma única máscara H atóri para o terreiro. Re
presenta o espírito do pai do "dono da festa". Silêncio completo. 
Não há choros, nem cantos. 

Depois de várias voltas, pára em frente do rancho de morada, 
exatamente no lugar onde mora a família do finado. 

Balanceia o corpo, gira de um lado para outro, e continua sua 
silenciosa peregrinação. Completa mais algumas voltas ao redor d<> 
terreiro, e pára diante da entrada para a casa-de-máscaras. Agora 
ouvem· se alguns tons melodiosos, de um flautim de taquara, que o 
mascarado tem debaixo da máscara. Silencia. Balanceia o corpo gi
gantesco e lança um grito alucinante forçando sua passagem através 
da densa cortina da entrada. 

No interior da casa-de-máscaras, os h0mens estão aprontando 
duas máscaras Pz~zakopôno, com saias de palha, e cobrindo também 
o rosto com a mesma palha. Na mão levam um cacête. 
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Dois homens vestem as pesadas máscaras H atóri. 
As mulheres colocaram dois jacás que representam anta e porco

-do-mato, no terreiro, em frente à casa-de-máscaras. 
Detrás da cortina da entrada, as máscaras H atóri, flecham os 

cêstos repetidas vêzes. 
Vagarosamente saem depois para o terreiro, trazendo sob a pa

lha arco e flecha (Prancha LXXV). Puxam e levantam as flechas 
dos balaios, com os artelhos. 

Prosseguem sua marcha com movimentos lentos e compassados, 
em direção ao "dono da festa", que está sentado na frente da casa, 
sôbre uma esteira. 

Ràpidamente sai da casa-de-máscaras uma máscara tôda envolta 
em palha, movimenta o cacête que tem nas mãos, corre até os ba-
laios, que representam anta e porco-do-mato, e os malha. · 

Agora, em corrida vertiginosa, ataca ~s máscaras Hatóri com 
pancadas na palha, e continua velozmente para o rancho de morada, 
batendo rijo nas paredes. ' 

E já salta da casa-de-máscaras, uma segunda máscara Pzêza
kop6no, seguindo a rota da primeira, até o "dono da festa", atacando 
a sua esteira de palha com pauladas. 

As máscaras H atóri continuam lentamente até perto do "dono 
da festa". Retezam o arco com a flecha, colocada na corda para ati
rar~ Nesta posição aproximam-se mais e mais. Haxipá permanece 
imóvel, sentado, impassível. As pontas das flechas estão agora perto 
de seus olhos (Prancha LXXVI). 

A corda de um dos arcos é sôlta com estalo. A flecha não pula 
para a frente, ficando segura nas mãos do atirador. Segue-se a outra 
máscara H atóri, repetindo a mesma agressão simbólica. 

As duas máscaras Pzézakop6no - os "cachorros do mato" con
tinuaram seus ataques. Uma delas se aproxima de mim, batendó 
com o cacête a alguns centímetros de onde estou, no chão. 

Cançados, os "cachorros do mato" deitam-se ao lado dos balaios, 
novamente, flechados pelas máscaras H atóri. Levantam-se e entram 
na casa-de-máscaras. 

As gigantescas máscaras Hatóri marcham lentamente através do 
terreiro, as flechas prontas a serem arremessadas. Passam por mim. 
Uma delas se aproxima, tendo duas flechas na corda do arco. Passo 
a passo chega bem perto, estica a corda do arco, e aproxima as fle
chas dos meus olhos. A.o estalo da corda que volta à posição normal, 
segura as flechas, que não se movem. 

As máscaras param ao lado dos balaios, retiram as flechas com os 
artelhos, e entram na casa-de-máscaras. 

I 
I 
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H awri findou! As máscaras voltam aos postes. 
A velha M atáre'f)(J,tá explicou que "as máscaras são os próprios 

espíritos dos mortos". Y arepá é portador do espírito do pai; Atukaré, 
do da mãe; Jukuepa, do seu avô; Katulá, do da filha de Haxipá. 

20 de janeiro de 1944: 

As máscaras Hatóri foram desmanchadas, e a palha entregue a 
Haxipá, "dono da festa", cuja família está trançando com ela, gran
des esteiras. 

Não houve· mais cânticos e nem choros. 
Boporípa, que mora no rancho distante na mata, e não participa 

dos cerimoniais, continua a sentir-se ameaçado. Seu irmão Borupó 
afirma que o pessoal de Jukuepa pretende flechá-lo, às escondidas. 

O fato é que ninguém mantém relações amistosas com Boporípa. 

Atilákakáno 

21 de janeiro de 1944: 

Falam em "bater timbó", provàvelmente, depois do cerimonial 
do Atilákakáno, que está sendo preparado. 

Os homens saíram para flechar peixes e trazem grandes "pinta
dos". Contam que uma das lagoas da região das enchentes do Pa
raguai, está coalhada de peixes, que morrem por falta de espaço. 
Comentam êste fato inusitado em plena estação chuvosa. Há vozes, 
que predizem acontecimentos inesperados - guerra, epidemias. 

H axipá chorou e cantou a noite tôda, até o clarear do dia. Não 
tem relação com o ritual. Perdeu-se, há dias, um mutum, que era 
portador da alma de seu pai. Possivelmente, assim dizem, foi devo
rado por aJgum bicho do mato. A lamentação é idêntica à da perda 
de um parente. 

Mitoponepá enterrou há dois anos o marido da velha Minikamá
Mixína, e pai de Kokolotó, que agora, por isto, o chama de pai. Mi
toporiepá tinha ido caçar. Flechou uma anta, que escapou ferida. Ela 
tinha sido destinada a Kokolotó, para o espírito de seu pai. 

22 de janeiro de 1944: 

Tôdas as mulheres estão pilando grande quantidade de milho 
sêco, amontoado em esteiras de palha. Até os homens ajudam, fato 
inédito no decorrer dos cerimoniais. 

À tarde, H axipá carrega uma esteira cheia de milho para o ran
cho de seu irmão Y arepd, que imediatamente começa a prepará-lo, 
apesar de sua idade. 

I 
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23 de janeiro de 1944: 

Durante tôda a noite ouve-se o bater incessante das mãos-de
-pilão. 

Ao amanhecer, começa o pranto das mulheres do rancho. É que 
morreu o tuiuiú, que encarnava â alma da filhinha de Minikarnxi, 
cujo espírito é invocado no Ritual do Culto-aos Mortos, que se realiza. 

A ave, que era alvo do carinho da família e de todos os Umutina, 
quebrou o pé, o que lhe provocou a morte. · 

O corpo da ave foi enterrado ao lado da fogueira e da esteira de 
dormir da velha M inikamá-M ixína, que fechou sua sepultura com 
terra. · 

As lamentações pela morte do animal já duram muitas horas. 
Também KOkolotó, espôsa de Jukuepa, chora a morte da ave, pois 
"esta também incarnava a alma de seu pai". 

Ã tarde, reúnem-se os homens na casa-de-máscaras. Ao ritmo 
dos chocalhos cantam, acompanhados pelo chôro das mulheres. , 
24 de janeiro de 1944: 

/ 
Na noite de 23 para 24 o ''dono da festa" cantou e chorou. De 

madrugada os homens se reuniram na casa-de-máscaras, trançando 
as saias de palha de buriti, e confeccionando com palha símbolos 
representando diversos peixes, como a raia, piraputanga, pacu, dou
rado e acari que serão carregados pelos dançarinos durante o ceri
monial. (Pranchas LXXVII, LXXVIII e LX.XIX). 

Pintam o rosto com urucu e enrolam os pulsos e tornozelos com 
palha. Os mais jovens amarram o cabelo na frente do rosto, formando 
um nó na testa. 

Os mais velhos, usam do mesmo modo a peruca, feita do próprio 
cabelo. Enquanto se aprontam, gritam como animais. O mais velho, 
Yarepá, começa, seguido imediatamente pelos outros, em côro. Ou
ve-se um canto de sapo, e imediatamente o côro emudece. 

Assim que o "dono da festa" chega, começam a amarrar as fran
jas de palha ao redor dos ombros dos dançarinos-espíritos. Elas en
volvem todo o corpo do dançarino até abaixo dos joelhos, sem im
pedir, porém, o livre movimento dos braços para fora. 

Colocam os brincos de penas multicores, de arara, gavião e de 
mutum. Alguns ostentam grandes dentes de capivara, amarrados 
dois a dois com um fio de tucum, e pendurados por uma alça, no pa
vilhão auricular (Fig. 11). 

Enfim, é a vez dos grandes enfeites de penas. Y arepá, com um 
penacho, iból (Prancha LXXX), feito com penugem de tuiuiú, do 
qual sobresaem compridas penas de rabo de arara e de mutum. Mi
toponepá, segundo em idade, tem um bonito penacho de penas de 

'/ 
/ 

I 
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Fig. 11 - Brincos de dentem de capivara - 11utmba okop4, usados aos pares, em cada orelha, 
pelos dançarinoa-eapírit08, numa das fasea do cerimonial Atilákakáno (Ritual do Culto ª°' lllortw). 

cauda de arara vermelha, e os mais jovens, adornos mais simples, de 
penas de tuiuiú, arara e mutum. Os dançarinos do Atilákakáno es
tão prontos. 

O "dono da festa" em um lamento falado, comenta a morte da 
filhinha, enquanto dá os últimos retoques nos adornos. 

Cont.inuam os lamentos no interior da casa-de-máscaras. Agora, 
a mais velha, Minikamá-Mixína, atravessa o terreiro, e se coloca à 
entrada da casa-de-máscaras. 

Os dançarinos-espíritos começam a sair para o terreiro, carre
gando estandartes com os símbolos de peixes (Prancha LXXXI). A 
velha se aproxima de um dos dançarinos e segura alguns fios de palha 
de sua saia. Chorando baixinho, acompanha a máscara, que marcha 
em passo de dança (Prancha LXXXII). 

Aumentam as lamentações do "dono da festa". Quando os ou
tros passam pelo rancho de morada, Kokolotó, sai e acompanha, cho-· 
rando, uma das máscaras ao redor do terreiro. 

O "dono da festa", adornado com diadema de penas, os couros 
de animais às costas, com arco e flechas, os segue, por último. 

Após algumas voltas pelo terreiro, o grupo pára, em frente da 
casa-de-máscaras. Dançam no mesmo lugar. A velha Minikamá
-Mixína ajoelha-se,· chora e acaricia os pés de um dos dançarinos-
-espíritos, que, conforme e~licam, incarna o espírito do falecido ma-
rido (Prancha LXXXIII). 

Continua a procissão, retirando-se, depois, os dançarinos-espíri
tos. As mulheres voltam para o rancho. 
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-~te algum tempo ouve-se o cantar ritmado das mulheres, 
depois o silêncio. 

Ao meio-dia, os dois irmãos do "dono da festa", se dirigem à 
casa-de-máscaras, com os couros às costas, o diadema de penas de 
arara vermelha e um penacho de tuiuiú, arco e flechas; cantam um 
dueto, segurando com a mão esquerda o lóbulo da orelha. 

Em outras canções seguram o pomo-de-adão, o que provoca vi
bração da voz. 

Sob a orientação de Miwponepá, sua família saiu para "bater 
timbó", trazendo cêstos cheios de peixes. 

Só existem poucas piranhas naqueles lagos. Hu.arepatá abre os 
peixes, usando um bagre como faca. O seu ferrão, das barbatanas 
peitorais seria o gume - zarut6. Usam este ferrão também para ex
trair espinhos ou "bichos do pé". E mesmo, para abrir feridas pu
rulentas. 

Jukuepa explica que "após os cerimoniais do Adoê as almas tô
das se afastam, novamente; que Atukaré reincarna o espírito da mãe 
- Hotárepatá, que fala pela sua bôca; que Yarepá reihcarna a alma 
do pai - Kósepá." 

As invocações cantadas duram a tarde tôda, até à meia-noite, 
em ritmo cada vez mais acelerado. À distância, sôa como um côro 
de sapos, em seqüência e ritmo variados. 

Húpzê 

25 de janeiro de 1944: 

Por volta da uma hora da noite, ouvem-se batidas fortes no ter
reiro, e logo em seguida, toques de flautas de bambu, e vozerio em 
falsete. 

Aos toques de buzina de chifre, aparecem quatro "cágados d'á
gua" no terreiro. Trazem hastes de fôlhas de buriti, de quatro metros 
de comprimento, bi-partidas na parte superior. Sacodem as varas, e 
as duas partes lascadas, batem, estalando como matracas (Prancha 
LXXXIV). Eleva-se um desordenado côro em altos tons sibilantes. 
Falam mal dos vizinhos, atiram imprecações e palavras obscenas, 
contam segredos dos amigos. Atravessam o terreiro e se colocam em 
fileira diante do rancho de morada. Novamente ouvem-se sons de 
flautins e o vozerio desordenado e sibilante. 

Interrompem o côro com as crítjcas dirigidas a outros. Também 
eu recebo a mjnha parte: acusam-me de aborrecê-los constantemente 
com minhas máquinas fotográficas e os clarões dos flashes. 

Novamente o côro dissonante, e em seguida o bater das matra
cas de hastes de fôlhas de buriti. 
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No rancho de morada, as mulheres pilam milho sêco. Os "cága
dos d'água" retiram-se para uma das extremidades do terreiro, e 
vêm em nova investida contra o rancho de morada. 

Colocam-se em fileira, e repetem o descrito acima. Depois se 
retiram para a casa-de-máscaras. Lá, sentam-se, mudos sôbre as es
teiras, de pernas dobradas. 

Do rancho de morada, ouve-se o cantar da mais velha, M inika
má-M ixína, em ritmo .coin os pilões, e do rancho distante de Boporípa, 
índio malquisto pelos outros, e que não participa dos cerimoniais, soa 
uma invocação em ritmo acelerado,. que se transforma em lamentação. 
Sua mulher está com uma infecção dentária. Boporípa expressa sua 
dor pelo sofrimento da companheira. A invocação cantada é entre
cortada por soluços e lamentos. 

Mais tarde, um único Hupzena, "cágado d'água", aparece no 
terreiro e repete, sôzinho, o que fizeram os quatro. ~ o fim do ceri
monial H upzê. 

Jekirinó 

Antes do amanhecer, ainda noite escura, soa fortemente o cho
calho. No centro do terreiro está o "dono da festa", de pernas aber
tas, em pé. Arco e flechas nas mãos, em atitude agressiva. Tendo 
na mão direita o chocalho, começa a cantar. 

Diante da casa-de-máscaras estão três dançarinos-espíritos, a
dornados com penachos e diademas de arara vermelha. Dançam, 
conservando-se no mesmo lugar. 

O "dono da festa'', com braço estendido, sacode o chocalho, mo
vimentando-o vigorosamente para frente e para trás, acompanhan
do-o com o tronco e flexionando os joelhos, no ritmo. 

Diante do rancho de morada, a índia K okolotó retoma o fim de 
cada verso cantado pelo "dono da festa." Em estribilho - hó-hó-hó 
- o "dono da festa" finaliza, sacudindo o chocalho, com o braço 
estendido. 

As "andorinhas" começam a circundar o terreiro, em passo ace
lerado, cantando. Seguram na mão esquerda arco e flechas, e na di
reita, um feixe de palha da própria saia. 

A menina N oaretá junta-se ao grupo, segurando algumas tiras 
de palha de um dos dançarinos-espíritos, sempre correndo ao redor 
do terreiro, várias vêzes. Após algumas voltas, param diante da ca
sa-de-máscaras. 

O "dono da festa" continua cantando e salta, com as pernas 
abertas, esticadas, para a direita e para a esquerda, brandindo o cho
calho. 
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Pára o chocalho ao alto, com o braço levantado por um momen
to. Recomeça, então, a marcha das "andorinhas" ao redor do terreiro. 

Também B'arukolotó, mulher de Atukaré, juntou-se agora a um 
dos dançarinos-espíritos. 

A fogueira, com um panelão de bebida de milho, na casa de Mi
nikamá-K uriká, mal ilumina o terreiro. 

Dança e cânticos continuam durante tôda a noite, cessando com 
os primeiros raios do sol. 

L6run6 

Dia alto. Os homens reuniram-se, novamente, na casa-de-más
caras. Alguns estão trançando aros de palha, amarrada em varas 
flexíveis. 

O "dono da festa" adorna os participantes do novo cerimonial 
com urucu e a indumentária de festas, com os usuais cantos e lamen
tações. 

Todos presentes são pintados da cabeça aos pés com urucu, in
clusive os cabelos. 

Os dançarinos-espíritos, empunhando na mão esquerda um arco, 
a direita colocada diante da bôca, entoam uma canção com sons pro
fundos e guturais. Os dois mais jovens, soltam gritos agudos, seme
lhantes aos sibilantes dos "cágados d'água", da noite anterior. 

Ãs 11,45 horas uma eclipse solar escurecia um pouco a paisagem. 
Os índios, ocupados com os cerimoniais, não o perceberam. Nem de
ram importância ao fato, quando lhes chamei a atenção. 

Atukaré, apenas mencionou que significava ser para breve, a 
morte de todos os brancos. 

Os participantes do Lórunó terminaram sua indumentária, ves
tindo as saias de buriti, e cobrindo o rosto com o cabelo. 

Jukuepa, para simbolizar o espírito feminino que incarna, usa 
um colar com concha fluvial polida. Todos estão adornados com 
tiras de palha, amarradas ao redor do pescoço e na cabeça. 

Só o velho Y arepd usa um diadema de penas, e os couros de ani
mais às costas. 

Os dançarinos-espíritos cantam no interior da casa-de-máscaras. · 
As mulheres os esperam à saída, com todos seus enfeites festivos -
colares e pendentes de 'penas nas orelhas - o corpo todo pintado 
de urucu. Estão impacientes. 

Os dançarinos atravessam com ímpeto a parede de palha, e apro
ximam-se delas com saltos laterais. 

-
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As mulheres dão o braço aos homens que acompanham. A 
mais velha chora baixinho. Param quase no centro do terreiro. As 
mulheres acariciam os mascarados e lhes dirigem palavras de carinho. 

Aproxima-se o "dono da festa" em grandes saltos, com arco e 
flechas na mão esquerda, e brandindo o chocalho. Canta em voz alta. 

Os pares se defrontam, o homem coloca. as mãos sôbre os ombros 
da parceira, e movimentam os quadris com ritmo para frente e para 
trás (Prancha LXXXV). 

Os mais moços dançam com entusiasmo, juntando as cabeças, 
enquanto a mais velha, fica imóvel, deixando que seu companheiro 
execute sôzinho os movimentos. 

O "dono da festa" salta ao redor do grupo (Prancha LXXXVI). 
Depois de alguns saltos, pára, com o chocalho mudo, estendido para 
o alto. Levanta a perna direita, dobrada, ficando na perna esquerda, 
em pé (Prancha LXXXVII). Nesta posição se detém durante alguns 
segundos, e continua saltando ao redor do grupo. 

Após dez minutos, aproximadamente, a dança termina com um 
som mais forte da canção, e o brandir mais intenso do chocalho. Os 
pares se separam, enquanto os dançarinos-espíritos se afastam com 
saltos laterais, até a casa-de-máscaras. As mulheres voltam ao rancho 
de morada. 

Na casa-de-máscaras, os homens tiram a saia de palha, e sen
tam-se sôbre esteiras. 

Logo após vêm as mulheres, servindo-lhes grandes pedaços de 
pão de milho, pudim de polvilho de milho, e peixe assado. Todos 
comem. 

Ã tardinha, repete-se a mesma dança. Fim do L6runó. 

Houve crítica pela execução do cerimonial do Lórunó, por parte 
do "dono da festa", por isto à tarde Jukuepa estava orientando a 
segunda dança. 

Hapuyána 

O cerimonial H a.puyána - segue ao Lórunó, quase sem inter
rupção. 

Três homens aparecem à entrada da casa-de-máscaras, com aros 
de palha (Prancha LXXXVIII). Saltando lateralmente, esperam pe
las mulheres, que vêm atravess~.vndo o terreiro. Aproximam-se dos 
homens e seguram os aros do lado oposto (Prancha LXXXI~). Os 
três pares saltam juntos ao redor do terreiro, parando, sempre, diante 
do rancho, onde saltam no mesmo lugar. 
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No fim, saltam durante alguns momentos diante da casa-de
-máscaras, e os dançarinos saltam, um a um, para dentro da casa-de-
-máscaras. As mulheres levam os aros de palha para casa. 

Passados alguns momentos, aparecem dois índios, sem máscaras, 
cada qual empunhando na mão direita um aro e na esquerda a bu
zina de chifre (Prancha XC). Depois de alguns minutos de saltos 
rápidos laterais de ida e volta, com mímica agressiva, cada um, por 
sua vez, arremessa o aro em direção ao rancho de morada. 

Dando ainda os mesmos pulos, tocam as buzinas de chifre, emi
tindo sons curtos. Repentinamente, atravessam em salto rápido a 
cortina de entrada da casa-de-máscaras. 

Do interior da casa-de-máscaras soam as buzinas de chifre, e 
em seguida, o "dono da festa" canta, em ritmo marcado. 

Os homens vão para o rancho de morada, onde se lhes oferece 
bebida de milho. 

Yatdribú 
I 

26 de janeiro de 1944: 

São quatro os dançarinos, com penas de asa de tujuiú - akikáno, 
e mais penas de rabo de arara, tiras de palha de buriti em laço na 
testa, laços de tiras de palha, enodados, que abrem como estrêlas nos 
braços, e amarrações de palha nos punhos e tornozelos, e às costas, 
os couros de animais. 

Tiraram das hastes os símbolos de peixes, usados no cerimonial 
do Atildkakáno. Encurtaram as compridas varas-matracas, usa
das no cerimonial Hupzê, "cágados d'água", deixando pedaços de 
aproximadamente um metro de comprimento, que amarraram em 
feixes. 

Cada um dos dançarinos-espíritos carrega um pesado feixe de 
talos, indo para o meio do terreiro, onde formam um círculo, batendo 
fortemente com os feixes no chão. 

Em seguida, sõmente um bate com o feixe no chão ao ritmo, e 
canta uma curta canção. Responde Kokolotó, a mulher de J ukuepa, 
cantando a palavra yatdribú, com o "u" final muito longo (Prancha 
XCI). 

Assim, sucessivamente, um por um, repete o mesmo, responden
do Kokolotó sempre com a mesma palavra, cantada. 

Em seguida, abrem o círculo, e formam um novo. Mas, desta vez, 
todos batem simultâneamente com os feixes de talos no chão para o 
centro do círculo, e cantam. 
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A índia, no rancho, canta a palavra Yatáribú, alongando cada 
sílaba. Por cinco vêzes, os homens mudam o círculo de lugar até 
chegar à casa-de-máscaras, na qual desaparecem, ràpidamente. 

Lá, os índios desenrolam as tiras de palha dos pés, e desatam e 
guardam os enfeites. 

O "dono da festa", levando os feixes de talos para trás da casa 
de máscaras, se detém lá fora, cantando uma invocação. Em seguida 
volta, e agarra também os símbolos de palha representando peixes, 
carregando tudo para a mata, entre a vegetação densa, não distante 
da casa de máscaras. Terminou o cerimonial do Y atdribú. 

Batóri 

Ao anoitecer, os homens, novamente se reuniram na casa-de-más
caras, tendo-se adornado, desta ve.z, com uma rêde de pesca, sôbre o 
rosto e cabeça. Na altura do biceps e nos quadris, amarram palha 
de buriti que cai em tiras compridas. 

Começa um côro de urros, uivos, e, logo um dos dançarinos-es
píritos sai pela densa cortina da entrada da casa-de-máscaras, tendo 
na mão um feixe de talos de buriti. 

Atravessa o terreiro correndo, até o rancho de morada. Pára 
e bate com o pé no chão. Junta-se a êle uma mulher com o abano 
de fogo na mão direita, enquanto que duas outras mulheres, cada 
uma com seu abano de fogo, vão à casa-de-máscaras, e lá esperam pelo 
respectivo parceiro, que irrompe, da mesma maneira, pela cortina 
de palha da entrada da casa-de-máscaras. (Apesar de haver espaço 
livre de cada lado, que permitiria passagem mais fácil). 

Os pares dançam, marchando alguns passos para a frente (Pran
cha XCII). Batem com o pé direito, e voltam, de costas, batendo 
novamente o pé. 

O mesmo passo é repetido na direção oposta. Um par se destaca, 
e dança em frente da casa-de-máscaras, enquanto que os outros dois 
pares vão para a frente do rancho de morada. 

Depois, os homens se separam das mulheres, e com gritos sono
ros e modulados, batem ritmadamente com os feixes uns nos outros, 
a correr pelo terreiro, até o outro extremo, sempre seguidos pelas 
mulheres. 

Tudo é repetido mais uma vez, P os dançarinos atravessam cor
rendo o terreiro, entram na casa-de-máscaras, e as mulheres retiram
-se para o rancho de morada. 

Durante êste cerimonial não houve cantos, mas só os gritos mo
dulados, por ocasião de mudança de lugares. 
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Artxin6 

Na casa-de-máscaras estão cinco homens, totalmente pintados 
de urucu, com o mesmo adôrno de fibras de buriti, do cerimonial 
anterior. 

Os três mais jovens ostentam faixa de algodão -ajupú, ao redor 
da cabeça, o cabelo amarrado para o alto em nó. Os dois mais ve
lhos, a "corôa dos velhos e defuntos" - bárep'ôdo. 

Todos completam a indumentária com penugem de tuiuiú, e lon
gas penas de rabo de arara no alto da cabeça, e às costas os couros 
de animais. Na mão direita, um facão, ou a clava-espada. 

Com o braço esquerdo em riste, atravessam a cortina de palha 
da saida, gritando: "E-hoo-hoo-hou". 

Formam fila ao lado da casa-de-máscaras, e, sempre com os mes
mos gritos, começam a marchar ao redor do terreiro, arrastando uma 
perna para a frente, e puxando também a outra, m'.l.rcando trilho na 
areia, movimentam ao mesmo tempo o facão ou as clavas para cima 
e para baixo. 

Após várias voltas, o primeiro da fila se vira. O mesmo fazendo 
os outros, e o passo é repetido, dando as costas para o terreiro 
(Prancha XCIII e XCIII-A). 

Voltam a dançar no primeiro sentido e assim, realizam mais duas 
voltas, retirando-se, depois, um após o outro. 

Os dançarinos descançam um pouco. Logo mais, saem, levando 
grandes escudos de palha de buriti, parecendo um novelo oval, acha
tado, montado num bastão, que o cruza verticalmente, sobresaindo 
por baixo (Pranchas XCIV e XCV). 

Simbolizam os dois tipos de porco-do-mato da região: porco
-queixada e caitetu. 

Repete-se a coreografia acima, sendo que os símbolos substituem 
o facão e a clava. 

Não se ouvem mais choros e lamentações durante esta cerimónia. 
Também pararam as canÇões e invocações, que duravam noite e dia. 

Pela uma hora da noite, os homens se reuniram mais uma vez 
na casa-de-máscaras. Puxaram o longo cabelo pelos lados do rosto, 
amarrando-o em baixo do queixo, parecendo barba. Os mais velhos 
usaram as perucas. 

Os couros são colocados às costas, e, na cabeça, cintura, pulsos 
e tornozelos, palha de buriti. Saem para o terreiro ainda escuro, e 
formam fila, com o rosto v·oltado para o terreiro, ao lado da casa-de-, 
-mascaras. 

-·---- ---
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Dão um passo para a frente com. o pé direito, arrastam o esquer
do pela poeira, levantando o braço direito e cantando com voz pro
funda, que sai do peito: "Ee-lwu-ou-ou!" 

Dão meia volta, continuando a dançar. ~ noite escura; apenas 
as estrêlas e duas fogueiras, quase a se extinguir, iluminam o terreiro. 
Após uma hora, aproximadamente, os dançarinos-espíritos voltam 
para a casa-de-máscaras e descan9am na esteira. 

Pouco antes da madrugada, repetem a mes1na dança, até os pri-
meiros raios do sol. · 

A mulher do "dono da festa" traz uma panela cheia de bebida 
de milho para o meio do terreiro. Cobre-a com um abano de palha 
e coloca por cima mais dois vasilhames de cabaça e duas colheres de 
concha fluviàl. 

~ a bebida para os espíritos, que foram reunidos durante o Ri
tual do Culto aos Mortos. 

As mulheres foram cedo ao roçado e trouxeram no ombro, gran
des cêstos com espigas de milho, que começam a ralar. ~ o sinal de 
que está. se preparando um novo cerimonial. 

Com os profundos gritos peitorais "Ee-hou-ou-ou", os homens 
atravessam a cortina de palha da casa-de-máscaras e, repetindo os 
passos de dança em que arrastam o pé, se dirigem até à grande panela. 
Tomam um pouco da bebida de milho com as conchas. 

O primeiro dos homens enche um dos vasilhames de cabaça e o 
leva com o braço esticado, sempre arrastando os pés, para a casa-de
-máscaras. 

Os outros o seguem um a um, estendendo o braço direito, mas 
sem o vasilhame. 

Pouco depois vem, do rancho de morada, o "dono da festa" 
com seu filho pequeno, de uns oito anos, que ainda não tomou parte 
no ritual, e também o filho mais moço de J ukuepa. 

Com os gritos profundos e o mesmo passo arrastado, rodeando 
a panela no centro do terreiro, bebem um pouco, e entram na casa
-de-máscaras, de braço levantado. 

O "dono da festa" pinta os homens com tinta de urucu. ~stes 
cantam com ritmo marcado, pronunciando os nomes dos mortos e 
lhes dirigindo palavras carinhosas. F~nrolam braços e pernas com 
palha de buriti. São onze horas da manhã. 

Participam, desta vez, tanto J ulapáre, jovem filho de J ukuepa~ 
como o filho de Haxipá, "dono da festa." 
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O velho Yarepá está pronto, com a "coroa dos velhos'', rosto todo 
tingido de prêto, penugem branca de tuiuiú colada com rezina. na 
testa e nas têmporas, desta descendo pelo rosto uma faixa de barro 
amarelo, e as usuais fibras de buriti ao pescoço, pulsos, cotovelos, 
cintura e tornozelos. 

Atukaré, está todo vermelho de urucu, tendo enrolado nos ante
-braços um cordel de três metros de comprimento, feito rlo cabelo 
de sua mulher, que o tinha deixado crescer para êste cerimonial. Os 
outros usam indumentária semelhante. 

Dois dançarinos-espíritos, pintados inteiramente de prêto, sa
codem a palha da cortina que fecha a entrada da casa-de-máscaras. 
Isto, como nos outros cerimoniais, é o sinal de que breve surgirão no 
terreiro. 

Da casa-de-máscaras soa uma canção, ao que Kokolotó do rancho 
de morada responde com soluços e choros. 

O dançarino, todo prêto - .Patupó salta de lado atr.avés da cor
tina de palha, sacudindo ameaçadoramente uma grande faca, e pros
segue em grandes pulos e gritando "Ho-ho-ho" com curtos intervalos. 

Uma segunda máscara. preta o secunda, e dançam lado a lado. 
Dão meia volta e continuam ao redor do terreiro. 

Um novo dançarino, desta vez todo vermelho, aparece na entra
da da casa-de-máscaras, em atitude agressiva, brandindo sua grande 
faca, segue o par com pulos laterais. 

Agora, surge uma miniatura de dançarino vermelho - é o filhi
nho do "dono da festa." Imita os adultos, porém, ao invés do f a.cão, 
traz um abano de palha. 

As quatro máscaras param diante do rancho de morada. E, en
trementes, mais quatro dançarinos, dois vermelhos e dois pretos, saí
ram também da mesma maneira espetacular. Param e aguardam, 
imóveis, a chegada dos outros, que vêm, lentamente, com o passo 
de arrastar a perna, cantando ho-ho-ho.; 

Os recém-chegados agora dançam, enquanto os outros aguar
dam, e assim sucessivamente por umas dez vêzes, ao redor do ter
reiro. 

Finalmente, todos os dançarinos se reúnem em duas filas diante 
do rancho de morada. Os vermelhos, voltados de frente para o ran
cho, e os outros, de costas. 

Dançam no mesmo lugar, cantando os profundos e ritmados ho
-ho-ho. Proferindo agudos e altos gritos, os de vermelho correm de
sordenadamente através do terreiro, e desaparecem na casa-de--más
caras. 
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Ouvem-se batidas de lâminas das facas em esteiras, acompanha
das por gritos e uivos. 

Os dançarinos saem novamente em corrida vertiginosa, da casa
-de· máscaras, atravessando o terreiro. Dançam na frente do grupo 
de dançarinos pretos, que aí permaneceram. 

As danças continuam por mais alguns minutos. Soam gritos e 
uivos, e todos, brandindo suas facas e clavas-espada, correm para a 
casa·-de-máscaras, desaparecendo no seu interior. 

Terminou Arixinó. Pouco mais tarde, todos, em plena indumen
tária, se dirigem para casa. 

Yupuriká 

Já é noite escura, sem lua . As mulheres colocaram grandes pa
nelas, cheias de bebida de milho, no centro do terreiro. Um dos dan
çarinos-espíritos está de pé no meio do terreiro, convidando, com ui
vos guturais e prolongados toques de buzina de chifre, os esQíritos dos 
antepassados a tomarem da bebida de milho. 

Da morada, o "dono da festa" responde aos toques de buzina 
por outros de tonalidade e ri tmo idênt icos. 

Finalmente, as duas buzinas soam simultâneamente. Termina
do o concêrto de buzinas, começa um dueto cantado pelo velho J u
kuepa, no centro do terreiro, e o "dono da festa", no rancho de mo
rada, que dura até a madrugada. 

Todos os Umutina estão acordados. Pela manhã ouvem-se es
tranhos sons de gaita de foles. São as flautas Zárinimbukwd, feitas 
pelos homens, para o novo cerimonial. 

Consistem num gomo grosso de t.aquara, em cuja extremidade 
superior Í!ltroduziram dois tubos mais finos de bambu, com o bucal 
lascado. Para tocar, introduzem os dois tubinhos na cavidade bucal. 
Antes de começar o concêrto, os índios harmonizam as flautas, afun
dando mais, ou menos, os dois tubinhos, até acertar o tom dese
jado. 

Atukaré explica: "Todos os espíritos apareceram, anunciando 
sua chegada por um vento forte. Ninguém está faltando." 

Não invocam as almas reincarnadas em animais, porque sempre 
que foram convidadas, chegavam em primeiro lugar os animais sel
vagens perigosos - onça e porco-do-mato -, e os outros espíritos 
tinham mêdo de se aproximar. 

Por isto, agora só convidam espírito-gente. "Em sonhos, os 
Umutina enxergam todos os espíritos dos antepassados. O falecido 
sogro de J ukuepa era especialmente capaz de vê-los nos seus sonhos. 
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Foi êle quem aconselhou a não mais convidar as almas .reincarnadas 
em animais selvagens. Além dos espíritos, foram também convidados, 
os "donos dos bichos" (Vide, "Caça"), que também são considerados 
ancestrais.'' 

Novos toques de buzina 'interrompem as canções. Já é dia claro. 
Um só homem canta durante quase uma hora. 

Toques de buzina 'dão sina] de mudança para as invocações, e 
vice-versa. Da casa-de-máscaras ouvem-se fracas respostas a algu
mas frases das canções. 

Voltam as flautas Zárinimbuk'l1;á, tocadas pelos homens adorna
dos com altos diademas de asa de tuiuiú, além dos usuais enfeites de 
palha de buriti (Prancha XCVI). 

As mulheres esperam pelos dançarinos-espíritos na frente da ca
sa-de-máscaras. Os dançarinos saltam de lado, para lá e para cá, 
tocando uma flauta, e cada mulher acompanha um dêles, saltando 
ao redor do terreiro. 

Param, descançam, e logo prosseguem. A mais velhá, lamenta-se 
em voz fraca, do interior do ranchQ de morada. Não pode participar 
desta dança violenta. 

Nuvens de pó cobrem o terreiro. Após muitas voltas, mudam a 
coreografia. Agora, apenas andam lentamente ao redor do terreiro, 
seguidos pelas mulheres. 

Com cêrca de meia hora de intervalo para descanço geral .. ames
ma dança é repetida durante o dia todo. 

À tardinha, o velho Yarepá aparece adornado com um diadema 
de penas de cauda de arara. As mulheres retiram-se, exaustas. Os 
homens continuam a saltar sós. 

Ao anoitecer, Mitoponepá, que durante o dia esteve pescando, 
vem com sua filha H odotó, de uns nove anos. Traz seu arco e flechas 
com ponta de punhal. Executa a saudação agressiva, r~tesando o 
arco com a flecha na corda, gingando o busto. 

Sua filha está pintada da cabeça aos pés, de vermelho. Usa os 
compridos colares de dentes, que lhes fazem quatro a cinco voltas 
ao redor do pescoço, pendendo compridos sôbre o peito. Pertencem 
à sua mãe. 

J ukuepa também trouxe seu filho, de uns quatorze anos, que, 
normalmente não participa dos cerimoniais. Está adornado com pe
nas de arara e um diadema de penas de tuiuiú. Vem saltando late
ralmente atrás do pai, assoprando a flauta de dois bucais. 

Hodoló se aproxima do mesmo, acompanhando-o, como o faiem 
as mulheres. Ela segura com a mão direita os colares, que fazem 
barulho sêco. São os últimos dois pares que dançam em saltos, ao som 
das flautas Zárinimbukwd. De quando em quando apenas andam. 

-
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O ~ol começa a desaparecer no horizonte. Termina o cerimonial 
Y upuriká. 

Nuvens pretas anunciam temporal, ameaçando perturbar o últi
mo dos cerimoniais do Ritual do Culto aos Mortos, Boiká - Arco. 

Boiká 

Do terreiro, ouvem-se fortes e ritmadas batidas e uma invocação 
cantada. Jukuepa e seus genros Haxipá e At·ukaré estão sentados 
numa esteira, no terreiro, no centro da qual colocaram um pilão em
borcado, e sôbre êle um ·abano de fogo. 

J ukuepa bate em ritmo acelerado com a mão-de-pilão sôbre o 
abano. Haxipá, a seu lado, sacode febrilmente dois chocalhos de 
cabaça, que bate ao mesmo tempo no chão. A.tukar'é, sentado na 
beira da esteira, voltado de costas para os outros, "corta" com um 
facão, horizontalmente, a chuva intensa. 

É o velho Jukuepa, quem canta a invocação, para afastar a 
chuva, e que cessa logo mais. 

29 de janeiro de 1944: 

Alta noite. Na casa-de-máscaras, os homens estão ocupados com 
a 01namentação dos arcos, em cuja extremidade atam laços de palha 
de buriti. 

Terminado o trabalho, saem para o terreiro. O "dono da festa" 
canta. Oito arcos são fincados em duas filas no centro do terreiro, 
lá ficando a noite tôda. 

Antes do amanhecer chegam Jukuepa, Atukaré e o "dono da 
festa", que canta acompanhado do chocalho. Os homens endireitam 
os arcos, que estão inclinados, e os amarram dois a dois. 

Duas mulheres vêm do rancho de morada. O "dono da festa" 
dá a cada uma dois feixes de arcos. Todos os homens, exceto o "dono 
da festa", vão para a entrada da casa-de-máscaras. 

O "dono da festa" brande vigorosamenté o chocalho, e as duas 
mulheres, tendo em cada ombro, dois arcos enfeitados, pulam através 
do terreiro com os pés juntos, flexionando os joelhos. Na orla da 
mata param, enquanto o "dono da f'esta" ao ritmo do chocalho, sal ta 
para os lados, canta, e sua mulher do rancho o acompanha em estri
bilho. 

Quando ela canta, o homem abaixa a voz. Quándo a canção 
chega ao fim, o chocalho redobra de violência, e as mulheres recome
çam seus pulos gigantescos através do terreiro, com os arcos aos om
bros. Chegados ao lado oposto, dão alguns passos, e voltam-se. Isto 
é feito em silêncio. Ninguém canta, nem se ouve o chocalho. 

O "dono da festa" e sua mulher voltam a cantar, e a cerimônia 
é repetida quatro vêzes. 
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Finalmente, as mu1heres com os arcos param no centro do terrei
ro. O "dono da festa" leva os arcos para a casa-de-máscaras, onde 
os expõe em direção aos primeiros r2ios do sol nascente, entoando 
uma curta in\•ocação. 

Entrega os arcos, então, ao seu sogro, Jukuepa, que os leva para 
o outro lado da casa-de-máscaras, expondo-os, e acompanhando o 
gesto com uma invocação idêntica, cujo teor é o seguinte: 

"Para que os arcos provoquem sofrimento e dôres nos membros 
de todos os estranhos." 

Terminou o cerimonial do Boiká - Arco. 
Do rancho de morada soa chôro fraco da velha Minikamd-Mi

xína. Em seguida., o "dono da festa" canta ao ritmo do chocalho, 
com grandes saltos no terreiro. Junta-se a êle a velha M inikamá
-Mixina, debruçada sôbre um pau de cavar (um arco velho, que tam
bém se pode denominar de "clava de mulheres" seg. MAX ScHMIDT, 
op. cit.). Ela acompanha a canção do "dono da festa", sem partici
par dos saltos laterais. 

1.0 de fevereiro de 1944: 

Lentamente, ce::ssam as atividades rituais. Durante dois dias e 
dua.s noites, reveZíando-se, sem interrupção, o "dono da festa", Ha
xipd, Reu irmão Àt'ukaré, J ukuepa, e seu filho Katitld cant.aram no 
terreiro, ao ritmo do chocalho. 

Os moradores do rancho vizinho, Yarepd e Mitoponepá, não 
participam das canções finais. O som do chocalho é o prenúncio dos 
saltos laterais do dançarino, que pula cêrca de um metro, com joelhos 
flexíveis, pára e canta. 

Diante do rancho de morada, encontra-se uma mulher em pé, 
o braço direito dobrado na cabeça, em posição cerimonial, tendo na 
Bsquerda o pau-de-cavar, sôbre o qual se debruça. Ela canta em es
tribilho a lamentação pelos mortos da aldeia, com voz profunda, so
nora e em tons prolongados. 

Os intervalos se alongam cada vez mais. Voltam as atividades 
da vida normal da aldeia. Os homens saem à caçada e em pescarias; 
as mulheres vão ao roçado para colhêr milho. 

Somente à tarde, após os trabalhos do dia, é que começam as 
invocações e as lamentações cantadas, durante muitos dias, ainda. 

É o fim do Adoê ~ o Ritual do Culto aos Mortos. 
Os serviços prestados pelo "dono da festa" aos participantes, 

isto é, a pintura de corpo, as oferendas de bebidas e de comida, du
rante os cerimoniais, serão retribuídos pelos beneficiados, sem prazo, 
durante o ano em curso. A respeito consta do diário de viagem a se
guinte nota, referências aos pagamentos pelo ritual realizado por 
Y arepá em data anterior à pesquisa: 
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"Jukuepa saiu hoje de madrugada, munido de arco e flechas, 
para o lado oposto do rio Paraguai. Volta à tardinha, carregando às 
costas e prêso por uma alça sôbre a testa, um porco-queixada. Seu 
filho, Katulá, caçou dois macacos pequenos e um maior, aqui deno
minado cuatá. A cada um dos macacos pequenos agarra-se um filho
te vivo. É pouco provável que v.ingarão." 

"Depois de uma le~e refeição, Jukuepa, coloca o porco no chão 
e aplica um corte semi-circular no ventre do porco, desde a clavícula 
até uma das virilhas. Abre-o e retira as vísceras, colocando coração, 
pulmão e fígado numa panela de barro. Com uma concha fluvial 
retira o sangue, que despeja na mesma panela de barro. Vísceras e 
estômago são lavados, e, em seguida, cozidos." 

"Agarra o porco pelos pés e o leva para o rancho de Y arepá, a 
cuja espôsa o entrega, falando cerimoniosamente, mas ao mesmo 
tempo demonstrando certa irritação. Obedecendo à mesma etiquêta~ 
por sua vez, M atárepatá, lhe oferece bebida de milho, que J ukuepa 
aceita, bebendo-a lentamente. Retira-se em seguida. Não dirigiu 
palavra a Yarepá, marido de Matárepatá." 

"Fêz entrega do porco em pagamento das ofertas de beiju e be
bida de milho recebidas durante o Ritual do Culto aos Mortos, cujo 
'dono' foi Yarepá. Seguirão a êste, ainda outros 'pagamentos'." 

"M atárepatá, agora corta o porco em duas partes, e coloca-as 
sôbre a fogueira, para chamuscar as cerdas. Em 8eguida, Yarepá 
as reduz a pedaços menores. Pequena quantidade da carne é cozida 
Jogo; o resto é assado lentamente no moquém." 

"Yarepá e sua família comem do porco, enquanto que os mora
dores do rancho de Minikamá-Mixína (Jukuepa) nada recebem." 

"Desde cedo reina irritação e prolongados debates. Katulá, feriu 
um dos porcos da manada, que fugiu com a flecha valiosa. Até à 
tarde, os ânimos estão ainda inquietos! Um porco é animal aprecia
do'. - Todos os índio~ estão ocupados dentro dos ranchos. Na pa
nela grande de Kokolotó ferve uma verdadeira miscelânea - macaco, 
um filhote de cuatá e miúdos de porco." 

"Jukuepa ainda deve .pagar, durante muito tempo, os favores 
recebidos durante o Ritual do Culto aos Mortos - Adoê, até que a 
nova festa venha ocupar a.s mulheres com trabalhos de preparação 
de c·omidas e bebidas." 
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HARALD SCBUL TZ Prancha 1 

Kal u/ó, prepara o dislin livo tradicional dos Umutina, o "xuÁre". 
Colocou na coxa uma camada de resina a mo lecida pelo calor. Penas de mutum (ou de arara, para 
dia~ de festal) são prtsas na resina pelos cálamol':. Escolhe as penas rle adlrdo com forma e c8r 
preestabelecidas e uniformi:tadas. 



_ __ ..J 

Oiadema de penas de arara - bódo, adôroo masculino-
0 diadema, em posição reta, cabe exatamente na estei. 
rioba de palha de buriti, dobrada, e fechada. Em 
cada esteirinha, feita para êste fim, costumavam guar· 
dar vál"ios J diademas, vermelhos em geral, e, raras 

vêzes, a:r;uis. 
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HARALD SCHULTZ Prnnch a I li 

Ad&rno do braço superior - xwfre, aparentemente o distintivo trihnl. Con~iste de numerosas pe
n inhas pretns, de mutum cavalo, ou de arara vermelha, cujos cálamos são espetados numa t:a
mada de resina, enquanto quente e amolecida. 

O enfeite é colocado ao braço superior. D urante o banh'.l ern retirndo, e, para gu:irdá-lo, 
hmta vo m os avessos das placas. A ilustração m:>stra o .~uá.r.: dos doi ~ lad..>s. 



HARALD SCHULTZ Prancha IV 

Brincos de côco de tucum - badódokw&. Os aros de côco de tucum são seccionados, e por essa 
abertura eram pendurados no orifício do 16bulo das orelhas. 

Usavam de um até dez ou mais dêstea aros de cada lado, nos quais enfiavam, pela alça, os 
coloridos pendentes de oenas, adômo diário de ambos os sexos. 



HARALD SC.HULTZ Francha V 

Yarepá, um dos mais velhos Umutina, com indumen t&ria Festiva. O cabelo é amarrad o no alto 
da cabeça, passando uma Cita de a lgodão ao redor. Sôbre a testa usa o bódo, diadema de penas 
vermelhas do peito de arara; no lábio perfurado, o bakcodokwá, batoque labial. Eníeites d e penas 
pendem de argolas enfiada!. nos orifícios dos 16bulos perfurados. Ao pescoço traz cordões de ca
belo humano, bem como o colar de dentes de o nça. Usa às costas, diversos couros d e onça, lon
tra e gato-do-mato, suspensos de uma corda que coloca ao redor do pescoço. Pend~ndo de uma 
alça, no ombro esquerdo, carrega a comprida e pesada clava-espada - adó. S egura, na mão di
reita, flechas e arco. 

-



H ARALD SCffULTZ Prancha VI 

I nterior de casa umutina que foi abandonada pouco depois, "por ser muito velha" - , com cêstos 
e sacos de trançado Jependurados dos postes e catre~. sabre os quais podem ser vistos "traves
seiros" consistindo de cip6 enrolado. Par te ela cobertura está deteriorada, permitindo a entrada 
de águas pluvi11 is. 



H ARALD SCHULTZ Prancha Vll 

A ca~a umut ina é retaneular, de d uas águas, com os lados abertos, atualmente já influenciada pe
las cabanas dos neoLrasilriros da região. 

A coLerlura, e o a nl craro encos(11ndo num a das extremidades, é remin iscência da a ntiga 
casa umutina . 



HARALD SCHULTZ Prancha V IIT 

M enina (à esquerda) de uns onze anos, e rapazinho (à direita) Je cê•ca Je oito. O cabelo da 
primeira é cortado rente, à m :>da tribal, o d o rapaz comprido, amarrado no alto do cabeça, e co
berto o n6 por uma fi(n d e algodão. 

Ambos têm os 16bulos auriculares perfurndcs, neles usnn<lo nnéis de côco de (ucum, do~ 
quais pendem enfeites d e penas, ndôrno diário da tribo. 



HARALD SCHULTZ Prancha IX 

Katulá, rapaz 11C> lteiro umutinn, de uns dezoito anos. O cabelo, /\marrado ao alto da cabeça com 
um íio de tucu m, é coberto por uma faixa de tecido de nlgodlío. O cabelo do homem umuti na 
é comprido. N o lábio perfurado tem u m enfeite labial de pouca duração, por ser preparado do 
caule de pequcnn musácca. Os cordões de cabelo humano torcido, o colar de de ntes de onça, e 
os tuíns de penas, colados no braço, constituem seu adékno diário. 

N os oriHcios dos 16bulos das orelhas, Katulá s6 usa um anel de c&co de tucum, sem os 
enfeites de pena~. 



HARALD .SCHULTZ Prancha X 

, 

Pente - Putiká, de quatro dentes, feitos de (o'onco de palmeira. Na pnrte superior, são amarra
d os com um fio de tucum, recoberto por resini1 pre(n. Vê-se cabelo humano, proveniente do uso. 

..... 



HARALD SCHULTZ Prancha X I 

M ulher umutin11, H uárepalá, de cabelo cortado rente e aneis de côco de tucum com enfeites de 
penas pendentes do orifício do lóbulo. Amuletos, consistindo de unhas de diversos animais, lhe 
pendem às costas. A saia tubular de algodão, enrolada na extremidade superior, é prêsa por pres
são. 



H AR ALD SCHU LTZ Prancha XII 

e olar de denles de porco-selvagem - manelólfopó bolórekáre, em fio de lucum, intercalados com 
sementes de "LÁgrimas de N ossa Senhora". E enfeite feminino de uso diÁrio. 



H ARALD SCHULTZ Prancha XIII 

Jl1alarepafá, e sua sobrinha Hodoló, com indumcníária de uso diáric. 
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HARALD SCHULTZ Prancha X I V 

H uárepalá, usa fuso manual com um tortual de madeira, para fiar algodão. 
T eciam a penas a estreifa fita coin que os rapazes envolviam o n6 do cabelo, uma faixa 

larga que en rolavam como turbante, em algumas das cerimônias do Ritual do Culto aos M ortos, 
a saia tubuJar, e a tipoia pa ra car regar crianças pequenas. P ara esta última, porér1<, prefer ia m 
.:ntrecasca. 

T inham a pena s a.lguns '{>és de algodoeiros em suas roças, ou per to do rancho. 



HARALD SCHUL TZ P ranc.ha XV 

B orukololó, arma o tear para tecer uma saia tubular de a lgodão. O tear con siste de duas for
quilhas verticais, enterradas, e dois caibros horizontajs, com a urdidura de fios de algodão. 

St>guram os Cios da u rdidura manualmente, para fazer passar todo o novelo. As carreiras 
Ja t rama eram ajus tadas com um simples pau zinho. 



HARALO SCHUL T Z P rancha X VIl 

Al iwponepá pinta seu sobrinho e filho adotivo lk8do ou Joaquim. com t inta de sumo de fru tas 
verdes do genipnpeiro (Genipn. americana). 

Os homens gostam de pintar largas áreas do corpo. As mulheres preferem finos desenhos 
geométr icos e linhas pontilhadas. 

O sumo· da fcutn de geoipapo, incolor a prindpio, se torna azul ao secar, perm anecen do· 
indelével durante vários dias. 

.. 



HARALD SCHULTZ 

Enfeites de penas da asa de tuiuiú - aki· 
káno. 

Vários meses antes do início das danças 
do1Ritual do Culto aos M ortos, o índio Ila · 
~ipá, " dono da festa". arrancou as penas 
compridas das asas dos tuiuiús mansos e, 
com elas preparou os enfeites - akikáno. 

Pelos orifícios das alças, feitas com os 
cálamos dobrados e amarrados, passavam um 
fio de tucum. As penas eram depois amar
radas lado a lado, com um fio passado cm 
rezina mole, e depois, penduradas para secar. 

tstes diademas são amarrados ao alto 
da testa. A semelhança com chifres de boi 

levou os Umutina, posslvclmente, a cha
mar êstes de akikáno - boi, conforme de
ram a entender; 

• 

Prancha X VÍÍ 



HARALD SCHULTZ Prancha XVIIl 

, 

I 

Chto de c11rg11 dos homens - malapf, feita de lascas verdes, tirad11s d11s hastes de ralhas de 
buriti. A ilustração mostra uma miniatura, brinquedo das crianças umutina. 



, 

H ARALD SCHULTZ P rancha XIX 

Bolsas trançadas -yafamholó, de palha de burili, dependuradas dum poste da casa. 
Usavam-nas para guardar enfeites de penas penas coloridas sé>ltas, bolas de tin ta de urucu 

envoltas em f&lhas e outros apetrechos individuais. 
Espetado numa das bolsas vê-se um pente de três dentes. O chocalho de lagená.ria é o 

jnstr umcnto musical mais importante da tribo. 



Al1nno de fogo, tamb~m l!S~do para servir al imentos, e CO!'l\O ~nstrumcnto ritual n~s danças do Ritual do Culto 
!lOS Mortos. 
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H ARALD SCHULTZ Prancha XXI 

Os Umutina não sabem fabricar ubás. Antigamente a(ravessavam o rio a vau, ou a nado. Esfa 
canoa, de tronco excavado, foi-lhes presenteada por parentes, residentes no pôsto indfgena; e os 
Umutina da aldeia apreenderam a usá-la com períeição. Os mais moços acostumavam flechar 
peixes, da prôa, com a canoa em movimento. Os da geração mais velha, entretanto, não conse
guiram dominar e11ta técnica, q ue exige perfcia especial, para manter o equilíbrio nesta embar
cação insegura, enquanto atiram. 



As penas, cortadas verticalmente em metades, são coladas à haste da ílccha p or meio de restna aquecida, e afixadas 
pelo enrolamento de um fio de tucun1. 
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HARALD SCHULTZ Prancha XXIII 

Jukuépa prepara flech1s. A pena é partida ao meio, longitudinalmente, e as met1des afixadas 
na extremidade da flecha, por meio de resina quente. Ambas as metades de penas são enroladas 
com um fio d: tucu'll. Para solidificar a resina, cobrem-na com um1 massa, semelbabte ' no aapccto à 
carne moi:la, que é rc:irada da parte inferior do tronco de uma árvore, chamada 'yurú', na língua umutina. 

] ukiúpa amarrou seu~ peo-:le:ites a:ir icular: s de penas · para traz, por comodidade, e se adornou 
com os couros de animais às c Jstas. 



HARALD SCHUL TZ P rancha XXIV 

Àl anundó, dos Umutina, ou " M andjoca-cip6" dos m oradores neobrasileiros, é uma Vi/kea, de 
ciclo anual, q ue os Umutina plantam ao pé de um tronco sêco, no início da estação chu vosa. 
A planta cresce ràpidamcnte, envolvendo o tronco. P erto do fim das " ch uvas' , os caules 
começam a engrossat' e a pl1\Dta, em seguida, morre. Os caules são então colhidos e cozidos, sem 
m ais p reparo. 

/ 



-

llAR ALD ~CHUL1Z Pram:ha XXV 

Antes de começar a envenenar a água, a lagoa é dividida pelos homens por uma parede 
de fôlhas de palmeira acur i, cujas hastes enterram na lama. Esta redução da área facilita o en
venenamento. 

Dei2rnm algumas aberturas, onde colocam rêdes. As mulheres aguardam os peixes, que 
pro curam fugiJ, assustados pelos ruídos das cacctadas que os pescadores aplicam no timb6. 

Na pesca de timb6, as mulheres, que andam 11ormalmente despidas, preferem vestir-se, para 
se pro teger dos insetos e do sol quente. 

Amarram os pendentes auriculares por cima da cabeça, com os cordões de cabelo hum ano 
que ambos os sexos usam como colar 



H ARALD SCH ULTZ Pra ncha XXVf 

Fig. l - P a ra o envenena men to d'água das lagoas, os homens colhem grandes !cixcs de cip6-
-timb6. 11:stes, no d ia seguin te, são colocados sôbre troncos, na beirada, o u e m cima de peque
nos tripés de varas, den t ro d' água . U sando um pau de madeira dura, com rijas e ri tmadas ca
ce tadas tritura m o cip6. 

Fig. 2 - L ev11 m os fei xes para o meio d o lago, sacud indo os cip6s esfacelados n ' á gua e espa
lhando a seiva venenosa com la rgas b ra ç-a clas. 



--

HARALD SCHULTZ Prancha XXVII 

Haxipá procura flechar os peixes maiores, apenas atordoados pela ação. do timb6. N estas 
pescarias usam arcos e flechas especiais, pequen os, semelhantes às dos meninos. 

Os peixes peguenoe, mortos, são recolhidos pelas mulheres em rêdes, armadas em varas 
flexíveis. 

T ambém as crianças colhem os peixes, usando arco e flechas minúsculos ou rêdes pequenas. 



H ARALD SCHULTZ Prancha X XVIII 

A mata, 110 redor dn aldeia umutina, é cor tada por estreitas e s.inuosas sendas, que permitem 
acesso aos lugares distantes de caça. e aoi. lagos preferidos para a pesca com t imb6. 

Trechos pantanosos i.ão calçados com t roncos de palmeira, colocados paralelamente. 

-

, 
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HARALO SCHULTZ Prancha XX IX 

Ikôáq, menino de uns oito anos, voltando da caça com o pai. Carrega um macaco-paraguaçu 
(também parauacu); lambendo favos de mel. I kôáq deixava às vêzes o cabelo solto. 



HARALD SCHULTZ Prancha XXX 

Colar de dentes de onça - manelókopó aJikwelá. Os dentes, perfurados na raiz, são enfi
leirados num fio de tucum, intercalados por sementes {escuras) duma gram(nea local, e {claros) 
de "Lagrimas de Nossa Senhora" {aculturação). 

Para caçar onças, os homens usavam flecl1as de dois gumes, de taquara venenosa. 
Abater uma onça com esta técnica, era considerado ato de bravura. 
O cola.r de dentes de onça era enfeite masculino muito cobiçado, cuja posse era um fator 

de prcat{&io. 

( 

-... 
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RARALD[SCHULTZ Prancha XXXI 

l'.lqme~.._W:til'\Jl, com co'!ros de onça p in tada e gato selvagem malbacio; às costas. tste11 couros, 
usados antigamente também ao peito como escudo, conforme os índios contaram, eram, por oca
sião da visita do autor, apenas usados nos cerimonia is religiosos do Ritual do Culto aos Mortos, 
bem como nas visitas comuns. Os couros, às vê:ies de outros animais, tais como sussuarana, lon
ira, macaco-d.a-noite, têm ao mesmo tempo significado reliKioso. acreditando os Umutina, qde 
rnêles «tão incarnados espíritos de mortos. 

. , j 1 •• 

1. . . 
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HARALD SCHULTZ Prancha XXXH 
, 

'\ 

ColLta áe mel JÍ/11ulre no alio de uma án:ore. - Uma alça de entrecasca é amarrada a o redor da 
árvore, pela qual enfiava a cabeça passando-a s&bre o dorso. Os pés, colocadoii d e ntro d e uma 
alça menor, eram apertados contra o tronco. Segurava o corpo com auxil io da alça su~eríor, 
encolhia as pernas, prendendo os p és novamente contra o tronco. Em seguida , endireitava o corpo, . 
colocando a alça superior mais para cima, e pro!>Seguia repetindo ~tes m :>vimentos. 

-

-· ... 
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llARALD SCHULTZ Prancha XXXIIr 

Fig. 1 
d baJ'e do alimento umulina em. o mi/110, largamente cultivado. D ebulha r milho era trabalho da 
m ulher,. porém, em certas ocasiões, o homem colaborava. 

Fig. 2 
LÍ/ulcaré, homem umutina, para aj udar sua esp&sa, Barukolofó, debulha milho s~co, numa pequena 
es teira de palha, con feccionada s6 para êste fim. Omilho é pilado, e a far inha resultante, pe
neirada. Misturam-na com água, preparando u ma massa, que assava m em forma d e comprid os 
J>ã«'-3, enrolados em falhas de bananeira; ou com o beij us grossos, feitos numa panela de barro. 



HARALD SCHULTZ Prancha XXXIV 

.Jl.alárepal&, mulher umutina, pilando milho num tronco excavado. A farinha resultante, ainda 
grosseira, é recolhida n o apá redondo, ao lado. Apás como êste foram introduzidos recentemente 
por um índio nambiquára, que veio do pllsto Fraternidade Indígena, visitando os Umutina. An
tes, os Umutina usavam pequenas esteiras de palha para o mesmo fim. 

A mulher traz ao pescoço um lenço, que recebeu do autor. Os traços pretos, geométricos, 
da pintura do corpo, feitos com tinta de genipapo, são usados por todos os Umutina, tanto ho
men1 como mulheres. 



HARALD SCHULTZ P rancha XXXV 

Torikána - Beiju de milho, numa esteira de palha. 



HA RALD SCHULTZ Prancha XXXVI: 

Iká - Ralador para milho verde e mandioca. Consiste duma base concava, maçiça, de tronco 
duma pal meira, de madeira macia e leve. As fileiras de dentes, imbutidos como pregos, são foi · 
tos da madeira dura e resistente, quase preta da palmeira "gerivn", usada também para pont11:i 
de flecha, arcos e a clava-espada. 



il-IARAL D SCHULTZ Prancha X X XVII 

J3arukoloió, assistida pelo m11rido .tliukaré, prepara o "matáriká", grande píío de farinha de milho. 
A massa é colocada numa camada de fôlbas de bananeira ou de "pacova" (Heliconia .rp.). As ex
tremid11dcs das fô lhM são dobradas, e o pacote é amarrado com tiras de enfrecasca. Coloc11do 
.n11 cinzn e bra2as, é coberto com lascas de casca de árvore, e assim fica assado desde a tarde até 
..a madrugada seguinte. R esulta um r:ão de milho tostado, claro, alimento quase que diár io. 



HARALD SCHULTZ Prancha XXXVIII 

Noarelá, moça umutina de uns quinze anos, cuida da grande panela de barro cozido, contendo o 
"Yol&rukwii", bebida de milho verde, ralado, misturado com água e posto a ferver durante vá
ria11 horas. Com a espátula de madeira mexe e retira a espuma abundante. Depois de fria, a 
bebida é sel'vida pelas mulheres antes que fermente, misturando-a ainda, com água, se engros
sou muito. 

É preparado em grandes porções durante o Ritua l do Culto aos M ort0 1., temporada qu~ 
coincide com a colheita do milho. 



HARALD SCHULTZ Prancha XXXI X 

Uma parte dos peixes ~ imediatamente cozida ou assada. O utros são postos a secar pelas mul he
res, no moguém - armação retangular de varas, sob a qual mantêm fogo baixo. Várias vêzes 
a o dia, e durante a noite, os peixes devem ser virados. 

Quando secos, podem ser guardados durante muito tempo, embrulhados numa peq uena es
teira de palha. 



!HARALD SCHULTZ P ra ncha X L 

Machado de pedra - Palolóri. Encabamenlo executado espontâneamente por Yarepá, um 
<los mair. velhos. O machado de pedra foi encontrado pelos índios numa capoeira. 

A pedra é prêsa pela volta do p a u flexível e duro, la~cado ao compr ido, que serve de ca
bo. N o momento de adaptá-lo à extremidade superior do machado, é coberta de resina quen te, 
p ret a, Que endurece ao esfriar. As amarrações nas extremjdades do cabo, são de fio de tucum. 

Havia em uso, martelos de pedra, 6em gume - P alolonó, de aspecto semelhante, e técni
<:a de confecção idêntica, com que preparavam a entrecasca, dando numerosas batidas ao tronco, 
_para livrá-la. 



IJARALD SCHULTZ Prumha X LI 

stdo 
Pute de interior de casa umutina abandon ndn, onde se vê umn armação de varas, que t inha 

usada pelas crianças ao 11prendel" a andar. 
No meio da vara horizontal, há um cip6 v ertical, nmnrrado ao teto, para dar maior firmeu . 

, 



HARALD SCHULTZ Prancha XLII 

O índio, dcitncio na esteira de pnlha, em primei ro plano, é um doen(e ele Parkinsoniana. 
Ao fundo, Jukuepa dorme, também dcilado numn esteirn de palha. 
O doente vivia no Pôsto indígena. Os umutina foram bu~cá - lo, para tratá-lo. Amarraram

-lhe os músculos para que não tremessem, e ao som de chocalho e cânticos invocaram espíritos. 



HARALD SCHULTZ Pra ncha XLIII 

O:, Umutina eolerravam seus mortos na própria casa. 
Faleceu uma criançn pequena. Pai e mãe estão sentados juntos. O pai i;egura sua clava

-espada na mão direita, prêsa ao ombro pelA alçn. No Íundo veem-se n tia materna, sentada, e 
seu marido, cm pé. O ú ltimo está cantando, apoiado em sua clava-espada. 

Todos estão enfeitados como para uma festa. 
A sepultura com o corpo, permaneceu aberta até 1\ madrugada do segundo dia. Os dln

ticos fúnebres e as lamentações continuaram ainda por mais dois dias. Os bens do morto foram 
destruídos. 



HARALD SCHULTZ Prancha XLIV 

Casa-cemitério: Os Umutina nao l!Csfavam de alandonar a casa de morada, quando nela 
tinham enterrado algom parente, de acôrdo com os costumes t ribais. 

Forçados a abandoná-las, pela crescente distância dos novos roçados (preparados an ualmen
te), ou por outro motivo, níio a queimavam, como faziam com as outras, mas deixavam-nas bem 
cuidadu. 

A briam um rêgo ao redor da ca53-sepultura, evitando assim que a água das enxurradas 
"molestasse os mortos, como em cemitério cr istão" - e a cobertura de palha era renovada quan
do os parentes vinham visitar as sepult ura!', ao pé das quais permaneciam alguns momentos, im6-
veis e silenciosos. 



H ARALD SCHULTZ Prancha X LV 

I nferior ti<: ca.ta-cemitério - As sepulturas são cobertas com falhas de palmeira e esteiras de pa
lha de buriti. A importflncia rel igiosa da cstejra de pal11 11 é explicada em Trançado.r. 



HARALD SCHUL TZ Prancha XL Vl 

O tuiuiú, uma das aves "portadoras de almas" entra na choça de fôlhas de palmeira, onde per
noita (Signi}icação R e/igio.ra do.r dnimai.r Cali110.t). 



HARALD SCHULTZ P rancba XL VII 

Tuiuiú. Detalhe da Prancha XL VI. 



HARALD SCHULTZ Pranch/\ XL VIII 

Gavião, uma das aves "portadoras de a l mas" (Sign1Jicação Re/igivu deu /fr1imai1 C11/Í1\1J ). 



iiJ\Rt\J.D SCHULTZ Prt1nd1A X LI X 

Mulum, umn das aves "portadora de almM•"· (Signijicaç(fo R eligio.ra do.r dnimni.r C,1fi.'01). 



HARALD SCHULTZ Prancha L 

N o início dos cerimon1a1s, e nos intervalos, ao som de buzinas e canto~, os Umutina exortavam 
os espíritos de seus an tepassados - Boiórit, a aceitarem as oferendas colocadas no terreiro. 



HARALO SCHULTZ Prancha LI 

Ao fim de cada cerimonial eram as o(erendai. distribuídes aos dançarinos-espí:ritos, q ue incarnavam 
os Bo/órié - antepassados. 



HARALD SCllULTZ Praricha LII 

Ap6s cada cerimonial, a palha de buriti era recoibida pelo "dono da festa" que 1\ levava para casa, 
pondo-a n secar, lentamente, à sombra, e entregando-a, emp6s, às suas parenta!. gue com ela 
trançavam grandes este iras - pupurina. 



HARALD SCHULTZ Prancha L III 

Fig. 1. - O velho dlukarl prepara-se para um dos cerimoniais do R itual do Culto aos M ortos. 
Enrola o boj&. em volta do coque formado pelos cabelos, t.-ompridos, repuxados ao alto da cabeç4 • 

Fig. 2. - Bojú, fila !rançada de fibra de lucum, medindo cêrca de 2,5 cm de largura e 5 m de 
comprimento. F orma um disco de cêrca de 18 c m de diâmetro quando enrolada em volta do coque. 



HARALD SCHULTZ Prancha LIV 

Elaxipá parece cstnr em transe, tod o enfregue à dançn. l(Cerimonia l ''Mixinos~" - Ritual do 
Culto ao.r Jllorlo.r). 



HARALD SCHULTZ Prancha LV 

E oíeite de penugem de t uiuiú - mamónobó ou P.reambu, usado em diversos cerimoniais do R i
tual do Culto ao.r llf orlo.r. 



JJJ\RALD SCHULTZ P rancha LVI 

F ig. l - Ãli;idno Pupurina (Velho-esteira), en volto numa esteira velha, de palha de buriti -
mi:rinotó, entra no terreiro. Com pequenos saltos e passos ligeiros os dançarinos circundam a 
"máscara-esteira" . ("Cerimonial Mixinosê" - Ritual do Cui/JJ /UIÇ 41.or/,oç). 

F • 2 /"\_ d ' OO • L • - .- - r'"' t i ' ~ • 11 1g. - vs ançar1nos r e1am varias 'e zc s a. rr a~eara-es.eira ajcelhadn no terreiro. 



H ARALD SCHULTZ P rancha LVII 

Fig. 1 - Arcabouço da casa-de-máscaras - Zari, Que, segundo os Umutino. obedece ao estilo das 
moradas antigas de família (Ritual do Cullo ao.r fitorlo.r). 

Fig. 2 - A armação da ab6bada é cober tn com uma camada de f&lha., de pncova, e.orno pro
t eção das chuvas, e por cima out ra, de polmeira, parn cob1·ir as f81has Iàcilmente ressecáveis d a 
pacova, d os raios solares. 

Os lados e a frente, Fão fechados com f&lbas de buriti, e a ent rada, no centro da paredes 
frontal, com uma grossa cort ina, feita com as pesadas ralhas da palmeira babaçu. 

As mulheres somente podem entrar na casa das máscaras, nos intervalos, que às v& es 
duram dias, entre os vários cerimoniais. 



HARALD SCHULTZ Prancha L Vil [ 

' 

Y arepá, no interior da casa-de-máscaras, prepara-se para o cerimonia l Bakuré, do Ritual do Culll>' 
aoJ' .iliorloJ'. 



HAR ALO SCllULTZ Prancha LIX 

D ança executada sôbre a esteira de palba. O ritmo é marcado com chocalho pelo dançarino. A 
mulher se conserva a certa dis tancia, acompanhando-o na dança. ("Cerimonial .Ba kuré" - Ri
lual do Cu//o ao• JIJorloJ') . 



HARALD SCHULTZ P rancha L X 

M áscara-peneira - ixilaká, de talos de f&lhns de buri(i, usada em uma das danças do cerimo
nial Bakuré, do Ritual do Cu/lo ªº" JJlorlo.r. 



I 

HAR/\LO SCHUL TZ Prancha· LXI 

U m par de d11nçarinos executa no ferreiro uma das danças do cerimonial Bnkurl. ~le enverga uma 
saia de íolíolos de Lurili, um couro de anima l ~s costa~ e o ixilaká a cobrir-lhe o rosto. Ela 
tra~ grltndes pendentes de penas às orelhas, amuletos pendentes lis costas e usa a saia tub ular 
d e algod üo. l(Rilual du Culto ao.r Jl1orlo.r). 



H ARALD SCHULTZ Pran<·ha LX II 

Ante!> de cada çerimonial os homens vão à mata cortar brotos da palmeira hurifi. No mesmo 
local desligam os fo líolos e os cnoda m, formando longas franjas, cm compridos cip6s eslirndos 
entre dois troncos de árvore. (Ritual do Cul!o ao.r JJlorlo.r). 



l-I A RALD SCHU LTZ Prant ha LX III 

' 

D etnlhe da Pra nchn L X I I. (R tlual do Culto aoJ' Jlt orloJ'). 



HARAJ.D SCHULTZ Prancha LXIV 

Canfancio uma invocaçiio, chorando e soluçando, o "dono da festa" Ilaxipá, adornA os p:ir· 
ticipnn(ci. do cerimonial Bnkuré. do R itual do Cu/lo aoJ' fiforloJ'. 



H ARALD SCJIULTZ 
P rancha LXV 

M áscara cie ..:a belo humano - azôborô usada pelos-velho:- na dnnça cer imonial do_Bakuré e e m 
outros cerimoniais do Ritual do Cu/lo aoJ'!Ã1orloJ'. 



HARALD SCHULTZ Prancha LXVI 

No cerimoo itd K alamã surgem mascarado~, m unidos ele feixes de palha com que fustigam os pares 
que dançam. A fi gura mostra um dos masc.nrados ao deixar a casa-de-máscnras. (Ritual do 
Culto ao.r Alorlo.r). 



HARALD SCHUL TZ Prnncha LXVII 

Um dos índios con v idnndo, com toques de buzina, os espír ito~ a virem fomar do alimento que é 
colo.:ndo no ccnf ro do terreiro. ("Cerimonial Aka kôna" - Ritual do Cu/lo rro.r Jfflrlo.t) . 



H ARALD SCHULTZ Prancha LXV lll 

F ig. 1 - Tipo antigo de buziva de sinalização - ]p6na, de rabo de tatu-canastra, com bocal 
inserido, de uma secção de taquara. 

A abertura oval, para assoprar, encon tra-se na parede do gomo, perto de sua ex(remidade, 
fechada. 

O tubo é afixado ao rabo de tatu-canastra, com resina, e um enrolamento de fio : de tucum, 
revestido ele resina preta. 

Uma alça de cordel de fibra de tucum :permite carregai' a bu'l:ina dependurada do ombro. 
O som é sonoro, e pode ser ouvido longe. t j nstrumento para, em viagens, sinaliznr a chegada, 
e nos cerimoniais religiosos pnra convidar os esp~ritos. 

Ultimamente, sendo raro o tatu-canastr.a, os Umulina usavam buzinas feitas de chifre de 
boi. 

F ig. 2 - F lautim de gomo de tag ua ra - kalápie, usado para an unciar o início do cerimonia l 
" H at6ri" (R ilual do Cullo aoJ' lHorloJ'). 



HARALD SCHULTZ Prancha . LXIX 

Sôbre postes adrede preparados num pequeno terreiro, são apoiad11s rêdes 11rmadas em aros, des
t inadas n confecção de gigantescas máscaras de dança. À sua volta são afixadas grandes franJas 
de fôlhas de buriti e, sôbre estas, dois ou t rês segmentos ele curtas franjas do mesmo material. 
{"Cerimonial lfot6ri" - Rilual do Culio ao.r .JJorlo.r). 



H ARALD SCHULTZ Prar.ch n LX X 

O "dono da festa" aÍÍJ<a no trançado da rêdc de- uma das gigantcsclls mtíscnras de dança brin
cos de penas - mi.Flelánobt~, dindemas de penas de arara - biido, diademns de p enas de asa de 
tuiuiú e gaviüo - akikáno e penacbos de tuiuiú - imomónobó. ("Cerimon ial Hat6ri" - R ilual 
áo Culto ao.r 111ort.J.r). 



HARALO SCHULTZ Prancha LXXI 

Os dançarinos entram debaixo da sa111 de frani11s das mn~carai: de dança já enfeitadas e ainda 
suspensas dos postes. Em volta da cintura é am11rrada um11 tira de entr:ccasca. A1:; mulheres se a
proximam. ("Cerimonial H a tóri" - Ritual dt> Cu/lo ao.F JJJorlo.F). 



HARALD SCH UL TZ Pranhca L X XI J. 

As máscaras começam sua dança ao redor do terreiro, orientadas pelo "dono da festa". 
Acompanham-nas as mu lheres, que seguram algumas tiras de palha das máscaras. Os dois 
t u iuiús são considerados portadores de almas pelos Umutina. ("Cerimonial Hat6ri" - R itual 

..do Culto ao.r ÁÍ.orio.r). 



Uma mlíscara Halóri entra na casa-de-mnscaras Zári, forçando sua passagem através de densa cortina de lôlhas de palmeira 
babaçu. ("Cerimonial H at6ri" - Ritual do Culw ao.r Ãtorw.r). 

t"' 
X 
X ---



Nos intervalos das danças as máscaras Halóri são dependuradas em postes, no interior da casa-de-máscaras - Zári. ("Cerimonial 
H at6ri" - Ritual do Cullo aOJ' illorloJ'). 



HARALD SCHULTZ Pranchll LXXV 

Através da cortina de entrada do Zári, as máscaras Ilalóri flecham os cêstos colocados no terreiro, 
os quais sim bolizam anta o porco-do-muto. Depois, saem vagarosamente, trnzcndo sob a saia de 
palha arco e flecha. Aproximam-se dos cêstos e com os artelhos lhes tiram os flcchns. ("Cerimo
nial H at6ri" - R itual do Cullo aoJ' ill orfoJ'). 



HARALD SCHULTZ Prancha L XXVI 

O "dono da festa", sentado sôbre uma estei ra de r11lha, r ermanece impassh·cl dia nte das fle ... has 
apontadas contrn os seus olhos. ("Cerimonitil T·ft1t6ri" - Rilual do Cu//o no.J' Jll orfo.J''. 



HARALD SCHUL TZ Prancha LXXVII 

Lflukari, sentado numa esteira de palha, no interior da casa-de-máscaras, prepara com palha de 
buriti, uma "raia" - Ãl.:nu, um dos símbolos de palha representando peixes, carregados como 
estandarte pelos participantes do cerimonial //lilákakáno. (Ritual do Cu/lo aoJ' .JJorioJ'). 



HARALD SCHULTZ Prancha LXXVIII 

Fig. 1-Súnbolos - Kolop~, representando peixes (rançados em palha de buriti . De cima para 
baixo: piaba (Leporinu1 sp.), U&ripo; dourado (Salminus sp.), H oz2; Piaba açu (Leporinu1 sp.), Zlúu
Jcu; e pacu (iJJy/op/u.r sp.), Pupú. ("Cerimonlal Atilákakáno" - Ritual do Cu//q ao.r ilfor/o1). 

Fig. 2 - O sú:nholo circular representa a (amflia dos pacus menores (Metynnu, Myknu ou My
loplus) e os tubulares, os acaris (Loricaria sp.). ("Cerimonial AtilâkakâDo" - Ritual do Culto 
aos Morw•). 



' 

HARALD SCHULTZ Prancha LXXIX 

, 

Fig. l - O srmbolo em forma de estrêla representa a temida raia (P otamotrygon sp.), .Alenft,e 
os pequenos a êle dependurados os camboatás (B opbukrnwn sp.), Unorlna. ---

Fig. 2 - Os símbolos, afixados em longas hastes de buriti, são carregados pelos dançarinos ("Ce-
5'rimonial Atiláakáno" - Ritual tÍQ Culto ao.r .ill orio.f). 



HARALD SCHULTZ Prancha LXXX: 

Enfeite de penas - iból, de cauda de arara vermelha, penai. de gavião e de garça branca, usado. 
cm diversos cerimonjais do R itual do Cullo ao.r lllorlo.r. 

• 



HARALD SCHULTZ P.rancha LXXXI 

' . .. 

Os dançarinos-esplritos saem da casa-de-máscaras. A porta, ft espera dêles estai a velba illinika
má-ill ixfna . ("Cerimonial Atilákakáno" - Ritual áo Cu//o ao.r illorlo.r.) 



HARALD SCH ULTZ 1-rancha LXXXII 

Um dos dançarinos, mnrclumdo em passo de dança, é segu ido pela velha J1Ji11ikamá-Ãl ixfna que 
chora, baixinho, e lhe segu ra alguns fios da saia de palha de buriti. ("Cerimonial Atilákakáno" 
- R itual do Culto aOJ' ,11JorloJ'). 



HARALD SCHULTZ Prancha LXXXIII 

A velha .Jl inikam&-.JJl i:dna ajoelha-se, chora e acaricia os pés de um dos dançarinos-espú-itos que 
incarna o espú-ito de seu falecido marido. ("Cerimonial Atilákakáno" - R itual do Culto ªº' 
.Jl orlOJ'). 

l 

' 



HARALD SCHUL TZ Prancha LXXXI V 

Os "cagados d'águn" - llupit, aparecem no terreiro, alia noite. Gritam, atiram imprecações 
contra os moradores do rancho de morada do "dono da festa". Finalizam com o craque-craque 
das matracas que trazem, feitas de longas bastei> de fôlbas de buriti bipartidas ao a lto. Dirigem
-se, depois, para diante de outra morad.1, onde reiniciam as irnprecaçõcs. Finalmente, recolhem-se 
à casa-de-máscaras. 



}IA R ALO SCHUL TZ Prancha LXXXV 

Os pares se defrcnh:m, o l-cn:cm colem as rr ãcs F8bre os ombro:; de sua parceira de danca, e 
nn.lcs n o·drr< n lr.m cs quadris rifmedamcnte r ara frente e rnrn lrnz. ("Cer imonial L6run6" -

R itual do Cu/lo ao.r Alor/o.r). 

( 



HARALD SCHQL TZ Prancha LXXXVI 

Bramindo o chocalho, o "dono da festa" salta ao redor do grupo de dançarinos. ("Cerimonial 
L6run6" - Ritual do Cullo ao.r 111.orlo.r). 



HARALD SCHU LTZ Pranc-h11 LXXXVII 

.. 

D epois de dar alguns saltos em tarno do grupo de danç11rinos, o "dono da festa" faz um " sta
catto", chocalho ao alto, perna direita erguida e flexionada, corpo apoiado sabre a perna. Ap6s 
uns momen tos, retorna à sua dança. ("Cerimonial L6run6" - Ritual do c~uo ao.r Abrlo.r). 



HARALD SCHULTZ Prancha LXXXVIII 

F ig. l - T rh dançarincs, trazendo aroi. de palha saem da casa-de-máscaras. ("Cerimonial H a-
11uyána" - R itual do Cullo aoo1 ill orloo1). 

F ig. 2 - D etalh e da Fig. 1. 



' 

HARALD SCHULTZ Prancha LXXXIX . 

As mulheres se aproximam - dos dançarinos. Os três pares, cada Qual segurando um m esmo aro, 
saltam ao redor do terreiro. ("Cerimonial Hapuyána" - Ritual do Culto ao.r fi1vrlo.r). 



HARALD SCHUL TZ Prancha XC-

D ois dançarinos, empuohando na mão direila um nro de palha e na esquerda uma- buzina, saem 
da casa-de-máscaras para o terreiro. Pulam, e, em seguida, iogam oi. aros através do terreiro, 
sendo apanhados e guardados pelas mulheres. ("C erimonial Hapuyána" - Ritual do Cullo aos: 
illor/oJ). 



HARALD SCHULTZ 

Kokolofó, mulher umutinn, cantando aos espírito dos a n topassada, durante o Yatáribú, um dos 
cerimoniais do Ritual do Culto aos M ortos. T&da m ulher umutina usava o cabêlo cor tado rente. 
Para ocasiões festivas, como esta, adornavam-se ricamente com pendentes auriculare~ de penas 
colorid11s e novas, prellOs em a néii; de côco de (ucum, cnda qual enfindo na perfu ração do lóbulo 
11uricular. Longos col11res de dentes de macuco, de coati e de porco-d o-mato, düo várias voltas. 
P orém, os cordões d e cabelo h umnno, enrolado, bem como os enfeites de penni. no braço, brace
letes de i:ementes de gramíneas e a saia tubular de tec ido de algodão, são a indumentária comum. 



H ARALD SCHULTZ P rancha XCII 

.. 

B atóri - Cerfa farde, os homens ndornaram-sc, na casa-de-máscaras, com uma radc de pesca -
bukl, cob..;ndo o roi.fo, 11 foixn de tecido de algodão - aJupá, pe.nachos brancos de t ui ujú -
mamónobo, os couros de nnimais - akáriká, e tiras de pn)h n de burifi - manókcvá, amarrados 
em laço na cabeça e nos braço&. Nas miios levam u m feixe de falos de fôlhns de buri t i. 

Ouviam-se gritos surdos de dentro da casa-de-má~caras. Surgiu um dos mnscarados, s6, 
forçando a saída atrav~s da cortina densa de palha, e, loSo é re'--ebido por uma das mulheres, 
Conforme saem, os mascarado~ vão formando pares com as mulheres, que vêm sucesi.ivamente. 

Os pares dançam ao redor do terreiro, marchando a lguns passos para fren te, batem o pé 
fortemen te no chão e voltam a lguns passos para trás, sem pre executando a lguns passos a maia 
ao marchar para a frente. 



Il ARALD SCHULTl P rancha X CIII 

Fig. 1 
Ari.-r:inó - Primeira Fase. Os {ndios mais jovens, usam na cabeça o ajupâ. - faixa vermelha, 
de a lgodão, enquanto que os mais velhos oslenlam o bár.:p8do - coroa dos velhos. 

P ostam-se em fileira, colocam um pé para o lado e arrastam o oulro, forman do u1u trilho 
no p6, ao redor do terreiro. 

Em dado momento, o primeiro da fileira se vira, seguido pelos demais, prosseguindo o cor
tejo ao redor do terreiro. 



HARALD SCHULTZ Prancha XCIII-~ 

Fig. 2 
Na parte seguinte, dançam s6meo(e o pai - .llaxipá, e seu filho menor - lla.r:ipá-Kuriká, em 
saltos laterais. 

O pai segura o facíio de mato e a buzina de chifre - ip6na, o filh o (cm na mão direita 
um abano de palha - barukwá. 



.. 

HARALD SCll Ul.TZ Prancha XCIV 

Um dançarino, empunhando o escudo de palha de buri ti que simboliza o porco-do-mato, sai da 
-casa-de-máscaras e dança no terreiro. ("Cerimonial Arixin6" - Ritual do Cu/Lo ao.r ÀÍorúu). 



H AR ALD SCHULTZ Prnm:ha XCV 

Ârizinó - Segunda Fase. Nhte cerimonial, os participantes carregam sfmbolos de palha -
K oiopó, que representam porcos-queixada e caitetus, marchando com e le:. ao redor do terrúro. 

P ostam-se_lado a lodo, afastando a perna direita, arra,,tando a outra,' levan tam uma nu
vem de poeira. 

No dia seguin te, s6 um homem &part"ce no terreiro, oferecendo bebida de milho verde, 
yoMrokwá, numa cabaça, aos espíritos daqueles a n tepassados dos Umutina, que não fora m incar
n &dos nos dançarinos, durante o:::'.cerimonial do Ârizinó. 

Ap6s o cerimonial, os homens realizam uma caçada em conjunto, procurando abater ani
mais!.dc porte, tais como ant& ou porcos-queixada. 



HARALD SCHULTZ Prancha XCVI 

Y upuriká - Q uase n o fim dos cerimoma1s do Ritual do Culto aos M ortos parlem da casa-de
-máscaras sons melodiosos, semelhantes aos das flautas de fole. 

Aparecem quatro homens, adornados com os g randes enfeites de asa ele tuiuiús akikáno, 
na testa o aino ou ip611a, enfeite de cabelo humano, e armados com arco e fl echa. 

Postam-se em frente da casa-de-máscaras, e assopram as flautas i ári11imbuk111á, feitas de 
um gomo grosso de taquara, com um a dois bucais embutidos e amarrados. Ressoa uru concuto. 
multisonoro. 
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