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Os Caiabis Segundo Steinen 

Karl von den Steinen, em suas duas expedi~óes ao Brasil Central, 
náo chegou a conhecer nenhuma aldeia caiabi, nem a encontrar vestígios 
<lestes índios durante suas viagens. Seu trajeto, de Cuiabá ao rio Parana
tinga e deste aos formadores do rio Xingu, náo cortava o território habi
tado pelos caiabis, tendo o grupo de expedicionários, tanto em 1884 
quanto em 1887, se dirigido na dire~áo nordeste, depois de Cuiabá. As 
informa~óes sobre os caiabis, registradas em seus dois livros de viagem 
publicados (Steinen, 1940 e 1942), foram colhidas de urna rela~áo de tri
bos da Diretoria de Índios da Província de Mato Grosso e, principalmen
te, dos bacairis. 

Na primeira, informa-se apenas que os caiabis sáo índios bra
vios, habitantes do Paranatinga e inimigos dos bacairis. Por intermé
dio destes últimos, Steinen tomou conhecimento das guerras que tra
vavam, de fato, · desde tempos remotos, os dois grupos. Estas guerras, 
segundo os bacairis, deviam-se, em larga medida, ao monopólio dos 
machados de pedra exercido pelos caiabis. Na regiáo do Paranatinga, · 
teriam sido eles os senhores dos locais de extra~áo de pedras destina
das a fabrica~áo de machados: "Vieram os caiabis, vizinhos dos bacai
ris do Paranatinga, os quais, pelo que nos foi relatado, outrora man
tinham com eles rela~óes pacíficas, mas que, devido aos machados 
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de pedra e as mullieres, se tornaram seus inimigos mortais" (Steinen, 
1940:479). 

Os dados fornecidos por seus informantes bacairis levaram Steinen 
a acatar, como hipótese, a versáo segundo a qual foram os caiabis os res
ponsáveis pela cisáo dos bacairis em dois grupos, "mansos" e "bravos", 
ocupando áreas diferentes, no Paranatinga e no Batovi: 

Embora, além da variante, segundo a qual foi em conseqüencia de desaven~as entre 
os próprios bacairis que se deu um exodo para o Xingu, me tenha sido comunicada outra, 
que diz ter um grupo de bacairis fugido de lá de medo dos caiabis, é, contudo, bem possível 
que ambas se justifiquem, referindo-se a ocasioes diferentes (Steinen, 1940:500-501). 

Estes dados eram relevantes para o pesquisador alemáo, que pro
curava estabelecer as razóes e a época em que· se dera tal cisáo, bem co
mo um panorama geral da história recente dos bacairis. Foi este um dos 
grupos com que trabalhou mais intensamente, fazendo o reconhecimento 
de todas as akJeias existentes, e tentando reunir evidencias para corrobo
rar a sua tese sobre o núcleo de difusáo dos caribes. Por isto, ainda que 
dispondo de escassa informa~áo, Steinen procurava situar, pelo menos 
em termos lingüísticos, os grupos que ia mapeando, e teve que constatar 
decepcionado que as duas índias caiabis, radicadas entre os bacaiiis, ti
nham esquecido por completo sua língua materna. Ambas tinham sido 
aprisionadas muito jovens. As dificuldades de sua tarefa podem ser ava
lladas quando se tem em mente que suas expedi~óes encontravam grupos 
desconhecidos, alguns sequer mencionados nos documentos oficiais bra
sileiros, ou sobre os quais vigorava a confusáo entre denomina~óes de 
terceiros, nem sempre coincidentes. 

Sobre os caiabis, Steinen pode estabelecer o seguinte: localiza~áo 
( rios Verde e Paranatinga ), provável filia~áo lingüística (paren tes dos 
camaiurás ), itens cultivados, forma, ornamenta~áo e maneira de segurar 
as bordunas, forma das flechas, ausencia de propulsor e. a autodenomi
na~áo: paruás. Apenas a autodenomina~áo náo obteve confirma~áo pos
terior, náo tendo sido verificada por nenhum viajante ou pesquisador. 

Além dos conflitos antigos, em época impossível de precisar (Stei
nen náo chega a localizar historicamente o período da cisáo dos bacairis ), 
outros, mais recentes, lhe f oram relatados, envolvendo raptos de crian~as 
de ambos os lados. Nesta ocasiáo os ~acairis tinham adotado as duas jo
vens caiabis que Steinen conheceu, talvez vinte anos antes, portanto, em 
meados do século XIX. 

Sendo os caiabis os vizinhos mais imediatos dos bacairis do Para
natinga, os dois grupos se viam obrigados a urna convivencia, cujo tom 
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era a guerra, e que explica a caracteriza~áo dos primeiros, pelos segun
dos, como seus mais ferozes inimigos. Estavam em jogo também, além da 
contigüidade de territórios, os ~istemas de tracas que reuniam vários 
grupos de urna regiáo, e que Steinen percebeu no Xingu. Para os grupos 
do Paranatinga, pelo menos um item foi localizado pelo viajante como 
exclusivo de um grupo - os machados de pedra dos caiabis. 

A época destas viagens, os caiabis eram, portanto, praticamente 
desconhecidos. Bandeiras em busca do ouro das lendárias minas dos 
Martírios e expedi~óes de mapeamento dos rios, para abertura de urna 
rota fluvial de comércio com o Pará, tinham trazido informa~óes esparsas 
sobre estes índios, nem sempre identificados claramente. A expedi~áo de 
Antonio Pyrineus de Sousa, em 1915, foi a primeira que deixou urna do
cumenta~o mais extensa sobre o grupo, localizando seu território em 
urna larga extensáo de terras do vale do Paranatinga. 

A caracteriza~áo dos caiabis como "bravíos e indómitos", do sécu
lo XIX, reaparece sistematicamente nos documentos. A mesma apre
cia~áo perdura nas primeiras décadas do século XX, quando os caiabis 
f oram objeto da a~áo indigenista oficial, com a funda~áo de um Post o de 
Atra~áo (PI Pedro Dantas, fundado em 1922, no Rio Verde). Seja por
que as inf orma~óes obtidas, a maioria delas prestadas pelos bacairis, re
fletiam o ponto de vista dos inimigos - o que ocorreu com Steinen e 
duas décadas mais tarde com Pyrineus de Sousa - , seja porque os caia
bis apresentaram diversas vezes sua vontade guerreira, resistindo a pene
tra~áo em seu território, o fato é que as fontes sáo unanimes quanto a 
hostilidade dos caiabis, tanto em rela~áo aos brancas quanto aos grupos 
vizinhos. Entretanto, a hostilidade, enquanto resistencia a invasáo do ter
ritório, foi cedendo lugar a convivencia compulsória com os seringueiros 
que se instalaram na regiáo, movimento que deixaria urna grande parte 
dos caiabis, na década de 50, em estágio adiantado do processo de acul
tura~áo. Urna fra~áo do grupo refugiara-se no Rio dos Peixes, um afluen
te do Arinos, e era conhecida pelas demais como "caiabis bravos". 

Muito da confusáo entre denomina~óes de tribos da regiáo do Alto 
Tapajós, no século XIX, foi mostrado por Grünberg ( s/ d.). Embora o au
tor náo afirme categoricamente que diversos documentos fizeram re
ferencias aos caiabis, dando-lhes outros nomes, seu trabalho traz eviden
cias de que isto ocorreu. Examinando, por exemplo, os documentos ori
ginários da expedi~áo de Antonio Peixoto de Azevedo, que em 1818 su
biu o J uruena e levo u sete apiacás a Cuiabá, Grünberg suspeita serem, na 
verdade, caiabis os índios habitantes da foz do Rio dos Peixes e mencio
nados como tapanhunas nos depoimentos dos apiacás. Estes tapanhunas 
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eram o principal obstáculo a coleta de pedras para os machados dos 
apiacás. Outros grupos mencionados sáo os tapanh6naúhúm e timaoanas: 
os primeiros pintam tres círcúlos pretos no rosto, e os segundos sáo an
tropófagos e "desfiguram o semblante com largas pinturas da testa até o 
pesco~o" (apud Grünberg, s/d.:20). Os mundurucus, por sua vez, deno
minavam paribitatás aos índios cuja território se estendia da confluencia 
dos rios Verde e Paranatinga ao Peixoto de Azevedo. 

Em 1844 os apiacás mencionaram os paribitatás a Francis de Cas
telnau, mas falaram também dos bacairis e dos inimigos destes últi
mos - caiabis e tapanhunas, que falam a mesma língua e se pintam de 
negro. Com estes dados, Grünberg supóe que caiabi seja urna denomi
na~áo bacairi dada aos seus inimigos do rio Arinos. É possível ainda que 
os tapanhunas, mencionados pelos apiacás, e os paribitatás, pelos mun
durucus, fossem, na verdade, os mesmos caiabis. 

Informa~áo mais precisa, confirmando esta hipótese, é de Barbosa 
Rodrigues, que indica serem os apiacás e paribitatás "irmáos, oriundos 
do mesmo tronco, [que] usam um risco negro circundando os lábios" 
(apud Grünberg, s/d.:26). Esta descri~áo pode evocar um padráo de ta
tuagem facial dos caiabis. Mais tarde, as tatuagens dos apiacás seriam 
documentadas por Hércules Florence (1941), que acompanhou a expe
di~áo do Baráo von Langsdorff em 1824-1828. As dos caiabis foram des
critas por Max Schmidt (1942), como apoio de ilustra~óes. O Pasto Indí
gena Pedro Dantas, reconstruído as margens do Teles Pires, que Schmidt 
conheceu em 1927, era visitado por grupos de caiabis e apiacás. De acor
do com os funcionários do pasto, indivíduos dos dois grupos étnicos an
davam juntos sem que se pudesse distinguir uns dos outros a primeira 
vista. Será que os rostos tatuados, pela semelhan~a dos padróes, náo 
permitiam aos brancos discriminar caiabis e apiacás? 

O que mais se sabe sobre este período da história dos caiabis sáo 
suas lutas contra os bacairis. Veja-se, por exemplo, o que diz Pyrineus de 
Sousa em seu relatório: 

Contamos bacairis que no Salto Magessi (margem direita do Teles Pires) se travou 
sangrento combate entre elles e os caiabis aliados aQs tapaiúnas, com o fim de se apossa
rem do Salto, que reputam muito piscoso. A lucta fora encarni~da, cabendo a victoria aos 
bacairis, apesar de estarem em menor numero. Tinham porém a grande vantagem de des
viarem o corpo das flechas inimigas e apanhal-as no ar, servindo-se depois dellas para arre
messal-as, certeiras, contra os caiabis e tapaiúnas (1916:42). 

Os con tatos entre os caiabis e a comitiva de Pyrineus de So usa fo
ram inicialmente amistosos. Os índios ajudaram os viajantes no desem-
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barque de cargas, e trocaram presentes com eles. Em dado momento, sao . 
advertidos por um caiabi de que, adiante, entrariam em território de ín
dios ferozes, como corpo pintaqo de negro, que poderiam agredi-los, fle
chá-los e cozinhá-los no moquém. Pelo menos assim foi compreendida a 
mímica de um caiabi, a margem do rio, por Pyrineus de Sousa, que dedu
ziu que tais índios poderiam ser os tapaiúnas. Os caiabis desejavam, so
bretudo, no comércio com os viajantes, obter instrumentos metálicos, em 
trocados quais ofereciam seus adornos e amendoins. Urna vez acabados 
os objetos destinados a troca, os caiabis fizeram ver a Pyrineus de Sousa 
que nao desejavam estranhos em seu território. Instalou-se um clima 
hostil, as canoas passaram a seguir os viajantes, foram montadas tocaias 
na mata. Finalmente, urna saraivada de flechas despediu a comitiva, an
siosa por deixar a regiáo, depois de explodir bombas de dinamite para in
timidar os caiabis. 

Os conflitos com os bacairis se prolongaram pelo menos até a dé
cada de 40. Em 1918 um relatório da 6íl Inspetoria Regional do SPI in
forma que os caiabis, da confluencia dos rios Paranatinga e Verde, so
bem aos seringais, de onde sáo "escorra~ados a bala", ou descem até 
o rio Negro, onde "amea~am os moradores locaes e até mesmo os índios 
bacahirys, ali rezidentes, como agora está sucedendo, pois a Inspectoria, 
no dia 28 do rriez findo, recebeu queixa e pedido de providencias, nes
se sentido por parte do chefe desses últimos índios, que como sabeis sáo 
pacificados" (1918, fotogr. 1473-1503). Bem mais tarde, no relatório 
de Nilo Veloso, chefe da equipe etnográfica da Se~áo de Estudos do SPI, 
sobre sua expedi~áo de 1944 ao Alto Xingu, há referencias aos bacairis 
do PI Simóes Lopes. Estavam os índios entáo pintados de carváo, e re
lataram aos pesquisadores como sua aldeia tinha sido atacada, alguns 
dias antes, pelos caiabis. Segundo o mesmo relatório, os trumaís mu
daram-se do "Curizevu" para o Culuene, para fugir as persegui~óes dos 
caiabis. 

De 1900 em diante, inicia-se a explora~áo sistemática dos serin
gais, e com ela a era das guerras comos brancos. Segundo Grünberg: 

Resum.indo, podemos constatar que o primeiro boom da borracha concentrou várias 
centenas de seringueiros na regiáo Arinos-Juruena, particularmente no Baixo Jurueha, e re
sultou na extin~áo dos apiacás como tribo. Até 1910, urna parte deles retraiu-se para sudoes
te, na regiáo do Médio Teles Pires. Os caiabis nao sao mencionados, registrando-se, porém, 
muitos ataques de "tapanhunas" que numa ocasiáo foram identificados como caiapós 
(s/ d. :34). 

E adiante: "Os caiabis mantiveram sua atitude de resistencia ativa 
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pelo menos até 1927, o que teve por conseqüencia sua dizima~áo, mas 
preservou a tribo como um todo fechado" ( s/ d.:37). 

Realmente o período de "resistencia ativa~', se por isto entende
mos rea~óes defensivas armadas, ultrapassa o ano de 1927. As décadas 
de 40 e 50 foram marcadas por recorrentes conflitos envolvendo serin
gueiros e caiabis: 

Com o recesso sofrido pelo SPI após 1930, alguns grupos caiabis foram descendo o 
Teles Pires, localizando-se um desses bandos a margem esquerda desse rio, um pouco acima 
da cachoeira "Sete Quedas". Dali partiam para atacar barracoes e seringais, detenninando 
reclama~oes e farto noticiário em Belém e Rio. Em 1941, após reorganizado o SPI, foi man
dado fundar o Posto Caiabi, a margem direita do Teles Pires, um pouco ababco da cachoeira 
Sao José. Ainda naquele ano come~am os caiabis a freqüentar o Posto, e em 1942, um 
grupo desses índios se transferia para sua proximidade (Simoes, 1963:81). 

A documenta~áo existente, da 2ll e da 6ll Inspetorias Regionais do 
SPI, também noticia as rela~óes conflituosas com seringueiros. Em um re
latório do inspetor J oáo Batista Ch uvas ( 1941 ), encarregado de examinar 
os trabalhos de funda~áo do Posto de Atra~áo dos caiabis no Teles Pires, 
sáo narrados os conflitos entre índios e o dono de um barracáo neste rio. 
Na ocasiáo houve sete mortes e rapto de tres crian~as, levadas para as 
aldeias pelos captores. As negocia~óes entre o dono do barracáo e os ín
dios resultaram na devolu~áo dos prisioneiros, e na promessa de que 
urna das crian~as seria entregue em casamento ao índio que a desejava 
como esposa. Tal casamento nunca se realizou, pois o dono do barracáo 
iniciou "urna amiga~áo com a menor Mercedes, que foi prostituída, de
pois de ter passado urna temporada na aldeia, onde foi respeitada a sua 
virgindade" (1941, fotogr. 1906). 

Nesta época, segundo o mesmo inspetor, havia índios caiabis dis
persos, is to é, f ora das aldeias, trabalhando como seringueiros. Regis
tram-se também os furtos cometidos pelos caiabis contra os moradores 
da regiáo, e algumas a~es violentas de queima de moradias. Nos bar
racóes, particularmente, as índias eram vistas como objetos de troca pe
los brancos, que as queriam como parceiras sexuais, do que decorriam 
outros conflitos. Com rela~o aos fatos que o inspetor investigou nesta 
viagem, foi assinalada a remogáo das cab~as dos mortos, pelos caiabis: 
"De todas essas mortes e do casal q~e falei anteriormente, levaram as 
cabe~as, deixando-lhes acéfalos" (1941, fotogr. 1907). 

A prática foi noticiada antes por Schmidt: um mes depois de sua 
partida do Posto Pedro Dantas, urna tropa do posto foi assaltada pelos 
caiabis, que levaram as cabegas de quatro vítimas (1942:10). 
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A Tradi~ao Guerreira em uma Narrativa Caiabi 

Os conflitos com outros grµpos tribais e comos brancos sáo lem
brados pelos caiabis e compóem urna narrativa, que registrei no Parque 
do Xingu. Da maneira como me foi contada - fechando urna série de 
mitos - , parece que foi incorporada ao repertório de narrativas que dáo 
conta das razóes de ser de algumas realidades fundamentais. Kupeap, o 
narrador, aprendeu as histórias que conta com seu pai, o falecido chefe 
Temeoni, e é considerado pelos caiabis1 o informante mais capacitado 
para falar dos "tempos antigos" - isto é, para contar mitos e outras 
histórias. A tradu~áo em portugués me foi ditada por Canísio, que é 
bilingüe e escutou a narra~áo original. 

Dentre as narrativas recolhidas, distingo as que posso identificar 
imediatamente como mitos, por se passarem "no princípio", envolvendo 
personagens sobre-humanos (Tuyararé, Lua e seu irmáo etc.), capazes de 
feitos extraordinários, metamorfoses, e que dáo origem a alguma técnica, 
comportamento social, institui~áo ou fenómeno natural, daquelas que, 
embora também localizadas temporalmente em um passado distante, náo 
colocam em jogo a organiza~áo do cosmos e da cultura, e sáo protagoni
zadas por homens comuns. Esta distin~áo, naturalmente, é de minha res
ponsabilidade, pois, tanto quanto eu saiba, os narradores operam com 
um único termo, tanto em caiabi (moronguetá) quanto em portugues 
(histórias ), para identificá-las. Empregam também a expressáo "histórias 
dos antigos", para indicar que foram aprendidas com terceiros, e náo vi
venciadas ou testemunhadas pelo narrador. 

A história da transferencia do grupo caiabi, morador do Rio dos 
Peixes, para o Parque do Xingu, fato ocorrido em 1966, foi escrita a meu 
pedido por Canísio, que é alfabetizado. Ela, por exemplo, náo se incluí 
entre as "histórias dos antigos": trata-se de um acontecimento recente, 
cujos principais envolvidos ainda vivem, e no qual o autor do texto escrito 
teve participa~áo. 

A narrativa a que farei referencia, transcrita ao final do texto, é a 
versáo em portugues da história contada por Kupeap, em abril de 1981, 
encerrando urna série de mitos encadeados nesta ordem2: 

l . Minha pesquisa de campo foi realizada cm urna aldeia caiabi do Parque do Xingu. Muitas vezes di
go "os caiabis" referindo-me ao grupo como um todo, mas a rigor certas informa~óes valem apenas 
para os membros da aldeia que conheci. Assim, é possível que outros indivíduos, além de Kupeap, 
reúnam, como ele, o conhecimento dos "tempos antigos" e as habilidades do contador. 

2. Como náo conhc~o a língua nativa, náo posso confrontar a tradu~áo com o original. Por isto, é 
possível que eu tenha ouvido dois narradores de estilos muito diferentes, e os comentários reme-
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• origem do fogo e da noite; 
• como surgiram os caraíbas; 
• histórias de Lua e seu irmáo; 
• como apareceram milho, mandioca, amendoim, cará, mangarito: como 

apareceram estas comidas dos caiabis; 
• como surgiram os caiabis (história de Tuyararé); 
• história de Mait; 
• como os índios caiabis faziam guerra com outros índios. 

O u tras histórias ·me f oram contadas, em ocasióes diferentes, por 
outros informantes, entre as quais estáo outros mitos, outras aventuras 
de Lua e seu irmáo, e variantes das que integram a série acima relacio
nada. Nenhum dos outros informantes narrou as guerras dos caiabis com 
outros índios, o que excluí a possibilidade de compara~áo. Quanto as ou
tras narrativas, é possível recorrer ao extenso material reunido por 
Grünberg (s/d.). 

Um critério de verüicabilidade dos fatos seria pouco útil para es
tabelecer urna tipología das narrativas caiabis, pois todas sáo verdadeiras 
aos olhos de quemas relatou. As referencias a geografía e a grupos hu
manos realmente existentes sáo comuns a todas elas. Algumas esclare
cem a origem de algum fenómeno natural, técnica ou costume, expressa 
geralmente no final, sob a forma de urna conclusáo categórica (como, por 
exemplo: "assim é que existiu a comida dos caiabis"; "por isto [a Lua] fi
ca lá em cima"). Mas nem todas. O ciclo de aventuras de Lua e seu irmáo 
náo encerra obrigatoriamente nenhuma conclusáo explicitada desta for
ma. Outras vezes, a conclusáo é anunciada sinteticamente no início da 
narrativa, como, por exemplo: "primeiro era o dia que existiu; depois a 
noite". A narrativa "Como os Índios Caiabis Faziam Guerra com Outros 
Índios" come~a de forma extraordinariamente semelhante: "no come~o, 
os caiabis náo tinham faca, nem facáo, nem machado"3• Trata-se, portan
to, da história da aquisi~áo dos instrumentos metálicos, razáo de ser de 
algumas das guerras presentes no relato. 

O valor da narrativa náo está exatamente na sua natureza de regis
tro histórico. Autores que trabalharam com tradi~óes orais de toda sorte, 

tem, for~osamente, a tradu«;áo de Canísio. Assim, passo a referir-me sempre a ambos - narrador e 
intérprete (Kupeap-Canísio ). 

t 

3. Para considerar corretamente esta semelhan~a, seria preciso recorrer a narra~áo original, em língua 
caiabi. Samain (1980:89), ao trabalhar com as narrativas camaiurás, discriminou as seguintes indi
ca~óes temporais netas contidas: imawe, o passado remoto, mítico; ang tete, o passado distante, 
e ang, agora. Infelizmente nao disponho de dados que possam fundamentar urna distin~ao entre os 
vários tipos de narrativas caiabis. 
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em sociedades ágrafas, consideram muito duvidosas e especulativas as 
tentativas de localizar urna base factual verídica nos vários tipos de nar
rativa, em meio a lapsos de memória, distor~óes, acréscimos, omissóes e 
interpreta~óes dos indivíduos narradores, e mais perigosa ainda a am
bi~o de reconstruir o passado com base neste tipo de material. Aqueles 
que náo condenam por completo este uso do material oral exigem, pelo 
menos, urna série de cuidados, como a compara~áo sistemática de várias 
narrativas independentes, verifica~áo através de evidencias paralelas, a 
considera~áo do tempo decorrido entre os fatos narrados e a narra~áo, o 
exame da situa~áo da narra~áo etc. (Vansina, 1973). Além de receberem 
a marca individual dos criadores e transmissores, é próprio das narrativas 
a constru~o de um universo de significados, que, no caso em conside
ra~áo, diz respeito ao modo de apreensáo do passado e a valoriza~áo de 
certos padróes de relacionamento interétnico. Na medida em que fui 
convidada a registrar as histórias de Kupeap, sem ter manifestado inte
resse especial por elas, creio que os caiabis tem, dentre suas expectativas 
de conduta do antropólogo, a de que ele documente seus mitos, e espe
ram que estas informa~óes sejam trocadas por presentes. Além disto, jul
gam talvez que os valores ligados a guerra, expressos na narrativa, mere
cem ser expostos ao visitante estrangeiro. 

Os fatos que a narrativa de Kupeap-Canísio retém sáo plausíveis, 
ao que se sabe das rela~óes entre índios e brancas, e entre as diversas 
na~óes indígenas da regiáo do Alto Tapajós. Náo se pretende aqui co
tejá-los com outras fontes para avalizar sua veracidade. Informa~óes es
pecíficas de cada episódio, além disto, sáo impossíveis de verificar com o 
auxilio das fontes escritas: basta lembrar o parco conhecimento que se 
tem sobre o grupo caiabi até 1915. Diversos documentos, como se viu, 
registrar:am a inimizade reinante entre caiabis e bacairis, geralmente 
a partir de informa~óes prestadas pelos últimos. Os bacairis náo apare
cem na narrativa de Kupeap, a náo ser que sejam eles os índios com osso 
no nariz (puingaracans ), aos quais se faz referencia no parágrafo 24

• 

Qualquer que seja seu valor histórico, a seqüencia de conflitos nar
rados por Kupeap-Canísio produz urna auto-imagem do grupo centrada 
na sua tradi~áo guerreira. Ela menciona seis grupos indígenas. da vizi
nhan~a do território caiabi, que foram enfrentados em luta por estes ín
dios, além dos brancos: mundurucu, apiacá, bei<;o-de-pau ou suiá, c,anoei
ros, txicá e crenacarore. A sucessáo de conflitos, que chega a ser descon-

4. Por ser urna narrativa longa, separei os episódios cm parágrafos numerados, para facilitar a rc
missáo ao texto no decorrer dos comentários. 
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certante, é localizada geograficamente, ao longo do relato, por referencias 
aos rios Teles Pires, Arinos, dos Peixes, Peixoto de Azevedo, Verde e Xin
gu. Além daquelas tribos, sáo mencionados ainda os tapuinins e os tapui
niauais (índios de duas caras)5, que atacavam aldeias apiacás, e que o 
intérprete responsável pela tradu~áo para o portugues náo sabe quem sáo. 

A narrativa está emoldurada, em termos temporais, pelas indi
ca~óes iniciais - a primeira guerra foi contra os mundurucus - e finais 
- a última guerra foi contra os caraíbas. Dentro desta moldura os episó
dios sucedem-se, dando origem a urna cronologia interna ao relato, sem 
qualquer referencia a marcos de tempo exteriores a ele. É dito, porém, 
que a primeira guerra foi motivada pela necessidade de obten~áo dos ins
trumentos metálicos, que os mundurucus já possuíam6

• Parece, portanto, 
que a narrativa localiza-se no início do século XX, as vésperas da primei
ra tentativa de pacifica~o dos caiabis, e mais a distancia das guerras con
tra os bacairis, motivadas por machados de pedra. Ao reconstruir um 
pouco do passado do grupo, ela situa-se na transi~áo entre a época em 
que os caiabis só tinham machados de pedra e aquela em que os instru
mentos de metal tomaram-se imprescindíveis, tendo finalmente levado o 
grupo a urna série de aproxima~óes com os brancos que se instalavam em 
seu território. Conforme o tom do relato, as primeiras aproxima~óes os
cilam entre o enfrentamento decidido e a busca de acordos de paz, em 
que se tentava mostrar ao invasor que tuda o que se desejava era o abas
tecimento regular de machados, facóes e outros instrumentos metálicos: 
"Vamos dizer para eles que nós só vamos lá porque náo ternos machado, 
enxada, faca. Só vamos lá para pedir as ferramentas que náo ternos" 
(parágrafo 11 ). 

Nestes termos, a narrativa é comparável aqueles mitos que contam 
a distribui~áo original dos instrumentos de ca~a e armas de guerra: aos 

5. Tapuin pode ser traduzido como estrangeiro. Os nomes que os caiabis dáo a diversas tribos sáo 
compostos com este termo. Aparentemente, traduzir esta narrativa foi mais fácil para Canísio que 
traduzir os textos dos cantos do xamá. Mas por momentos ele teve dúvidas quanto aos grupos indí
genas mencionados, e socorreu-se do narrador original para obter esclarecimentos. Grünberg ob
seivou que os narradores procuravam "evitar a men~áo explícita aos nomes de pessoas míticas, 
através de diferentes perífrases" (s/d.:179), o que gerava dificuldades de tradu~áo. É possível que 
as designa~óes dos grupos indígenas (mundurucu, apiacá etc.) sejam de responsabilidade de Caní
sio, interpretando, para facilitar minha compreensáo, as referencias complicadas do narrador origi-

' nal. Há urna confusáo constante entre txucarramáes e suiás (Ypeo, no original, que, segundo Caní-
sio, significa "bei~o com bodoque" ou "bei~o de pa~"). 

6. De acordo com Murphy (1978), os mundurucus foram mcrcenários a servi~o dos brancos no final 
do século XIX, o que faziam para prover-se dos bens de que necessitavam. Ainda segundo este au
tor (1978:44), por volta de 1912-1914 estes índios náo praticavam mais a guerra contra seus vizinhos 
e tradicionais inimigos. 
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índios coube o arco e a flecha, aos brancos o rifle. Se estes explicam a de
fasagem tecnológica que separa índios e brancas, a narrativa de Ku
peap-Canísio é a saga da transi~o tecnológica entre os instrumentos de 
pedra e os de metal, na qual os caiabis náo se véem como elementos pas
sivos de urna acultura~áo inevitável. A substitui~áo progressiva dos ma
chados de pedra é um marco na história cultural do grupo. Schmidt 
(1942), que esteve com os caiabis do PI Pedro Dantas ·em 1927, soube 
que eles passaram a distribuir também os instrumentos de ferro entre as 
tribos vizinhas, tal como faziam antes com as pedras, o que atesta a im-

. portancia des tes itens no circuito de trocas dos caiabis, f ossem e las reali
zadas por meios pacíficos ou náo. 

Mas, entre a primeira e a última guerras, várias tiveram lugar, sem 
que nenhuma disputa de bens fosse alegada como motiva~áo específica. 
A narrativa, além do que se disse antes, fixa o padráo cultural de relacio
namento dos caiabis com as tribos vizinhas, expresso no parágrafo 2, com 
rela~áo aos mundurucus e apiacás: "Estes grupos estavam sempre em 
guerra". E a prática da guerra se fazia necessariamente acompanhar de 
outras, sobre as quais existe evidencia paralela, e que também constam 
da narrativa: captura de inimigos e possibilidades de ado~áo <lestes;~ exe
cu~áo ritual de prisioneiros ( em que se faz men~áo direta ao ritual yawa
ci, sobre o qual falarei adiante). A narrativa nada diz sobre a remo~áo de 
cabe~as de cadáveres, e sobre a antropofagia, apenas urna vez, porém 
atribuída aos apiacás (parágrafo 2). 

As rela~óes com os apiacás na narrativa "Como os fndios Caiabis 
Faziam Guerra com os Outros Índios" sáo ambíguas. Em primeiro lugar, 
há o dado de que viveram juntos em alguma época do passado. A cisáo, 
tal como contada por Kupeap-Canísio, foi causada inicialmente pela 
marte de urna· mulher (Morefan, avó dos apiacás) por seu marido, em 
seguida a um incidente comos crenacarores (parágrafo 2). A razáo da 
morte é obscura. Diversas vezes e a diferentes pesquisadores, os caiabis 
informaram que formavam um só grupo com os apiacás. Contaram-me 
que a separa~áo deveu-se a disputas em torno de um periquito, repetindo 
um episódio que Grünberg registrou no mito que trata da cria~áo dos se
res humanos por Tuyararé: 

Também com os apiacás tiveram briga. Os caiabis descobriram um periquito no 
campo, a alguns dias de viagem da maloca: O caiabi disse ao apiacá: "Vá lá buscá-lo e de 
para mim". O apiacá. disse: "Nao, vai voce, porque eu sou mais velho". Assim com~am a 
briga, e depois disso os apiacás foram-se embora, e mais tarde os caiabis mataram quase to
dos eles (s/d.:188-189). 
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A posi~áo peculiar dos apiacás em rela~áo aos caiabis e o paren
tesco remoto, que, como alegam os caiabis, os uniu algum día, explicam 
por que o período de reclusáo posterior a morte de um inimigo é mais 
curto quando o morto é um apiacá. Estes, a semelhan~a dos caiabis, náo 
tem "sangue ruim". Outros índios, e principalmente os brancas, por se
rem "muito diferentes", exigem cuidados muito maiores por parte do 
matador. 

A captura de inimigos foi documentada por viajantes, etnólogos e 
pelo SPI, como se viu. Sobre o ritual de celebra~áo das guerras - o ya
waci - os próprios caiabis ainda informam, embora náo falem sobre as 
execu~óes rituais de inimigos, e guardem silencio sobre a existencia de 
troféus de guerra. Ao contrário, fala-se com relativa desenvoltura sobre 
as execu~óes de feiticeiros, mesmo quando os acontecimentos sáo recen
tes, pois as guerras acabaram e a feiti~ria ainda é motivo legítimo para 
urna morte. 

A prática de fazer prisioneiros, registrada nos conflitos entre caia
bis e seringueiros e caiabis e bacairis, também aparece na narrativa. No 
parágrafo 2 sáo os apiacás que adotam um menino de outra tribo, que 
morre pelas máos do pai adotivo, na ro~a. Quanto aos próprios caiabis, 
"criavam vários índios nas aldeias, filhos de apiacás, suiás, crenacores e 
outros", além dos filhos de caraíbas (parágrafo 2). No mesmo trecho es
clarece-se que só os filhos de txicás náo eram levados para as aldeias, 
mas, adiante (parágrafo 4 ), o narrador ( ou o intérprete) se contradiz, 
afirmando que os caiabis só náo aprisionavam mundurucus. Informa-se 
ainda que tais capturas freqüentemente davam lugar a casamentos in
terétnicos. 

Execu~óes rituais de prisioneiros sáo descritas nos parágrafos 4 e 
10. No primeiro deles, fala-se dos cativos caiabis que os mundurucus "a
marraram fora de casa para fazer festa". Os mundurucus, a semelhan~a 
dos caiabis, tiveram, nas comemora~óes da bravura guerreira, um aspec
to importante de sua cultura. No segundo, descreve-se a execu~áo de um 
apiacá que tinha sido feito prisioneiro ainda crian~a. Urna vez adotado, 
casou-se com a filha do chefe da aldeia, e lá viveu até o dia em que se de
cidiu sua morte, para a qual ele colabora, construindo urna casa grande 
(onde seria feita a festa). Trata-se da descri~áo dó contexto tradicional 
do yawaci, ritual ligado a morte de inimigos. 

Os episódios finais, no parágrafo' 11, descrevem a aproxima~áo dos 
caiabis com os brancas, que culminam na entrada, cada vez mais intensa, 
destes em seu território, e marcam o fim das guerras intertribais naquela 
área. Até a transferencia dos caiabis do Rio dos Peixes para o Xingu, 
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portanto até meados da década de 60, há notícias de conflitos en.tre ín
dios, de um lado, e seringueiros e gateiros, de outro. A própria trans
ferencia para o Xingu, em 1966, t,al como é contada pelos caiabis, foi de
correncia imediata de um destes conflitos. Um grupo de seringueiros, 
com barracáo estabelecido a seis días de viagem de urna das malocas - a 
de Temeoni - , preparou urna armadilha para surpreender este chef e em 
sua casa. Ele costumava ficar sozinho, quando seus filhos e genros saíam 
para trabalhar, vendendo castanha em troca de artigos industrializados. 
Sob o pretexto de que iriam levá-lo para junto do filho, que se encontrava 
no barracáo, f oram os seringueiros até a maloca de Temeoni, onde o 
amarraram e violentaram sua mulher. A represália intentada pelos 
membros da familia foi frustrada pela fuga dos culpados. Estes antece
dentes imediatos, que explicam a disposi~áo de deixar o território, náo 
sem alguma relutancia, quando a proposta chega concretamente por in
termédio dos Villas-Boas, me foram relatados por um dos filhos do fale
cido chefe. 

Os conflitos com os caraíbas, como se ve, prolongaram-se até épo
ca bastante recente, mas estes, numérica, tecnológica e politicamente 
mais poderosos, impuseram urna nova política de rela~áo dos caiabis com 
os estrangeiros. As atua~óes do órgáo indigenista oficial ( SPI e depois 
FUNAI) e dos missionários foram decisivas no estabelecimento da paz in
tertribal. J á no Xingu os episódios de conflito violento com os brancos 
tornaram-se mais raros. 

O Yawac~ Ritual de Celebrafiío da Gue"a 

O mais importante momento da vida ritual dos caiabis foi, sem dú
vida, o yawaci, quando as várias aldeias se reuniam para escutar os cantos 
dos guerreiros, todos exaltando a coragem dos caiabis nas lutas contra 
outros índios e contra os brancos. Em seu contexto original, o yawaci es
tava associado a morte de um inimigo e a quebra ritual dos ossos do cra
nio, bem como a utiliza~o de cranios como troféus de guerra. A partici
pa~áo nestas a~óes era condi~áo iniciatória de jovens guerreiros, ao que 
parece. Os caiabis afirmam, reiterando a narrativa de Kupeap-Canísio, 
que as guerras acabaram, que agora todos os índios do Parque sáo ami
gos, e que os caraíbas só sáo hostilizados quando violam as fronteiras da 
terra reservada, ou quando, de alguma outra forma, se colocam defini
damente como inimigos. Mas, apesar de náo praticarem a guerra como 
antigamente, o yawaci vem sendo realizado com certa freqüencia nos úl-
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timos tempos, por motivos variados. De seus rituais, os caiabis escolhe
ram o yawaci para representar, no palco das rela~óes interétnicas, a ima
gem que mais apreciam de si mesmos. Assim, a presen~a de visitantes 
curiosos, urna homenagem festiva a urna autoridade, a realiza~áo de um 
filme sobre a vida dos índios do Xingu, ou ainda a chegada de um pes
quisador, tem sido ocasióes em que se promove o yawaci. Este ritual tor
nou-se, portanto, um dos símbolos da identidade dos caiabis, ao se apre
sentarem a estrangeiros, real~ando a singularidade de sua cultura face a 
de seus vizinhos. Ao mesmo tempo, ocorre também quando há encontros 
dos vários subgrupos caiabis dispersos, tal como acontecía no passado, 
quando as grandes festas congregavam comunidades de várias aldeias. 

Morte de inimigos, ca~a de cabe~as, e cabe~as de inimigos como 
troféus de guerra sáo assuntos ora evitados, ora enfaticamente lembra
dos, dependendo do efeito que se deseja produzir junto ao ouvinte es
trangeiro. Os caiabis tem consciencia, porém, de que em certas épocas e 
em certas situa~óes a caracteriza~áo "índio brabo" é muito pouco conve
niente, o que deve ter contribuído para o silencio em torno de certos 
elementos do yawaci ou para seu desaparecimento. Ainda boje é possível 
conversar sobre as antigas guerras sem risco de constrangimento, mas 
as mortes recentes sáo obscurecidas pela reticencia dos informantes. Fa
la-se que há colares de dentes humanos na casa de Fulano, ou que Sicra
no tem um cranio de inimigo, mas, aoque eu saiba, nenhum estrangeiro 

• 
OS VlU. 

Na verdade, o pouco que se sabe sobre os yawacis é urna soma das 
informa~óes fragmentadas dos caiabis, sobre os "antigos" yawacis, com 
observa~óes diretas de antropólogos que assistiram a amostras ou ao ri
tual supostamente completo e fiel a tradi~áo, 'porém realizado em cir
cunstancias totalmente diversas daquelas que constituiriam seu contexto 
original. Vanessa Lea ( 1977) teve oportunidade de assistir ao yawaci 
promovido em homenagem ao entáo diretor do Parque do Xingu, e o 
que pude observar foi feito para o antropólogo ver e ouvir7• Portanto, 
náo há urna etnografía do yawaci "antigo", o que comemora as vitórias 
na guerra. E muitas das práticas a ele associadas nunca chegaram a ser ob
servadas, pois sáo omitidas nas amostras ou simplesmente impraticáveis. 

7. Como meu principal interesse era a música do grupo, os caiabis organizaram um yawaci para que 
eu pudesse documentar os cantos do ritual. No Rio dos Peixes, no ano anterior, o mesmo aconte
ceu: os moradores do Posto Tatuí, da Missao Anchieta, procuraram satisfazer minha expectativa de 
conhecer a música tradicional com urna amostra dos cantos do yawaci. A amostra durou poucas ho
ras, contou com poucos participantes (todos alegando falta de treino ), e esteve longe de correspon
der a memória caiabi das grandes festas. 

• 
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Ribeiro define o yawaci como o "principal ritual caiabi, que costu
mava durar um més. Reconstitui o passado da tribo com invoca~o de 
suas investidas guerreiras para ca~a de cab~as, elemento central da cul
tura deste grupo tupi. É definido como 'festa dos bichos', simbolizando 
tribos ou clás caiabis. Na fase final é flechado e decapitado um boneco de 
embira, que representa o inimigo mítico, o añang" (1979:257). 

Pelo depoimento de Txiravé, colhido por esta autora, o boneco 
añang substituí o inimigo morto, na auséncia deste. A cabe<;a do inimigo, 
no passado, era oferecida como presente do matador a um outro, em cu
ja aldeia se fazia a festa. Os dentes humanos eram enfiados e us\ados co
mo colar pelo matador. Além disto, este podia pretender ao casamento 
com urna filha do homem a quem oferecia o troféu de guerra8• 

Grünberg assistiu a dais yawacis, o primeiro em agosto de 1966, no 
Rio dos Peixes, e o segundo em outubro do mesmo ano, no Xingu. O 
primeiro foi qualificado pelos próprios caiabis como "muito pequeno", e 
realizado, no entender do antropólogo, "sem muito entusiasmo" 
(s/d.:170). Ambos estavam relacionados ao encontro de pessoas de al
deias diferente~, e tinha m por finalidade comemorar a reuniáo dos caia-
b. 9 

lS • 

Sobre a época em que se realizava o yawaci, as informa<;óes sáo 
poucas e desencontradas. Segundo alguns dos meus informantes, a morte 
de um inimigo e remo<;áo de sua cabe<;a, da qual eram tirados os dentes 
para conf~áo de um colar, seguia-se um yawaci na aldeia onde se en
contrava o trof éu, precedido pelos preparativos indispensáveis de convi
tes as demais aldeias, e armazenamento de ingredientes necessários ao 
cawin e outros pratos, de forma a que a aldeia anfitriá estivesse em con
di~óes de abundancia para receber os convidados. Entretanto, recebi no 
Rio dos Peixes a informa~o de que o yawaci era a "festa do milho ver
de", e que seria realizada periodicamente, em fun<;áo das colheitas deste 
cereal, com o qual se prepara o indef ectível cawin ( embora seja prepara
do o ano todo, com milho verde ou seco). Informantes da mesma área 

8. "Boneco chama añang. Festa: Djawacf. Faz o boneco quem faz a festa, flecha o boneco, quando 
náo tem caraíba, quem fez a festa n6isi falou pra outro. Aí vai avisar n6s fizemos añang para voce, 
aí aquele que chegou nós chama fairá quando chegar tcm que dar pra ele, nós fez pra voca. Canta 
de boneco, fata de boneco. De manhi flecha ele, vai flechando, tem muita flecha, aí acabou flecha. 
O dono da festa tem que rcccber flecha" (Ribeiro, 1979:146-147). 

9. "Entretanto, quando Temeoni visitou a aldeia· do Posto Tatuí cm agosto de 1966, vários moljOS 
entoaram, uma noite, os cantos, que foram interrompidos As duas horas da madrugada e reinicia
dos na manhi do dia seguinte. [ ... ] Observei pela segunda vez um yawotsi cm Diauarum, no Parque 
Nacional do Xingu, quando se festejava a chegada do grupo caiabi do Rio dos Pcixes com o chefc 
Temeoni" (s/d.:170). 
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declararam, paralelamente, que "caiabi faz yawaci quando corta cabe~a 
de peáo". 

Segundo Grünberg: "A festa yawotsi constitui um cerimonial com
plexo, que, em sua forma original, se relaciona com a ca~a a cabe~as, e 
parece que, no passado, era organizada urna vez na esta~áo chuvosa e ou
tra durante a seca" (s/d.:169). 

As informa~óes sobre a periodicidade <leste ritual ou sua reali
za~áo, sem data fixa, em fun~áo da captura ou morte de um inimigo, náo 
puderam ser, até o momento, organizadas logicamente ou verificadas. 

A diferen~a do que escreveram Lea (1977) e Ribeiro (1979), os ri
tuais que Grünberg viu náo incluíam a boneca ( añang) flechada ao final 
dos cantos e dan~as. Embora náo houvesse nenhuma representa~áo de 
añang no yawaci que documentei, os caiabis xinguanos informaram-me 
que há dois tipos de boneca no yawaci: a boneca grande (añang), feíta de 
embira, e a boneca pequena ( cunumiangap, ou imagem de crian~a ), feita 
c9m ossos de gente morta pelos caiabis, amarrados com fios de algodáo. 
No Xingu já se fez yawaci com cunumiangap de ossos de suiás. No Rio 
dos Peixes náo recebi nenhuma informa~áo sobre estes objetos. 

Dos "antigos" yawacis o único observador que deixou ·registrado 
seu testemunho foi o Pe. Joáo Evangelista Dornstauder, missionário que 
contatou os caiabis na década de 50, cujas anota~óes de viagem náo fo
ram integralmente publicadas10• O Pe. Dornstauder descreveu as sessóes 
de canto e dan~a por ele observadas na aldeia de Temeoni. Segundo suas 
anota~óes, os cantos noturnos eram entoados por um homem, que se fa
zia acompanhar de urna fileira de mo~as e mullieres abra~adas, ao andar 
ou correr no interior da casa. Este homem "guiava" o canto, cuja última 
parte era repetida pelo coro, seguida do estribilho. Escutava-se as vezes a 
buzina jumiá, toca~a fora da casa, o que, segundo lhe disseram, afastava 
os maus espíritos. O instrumento mencionado deve ser o trompete que 
Grünberg (1967:69) registrou como ireruyumi'a. A primeira sessáo de 
cantos constituí urna fase preparatória, anterior a chegada de muitos 
convidados. No dia seguinte, saíram mensageiros para convidar os mora
dores de outras aldeias, levando consigo flechas e bordunas como insíg
nias dos participantes do yawaci. Chamou-lhe a aten~áo o respeito com 
que os demais escutavam os cantos do chefe Temeoni. 

A descri~áo do canto e da dan~a é compatível com as demais que 
l 

vieram a ser feítas, exceto pelo fato de que o coro de acompanhamento 

. 
10. As anota~oes de viagem encontram-se no arquivo da Missáo Anchieta, no Seminário Diamantino 

(Mato Grosso ), e pude consultá-las gra~as a gentileza dos padres da Missáo. 
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do solista era integrado algumas vezes por rapazes e homens também, o 
que, segundo meus informantes, ocorre quando náo há moc;as em núme
ro suficiente. O Pe. Dornstaude,r foi inclusive convidadq a segurar um 
dos cantores na cintura, lugar que cabe sempre a urna jovem. Nos ma
nuscritos há, ainda, men~o ao jogo de flechas, que tem analogia com o 
flechamento de añang no yawaci xinguano. No Rio dos Peixes, em mea
dos da década de 50, flechava-se um macuco empalhado - inicialmente 
os meninos, depois os adultos. 

Foi ainda este missionário o único a presenciar a parte do yawaci 
denominada pYtá-pYtá ("parado", segundo tradu~o dos informantes), da 
qual ouvi algumas referencias. Nesta fase cantam os velhos (homens e 
mullieres), aparentemente guardando o mesmo estilo, alternando-se um 
solista masculino e o coro feminino. Os velhos náo "corriam" na casa, 
como os cantores de outras idades, mas andavam lentamente. O "mes
tre" da festa ( expressáo do Pe. Dornstauder) trazia, pendurada ao om
bro, urna cabe~a de onc;a, com os orifícios dos olhos vedados por semen
tes e a pele pintada. O observador informa que o yawaci celebra urna 
fa~anha> como a ca~ada da on~a ou a morte de inimigos, aí incluídos os 
brancas. Em alguns momentos, que o observador percebeu como de "e
xaltac;ao", cantando sobre martes de seringueiros, o "mestre" trazia ao 
ombro urna cabec;a humana. Esta é a única descri~ao do yawaci em que 
aparecem os troféus. de guerra, na presen~a de estrangeiros a tribo. 

De acordo com o que observei e com as informac;óes que recebi, 
o yawaci é urna festa coletiva da aldeia ou de várias aldeias, pref eren
cialmente, com exibi~o individual dos cantores - homens · - , acompa
nhados por um coro feminino, que atua ininterruptamente. Discretas 
mas essenciais, as moc;as deslocam-se de rede em rede, movimentando-se 
pela casa toda, parando diante dos solistas e aguardando que iniciem 
seus cantos. Para urna festa "grande", é indispensável um coro firme, 
numeroso e incansável. 

Parte importante do yawaci é o convite f eito aos membros das ou
tras aldeias, para que venham também participar do evento. Estes ante
cedentes imediatos das sessóes de canto e dan~a eram indispensáveis no 
passado, e constituíam também seqQencias ritualizadas de encontros en
tre subgrupos caiabis. Para fazer os convites, saíam rapazes solteiros em 
diversas dir~óes, visitando os moradores de outras aldeias, tocando bu
zinas cujo som anunciava sua chegada. O convite é em si um ritual, que 
simula urna persegui~áo, luta e aprisionamento do convidado, como se 
fosse um inimigo. Por isto, ao escutar o som da buzina, e sabendo da 
preparac;ao de um. yawaci, os convidados fogem e escondem-se para que 
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os pareats (mensageiros) os cacem. Caso isto náo aconte~a, e os pareats 
encontrem os homens em casa, devem fincar suas flechas no cháo, com 
as pontas viradas para a rede do convidado, que, a partir de entáo, tem 
seu comportamento regulado pelas regras do convite, e sua liberdade de 
andar cerceada pela presen~a constante do pareat. É comum os convida
dos (pareavats) se esconderem e düicultarem a a~o dos mensageiros, 
for~ando-os a urna persegui~áo. 

Os informantes que atuaram como pareats, ao tempo dos "gran
des" yawacis, antes da mudan~a para o Xingu, observam que ·estas oca
sióes eram muito apreciadas, pois os mensageiros eram bem recebidos, 
onde quer que chegassem, bem tratados e brindados com comida boa e 
farta. 

As agressóes simuladas ( atirar flechas, apontar flechas, perseguir, 
dar tiros de carabina) sáo aceitas como regras a serem cumpridas: trata
-se de urna dramatiza~áo. O pareat sai pintado de urucum, talvez como se 
estivesse pronto para a guerra. Um informante contou que certa feíta foi 
como pareat a casa de um velho. Este anunciara antes que gritaria e rea
giria quando os mensageiros chegassem a .sua casa, para assustá-los. 
Quando entrou na casa do velho, ele dormia na rede, e o mensageiro tra
tou de acordá-lo, já se preparando para a persegui~o. O velho, no entan
to, em lugar de fugir, carregou o pareat em dire~áo a urna panela sobre o 
fogo, gritando para sua mulher: "Cozinha ele para mim!''. Em seguida, 
tentou colocar o mensageiro sobre o jirau, como a ca~, e este defendía
-se, mas sem luta, pois nada se deve fazer nestes casos. O velho cantava 
sobre mundurucus e comportava-se como se fosse um mundurucu, que 
come carne humana, segundo os caiabis. Representaram assim urna luta 
entre dois grupos étnicos inimigos. Dos antecedentes a parte central, ou 
seja, dos "convites" as sessóes de canto e dan~a, que tem lugar na aldeia 
anfitriá, há no yawaci urna concentra~áo de símbolos ligados a guerra. O 
inimigo morto é o tema dos cantos, é representado por um troféu de 
guerra e corporifica-se naqueles caiabis que sáo alvo dos convites, que 
tomam a aparencia de expedi~óes guerreiras. 

O yawaci tem como "dono" um indivíduo (chef e de urna casa ou 
grupo de casas), que o promove, oferecendo a maior parte das comidas e 
bebida ( cawin ), que come~a a ser preparada com dias de antecedencia. O 
convite as demais aldeias, que permitt( reunir um grande número de can
tores e cantoras, náo foi feíto em 1981, quando vi umyawaci em urna al
deia caiabi xinguana. Por acaso havia algumas familias de outras aldeias 
hospedadas na casa de Domingos, o "dono" deste yawaci. Domingos era 
o "dono" da festa, em parte, por sua disposi~áo em realizá-la especial-
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mente para que eu pudesse ver e ouv.ir os cantores caiabis, em parte por 
ocupar a única casa grande da aldeia, que fora construída poucos anos 
antes para outra festa, a única copi espa~ bastante para abrigar a todos, 
e com um longo corredor central onde se dan~ e canta. Cada homem 
deve cantar um certo número de vezes consecutivas: no caso, cada um 
cantou duas vezes (dos cantos registrados por Grünberg infere-se que 
cada homem, na ocasiáo, cantou trés vezes ). Todos instalaram-se na casa 
grande, com mullieres e filhos, e a seqüéncia . de exibi~es masculinas 
obedeceu a disposi~o espacial informal dos cantores. Depois que cada 
hornero cantava ( duas vezes ), passava-se ao seu vizinho, e assim por dian
te, até que se completasse o circuito completo da casa. Voltava-se entáo 
ao primeiro cantor, que recom~ava novo circuito. Nenhum homem exe
cutava duas vezes o mesmo canto, embora alguns temas se repetissem: 
durante a noite, vários homens cantaram que "derrubaram pau onde ma
caco dorme", por exemplo. 

Este yawaci durou poucos dias, sendo que, nos primeiros, cantava
-se do final da tarde até meia-noite, mais ou menos, e, nos últimos, até o 
amanhecer. Durante o dia as pessoas descansavam, retomando apenas 
parcialmente as atividades rotineiras. 

A festa tem duas fases: na primeira, todos cantam, sentados, dei
tados ou em pé, porém sem dan~ar; na segunda, canta-se, primeiro sen
t~do ou deitado, depois dan~ndo no corredor central da casa. O grupo 
de m~as que compóem o coro desloca-se até perto da rede de um can
tor, e · espera que ele comece seu canto. As vezes apressam-no, dizendo: 
"Canta, titio", por exemplo. Mas isto pode demorar até vinte minutos, 
até que, subitamente, o canto tem início, de forma sussurrada, pratica
mente inaudível. Esta parte do canto náo é executada propriamente para 
a audiéncia. Em voz baixa, com a cab~a enfiada dentro da rede ou 
mesmo coberta, o cantor caiabi faz entáo urna apresenta~o absoluta
mente peculiar. Neste momento as m~ do coro esfor~m-se para 
compreender o que ele diz, pois tém que repetir sua frase, mas nem 
sempre o conseguem. Mesmo cantando em pé, o solista propositadamen
te volta as costas para o coro e para o centro da casa, apoiando-se em um 
dos esteios da casa, e, cab~a sobre o bra~o, canta para o cháo, ou para si 
mesmo, olhando para o nada. Toda sua postura faz crer que ele está "fa
bricando" ou rememorando um canto, mas é igualmente possível inter
pretar este comportamento como fez o Pe. Domstauder nas suas ano
ta~es: tratar-se-ia de enfatizar a regra de conduta que reza que náo se 
deve falar olhando diretamente para os olhos de algué~. Finda esta pri
meira parte, o cantor se levanta, ou deixa o lugar onde estava, e anda até 
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as armas com as quais dan~rá. Já de posse delas, dirige-se ao corre- · 
dor central e aí dan~a, empunhando a borduna e as flechas ( ou rifle), 
acompanhado de perto por urna das nio~s, que já o segura na cintura, 
porém colocando-se atrás dele. Alguns passos atrás, o restante do coro 
feminino. Dan~ndo, ele repete, em voz alta, o mesmo canto que iniciara 
antes. Quando com~ esta fase, a letra do cantojá foi dita antes, e o co
ro a repete, intercalando um refráo entre os versos. É neste momento 
que a audiéncia se manif esta, comunicando publicamente sua opiniáo 
sobre o canto, o que náo impede o cantor de seguir sua exeeu~o até 
o fim. 

Durante a dan~, o canto assume urna nova fei~o, ganhando regu
laridade rítmica. O cantor "corre" de urna extremidade a outra do espa~ 
central da casa, batendo os pés no cháo, com mais oú menos for~a e so
noridade. Alguns cantores fazem estes passos com muita énfase, tornan
do o pisar urna percussáo que acompanha o canto. As mullieres, lado a 
lado e com os. bra~os passados sobre os ombros ou em torno da cintura 
urna das outras, repetem os movimentos na mesma dir~áo, mas arras
tam os pés, ao invés de baté-los no cháo. Depois de quatro ou cinco pas
sos para a frente, o solista "corre" no mesmo lugar, volta dois ou trés 
passos, depois "corre" adiante novamente, até alcan~r o fim do corre
dor. Vira-se, entáo, sempre como coro por detrás, e volta a fazer o mes
mo na dire~áo contrária. 

Celebra~óes dos feitos de guerra, incluindo ca~s de inimigos 
como troféus, foram encontradas também entre os mundurucus e os ca
vaíbas, grupos tupis da área do Tapajós. Entre estes últimos, o ritual to
mava o nome do próprio troféu - aka.ngwéra toryva - , acessório indis
pensável a dan~a do guerreiro. O ingresso dos brancos no sistema de re
la~óes intertribais preexistente também determinou, para estes grupos, 
altera~es profundas nas práticas associadas a guerra. Os cavaíbas, como 
os caiabis, moveram guerras contra os seringueiros, servindo-se de valo
res culturais tradicionais para fazer frente ~ penetra~o em seu território, 
mas f oram for~ados a abandonar finalmente as expedi~es guerreiras. 
Agora circunscritas a eventuais conflitos com moradores das v~inhan~as 
de seu território, ou a .in~asores, as. guerras dos cavaíbas acabaram por 
desaparecer, e com elas desapareceram também os rituais antes mencio
nados (Kracke, 1978). 

Para estes grupos, a execu~o de feiticeiros permaneceu como 
um dos poucos domínios em que a morte de certos indivíduos - conside
rados inimigos - é sancionada. Segundo Murphy (1978), este se tornou 
um dos únicos canais possíveis de vazáo da agressividade, culturalmente . 

• 
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valorizada entre os mundurucus11• O mesmo pode ser dito com rela~áo 
aos caiabis, para quem os feiticeiros sáo sempre membros de outras et
nias: para os caiabis xinguanos, os feiticeiros estáo entre os grupos do Al
to Xingu ou entre os "suiás novas"; os caiabis do Rio dos Peixes suspei
tam de "macumbeiros" apiacás, seus vizinhos mais próximos. A eren~ na 
feiti~ria e a necessidade de execu~áo dos f eiticeiros ainda f ornecem mo
tivo legítimo para a elimina~áo de um ser humano. Apesar destas seme
lhan~s, os caiabis foram, destes grupos, os únicos que conservaram - ou 
retomaram - seu ritual de comemora~áo das vitórias na guerra. 

Os dados disponíveis sobre o yawaci evidenciam sua conexáo com 
a guerra, com a troca de nomes e mudan~ do status dos indivíduos, bem 
·como a importancia do papel social dos guerreiros e prescri~es rituais, 
as quais devem se submeter os matadores. 

A reclusao do gue"eiro 

Entre os caiabis, todos os indivíduos, homens ou mullieres, que se 
encontram em estado de reclusáo por ocasiáo de um rito de passagem, 
sáo ditas mya6. lsto vale, portanto, para as mo~as durante a reclusáo da 
puberdade, e para os homens quando da morte de um inimigo. As res
tri~óes alimentares e de comportamento, além do confinamento dentro 
da casa, caracterizam este estado, mas o rigor com que sáo aplicadas e o 
tempo de dura~áo do confinamento variam de um caso para outro. Se
gundo um informante: 

Se matar branco tem que ficar preso muito tempo, náo pode mexer com fogo, náo ' 
pode olhar para o urubu, porque tem careca e pode ficar care~; quando sai tem que botar 
pano na cab~, para o urubu nao ver, e só pode olhar para o pé; nao pode olhar rabo de. 
tucano senao sai sangue das gengivas; nao pode rir senao fica louco, falando muito; nao po
de brincar com crian? senao as crian?S nao saem mais de cima, nao te largam mais; quan
do banha tem que por o pé rio acima e a ca~ rio abaixo, senio sai urna bola pela bunda, 
que a gente tem lá dentro. Isto sai também se mexer no fogo. Ficava quatro meses preso. 
Depois disto a máe pode preparar c0mida e pode levar para todo o mundo provar. Tem que 
fazer comida pra bastante gente. Se nao dá comida, aí o filho nao vai dar nunca mais. 

Todas estas restri~es e prescri~óes sáo aplicadas com rigor, quan
do o mort~ tem "sangue ruim": é o caso dos brancos, dos mund.urucus, 

11. "A guerra era a ocasiáo ideal para aflorar a hostilidade latente, o que tinha a dupla vantagem de 
fornecer uma válvula de escape e exigir solidariedade ao colocar a tribo contra um inimigo co
mum. O fim da guerra deixou apenas a execu~o dos feiticciros como a única ocasiio cm que a 
violencia era perdoada" (Murphy, 1978:149). 
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dos txucarramáes, dos canoeiros. O matador s6 é dispensado de ritos táo 
rigorosos se o morto é um caiabi mesmo ou um apiacá, gente de "sangue· 
igual", "mesmo sangue". 

Quando a mae fala: "pode sair da rede, voc! nao é mais my°", o pai faz urna boneca 
igual macuco (inamuangap) de palha de milho e bota em cima do pau da ·casa e chama 
o mya6 para flechar o macuco. O mya6 levanta com cara muito séria e atira. Tem que acer
tar bem, porque se errar, vai errar sempre. Levanta sério porque ainda é m)'a6. Aí todo o 
mundo grita e dá parabéns se acerta porque aí dizem que vai acertar sempre. 

Este depoimento ajuda a entender a cena· do yawaci presenciada 
por Dornstauder, em que vários rapazes - talvez saindo da reclusáo -
fl.echaram um macuco empalhado durante a festa. Ele traz um pouco de 
luz, também, sobre as bonecas usadas atualmente no Xingu como alvo 
dos fl.echeiros (añang, já observada, e cunumiangap, apenas mencionada). 
Tudo faz crer que a representa~o material de añang seja urna inova~áo 
xinguana, mas o flechamento de artefatos náo é. O yawaci, portanto, é 
também um rito de transforma~o de jovens em guerreiros e ca~dores, 
seja porque revelaram bravura na guerra, porque participaram de urna 
ca~da de on~a, ou quebraram ossos de inimigos. Em urna sociedade na 
qual o confronto com outros grupos étnicos desempenhava papel ne
cessário na defini~o do status masculino, o final das guerras deve ter ti
do implica~es consideráveis. 

Grünberg náo menciona nenhum· rito especial praticado peló guer
reiro que mata um ·inimigo, exceto a obten~o de um novo nome 
(s/d.:157). Refere-se ao estado de meauoo como aquele posterior aos ri
tos iniciatórios da puberdade masculina, quando os garotos tem cerca de 
treze anos. Estes ritos - sem rela~o com o yawaci - efetuam-se, através ~ 

da reclusáo, restri~es alimentares e subseqüente tatuagem. Trata-se da 
tatuagem facial distintiva deste grupo, que todos os homens e mullieres 
usavam no passado, mas que atualmente náo se faz mais. Ao contrário da 
tatuagem tribal, as tatuagens individuais, no peito, bra~os e pernas, sáo 
admiradas. É raro encontrar jovens de menos de trinta anos, homens ou 
mullieres, com a tatuagem facial, mas muitos tem tatuagens individuali-
zadas em outras partes do corpo que náo o rosto12• 

12. Sobre a inicia~io masculina, Grünberg escrcveu: ~"De acordo com Maircrü, esta cerimónia só se 
realiza para meninos de tempos em tempos, quando 'há número suficiente'. De manhi bem cedo 
os rapazes sio 'trancados' na maloca, nio podem falar uma palavra, nem comer nada além de uma 
variedade preta de milbo (avatsi'un), ou mesmo beber. O pan~ e Temeoni falam entio com eles, 
e o primeiro executa a tatuagcm. A noite, Temeoni toca a flauta de pi e canta para eles; cada ra
paz recebe outro nome de scu pai, podendo casar-se mais tarde" (s/d.:136). 
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A prática dos ritos pubertários, entre os caiabis do Xingu, par~ 
estar em decadencia para os rapazes, mas mantém-se para as mo~as, por 
ocasiáo da primeira menstrua~áp. Se de fato a maturidade social mascu
lina esteve ligada a participa~áo nas lutas, ca~adas de on~a ou quebra 
ritual de ossos de inimigos, o fim das guerras explica a decadencia do 
complexo de ritos iniciatórios dos rapazes, dos quais apenas permanece 
a renoma~o. A reclusáo dos matadores, que ocorre quando da morte de 
feiticeiros, por exemplo, ainda é cumprida. 

A reclusáo dos m)'ao náo difere substancialmente em se tratando 
de homens ou mullieres. As mo~as recém-entradas na puberdade ficam 
também confinadas, náo podem cozinhar ou mexer com fogo, devem pas
sar a maior parte do tempo deitadas na rede, a máe deve banhá-las den
tro de casa, náo podem conversar, nem fazer algodáo; sempre que forem 
obrigadas a se levantar, devem andar coma ca~ babea e náo olhar di
retamente para os outros, além de obedecer as restri~óes alimentares. O 
mais importante é náo falar muito, "porque senáo fica louca". Feíto isso, 
as mo~s também ganham novos nomes. 

Nomes e tatuagens 

A seqüencia "quando brigava com outro índio, voltava e fazia fes
ta, tatuava todo o mundo e dava nomes", descri~o sumária do contexto 
do yawaci, fornecida por um informante, vincula os nomes a prática de 
guerra. Ela náo ocupa o mesmo lugar na experiencia social dos caiabis, 
mas as tatuagens individuais, assim como o acréscimo, ao longo da vida, 
de novos nomes, continuam tendo vigencia. Nomes, tatuagens, guerra 
e yawaci podem ser tratados juntos, na medida em que formam um com
plexo que diz respeito ao ciclo de vida dos indivíduos, e aos mecanismos 
de passagem de urna categoría social a outra. 

Nomes e tatuagens sáo mecanismos indicativos de pertinencia ao 
grupo caiabi, e de distin~áo individual no seio do grupo. <;:ertos nomes 
estáo associados a tatuagens individualizadas. Portanto, refletem duplá
mente a preocupa~o de dist.in~áo tribal e inclusáo dos indivíduos dentro 
de um grupo, e de distin~áo individual no interior deste grupo cultural-
mente uniforme. · 

Todos os caiabis tinham, no passado, tatuagens faciais praticamen
te invariáveis, obedecendo a padróes básicos, que distinguem apenas o 
sexo: tra~os que saem do canto .da boca em dire~o as orelhas, podendo 
circundar a boca, para os homens; tra~os que saem do canto dos olhos 
em dire~áo as temporas, tra~s verticais sobre as pálp~bras e tra~os ver-
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ticais ou linhas pontilhadas verticais no queixo, para as mullieres. Hoje, 
tatuam-se os jovens, poupando o rosto, quando assim o desejam. 

·Estas tatuagens tribais eram executadas por ocasiáo dos ritos da 
puberdade, e numerosas precau~es eram tomadas para que a tinta de 
jenipapo 'aderisse a pele e escurecesse bastante. Algumas comidas fica
·vam expressamente proibidas: comidas "brancas" impedem a fixa~áo da 
cor; outras eram recomendadas. Urna das razóes que as mulheres alegam 
para o abandono da tatuagem é o sofrimento que significa tatuar as 
pálpebras. Aquelas que o fizeram lembram os días que passaram confi
nadas, com o rosto inchado. Além da dor, pressóes culturais fortes 
determinaram o abandono da tatuagem facial, tornando os caiabis mais 
parecidos com outros índios que náo usam este tipo de ornamenta~áo ir
reversível do corpo, e com os brancos. Urna mulher, cuja tatuagem estava 
esmaecida, explicou que seu ex-marido bacairi deu-lhe diversos "remé
dios", para apagar os desenhos do rosto. 

Além destas, as tatuagens individuais masculinas eram f eitas 
quando da morte de um inimigo, simultaneamente a renoma~áo. Apesar 
de náo fazerem guerras como antes, os caiabis adquirem novos nomes 
em situa~óes que consideram análogas. Quando tomaram parte da 
atra~o dos crenacarores, todos os caiabis ganharam novos nomes, como 
se os tivessem obtido em vitórias contra inimigos: Massi chamou-se Ka
vit, que designa as cicatrizes que os crenacarores tém pelo corpo, em 
conseqüéncia das escarifica~óes; Moroaiup chamou-se Perun, que é a ce
ra que os crenacarores passam na ca~, junto com urucum; e assim por 
diante. A participa~áo nesta expedi~o foi entendida pelos caiabis como 
"amansar índio brabo", atua~o que teve significado· análogo ao das in
cursóes guerreiras do passado, embora náo tenha resultado em 
agressóes. Esta expedi~o f oi o fato que, mais recentemente, deu lugar a 
urna renoma~o generalizada dos homens. Náo consta que tenham trazi
do novos nomes para suas esposas e filhas, como no passado, quando ma
tavam mullieres estrangeiras e renomavam as mullieres caiabis. 

Acontecimentos pouco comuns ou acidentes no mato, em viagens, 
em ca~adas, também sáo oportunidades de acréscimo de mais um nome 
e tatuagem ( ou um dos dois ). Estes nomes nem sempre chegam a superar 
o anteriormente usado, embora este seja o desejo do indivíduo. Yawari, 
por exemplo, conhecido por todos po~ este nome, o mais usado de seu 
repertório ( quatro nomes ), deu a si mesmo o nome de Iuarapeó, nome 
de um espinho, quando foi coletar mel e sofreu um acidente, caindo so
bre um touceira de espinhos. Pouquíssimas pessoas usam este nome. Foi 
ao Rio Peixoto, na expedi~o chefiada por Cláudio Villas-Boas, e prepa-
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rou mingau de a~í durante a viagem. Tomou o mingau sem coar e engo
liu um bocado de sementes. Autonomeou-se entáo Semente de A~í, mas 
este é outro de seus nomes que poucos adotam. 

' Se considerarmos que há urna correla~áo entre a extensáo do 
repertório de nomes e o prestígio individual, nomes que náo tem re
conhecimento público náo tem grande valor. A busca · individual de no
vos nomes ou de novas tatuagens depende essencialmente da legitima
~º informal, pela comunidade, da situa~áo que determinou a mudan
~ª· Como as situa~óes que permitem, contemporaneamente, o acrésci
mo de novos nomes sáo também novas, nem sempre há consenso quanto 
a sua validarle. Sem guerras e sem execu~óes rituais de inimigos, as 
aquisi~es de novos nomes tem que ser feitas em outras bases, caso 
os caiabis continuem a fazer uso deste mecanismo, na defini~áo das po
si~óes sociais dos indivíduos ao longo da vida. Com rela~o aos nomes 
foi o que se deu. Embora nenhuma investiga~áo específica tenha sido fei
ta sobre as tatuagens, parece que elas estáo se desligando progressi
vamente deste conjunto de valores, e sua continuidade está a merce do 
gosto individual de um ou outro jovem. 

A tradi,iio gue"eira nos cantos do yawaci 

Os caiabis cantam no yawaci as guerras que fizeram contra outros 
índios e contra os brancos. Supóe-se que sejam fatos reais, que acontece
ram no passado, mas náo necessariamente protagonizados pelo cantor. 
Os rapazes que tem agora entre quinze e 25 anos náo participaram de 
nenhuma guerra, mas cantam durante o yawaci os episódios aprendidos 
de outros membros do grupo. Eles náo cantam bem, na opiniáo dos mais 
velhos, seus cantos sáo curtos e eles "falam pesado", o que parece querer 
dizer que eles náo tema fluencia de um velho no cantar, e náo sáo capa
zes de narrar um episódio com detalhes. Deve-se levar em considera~o 
que, sendo o ritual a única forma de aprender e de treinar ( náo se canta 
gratuitamente e náo há nenhum tipo de ensaio ), o fato de ele náo ser 
realizado regularmente reduz as oportunidades de aprimoramento dos 
cantores. Apesar desta ressalva, lembro o que escreveu o Pe. Dornstau
der sobre a respeitosa aten~o da audiencia, enquanto o velho Temeoni 
cantava, há trinta anos. Ainda boje, é ponto pacífico que os velhos can
tam bem. 

O tema central do yawaci é "o que eu matei": o inimigo morto, na 
maior parte das vezes, náo é mencio~ado diretamente, mas por meio de 
urna metáfora. Assim "pau" mencionado no éanto é sempre "gente". "Eu 
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derrubei pau" significa "eu matei gente". ''Pau cujas folhas tem cheiro" 
indica que o morto era um homem branco, pois os brancos "tem doen~ 
·e gripe", associados com um cheiro característico. Os brancos podem 
ser designados também por "pé de fumo", já que gostam de fumar. "Pé 
de pequi" sáo os suiás, ou as tribos alto-xinguanas que comem pequi. 
"Pé de jenipapo" sáo os txucarramáes, que usam tinta preta no cor
po. Alimentos que os caiabis identificam como característicos das die
tas de certos grupos também passam a designar etnias, nos cantos do ya
waci. Assim, os txucarramáes também aparecem como "caldo de tatu", 
e os apiacás como "mingau de amendoim",, que, segundo os caiabis, é seu 
minga u preferido. Em outros contextos, mingau · (cawin) significa san
gue, e "cawin podre" ou "cawin azedo", pessoas mortas, cujos corpos 
já apodreceram. · 

Um dos temas mais freqüentes é añang - traduzido por boneca 
ou espírito - numa referencia ao sobrenatural añang (e a boneca que o 
representa), epítome da guerra13: 

O que ele está falando? 
O que añang está falando? 
Eu nao estou entendendo a fala 
Acho que ele está nos xingando 
Voces estao escutando? 
Nao estou entendendo o que está falando 
Bu acho que ele está sabendo de nós 
Eu achoque añang está nosxingando [canto de Kupeianin]. 

O uso de figuras de linguagem encobre o morto e a a~áo de matar 
("derrubar pau", por exemplo ), ou o. matador. No primeiro caso, que. é o 
mais comum, os caiabis cantam suas "ca~adas": que mataram muitos ma
cacos, que prenderam o filhote de jaburu, que náo tem medo. da on~a etc. 
No segundo, fala-se sem rodeios do morto, mas oculta-se o matador, que 
é geralmente o próprio cantor, como no canto a seguir, em que a arma de 
guerra transforma-se por metonúnia em sujeito da a~áo: 

Bu vou contar a história da borduna que matou gente 
Vou contar a história do índio apiacá 
No córrego onde fizerarn guerra 
[ ... ] [canto de T)'massangué]. , 

13. Añang, sobrenatural extremamente perigose e hostil que habita a mata, é derrotado em um mito 
por dois rapazcs caiabis durante uma luta-dan~a. 
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Outro procedimento para ocultar a identidade do morto é o em
prego de denomina~es sujeitas a interpreta~óes variadas pelos ouvintes. 
Um canto que falava de um certo Boca Riscada foi compreendido de 

' maneira diferente por informantes diferentes. Segundo um deles, Boca 
Riscada dever ser apiacá, pois estes índios tatuam a boca. Segundo outro, 
o canto fala de urna luta antiga contra os crenacarores, pois recordava
-lhe o seguinte episódio: tendo encontrado indícios de que os crenacaro
res estavam coletando inajá, os caiabis aguardaram, acampados no local, 
que estes voltassem para buscar o restante. Seus inimigos foram entáo 
flechados e mortos: 

Eu vou falar 
Aquele que esperou e veio buscar inajá 
Aquele Boca Riscada 
Na hora que veio buscar inajá 
Ficou esperando até o arnanhecer [canto de Kupeap]. 

Mais raramente, os inimigos sáo designados por termos de par~n
tesco, como no canto a seguir, que fala do "meu avo" (teiamuin ). Trata
-se da história de luta contra os brancos, que os caiabis chamam também 
teiamuin: 

Eu nao tenho medo do meu avo 
Eu fico brabo com meu avo 
Entrei com meu avo dentro da casa 
Porque ele entrou em urna por~o de casas 
Entrei com ele dentro de muitas casas 
Eu tenho pena do meu avo, mas tenho coragem de falar com ele 
Eu nao tenho medo 
Entrei com ele na casa cheia de pregos [canto de Kupeap). 

O emprego sistemático das metáforas, apoiadas nos elementos da 
natureza capturados pelos homens, aproxima a ca~a e a guerra, como ex
plicitamente cantou um caiabi: 

Eu sou bom ca~dor 
Eu matei macaco 
Eu cacei macaco 
Tá vendo que cacei macaco? [canto de·Yawari]. 

Entretanto, é possível encontrar alguns cantos - mais raros - que 
falam diretamente da guerra: 
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Conta aquele que vocé tinha matado 
Aquele que carregava algodao 
Aqueta mulher que vore matou 
Índia apiacá 
Contalogo · 
Aquela que veio para casar [canto de Domingos], 

contrastando fortemente com outros, onde tudo é velado: 

Cuidado, toma direito o cawin 
Cawin é quente 
Está fervendo 
O cawin de urucu [canto de Takaperun]. 

A linha de algodáo, um bem feminino, fabricado e manuseado pe
las mullieres, está presente nos cantos sempre que há urna mulher envol
vida no episódio. No canto a seguir, "linha de algodáo" é a filha do can
tor, que ele se recusa a dar em casamento ao inimigo: 

Quando vocé procura rolo de linha 
Quando vore procura linha 
Eu tenho raiva de vore 
Por isso nao mostro a linha 
Eu escondo minha linha 
Quando vore vem para noivar 
Eu náo dou minha linha 
Procura onde alguém aceita vore [canto de Domingos). 

Cada um dos versos dos exemplos acima corresponde a urna frase 
musical do solista. Entre eles o coro insere um estribilho, cujas palavras 
pontuam o canto, sem acrescentar-lhe novos conteúdos verbais. 

Neste trabalho procurou-se comentar urna narrativa e alguns can
tos rituais de um grupo indígena, que orientava suas rela~óes com o uni
verso exterior a tribo, e suas próprias defini~óes ideais de papéis sociais, 
pela guerra. Nas últimas décadas, os caiabis vém lidando com a auséncia 
desta, e com a entrada em um sistema de rela~es interétnicas, no qual 
agressóes viole~tas sáo fortemente condenadas. A julgar pela narrativa 
de Kupeap-Canísio e pela realiza~áo do yawaci (que tem acorrido por di
versas vezes nos últimos anos), o grupb recorre ao passado guerreiro pa
ra falar de si mesmo e para elaborar sua identidade. A documenta~o 
existente sobre os caiabis, no século passado e na primeira metade deste, 
ainda que limitada, caracteriza estes índios como guerreiros. Suas pró-

• 
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prias tradi~es orais, no entanto, ass~alam, com muito mais nitidez, a 
importAncia das guerras no passado, tal como representado e compreen-
dido boje. • 

Embora os brancos tenham sido objeto do mesmo tipo de trata
mento dispensado as etnias inimigas, impuseram-se, e for~ram os caia
bis a adotar urna estratégia de aproxima~o, que nem sempre resultou 
em rela~es pacíficas. Entre outras coisas, os brancos· tornaram-se forne
cedores únicos de urna série de bens que transformaram seu modo de vi
da, e tornaram-se indispensáveis. O f101 das guerras marca o início de 
novos tempos (por oposi~áo ao "tempo dos antigos", de que falam os 
caiabis ): nestes, sabem que sáo índios tutelados, tal como os demais, cuja 
terra, garantida pela lei do Estado brasileiro, ainda é alvo de cobi~a. 

A narrativa de Kupeap-Canísio e os cantos do yawaci revelam a 
presen~a vigorosa da guerra na escala de valores dos caiabis, que conti
nuam prezando a bravura e a atitude de hostilidade face a outros grupos 
humanos como qualidades masculinas fundamentais. Na vizinhan~ de 
outras etnias - com quem compartilham urna série de problemas e ex
pectativas - , retomam aquilo que parecia destinado a cair no esqueci
mento: o ritual de celebra~o da guerra, a apresenta~o dos homens en
quanto ca~dores/ guerreiros diante do grupo e diante de estrangeiros. 
Nas exibi~óes públicas foram abolidos os elementos que poderiam pare
cer selvagens ou abomináveis aos estrangeiros, os troféus de guerra, que 
colocariam os caiabis na incomoda situa~áo de "índios brabos", que eles 
decerto conhecem e que sabem ser capaz de atrair represálias. 

Como os indios Caiabis Faziam Gue"a com Outros indios 

(Nan-ativa de Kupeap-Canfsio) 

1. Quem primeiro fez guerra com os caiabis foram os índios mun
durucus. No com~o, os caiabis náo tinham faca, nem facáo, nem macha
do. Mas tinham machado de pedra e é com isto que eles faziam ro~. 
Eles viveram muito tempo com o machado de pedra. Quando eles desco
briram este machado de pedra, eles .pegaram muito e espalharam pelas 
outras aldeias. Só os velhos é que .amolavam estes machados. Todo o 
pessoal da aldeia botava o machado de ped.ra em frente do velho e pedia 
para amolar. Entáo os índios mundurucus vieram fazer guerra com os 
caiabis, porque eles queriam matar os caiabis. Quando eles chegaram lá, 
os caiabis tomaram os facóes e machados de caraíba que eles tinham. E 
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flecharam um mundurucu. Trouxeram facóes pra aldeia. O facáo grande, 
eles quebravam aos peda~os e faziam faquinhas. O machado de caraíba, 
eles emprestavam para outras aldeias, e passaram a usar só isto para ·fa
zer ro~, e guardaram os antigos machados de pedra. Depois que ~les fo
ram visitar outras aldeias, outros caiabis viram o facáo. E pediram para 
quebrar no meio. O ferro, eles batiam na pedra pra fazer faca pra eles. 
Primeiro, os antigos náo tinham nada, nem faca, nem facáo. Quando ma
tava bicho, pra repartir, cortava com taquara e tira va as tripas com pon ta 
de flecha. Depois que os caiabis descobriram que os mundurucus tinham 
facáo e machado, eles foram lá e tomaram tudo. Entáo repartiram tudo. 
Mas náo tinham enxada pra cavar a terra pra fazer ro~a, e usavam o ma
chado e as pontas de facáo. Os outros índios, os canoeiros, foram os que 
primeiro descobriram o machado de pedra. Apiacá também. Para fazer 
colar, eles furavam o tucum com dente de piranha e dente de macaco. 
Índio apiacá também náo tinha machado, como os caiabis. 

2. Os avós dos apiacás eram ~urumucai e a mulher Morefan, e es
tes contavam muitas histórias para os apiacás. Antigamente os apiacás 
moravam junto com os caiabis, depois separaram. Yurumucai e Morefan 
contavam histórias dos apiacás para os caiabis, como os antigos viviam. 
Contava que náo tinha machado, s6 machado de pedra também. More
fan morava junto com os caiabis. Os caiabis foram entáo pro território 
dos crenacores, quando f oram ca~ar no mato. Os crenacores mataram 
urna mulher caiabi, e eles ficaram brabos e mataram Morefan. O marido 
dela ficou brabo. Aí chegaram vários índios tapuinins nas aldeias apiacás 
e atacaram; mataram muitos apiacás. Depois os mundurucus chegaram 
nas aldeias caiabis para brigar. Este grupos estavam sempre em guerra. 
Entáo, enquanto Morefan estava viva, ela falou pro caiabi: "Quando os 
índios chegam pra atacar, vocés náo podem correr. Tém que ficar dentro 
da casa pra jogar flecha. Os apiacás faziam assim". Mas mesmo apesar 
de ela ter dito isto, alguns caiabis correram. Depois chegaram outros ín
dios pra atacar também, que usavam osso no nariz (puingaracans ). Os 
apiacás pegaram um filho de outra tribo (Cuataw}'rá), quando eles ataca
ram, e criaram; passaram uns tempos com ele. Um dia foram a r~ bus
car amendoim e levaram o menino. A mulher falou: "Deixa o menino no 
cháo andando por aí se ele chorar". O marido ficou com ele no. colo, en
quanto a mulher ia pegar amendoim. ,O menino chorou muito e o marido 
matou. Quando ela voltou, perguntou pelo menino: "Cadé o menino?" O 
marido contou que tinha matado. Eles entáo cozinharam o menino na 
panela. Depois, tinha uns índios de duas caras que chegaram na aldeia 
dos apiacás ( tapuiniauais ). Quando joga flecha o da frente é que joga. 
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Quando acabam ~s flechas, o de trás com~a a correr e o da frente enco
lhe. Tinha muitos destes índios. Os apiacás antígos falavam assim: "A 
gente fica aquí mesmo. Se os outros vem atacar, a gente ataca também". 

' O velho apiacá que falou isto náo tinha medo porque ele tinha um pes-
soal muito grande para defende[-lo]. Ele dizia: "Náo tenho medo porque 
meu pessoal é muito". Entáo os caiabis f oram lá e ~cabaram com o pes
soal dele. Entáo ele resolveu se entregar porque estava com medo de 
morrer também. Quando os caiabis brigaram com todos os apiacás e o 
velho ficou sozinho, os caiabis queimaram ele e deram o nome de Yuru
mucai. Os apiacás de outras aldeias entáo se separaram dos caiabis que 
moravam no Teles Pires e fugiram entáo pro Rio dos Peixes. Aí eles des
ceram o rio pra morar mais longe. Estes apiacás que se separaram eram 
amigos dos caiabis. Os de outras aldeias náo gostavam dos caiabis. E bri
garam com seus próprios parentes por causa dos caiabis. Depois os caia
bis flecharam urna mulher apiacá, chamaram[-na] T)'maíp porque flecha
ram[-na] na perna. Móra era outro nome dela, o. nome apiacá. 

3. Os caiabis falaram entáo: "Náo há mais índios no Xingu. Nós 
acabamos com os txucarramáes. Só um resto deles está morando aí 

.1 no rio Arinos". Aí os caiabis pensaram: "Os caraíbas acabaram com 
os txucarramáes. Ou nós acabamos com eles, ou foram os txucarramáes. 
Tem muito caraíba agora e nós náo estamos vendo os txucarramáes". Os 
suiás primeiro moravam no Teles Pires. Mas eles brigavam muito com 
os caiabis e com os outros índios, por isto eles foram pro rio Arinos. 
Os caiabis criavam vários índios na aldeia, filhos de apiacás , suiás, crena
cores etc. Só náo levavam pra aldeia filho de txicá, embora brigas
sem com eles também. Mas só pegavam adultos. No com~ eles também 
pegaram ftlho de caraíba e levaram pra aldeia pra criar. Pegaram fi
lho dos canoeiros também. Depois que pegaram estes índios, eles come
garam a casar com outros índios também. Por isto os índios tem costume 
de casar com índios de outras tribos. Vários caiabis casaram[-se] também 
com caraíba. 

4. A única tribo que os caiabis náo levavam pras aldeias era mun
durucu. Mas os mundurucus levavam caiabis pras aldeias deles. Certa vez 
levaram dois rapazes e amarraram fora da casa pra fazer festa. Mas um 
dos rapazes escapou e os mundurucus náo conseguiram pegá[-lo]. Passou 
muito tempo e os parentes já tinham até esquecido dele, de tanto que ele 
demorou. Um dia eles viram alguém vindo pelo caminho, e era um dos 
rapazes que os mundurucus tinham levado. Ele correu e abragou seus pa
rentes. Primeiro náo lhe perguntaram nada: fizeram comida e levaram 
(-no] para casa e deram[-lhe) comida. Depois pediram pra ele contar o 
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que tinha acontecido lá. Ele falou que tinham judiado muito dele, bate
ram· muito, e amarraram fora da casa pra fazer festa, mas que ele tinha 
escapado e o outro rapaz náo. Quando os mundurucus levavam gente 

. pras aldeias deles, vários eles matavam e vários eles casavam. Se era ho
mem eles casavam com suas filhas, se era mulher eles casavam com seus 
ftlhos. 

5. Depois os txucarramáes pegaram a bisavó dos caiabis. Estes fo
ram atrás, alcan~aram e trouxeram a mulher de novo de volta pra aldeia. 

6. Quando as guerras estavam quase terminando, os caiabis subi
ram o rio Teles Pires, e lá os caraíbas mataram muitos caiabis. Aí eles 
subiram mais e morreram novamente. Entáo eles voltaram pra aldeia e 
contaram pros parentes que os caraíbas tinham matado muitos deles. 
Eles se teuniram pra resolver o que fazer. 

7. Subiram de novo o ri-0 pra fazer guerra pros caraíbas e s6 en
contraram os txucarramáes. Lá um caiabi se enganou e ficou perto dos 

. txucarramáes pensando que era um companheiro dele, e o txucarramáe 
matou ele. Entáo eles voltaram pras aldeias tristes novamente. Contaram 
pros parentes que náo tinham encontrado os caraíbas, só txucarramáes, e 
que tinham perdido um companheiro. Depois os índios suiás vieram ata
car os caiabis. · Em urna aldeia quase que acabaram com todos os caiabis, 
mas alguns escaparam. E foram pra urna aldeia grande. Lá todos se reu
niram e os outros falaram: "Voc& sáo moles, voces perderam guerra dos 
suiás". E resolveram esperar os suiás atacarem. "Se eles chegarem aqui, 
vamos ver quem é mais forte". Esperaram muito tempo, e como náo veio 
ninguém, eles foram até as aldeias suiás. Lá chegando náo viram nin
guém, porque já tinham ido embota. Só encontraram os caiabis que eles 
tinham queimado. Entáo alguns resolveram ir atrás dos suiás e outros re
solveram voltar pra aldeia grande e esperá[-los] lá. Chegaram e contaram 
que s6 tinham encontrado as casas vazias. Alguns pensaram em irem to
dos atrás dos outros, mas como temiam que os suiás viessem por outro 
rumo e encontrassem a aldeia vazia, só com as mullieres e crian~s, pre
f eriram ficar e esperar ali. 

8. Os índios mundurucus tinham um caminho que ia até a aldeia 
caiabi no Rio dos Peixes. 'Eles foram lá e atacaram também os caiabis, 
além dos suiás. Os mundurucus pegatam um caiabi e amarraram fora de 
casa. Ele entrou entáo dentro da casa para ver se tinha mais alguém para 
pegar e enquanto isto o rapaz fugiu. Quando o mundurucu saiu, náo ti
nha mais ninguém e ele voltou. Os caiabis entáo foram se reunir numa 
outra aldeia. Resolveram ir atrás dos mundurucus. Náo encontraram e 
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voltaram pra aldeia que tinha sido atacada. Lá náo viram ninguém, por
que todos os caiabis estavam escondidos no mato. Passou uns tempos e 
eles voltaram pra aldeia. Depois de algum tempo os que tinham fugido 
voltaram para verificar se a ald~ia estava vazia ou se tinha sido tomada 
pelos mundurucus. Vieram escondidos pelo mato e lá perceberam as vo
zes dos caiabis. Entáo gritaram e os parentes responderam. Vieram pra 
aldeia todos e conversaram. Contaram que eles pensavam que estavam 
todos mortos pelos mundurucus. E os outros, que tinham se escondido 
no mato, ao invés de ir pra aldeia grande, porque achavam que os mun
durucus também tinham ido para lá~ Perguntaram se alguém tinha mar
rido, ou se os mundurucus tinham levado os filhos deles. Como ninguém 
tinha marrido, e como os mundurucus náo tinham levado ninguém, volta
ram entáo para a aldeia grande contar que os parentes da outra aldeia 
tinham aparecido. Depois os mundurucus resolveram ir na aldeia grande 
caiabi, porque as aldeias pequenas eles já conheciam todas. Quando che
garam lá e atacaram, eles perderam porque tinha muita gente. Passou 
muito tempo e eles voltaram de novo, fazer a última guerra. E perderam 
novamente. Os caiabis flecharam um mundurucu com f erráo de arraia e 
nunca mais os mundurucus apareceram. Assim foi o fim da guerra dos 
mundurucus com os caiabis. 

9. Os caiabis ·vieram de mudan~a dorio Teles Pires para a boca do 
rio Peixoto Azevedo, para fazer ro~. Voltaram pra aldeia. Os crenacores 
foram entáo ver e náo encontraram ninguém. Entáo, quando os caiabis 
voltaram pra queimar r~a, viram o rastro dos crenacores. Voltaram pra 
aldeia e contaram pros outros que os crenacores tinham estado lá. Os ou
tros, na aldeia, entáo falaram: "Vocés náo váo mais pra lá, porque váo fi
car lá sozinhos e os crenacores váo atacar vocés". "Se eles vierem a gente 
ataca também." Ficaram um més na aldeia preparando as coisas pra le
var pra r~a: muda de mandioca, mangarito, cará, amendoim. Quando 
prepararam tudo, vieram com a mudan~a, com a familia e com os filhos. 
Plantaram ro~a e construíram casa. Depois de trés, quatro meses, já ti
nham comida pra eles: milho e amendoim, que dáo mais cedo. Durante 
este tempo os crenacores vinham escondido ver as comidas que os caia
bis estavam plantando. Eles voltavam esperando a comida crescer. Entáo 
quando todas as comidas já tinham crescido, os crenacores vieram, mata
ram os caiabis, mas um escapou e foi avisar na aldeia grande o que tinha 
ocorrido. Lá eles reuniram e f oram ver entáo a aldeia que tinha sido ata
cada. Quando chegaram lá náo tinha ninguém e estava tudo queimado. 
Disseram: "Eles náo vieram mais". E resolveram ir pra aldeia dos crena
cores. Mas outros náo queriam, e voltaram todos pra aldeia decididos a 
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vir outra vez. Os crenacores tomaram a comida dos caiabis, e por isto 
eles tinham milho, mandioca, cará, amendoim, porque eles roubaram da 
ro~ dos caiabis. Depois os caiabis se reuniram de novo para atacar urna 
aldeia de índios apiacás. Os apiacás perderam a guerra e os caiabis volta
ram. Foram entáo nos canoeiros. Eles foram e encostaram a canoa. Pe
garam um caminho, mas os canoeiros vieram por outro caminho e fura
ram todas as canoas dos caiabis. Quando os caiabis chegaram na aldeia 
atacaram. Os canoeiros mataram quatro caiabis e estes perderam a guer
ra. Eles voltaram para o lugar onde tinham deixado as canoas e estavam 
todas furadas. Mesmo assim eles atravessaram o rio. Encostaram a canoa 
no outro lado e foram a pé para a aldeia, onde contaram que tinham 
perdido a guerra e que os canoeiros tinham matado quatro pessoas. 

10. Os caiabis depois que perderam esta guerra atacaram de novo 
urna aldeia apiacá. Lá pegaram um menino de dez anos e trouxeram para 
a aldeia para criar. Quando ele cresceu o chefe da aldeia mandou ele ca
sar com a filha dele. Ele casou e ficou morando com os caiabis todo o 
tempo. Entáo os caiabis resolveram matá[-lo] depois deste tempo todo. 
Entáo o sogro falou pra ele:· "Vai pegar palha!" Amo~ contou pro ma
rido entáo que o pai quería matá[-lo] e ia fazer casa grande para fazer 
festa. O rapaz entáo ficou brabo: "Eu vou fazer a casa pra vo~es me· ma
tarem e fazerem festa!" Ele pegou o machado, brabo, se levantou e bateu 
com o machado no piláo. Foi embora entáo e foi buscar palha. Tirou pa
lha e voltou. O chefe da aldeia falou entáo: "Agora voces váo fazer fes
ta". E eles com~aram a fazer festa. No dia seguinte ele tirou mais palha. 
Quando acabou, juntaram os. caiabis pra puxar a palha. Puxaram tudo e 
trouxeram para aldeia. Cortaram tudo. No outro dia trouxeram embica 
para come~r a cobrir a casa. E durante todo esse tempo faziam casa. 
Quando a casa ficou pronta, vários caiabis foram pareats. Entáo resolve
ram matar o rapaz. Aí com~ram a dan~r. A meia-noite o rapaz falou: 
"Acabei minha casa; agora voces podem me matar". Ele sabia que ia 
morrer e ficava andando de um lado pro outro. Quando ele se sentou, 
veio um caiabi e matou[-o]. Assim é que acabaram de matar o apiacá que 
eles criavam. Assim é que os caiabis quando voltavam da guerra também 
perdiam muitos companheiros, que pegavam malária e morriam no ca
minho, ou eram mortos. 

11. Assim que os caiabis acabaram de fazer guerra com outros ín
dios, a última guerra que eles fizeram foi contra os caraíbas, no Teles Pi
res. Eles subiram este rio e um caiabi, ao flechar um jacu, acidentalmente 
matou um companheiro. Depois disto, os outros falaram: "Agora a gente 
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náo pode voltar. Ternos que seguir pra frente". Eles seguiram e encon-
traram os caraíbas. Gritaram pra eles: "Tragam canoa pra gente atraves
sar o rio". Os caraíbas foram lá e frouxeram eles. Os caiabis falaram para 
os caraíbas na casa deles: "Cozinha feijáo pra gente!" E os caraíbas cozi
nharam. Depois pediram presentes pros caraíbas: facáo, machado. E os 
caraíbas deram os presentes. E eles foram embora pra aldeia e contaram 
como tinham amansado os caraíbas e como tinha muita coisa na casa de
les. E que eles tinham ganhado presentes. Outros caiabis resolveram 
entá~ ir lá. Foram e tudo ocorreu do mesmo jeito. Ganharam foice, ma
chado e facáo. Na terceira vez os caraíbas ficaram brabos e mataram um 
caiabi. Os caiabis falaram: "Que que aconteceu? Caraíba náo quer mais 
saber de nós. Deram presente pros outros e náo quiseram dar machado 
pra nós". Entáo os caiabis mataram os caraíbas e voltaram pra aldeia, 
contando o que tinha acontecido. Entáo eles pensaram que os parentes 
daqueles caraíbas iam ficar brabos também, e que eles náo podiam mais 
ir lá. porque os caraíbas estariam brabos. Passados uns tempos eles foram 
lá de novo, pensando que os caraíbas tinham esquecido a morte dos pa-: 
rentes, e que eles também tinham esquecido a morte do caiabi. Entáo fo
ram: lá no rio pediram canoa. Os caraíbas trouxeram canoa e conversa
ram. Os caiabis explicaram que queriam pedir as coisas. Falaram na casa 
dos caraíbas: "Preparem bóia pra nós que nós ternos fome". No dia se
guinte foram embora levando os presentes que tinham recebido. Conta
ram na aldeia que os caraíbas já estavam lá de novo. Os caiabis de outra 
aldeia resolveram ir lá também, falando: "Desta vez náo vamos mexer 
com eles. Da outra vez foram eles que mataram um companheiro nosso; 
por isto matamos o chefe deles: Desta vez náo vai acontecer isto. Vamos 
ver se estes caraíbas sáo bons". Foram lá e junto comos caraíbas tinha 
um outro caraíba. Receberam bem os caiabis. Mas o outro caraíba náo 
aceito u a ida dos caiabis e deu tiro nos índios. O índio náo morreu e f oi 
levado pra aldeia. Contaram na aldeia que tinha lá um caraíba que náo 
era bom. Os outros parentes vieram entáo e gritaram pra levar a canoa. 
Os caraíbas de8confiaram que os índios iam atacar e. náo levaram a ca
noa. Passaram muito , tempo gritando, até que vieram todos os caraíbas. 
Chegaram dando tiro e os caiabis se esconderam atrás do pau. Os caraí
bas pensaram que eles tinham fugido, e come~aram a andar no mato 
atrás deles. Entáo o parente daquele que tinha sido baleado viu um ca
raíba com espingarda e flechou ele, achando que era aquele que tinha 
matado seu parente. Tomou a espingarda dele, mas esta encrencou. Ou
tro caraíba correu e tomou a espingarda. Mas um caiabi matou ele com 
borduna. Náo levaram a espingarda, porque náo sabiam manejar e fica-
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ram com medo que ela disparasse na aldeia. Jogaram no rio. Atravessa
ram o rio e levaram todas as coisas dos caraíbas. Voltaram pra aldeia e 
contaram tudo. "Será que vem mais caraíba?", perguntaram. "Vamos es
perar dois, tres meses e ir lá novamente ver se tem mais caraíba." Entáo 
resolveram ir conversar com os caraíbas para náo matarem os caiabis, 
para náo atacarem, "que nós também náo vamos atacá[-los]. Vamos di
zer pra eles que nós só vamos lá porque náo ternos machado, enxada, fa
ca. Só vamos lá para pedir as ferramentas que nós náo ternos. Se nós 
soubéssemos fazer machado, enxada, nós náo íamos lá". E foram lá de 
novo, passado certo tempo [isto no Rio Verde], e encontraram mais ca
raíbas lá. Perguntaram: "Voces táo brabos conosco?" Os caraíbas: "Náo. 
Por que?" "Porque os outros caraíbas que vieram aqui deram tiro no 
caiabi e nós matamos ele. Nós viemos porque nós náo ternos ferramen
ta." "Voces podem vir que nós vamos dar tu do para voces .. " "Será que é 
verdade? Vamos ficar alguns escondidos aqui e os outros váo lá." Os ca
raíbas perguntaram: "Sáo só voces ou tem outros?" "Só nós", eles disse
ram. E atravessaram pra casa dos caraíbas, mas foram com pressa por
que os outros tinham dito pra eles náo demorarem. Entáo eles nem pedi
ram comida. Os caraíbas deram as coisas pra eles e eles foram embora. 
Os outros, que tinham ficado escondidos, resolveram ir lá também. Gri
taram pros caraíbas entáo que tinha mais caiabis lá. "Voces náo táo bra
bos?" "Náo." "Tem muita coisa lá?" "Tem." E ganharam as ferramentas. 
"Agora levem a gente. E quando viermos de novo, v~ces tem que dar 
mais coisa pra gente. Se voces ficarem bons conosco, nós ficamos bons 
também com voces." E náo voltaram mais. Entáo os caiabis falaram pros 
companheiros que os caraíbas que estavam lá eram bons. Os outros dis
seram: "Da outra vez foi a mesma coisa; primeiro eles agradaram a gen
te, deram coisas, depois agradaram de novo, e na terceira vez ficaram 
brabos. Agora vai ser a mesma coisa". Passados dois, tres meses; volta
ram pra ver e náo tinha mais caraíba lá. Pegaram tudo que eles tinham 
deixado e levaram pra aldeia. Passado certo tempo chegaram mais caraí
bas. Os caiabis foram até lá conversar com eles e eles disseram: "Nós 
viemos tomar canta dé.voces". "Tá bom." "Os outros que estavam aqui 
náo eram bons pra voces, mas agora nós somos." E deram muitas coisas. 
Eles falaram pra todas as aldeias que tinham chegado entáo caraíbas 
muito bons que iam mesmo cuidar deles e eles ficaram contentes. Vie-

' ram entáo visitar os caraíbas e · foram muito bem recebidos, ganharam 
muitos presentes. Entáo um caiabi resolveu ficar lá. Os outros disseram: 
"Náo, senáo caraíba fica brabo. Nós ternos que conhecer bem.primeiro". 
E falaram pros caraíbas que um deles queria ficar. "Voces náo váo matar 
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ele?" "Náo." Mas os parentes do que queria ficar náo queriam, embo
ra os outros deixassem. Contaram na aldeia que os caraíbas eram mesmo 
muito bons, que inclusive um ~eles queria ficar e que os caraíbas dei
xaram; os parentes é que náo quiseram. Entáo vários deles resolveram ir 
pro barracáo e ficar trabalhando lá. Vieram muitos caiabis, alguns pra 
ficar e outros pra voltar. Os parentes falaram: "Cuidem bem de nossos fi
lhos, que eles váp trabalhar para voces". "Tá bom. Nós vamos cuidar." 
E deram muitas coisas, mas ficaram pensando se os caraíbas iam cuidar 
bem mesmo dos parentes. Mas foram embora. Na aldeia as mullieres fi
caram chorando: "Náo podia deixar eles lá, porque morreu muita gen
te lá. Cara.toa náo é bom". Passado certo tempo foram ver os que tinham 
ficado. Disseram que os parentes estavam chorando na aldeia, mas eles 
náo queriam voltar. Os caraíbas perguntaram: "O que eles disseram?" 
"Eles falaram que nossos parentes estáo chorando porque pensam que 
voces nos mataram. Vieram nos buscar." "Náo, nós náo vamos fazer 
nada pra voces. Agora se voces quiserem vir todos morar aqui perto 
podem vir. Se voces quiserem ficar morando lá também pode. E para 
provar que somos bons vamos mandar presentes pros seus parentes." 
Os caiabis f oram entáo avisar na aldeia que os caraíbas estavam con
vidando os caiabis para morar lá. Contaram que os parentes estavam 
bem. Os parentes dos que estavam com os caraíbas resolveram ir morar 
perto do barracáo, mas avisados de que se os caraíbas ficassem bra
bos, eles náo deveriam ficar lá. Vieram com mudan~a pra perta do bar
racáo. Passado o tempo os outros vieram ver. Assim é que os caiabis aca
baram fazendo aldeia grande perto do barracáo e amizade com os caraí
bas, depois que tinham feito guerra com eles. E os caraíbas foram che
gando cada vez mais. 
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