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O livro de Charles Wagley é, como ele pró
prio afirma e como o leitor se dará conta, 
desde a primeira a última linha um "gesto 
de amor" para com os Tapirapé. Mais do 
que isso, o renomado antropólogo estende 
sua sensibilidade a compreensao de urna . te
mática que preocupa, cada dia mais, a todos 
os que se envolvem com a questao indígena: 
que f or9as alimentam sua. resistencia a disso-. 
lu9ao? O processo de extin9ao dessas etnias 
continua sendo urna fatalidade inexorável? 
Como evitá-lo, compreendendo, sem embargo, 
que nao se pode deter, por inteiro, a influen
cia deletéria da expansiio da "civiliza9ao" so
bre as últimas reservas territoriais que lhes 
restam? 

A problemática dessas frentes pioneiras 
é também abordada em inúmeras p4ginas do 
livro de Wagley, que já nos deu Uma comu
nidade amazonica, onde trata dos modos de 
adapta9ao e das f orrnas de convívio de urna 
popula9aq ribeirinha do baixo Amazonas, e 
tantas outras leituras obrigatórias sobre a so
ciedade brasileira . 

A saga dos Tapirapé, reduzidos de 1 . 500 
índios, em 1900, a 187, em 1939-40, época 
da pesquisa mais intensa, e a menos de 50, 
em 1959, nao é tratada como um exemplo 
abstrato, um estudo de caso, com isen9ao e 
indif eren9a. Pelo contrário, ela é abordada 
como urna denúncia e urna advertencia do 
que pode ocorrer . a outros grupos indígenas 
na~ mesmas condi9óes . A bem dizer, essa 
história está-se repetindo, no momento em que 
escrevo, com os Uru-eu-wau-wau, os Cinta
Larga, os Parakana, os Asuriní, os Matis, ós 
Y anomAmi e tantos outros. 

Charles Wagley, ou Chuck, como é cari
nhosamente tratado, é um exemplo de cien
tista social que encara a antropología como 
ciencia e como urna disciplina humanista. 
Trata o objeto de seu estudo como seres hu
manos individualizados, com seus sentimentos, 
seus rancores e temores. 

A publica9io de Lágrimas de boas-vindas 
é da maior importancia nesta hora em que, 
mais urna vez, padres progressistas vem sendo 

-. 
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1. Valentim Gomes em 1939. 

2. Kamairá em 1939. Após o devastador ataque Kayapó a aldeia 
Tampiitawa, em 1946, Kamairá liderou um pequeno grupo que se 

ref ugiou na aldeia Chichutawa. 
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1 -

"Tao logo o viajante chega a casa do seu moussacat ( moussacat signi
fica o chefe da unidade doméstica que alimenta o visitante), escolhido 
por ele para hospedá-lo, ele <leve sentar-se numa cama de algodao (rede) 
suspensa no ar e esperar calmamente algum tempo. Nao demoram a apa· 
recer algumas mulheres, rodeiam a rede, agacham-se, cobrem os olhos com 
as maos e choram profusamente. Com suas lágrimas, dao as boas-vindas ao 
visitante, demonstrando o alto apre90 que lhe devotam". 

Jean de Léry, Le Voyage au Brésil, 1556-1558 (l.ª edi9ao 1578) . 

"Quando um visitante entra em sua casa, eles o honrara, chorando. 
Ao chegar, é acomodado numa rede. Sem pronuncíar palavra, a esposa, 
filhas e amigas do dono da casa sentam-se em tomo do visitante. Mantendo 
as cabe9as abaixadas, tocam-no com suas maos, iniciando um choro baru· 
lhento com abundancia de lágrimas . .. " 

Fernan Cardim, Tratado da Terra e da Gente do Brasil, 1665, que 
· descreve os Tupinambá. 

"A chegada de qualquer um deles ou de seus amigos longínquos ofere· 
cem-lhes, imediatamente, urna rede para sentar. As mulheres cercam o 
visitante e, com as maos cobrindo os olhos, iniciam um choro entremeado 
de gemidos e exclama96es de emo9ao. ~ a maneira mais eloqüente de 
demonstrar aprec;:o a seus amigos." 

Claude d'Abeville, História da Missao dos Padres Capuchinhos na 
llha do Maranhao, 1614, referente aos Tupinambá. 
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J. Indio Tapirapé, em 1939, voltando de uma 
cafada com um caititu. 

4. Carás trazidos da rofa em 1939. 

J "'\. t 
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5. Luta esportiva de índios Tapirapé, 1940. 

6. Família Tapirapé fatografada em 1939. 

PREFACIO 

Nao foi fácil ~screver este livro, por diversas razóes. Cada obstáculo, 
todavía, ia senda contrabalan9ado por um fator positivo. lsso refor9ou 
minha decisao de relatar· a extraordinária trajetória dos índios Tapirapé, tal 
como a acompanhei ao longo de 35 anos. O . óbice maior foi ter realizado 
a pesquisa em 1939-1940, quando passei 15 meses entre os Tapirapé. 
Aquela época, eles se encontravam isolados no meio da mata, fora do 
alcance de qualquer meio de comunica9ao e isentos, portanto, de influen
cias da sociedade circundante. 

No período transcorrido desde entao, escrevi urna série de artigos a 
respeito de vários aspectos da cultur·a Tapirapé e sobre problemas teó
ricos e de etnología comparada, com base na referida pesquisa. Nao che
guei, contudo, a organizar os ·meus dados em forma de livro. 

A partir de 1939-40, efetuei curtas visitas aos Tapirapé, com a du
ra9ao de poucos días e, em 1965, passei seis semanas eritre eles. Acom
panharam-me, entao, ininha mulher, Cecília Roxo ·wagle}", e um aluno de 
pós-gradua9ao da Universidade de Columbia, David Epstein. Durante essas 
visitas, pude conferir as notas de campo de 1939-40 e coletar novos dados. 
E, o que é mais importante, talvez, observar as mudan9as . operadas na 
sociedade Tapirapé num longo período de tempo, ~oh novas condi9oes. 

Admito, porém, que minhas notas sao "frias", isto é, nao podem 
amparar7se na minha memória, como ocorre com · anotac;óes . "frescas" e 
diárias, tomadas no campo, quando examinadas passados alguns meses 
ou um ano. Ao revisá-las, agora, verifico que colocam indaga9oes de con
teúdo e interpreta9ao da cultura e da sociedade Tapirapé, as quais, gos
taria de elucidar, sobretudo a luz de conceitos antropológicos como"" estru
turalismo, etnosciencia. e ecología cultural, desenvolvidos e refinados na 
última década, ou um pouco antes. Sem embargo, o amago de meus dados 
sobre os Tapirapé, é, no essencial, correto. Os fatos estao expostos de forma . 
clara, as vezes até repetitiva, nas primeiras notas de campo, e confirmados 
pelas observac;oes que se seguiram. Mais ainda, outros pesquisadores corro-
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boram-nos. Sempr~ que paira alguma dúvida sobre urna informa9ao ou 
sua interpreta9ao, explicito-o ao longo do livro. 

Na verdade, meu estudo sobre os Tapirapé beneficiou-se do de outtos 
observadores. Tais foram as Irmazinhas de Jesus que se estabeleceram 
junto a essa grupo em 1952. Vez por outra recebia cartas delas e, durante 
as visitas que efetuei posteriormente, alimentaram-me com crónicas da 
história local. Valentim Gomes, meu auxiliar e companheiro constante 
em 1939-40, tornara-se encarregado do Posto Indígena do Servi~o de · Pro
te9ao aos fndios. Esse Posto foi implantado, em 1940, na desembocadura 
do rio Tapirapé para evitar a penetra9ao alienígena no território tribal. 
Valentim é citado repetidas vezes ao longo destas páginas. 

Em 1953 e 1957, ele me relatou, com riqueza de detalhes, o que 
havia ocorrido com os Tapirapé no período decorrido desde minha pri
meira estada entre eles. Posteriormente, Judith Shapiro, estudante de pós
gradua9ao da Universidade de Columbia, realizou duas viagens aos Tapi
rapé, a primeira entre Junho e Setembro de 1966 e, a segunda, de um mes 
de dura9ao, em Agosto de 1967. Seus penetrantes artigos ·( 1968a, 1969b), 
.assim como nossas longas conversas aclararam minha compreensao dos 
Tapirapé. O diário escrito por minha mulher, em 1965, foi particularmente 
útil. E, nos últimos anos, ao intensificar-se a grilagem das terras dos Ta
pirapé, com o avan90 das frentes pioneiras de camponeses sem terra, eles 
passaram a ser notícia no? órgaos de imprensa do Brasil e dos Estados 
Unidos. · 

A fonte mais importante sobre os Tapirapé, a excec;ao dos meus dados, 
é certamente o trabalho de Herbert Baldus (1899-1970). Ao longo de sua 
vida academica, esse notável an~ólogo alemao-brasileiro escreveu mui
tos artigos sobre essa tribo. Em 1 970, pouco aqtes de falecer, publicou 
seu monumental estudo, Os Tapirapé: tribo tupi do Brasil central. O apa
recimento dessa monografia seria motivo suficiente para desencorajar qual
quer estudioso a· escrever, de forma extensiva, sobre os Tapirapé. Baldus 
poderia ter-me isentado da obrigac;ao profissional para com os Tapirapé, 
já que cita, com freqüencia, meus artigos, minhas cartas e até nossas con
versas a respeito dessa tribo. Mas comec;a seu estudo dizendo: "Escrevi 
este livro para Charles Wagley, ligado a mim por nosso amór aos Tapirapé. 
Escrevi-o para incentivar o colega a publicar tudo o que sabe sobre esses 
índios e o que pensa sobre eles". Assim sendo, meu livro é ·também um 
gesto de amor com o qual cumpro um dever para com o meu falecido 
colega e amigo. E urna tentativa para organizar minha própria compreen
sao da cultura Tapirapé dentro de um esquema integrado. 

Ao dirigir-me as generosas palavras . acima citadas, Herbert Baldus 
estava consciente de que discordávamos com referencia a certos aspectos 
factuais e interpretativos da cultura Tapirapé. Sua experiencia de campo 
junto a essa tribo Jimitou-se a cerca de seis semanas, em 1'935, e a um 
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período a inda mais curto, em 194 7. Seu treinamen to . em antropología co
me9ou na Alemanha na década de 1920, e seu inteiesse se centrava em 
estudos etnográficos comparados, especialmente de cultura material, e a 
difusao histórica de costumes e elementos de cultura. 

O livro de Baldus sobre os Tapirapé refiere este · an\igo treinamento 
e foco de interesses. Nele, cada objeto, cada institui9ao e quase cada cos
tume e cren9a levanta reflexóes sobre dados comparativos referentes a 
outras tribos da América do Sul. Baldus sentiu-se fortemente atraído pelos 
Tapirapé, por sua história e sua cultura. Acredito que nenhum documento 
que diz respeito a esses índios deixou de constar em su~ bibiiografia. Mais 
ainda, ele pesquisou minuciosamente todas as fontes históricas dos séculos 
XVI ao XIX que -pudessem elucidar as origens e as perambula9óes dos 
Tapirapé. * · ' 

Por tudo isso, recomendo o livro de Baldus · ao leitor interessado em 
aspectos históricos e de cultura material dos Tapirapé. Mas Baldus estava 
convencido de que eu escreveria um livro diferente, porque sabia que 
tínhamos treinamentos e interesses diversos. Estou certo de que, se estivesse 
vivo, leria avidamente este livro e, de vez em quando, balanc;aria a cabe9~ 
discordando de algumas de minhas interpreta9óes. 

Além das pessoas acima mencionadas, que muito me ajudaram no 
estudo dos Tapirapé, existem outras, bem como instituic;óes, as quais devo 
expressar aqui meus agradecimentos. O trabalho de campo, realizado em 
1939-40, fo.i financiado pelo Conselho para a Pesquisa em Ciencias Sociais 
da Universidade de Columbia, mediante urna verba dada ao f alecido Prof. 
Ralph Linton. William Lipkind, estudante graduado da Universidaéle de 
Columbia, na época, passou 14 meses entre os Karajá, do rio Araguaia? 
em 1938-1939. As cartas que .ele me escreveu, em 1938, foram da maior 
valia para que me preparasse para as condi9óes locais. 

No Brasil, o Museu Nacional do Rio de Janeiro responsabilizou-se 
por minha pesquisa e colocou recursos a minha disposi9ao para custear a 
aquisi9ao de urna cole9ao de arte e cultura material dos Tapirapé, que 
agora se encoritra naquela Casa. Heloísa Alberto Torres, entao diretora da 
instituic;ao, tratou de facilitar, de todas as formas, o meu trabalho. o zoólo
go do Museu ·Nacional, Antenor Leitao de Carvalho, me acompanhou, por 
um curto espac;o de tempo, durante minha segunda expedi9ao, em 1939. 
Em 1940, tres estudantes de antropología do Museu, Rubens Meanda, Nel
son Teixeira e Eduardo Galvao, passaram 1:1m breve período na aldeia Ta-

* Os i11úmeros artigas publicados por Baldus, os meus e, ptaticamente, a totalidad~ 
das fontes que oferecem /informa9óes sobre os Tapirapé, constam da lista bibliográ
fica do livro de Baldus. Essa extensa bibliografía nao é reproduzida aqui. O leitor 
hteressado em aprofundar seus conhecimentos sobre a história ou a etnografía Ta· 
¡>~rapé deve consultar a obra de Baldus. 
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pirapé. Todos os meus negativos foram revelados no Museu NacionaJ e 
de urna maneira tao hábil que, passados 35 anos, foi possível selecioRar 
alguns para esta publica9ao, ampliados por David Densmore, Sr., a quem 
publicamente agrade90. 

Diversas pesso.as da Universidade da Flórida ajudaram-me a tornar 
o manuscrito apto para publica9ao: Kathleen Stocks, George Vollweiler, 
Linda Miller .e Ar lene Kelly. Charles P~lmer elaborou os esquemas e mapas 
que foram redesenhados por David Lindroth. Robert J. Tilley, da Uni
versidade de Oxford, encorajou-me a completar o livro e, enquanto o fazia, 
deu-me excelentes sugestóes. Caroline Taylor nao só melhorou o texto 
mediante urna edi9ao competente - ·atravessando o amaranhado de nomes· 
e termos nativos - como foi urna leitora empática e · interessada. 

Finalmente, devo agradecer os índios Tapirapé e os meus alunos de 
antropología que, nos últimos 30 anos, ouviram falar ad nauseum dos Ta- ' 
pirapé, na medida em que eu utilizava dados dessa cultura para ilustrar 
conceitos teóricos nos meus inúmeros cursos. 

Algumas partes <leste livro foram publicadas . em diferentes formas 
e contextos. No capítulo 6 reproduzo diversas _páginas do meu estudo sobre 
o xamanismo Tapirapé (Wagley 1943); no capítulo 7 incluo partes do 
perfil de Champukwi, talvez meu mais chegado amigo Tapirapé, trabalho 
este publicado em primeira mao no livro In the Company of Man, coor
denado por Joseph B. Casagrande (copyright Harper & Row 1960). ·No 
capítulo 8 utilizo diversas páginas que apareceram pela primeira vez em 
um capítulo sobre índios do Brasil de Minority Groups in the New World: 
six case studies, organizado por Charles Wagley e Marvin Harris (copyright 
Columbia University Press 1958). Quero agradecer ao Museu Nacional, a 
Harper & Row e a University Columbia Press por permitir o uso dessas 
páginas no presente contexto. 

O título <leste livro é extraído de um costume praticado pelos Tu
pinambá da costa brasileira, os prováveis ancestrais dos Tapirapé, costu
me este divulgado pela primeira vez em 1578. Tradicionalmente, os Ta
pirapé compartilhavam desse hábito; e a combina9ao de tristeza e prazer, 
evocados pela chegada de um visitante ,(um velho amigo ou parente), 
parece apropriada e simbólica em vista das situa9óes preocupantes, quase 
desesperadoras, pelas quais os Tapirapé passaram nos últimos 75 anos. 

Ao longo do livro tomei liberdade no uso de minha ortografia da 
língua Tapirapé. Empreguei urna transcri9ao altamente simplificada que 
torna inteligíveis os sons Tapirapé para um leitor de língua inglesa. Trata
se de urna língua altamente nasalizada . Em lugar de transcrever vogais 
nasais, acrescentei simplesmente um " n" .. a exemplo da palavra tantan, 
que poderia ter sido escrita tata (fogo). Muitos morfemas Tapirapé f.On
tém um glotal stop, freqüentemente indicado pelos lingüistas com f: :?". 
Omiti os glotal stops de minhas transcri96es. Assim, a palavra na!?'le?i 
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( crian9a de sexo masculino) é graf ada namei. Além das vogais da língua 
inglesa, as línguas Tupi-Guaraní, inclusive a Tapirapé, possuem urna vogal 
central arredondada que é geralmente transcrita como "y" pelos lingüistas 
latino-americanos, e com "i" por outros lingüistas. Aproximei vagamente 
esse som utilizando a letra em ingles "u", que aparece em palavras como 
uwu (território ou terra), que poderia ser transcrita com maior precisao 
sob a grafia ywy ou iwi. Também utilizei essa grafia simplificada ao regis
trar os termos de parentesco no Apendice l. Os lingüistas interessados na 
fonética, fonemica e sintaxe Tapirapé precisam aguardar os estudos da Dra. 
Yonne Leite, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está fazendo estu
dos lingüísticos . atualmente entre os Tapirapé. 

Gainsville, Florida 
Abril 1977 

Tradu9ao do original em ingles: 
B. G. Ribeiro 

-

c. w 
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7. Indio Tapirapé tranfando um cesto de palha de 
burí# (Mauritia sp.) na takana, em 1940. 

8. O interior da casa dos homens (takana) em 1939-40. 

• 

OS TAPII\.APÉ 20 ANOS DEPOIS 

Contribuir, para a versao brasileira de Welcome of Tears, com infor
ma9óes mais recentes sobre a vida dos Tapirapé após a última viagem de 
Charles Wagley a aldeia, é para mim urna tarefa duplamente significativa. 
Remete-me a infancia quando, menina ainda, dele ouvia as estórias desse 
povo cuja língua, por feliz acaso, eu viria mais tarde a estudar .. E me obri
ga a organizar um passádo recente, revivendo outras memórias· e, assim, 
repensar a trajetória desse grupo que boje é um caso raro da assistencia 
missionária bem sucedida. 

O fim da década dos 60 e toda a década dos 70 marcam a história 
Tapirapé com a !uta pela posse da terra. Assegurada a sobrevivencia física 
pela a9ao delicada das Irmazinhas de Jesus, a quem Welcome of Tears 
é dedicado, a frente de expansao pecuária, que adentrou a área em m~ados 
dos anos 60, obrigou os Tapirapé a-se unirem aos Karajá em defesa de seu 
território. Suas terras foram compradas pela Tapiraguaia S.A. e as .da cida
de de Santa Terezinha, pela Companhia de Desenvolvimento do Araguaia 
- Codeara - ambas fazendas latifundiárias de cria9ao de gado. Foram 
anos de violencia em toda a regiao do Araguaia, de arbítrio, de persegui-
9óes políticas, de mortes. O Pe. Fran9ois .Jentel, que junto com as Irmazi
nhas de Jesus assistia os Tapirapé, foi expulso do Brasil e seus seguidore~, 
na defesa dos índios e posseiros, amea9dos e presos. Esse período de luta 
é relembrado pelos Tapirapé em seus mínimos detalhes: as tumultuadas 
reuni6es com os · poderosos representantes das Companhias de Desenvolvi
mento e as tíbias atitudes da FUNAI, a presen9a do exército, as rea9óes 
traduzidas na forma de confisco e morte do gado dos agressores. Refor-
9ou-se, porém, exatamente nesse período, o ser Tapirapé. Data dessa época 
a publica9ao do livro de H. Baldus, Tapirapé. Tribo tupi no Brasil Central 
(Companhia Editora Nacional/ Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 
1970) que foi avidamente folheado, visto e revisto, acordando tradir;óes 
esquecidas, revivendo por suas gravuras e desenhos o tranr;ado das cesta
rias e os antigos artefatos: Poi também a luta. pela terra que refor9ou o 
sentimento de indianidade, expandindo o mundo geográfico dos Tapirapé 
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com f reqüentes idas a Brasília para pressionar a FUNAI e as Assembléias 
Indígenas em aldeias distantes para discutir, em conjunto com seus pares, 
seus problemas. Recrudesceu, por outro lado, o desejo de conhecer melhor 

0 mundo dos brancos e, para nao se deixar enganar, dominar ~ua língua 
e suas leis. 

Ou.tro fato se singulariza na vida dos Tapirapé: o projeto de educa· 

9ao bilingüe iniciado em 1972, projeto esse levado a efeito mais urna vez 
com o tato característico da Missao Tapirapé. Um casal de professores, 
que trouxe consigo o filho de seis me_ses dando-lhe um nome Tapirapé, 
aceitou o desafio, desenvolveu ·urna ortografia e procurou traduzir-lhes o 
significado da escrita e da leitura. Hoje os Tapirapé tem cadernos para a 
pré-alfabetiza9ao, cartilha e livros de exercícios em que se retrata seu mun
do, mitos escritos e por eles ilustrados. E bonito ver os meninos maiores 
lendo para os menores as . histórias de Peetora, Koreweka, Xyreni e W are. 
(Para um histórico e avalia9ao desse processo, veja-se Y. Leite, et allii, O 
papel do aluno na alfabeÜza9ao de grupos indígenas: a realidade psicoló· 
gica das descri9óes lingüísticas. Boletim do Museu Nacional, série Antro
tropologia n.º 53, junho de 1985). 

A. escdla bilingüe veio responder a um antigo anseio dos jovens que se 
preparavam para assumir a lideran9a do grupo; julgavam que, para fazer 
valer seus direitos, era necessário falar bem o portugues, ler e escrever. 
Ficou-me gravada na memória a indigna~ao de um jovem e combativo 
Tapirapé que, ao exigir a inclusao de determinada área na delimita9ao das 
terras, ouviu do agrimensor a seguinte provoca9ao: "foi a Missao que botou 
isso na cabe9a de voces, nao foi?" Ao que o jovem respondeu: "nao pre
cisamos de ninguém para nos fazer pensar, ternos nossa cabe9a para pensar. 
Nao ternos é boca com palavras de branco para falar direto". 

Hoje há quatro turmas que estudam . Tapirapé e portugues no antigo 
prédio da igreja e quatro monitores indígenas ajudam as duas professoras 
da Missao. Alguns pais sonham com a saída de seus filhos para estudar, 
através da FUNAI, em Brasília ou ficar em casa de algum amigo no Rio, 
Sao Paulo ou Goiania, para completar sua educa9ao. Dois jovens foram 
para Sánta Terezinha para iniciar o segundo grau, numa experiencia nao 
muito bem sucedida. Um deles voltou logo, com saudades, e para se casar. 
O outro demorou-se mais, casou-se na aldeia, mas acabou se suicidando. 
Primeiro caso de · suicídio; suas causas foram amplament~ debatidas a 
noite nas rodas dos homens, na takára. Há um processo em andamento para 
que se oficialize a escola da aldeia. 

Conseguida a demarca9ao e legalizada a posse da terra, (Portaría 
1093/E de 26 de ·agosto de 1981, O.O.U. Ano CXIX, n.º 167, 1981) numa 
campanha que teve foros internacionais e que levou os Tapirapé as páginas 
amarelas da revista Veja (n.º 451, abril de 1977), a vida na aldeia prosse
guiu em · seu cotidiano sempre renovado. 
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A aldeia mudou de lugar, afastou-se do porto do igarapé uns soo 
metros em virtude de urna cheia que quase destruiu todas as casas. E cres
ceu o eírculo em torno da takára. E tao grande que nao dá mais para visi
tar todas as casas (a grande ~aioria em constru9ao de •adobe) como o fazia 
antigamente. Em algumas dessas casas há cama de casal próxima as redes 
enfileiradas. Aumentou o número de mulheres Karajá casadas com Tapi
tapé morando na aldeia. Tres línguas sao freqüentemente ouvidas e fala
aás: Portugues, Karajá e Tapirapé, embora poucos indivíduos possam ser 
cdbsiderados bilingües ou trilingües. Os casamentos mistos nao sao bem 
vistos; dizem que os filhos dessas unióes sao misturados. De acordo com 
dados de 1982 a popula9ao é composta de 92 mulheres e 95 homens, tota
lizando 187 pessoas. Tres homens moravam na aldeia Kárajá (um regressou 
recen temen te devido a morte da esposa) . ·Nas mulheres estao incluídas tres 
Karajá e urna menida tori filha de moradores locais, adotada por Xako'iapa
ri. Entre os homens, 48 pessoas e, entre as mulheres, 56 tem de 15 anos 
para baixo. 

Como se ve, crian9as e. adolescentes constituem quase que a metade 
da pepula9ao e a propor9ao entre popula9ao masculina e f eminina se 
equilibra. 

Acontecime11to mareante nesse cotidiano foi o reencontro com um casal 
Tapirapé e. seu filho que ficaram escondidos na mata desde o ataque 
Kayapó de 194 7. Recebidos com emo9ao e solenidade, logo encontraram 
seu lugár entre os parentes. 

Urna estrada com pontes financiadas pela funda9ao francesa Fran9ois 
f ente! Íiga á aldeia a Santa Terezinha. Urna corrida de táxi custa Cz$ 800,00 
(oitocentos cruzados). Os Tapirapé, algumas vezes, usam esse meio de 
transporte quando chegam de suas viagens a Brasília ou a Goiania; mais 
freqüente é o uso da bicicleta para fazer compras, buscar água no po90 
ou ir ao campo de futebol, a tarde, assistir a urna partida entre os times 
locais, em número de quatro. O po90 tem bomba movida a energía solar, 
um empreendimento articulado com <loadores alemaes por um dos seus 
leais e de<;licados amigos brancos. 

Viajam muito a Brasília ou a Goiania para. tratamento de saúde. Ou 
mesmo a passeio ao Rio. Se a viagem é a passeio, o financiamento é feito 
com dinheiro próprio. Usam muito para hospedagem a teia de rela96es que 
foram fazendo, no decorrer desses anos, com as pessoas que passam pela 
área. Se a viagem é para tratar de assuntos da aldeia, o financiamento 
é por conta da comunidade. Os rapazes tem certidao de idade e quase todos 
os homens carteira de identidade onde consta o nome brasileiro e o nome 
Tapirapé, acompanhados do gentílico "Tapirapé". 

O "hotel" que durante anos levou turistas nacionais e estrangeiros em 
viagens pelo Araguaia nao pára mais na aldeia. Perderam, assim, os Tapi
rapé um dos seus meios de obter algum dinheiro. Mas f oram eles mesmos 
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quen1 solicitaram a interdi9ao, alegando a p0Jui9ao das águas do rio. Ten
taram equilibrar seu on;amento com a pesca do pirarucu. Ausentavam-se 
em grupo~ por períodos enormes e as mÚlheres ficavam com a responsa
bilidade da família. O pirarucu comec;ou a escassear na área e seu lucro 
era pequeno, pois tinham que pagar ao empreiteiro a comida e o material 
que usavam e, ainda mais, deixar dinheiro em casa para mulher e filhos 
compl~mentarem a produ9ao da roc;a. ·No momento .voltaram a venda de 
artesanato a urna intermediária que arremata as pe9as a serem vendidas 
em Sao Paulo ou em Sao Félix. O pre90 de urna tawa (cara grande) varia 
de Cz$ 700,00 a Cz$ 7.000,00, dependendo do material com que é enfei
tada (penas de arara vermelha, penas de periquito) e do tamanho. 

Estao procurando resolver o problema do gado que lhes foi doado pelo 
Pe. Fran9ois Jentel, numa de suas tentativas de encontrar urna saída. eco
nómica para eles, em pé de igualdade com o desenvolvimento da área. 
Contrataram um vaqueiro e construíram um curral. Por anos as vacas e 
bois perambulavam junto com -os porcos, mulas e cavalos pelo páteo, su
jando tudo. Foi moroso encontrar urna soluc;ao: o que fazer com um animal 
doméstico que era de posse coletiva? Nao era de ninguém, ninguém era 
responsável pelos estragos, ninguém se interessava. Houve_, porém, um caso 
de tétano e isso provavelmente apressou o encaminhamento da questao. 
Outra tentativa econoi:nka que fora feita por Pe. Fran9ois f oi o do plan ti o 
.do arroz e sua venda na Cooperativa de Santa Terezinha. Nao deu certo, 
A cooperativa também nao f oi para a frente. 

A esse cotidiano se entremeiam as festas, os nascimentos e as mortes. 
Continuam a enterrar seus mortos em casa. Em 1982 presenciei a morte 
de Áokaja, aquela a quem chamava de api (.mae). Os parentes rasparam a 
cabec;a, os homens se pintaram de preto com tinta de jenipapo. O viúvp 
percorreu os caminhos que f aziam juntqs e que levavam os do is a roc;a e 
ao local de banho, se lamentando em choro ritual. Seus animais de criac;ao 
foram mortos, seus objetos pessoais, como panelas, foram jogados no fundo 
do rio e com ela f oram enterrados seus colares de mic;anga e os muito 
cortes de fazenda. Em torno do túmulo, cavado no centro da casa, paren-

. tes e amigos danc;aram seguidamente por 24 horas. O luto que havia sido 
suspenso recentemente, devido a morte de Joao Velho, voltou a pesar· sobre 
a aldeia e as festas programadas foram suspensas. Por diversas madruga
das escutei, ao raiar do sol, o choro de Korawa. 

Antes havia assistido . a um tiítaopawa em todas as suas etapas de 
saídas para a pesca, para a procura . do mel com a chamada ritual dos 
wyra: wyraxiga, wyraxigio, wyrakora, iíraxa, tarawe, wyriixigoo. No final 

· da tarde todos reunidos, no páteo fora da takara, dividas em seus gru
pos para comer o wyrii xepaanogawa. Estavam ativos, entao, os seguintes 
grupos de comer: iipirape, mani'itywera, awajykY, xakarepera, piiraniiywara. 
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F~laram-me_ de u~ outro grupo de pássaros - wyriikwera - que nao co
m1a na takara e f 1cava em casa. Es se também está extinto. 

Este_ ano sete rapazes amarraram o cabelo, porém do 1nifrakéihyjc 
somente Xako'iapari sabe todos os cantos. 

. Ainda enfeitam com floc.?s de algodao e tiimií.korá as crianc;as na época 
do desmame e algumas koxamoko, embora se vistám com aprumo e na 
moda, muitas vez-es exibem a pintura facial própria a sua faixa etária. A 
pajelan9a - por uns tempos atividade quase . que exclusiva dos Karajá, 
a qu.em paga~am caro o c?nhecimento - recome9a timidamente a surgir: 
um JOVem fo1 aprender metodos de cura com os Kamayurá no Xingu. Te
men1, no entanto, a volta das vinganc;as e das mortes violentas: 

Da língua já se sabe bem mais. Sem dúvida .álguma pertence a família 
Tupi-Guarani, aproximando-se muito do Asurini do Trocará do Asurini do 

. ' 
Xingu e do Parakana por seu sistema de cinco vogais (i, e, y, a, o), ao 
invés do sistema de seis, mais comum. Mantém, porém, diferentemente 
daquelas, vogais nasais fonemicas. De próprio, na mudanc;a fonológica e 
que o caracteriza é a pass~gem de *a para ii e de *a para y (veja-se M. 
Lemle, Interna! Classification of the Tupi-Guaraní Linguistic Family. Tupi 
Studies l (Da Bendor Samuel,, ed.), Summer Institute of Linguistics, Uni
versity of Oklahon:ia, 1971, Y. Leite, A classificac;ao do Tapirapé na Fa
mília Tupi-Guarani. Ensaios de Lingüística 7, Faculdade de Letras da Uni
versidade Federal de Minas Gerais, 1982). 

A urna f~nemica segmental muito simples e com padroes silábicos do 
tipo (C) V (C), alia-se urna _morfofonologia extremamente rica e urna mor
fologia elaborada (veja-se Y. Leite, Aspectos da Fonologia e Morfofonologia 
Tapirapé. Publica~oes Avulsas do Museu Nacional, Lingüística VIII, 1977 
e A. Almeida et alii, A língua Tapfrapé. Biblioteca Reprográfica Xerox, 
Xerox do Brasil, Rio de Janeiro, 1983). 

O sistema de prefixos pessoais, extremamente complexo, classifica o 
· Tapirapé, ·do ponto de vista tipológico, do seguinte modo: nas orac;oes in
dependentes segue o padrao ativo-estativo, isto é, os prefixos para sujeito 
dos verbos intransitivos estativos tem a mesma forma que os prefixos de 
objeto dos verbos transitivo e dos · prefixos de po_sse nominal. l!, porém, 
urna estatividade cindida que se manifesta na primeira pessoa singular e 
plural ·e n_a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa plural é neutra 
e a terceira tripartida. Nas orac;oes dependen tes, em geral foram nomina
lizadas, há domínios em que prevalece urna ergatividade morfológica, que 
se manif esta na marca de caso ergativo em sintagmas nominais agentivos 
(orac;oes causativas) ou na concordancia, em que. se prefixa a raiz verbal 
ou o sujeito dos verbo$ intransitivos ou o objeto dos verbos transitivos. 
A formac;ao morfológica em que há co-referencialidade de sujeitos e objetos 
segue um padrao estativo, sendo a co-referencialidade com sujeito de ver
bos estativo e com objeto de verbos transitivos marcada pelo sufixo-ramo 
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e a co-referencialidade entre sujeitos de verbos transitivos e intransitivos 
marcada pelos sufixos -a (quando a raiz termina por consoante) ou -wo 
(quando a raiz termina por vogal). Do ponto de vista sintático, apresenta 
algumas características do tipo OV, tais como, posposi96es, genitivo pre
cedendo o substantivo; porém o adjetivo segue o substantivo numa forma 
aglutinada e as relativas _·_ formas nominalizadas - gravitam tanto a 
esquerda quanto a direita de seu núcleo. Nas cita96es indiretas a ordem 
sintagmática é invariavelmente OVS, mas em outras constru96es a ordem 
é variável, dependendo dos fatores discursivo - pragmáticos; em geral 
ó dado novo antecede o verbo, posi9ao essa também tópica e contrastiva. 
· · , O sistema de determinantes é altamente elaborado; expressa-se com 

ele nao só a proximidade ou o afastamento em rela9ao ao falante, mas 
também a forma do objeto: se comprido, redondo ou alto. Um hornero em 
pé e as árvores recebem o determinante para objeto redondo; também assim 
sao traduzidas as expressóes espaciais para aqui e lá. As formas para 
"comprido" indicam ou. urna a9ao imediata (ka), ou urna a9ao já iniciada 
vista em seu qesenrolar (ekwe). A forma ka seguida no discurso da cons
tru9ao chamada gerúndio marca a seqüéncia icónica dos eventos da nar
rativa. Já as formas para determinar um objeto alto expressam também 
o tempo presente. Trata-se, pois, de um sistema deitico ideal em que for
ma, tempo e espa90 se conjugam. Nas línguas do tronco Tupi só se tem 
registrado, na bibliografía, fenómeno semelhante. em Munduruku, que mar
ca a forma dos objetos, marca9ao essa que se expressa também por con
cordancia no verbo (cf. M. Crofts, Repeated Morphs in Munduruku. Es
tudos sobre Línguas e Culturas Indígenas. Edi9ao Especial do Summer 
Institute of Linguistics, Brasília, 1971). 

Várias facetas lingüsticas permanecem ainda totalmente obscuras e 
muito falta para que se ·chegue a urna descri9ao da língua que leve a urna 
melhor compreensao do mundo que ela expressa. 

Os caminhos por que trilhar·Jm os .Tapirapé nesses últimos vinte anos 
os aproxima cada vez mais do mundo ocidental. Venceram um a um os 
empecilhos que os amea9avam, adaptaram-se as novas circunstahciais, 1nan
tendo sempre o seu espírito altivo e fidalgo. Sao, porém, agora proprietá
rios de terra cercados de pobres sem terra. Quanto mais próximos a nós, 
mais nos ternero. O sonho de Xako'iapari, que transcrevo abaixo, é bem 
indicativo desse constante temor; 
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Dois brancos pegaram meu filho Áwaetekato'i: Pegaram seu bra~o, e ali
saram, o acariciaram e depois, devagarzinho, come~aram a furá-lo com urna 
faca . Ao ver isso pegueí meu arco e minha flecha e flechei os brancos nas 
costas e nos olhos. Os brancos e Á waetekato'i morreram. Mas logo depois 
mais brancos chegaram e tentaram me pegar. Flechei os brancos éom meu arco 
e minha flecha . Os brancos riam porque minhas flechas nao penetram seu 
-corpo. Pegueí minha borduna e batí com for~a na cabe9a deles. Os brancos 

continuaram a rír. Mínha borduna e minha for9a nao machuca ele. Naaa, 
nada acaba com branco. Chamei Xawaraxowa para vir me ajudar, mas ele 
demorava a chegar. Nada, nada acaba com branco. Aí acordei assustado e 
com medo. Medo de branco. 

Os Tapirapé de hoje lidam conosco com a mesma perfcia e cautela 
com que navegam nos igarapés, arte essa que lhes era outrora praticamente 
desconhecida. Sabem que a realidade que os cerca é outra. Tapi 'itawa ficou 
na memória, como a terra sem males onde nao havia nem malária, nem 
mosquitos. Disse-me Xamáracowi a quem perguntei se gostaria de ir viver, 
desejo expresso por outros Tapirapé, entre os Asurini do Xingu, grupo 
Tupi, contactado recentemente e que eram assistidos pelas Irmazinhas de 
Jesus. 

"Acho que nao. Eu já estou acostumado a coisas diferentes. Tenho outras 
necessidades. Acho que eles também nao gostaríam de viver entre nós. Nao 
somos mais como em Tápi'itawa, nao somos mais como Tapirapé antígo". 

Charles Wagley, em seu capítulo final, prognostica muito do que aqui 
relato sobre a trajetória Tapirapé: o processo de alfabetizac;ao, o crescente 
bilingüismo (já há casos até de trilingüismo), o empréstimo e imita9ao da 
tecnologia e de artefatos brasileiros, a violencia da luta que já se iniciava, 
pela posse da terra, a crescente dependencia da sociedade nacional envol
vente. Porém a Iíngua que permanece viva, as festas que ainda sao fre
qüentes e a terra conquistada marcam urna identidad€' T_apirapé dife
renciada. 

As palavras de Xawaraxowi, o primeiro Tapirapé a me f alar de seu 
desejo de ter urna heranc;a para transmitir a seus filhos -· urna casa de 
tijolo, urnas vacas - ao tentar apaziguar a minha preocupac;ao com as 
novas idéias, as roupas modernas, as prolongadas ausencias para a pesca 
do pirarucu, as poucas . idas a ro9a sao be1n expressivas desse ser Tapirapé: 

"Nao se preocupe nao. Tudo isso é coisa de pele. O que vale é o que 
corre aqui dentro de minhas veías . E isso é Tapirapé. Isso nao muda". 

Yonne Leite 
Museu Nacional, 7 de novembro de 1986. 
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9.· A cada ano, a wuran ( Associa9áo-Pássaros) refazia a takana. 
Esta foto foi tirada em 1940. 

10. Em 1965, a casa dos homens (takana) trans
formara-se numa verdadeira fábrica de artesanato. 
Aí reunidos, os Tapirapé confeccionavam mátcaras 

e out ros arte/ a tos para a venda. 

1 

A CAMINHO DOS TAPIRAPÉ 

Minha viagem a tribo Tapirapé, no Brasil Central, em 1939, foi 
nma experiencia tanto intelectual quanto física. Contava, na época, 25 
anos, era solteiro e tinha acabado de redigir minha tese de doutorado sobre 
a vida económica de urna pequena aldeia de índios Maia na Guatemala. 
Naquele tempo, havia poucas vagas para um antropólogo lecionar, pois 
ainda estávamos no fim da Grande Depressao. Mas, mesmo que me tivesse 
sido oferecido um emprego, duvido . que cedesse a tenta9ao de aceitá-lo. 
Desejava urna experiencia de pesquisa nurila regiao antropologicamente 
pouco conhecida, onde pudesse estudar novos problemas. Ralph Linton, 
um dos meus principais orientadores na pós-gradua9áo da Universidade de 
Columbia, estava envolvido entao, com os problemas teóricos da acultura
~ao. Acabara de completar tres excelentes capítulos sobre o assunto para o 
livro Acculturation in Seven American Tribes, que publicaria em Nova 
Iorque em 1940. "Acultura9ao", era, a época, a palavra usada para indicar 
o impacto do contato permanente da civiliza9ao ocidental com os povos 
primitivos. Nos seus escritos, Li~ton tinha analisado e refinado o conceito 
em termos dinamicos. Um dos problemas mais interessantes que se colocou 
f oi a importancia dos prime iros dez ou 15 anos de con tato entre os povos 
ocidentais e as supostamente intocadas tribos primitivas. Quais os aspectos 
da cultura ocidental que elas adotam ou rejeitam, de saída, nesse período 
inicial? Linton descobriu que pouco ou nada se sabia sobre essa fase ini
cial e que as primeiras observa96es de antropólogos experientes tinham, 
em geral, ocorrido passada urna gera9ao ou mais, pelo menos, após o iní
cio do processo de acultura9ao. Fiquei entusiasmado com a possibilidade 
de estudar esse processo desde o seu ponto de partida. Obtidos· os recursos 
para a realiza9ao do estudo, passei a buscar o contexto ideal para realizá-lo. 

A primeira vez que ouvi falar nos Tapirapé foi em Nova Iorque, no 
contetxo da situa9ao hipotética acima descrita. Alfred Métraux entao pro
fessor da Universidade de Yale, e um dos grandes especialistas em etnología 
sul-americana, sugeriu que essa_· tribo foss·e o objeto da minha pesquisa. 
Casualmente, William Lipkind, estudante de pós-gradua9ao da Universi-
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dade de Columbia e que estava realizando trabalho de campo entre os 
índios Karajá, a leste do território Tapirapé, referira-se a eles em suas 
cartas a Ruth Benedict. Em minha correspondencia com Lipkind, que se 
prolongou por dois meses, ele reiterou seu entusiasmo quanto a perspectiva 
desse estudo. Embora nao tivesse visitado os Tapirapé, obtivera informa-
96es a seu respeito com os missionários e os Karajá. Segundo Lipkind, 
estavam divididos em várias aldeias. A mais próxima localizava-se no inte
rior, cerca de cem milhas a oeste do rio Araguaia e ao norte do rio Tapi
rapé, seu tributário. O guia brasileiro de Lipkind, Antonio Pereira, tinha 
visitado, em certa ocasiao, urna das aldeias em companhia de um missio
nário. O primeiro contato dos Tapirapé havia ocorrido há 15 anos~ e ago"ra, 
só esporadicamente, se comunicavam com os missionários dominicanos. 
Todos os indícios levavam a crer que a situa9ao dos Tapirapé satisfaría 
os propósitos da pesquisa tal como a planejara. Decidí passar um ano ou 
mais entre eles. 

Examinei publicac;·oes científicas a procura de informac;óes sobre a 
tribo, mas p que encontrei pouco me ajudou. As escassas referencias a seu 
respeito ou eram de segunda mao ou se tratava de informac;6es recolhidas 
de cativos Tapirapé entre os Karajá. Curiosamente, a informac;ao mais 
concreta constava em um livro de divulgac;ao escrito por Peter Fleming 
( 1933), Brazilian Adventure. Fleming havia participado de urna expedi
c;ao de salvamento ao explorador britanico Coronel Fawcet, desaparecido 
alguns anos antes perto das nascentes do rio Xingu. A expedic;ao de Fle
ming subiu o rio Tapirapé na esperanc;a de atravessar a regiao desde as 
cabeceiras desse rio e chegar a bacia do Xingu. Num ponto dado, tiveram 
um encontro pacífico com os índios Tapirapé. Fleming conseguiu fotogra
fá-los, sendo, provavelmente, estas as prim·eiras fotos até entao publica
das. A expedic;ao tentou persuadí-los a servirem de guias na longa jornada 
por terra até as cabeceiras do Xingu, porém os índios recusaram. Sem guias, 
e ten do pela frente urna longa caminhada a través de território desconhecido, 
a expedic;áo retornou. A narrativa de Fleming, embora satírica e em nenhum 
momento científica, deu-me urna noc;áo do que enfrentaría na jornada aos 
Tapirapé. A par disso, referencias a tribo em revista científicas propor
cionaram-me alguma ajuda nos preparativos da viagem. Estava claro que 
os Tapirapé falavam a língua Tupi-Guaraní e havia ainda algumas especula
~6es a respeito da possibilidade de serem refugiados, remanescentes dos 
~xtintos Tupinambá que tinham habitado a costa brasileira nos séculos 
XVI e XVII. Em func;ao disso, comecei o estudo de velhas gramáticas 
Tupi-Guaraní, na intenc;ao de aprender a estrutura fonética e gramatical 
desta família lingüística. Li, também, os excelentes livros de Alfred Mé
traux sobre os Tupinambá, fundamentados em narrativas dos primeiros 
cronistas franceses e portugueses dos séculos XVI e XVII (Métraux, 1928a, 
1928b). 
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Em janeiro de 1939, deixei Nova Jorque a caminho do Rio de Ja
~eiro no S.S. Argent~na. Foi urna ~iagem agradável de 12 dias, na qual 
hve como companhe1ro Alf red Metraux, que seguía para Buenos Aires 
com o objetivo de fazer urna pesquisa de campo no Grande· Chaco argen
tino. Por horas . a fio falo u-me de suas experiencias antropológicas de cam
po na América do Sul. Na minha bagagem havia roupas e equipamentos 
comprados na "Abercrombie and Fitch", a mais famosa loja de esportes 
de Nova Jorque, para usá-los no interior do Brasil. O resto comprariá no 
Rio de J aneiro. A aquisic;ao mais útil, fe ita em Nova Jorque, f oram alguns 
quilos de mic;anc;as coloridas, que Lipkind informara serem altamente apre
ciadas pelos Karajá. Depois de muita procura, encontrei-as numa importa
dora, localizada em urna loja do lado oeste do baixo Manhattan (eram 
feitas na Tchecoslováquia). Numa manha, entramos na linda baía da Gua
nabara, onde as montanhas surgiam abruptamente por detrás das praias. 
Esta visao espetacular deixou-me sem fólego. Nem mesmo os problemas 
com a Alfandega - tanto lingüísticos quanto legais - por causa dos es
tranhos itens da minha bagagem, arrefec·eram meu entusiasmo, pois tinha a 
premonic;ao de que estava entrando em um mundo novo. 

A Universidade de Columbia mantinha um acordo informal com o 
Museu Nacional do Rio de Janeiro para co-patrocinar estudos etnológicos 
no Brasil. Já mencionei William Lipkind, cuja pesquisa era patrocinada 
pelo Museu, mas dois outros colegas de Colµmbia, Ruth Landes e Buell 
Quain, também ~stavam pesquisando no Brasil sob os auspícios da mesma 
entidade. Descobri que Buell Quain encontrava-se no Río de Janeiro, 
chamado de volta da tribo trumaí para renovar sua autoriza9ao de pes
quisa no Serviso de Prote9ao aos fndios. Naquela mesma tarde fui ao Mu
seu com Quain para conhecer Heloísa Alberto Torres, sua diretora e nossa 
patrocinadora no Brasil. Dese josa em fo mentar es tu dos antropológicos no 
Museu, ela havia escrito a Franz Boas, da Universidade de Columbia, pe
dindo-lhe que encaminhasse jovens antropólogos com forma9ao profissio
nal, ao Brasil. Sentindo-se pessoalmente interessada e abrigada a ajudar 
aqueles que vinham e, usando seu prestígio e ampla rede de amizades, 
guiou-nos através da intrincada burocracia, que exigía o registro dos es
trangeiros e urna permissao especial para realizar expedi96es científicas no 
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país, além de vários outros documentos oficiais. Através das colec;óes do 
Museu, passou-nos ensinamentos de etnologia brasileira, indicando-nos 
Jivros da biblioteca aos quais nao tínhamos tido acesso em Nova Jorque. 
Dona Heloísa nos instruiu sobre especificidades brasileiras e falou-nos das 
belezas do seu país. Passei um mes no Museu Nacional lendo. ouvindo, 
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estudandq portugues e Blanejando i:ninha yiagem aos Tapirapé. Tinha urna 
centena de problemas práticos, mas logo percebi que a maioria dos brasi· 
leiros das cidades sabia menos do que eu sobre o vasto interior de seu 
país. Com excec;ao de alguns raros indivíduos do Museu, a rea9áo era a 
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de que um jovem americano, que desejava passar um ano· ou mais em Mato 
Grosso, devia ser mais ou menos doido. Por que nao optar por pesquisa 
em bibliotecas ou estudando as cole96es etnográficas do Museu? 

Para dizer a verdade, em 1939, eu esta va insuficientemente prepara
do para empreender urna pesquisa de campo no Brasil. Como estudante 
pós-graduado, tinha feíto um curso medíocre de etnología da América do 
Sul. Medíocre, digo, porque até entao a etnología sul-americana havia sido, 
com notáveis exce96es, insuficientemente estudada. Anteriormente havia 
realizado pesquisa de campo entre os índios Maia da Guatemala e contava 
com um treinamento adequado em metodología e teoría antropológica, tal 
como eram entao ensinadas na Universidade de Columbia. Contudo, pra
ticamente nada sabia sobre o Brasil e sua história. Podía falar espanhól, 
mas nao sabia urna palavra em portugues. Dois meses antes de deixar Nova 
Iorque aprendí a ler esse idioma e pessoas otimistas me asseguraram que 
o dominaria rápida e facilmente. Durante o mes que passei no Museu 
Nacional fiz algum progresso, mas levei dois ou tres meses antes que 
pudesse realmente entende-lo. As pessoas das pequenas cidades do interior 
ficavam assombradas quando eu misturava palavras espanholas com meu 
medíocre portugues, e muitas vezes eu ficava igualmente confuso com o 
sotaque e o vocabulário interioranos. Foi por esta razao, certamente, que 
minha bagagem, contendo material de campo, se extraviou em algum lugar 
entre Sao Paulo e o terminal da estrada de ferro em Anápolis, no estado 
de Goiás. Embora devidamente advertido, nao entendí que a cada bal
dea9ao (foram feitas tres) o passageiro devia supervis~onar pessoalmente 
o reembarque de sua bagagem, despachando-a no trem seguinte. America
no tranqüilo, eu presumira que a bagagem embarcada em Sao Paulo e 
destinada a Anápolis seria automaticamente transferida a cada mudan9a 
de trem; mas ela estava perdida quando cheguei a Anápolis. Semente 
depois de tres semanas de telegramas, enviados diariamente para os agentes 
ao longo do percurso e com a ajuda d~ um missionário britanico, meu 
equipamento foi localizado e rehavido, Além disso, embora Lipkind me 
houvesse mandado urna lista de equipamentos a serem tra·zidos ao campo 
e meu colega do Mus·eu Nacional tivesse adicionado a ela outros itens -
tais como um rifle calibre 22, um revólver 32, urna farmácia portátil (m~l 
selecionada), um mosquiteiro, rede de dormir e urna lona para proteger 
minha bagagem - realmente eu nao estava bem equipado. Havia tam
bém alguns objetos inút-eis, principalmente um ditafone com 200 matrizes 
para gravar música. Mais tarde, após u·m brusco manuseio ~o rio Ara
guaia, a máquina desintegrou-se, mas nao antes de ter gravado alguns 
discos que me deram aJguma idéia da música Tapirapé. Resumincio, eu 
estava insuficientemente treinado, pessimamente informado e pobremente 
equipado quando deixei o Río de J aneiro e S·egui para os Tapirapé em 
fevereiro de 1939. 
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Minha primeira parada, na rota entre o Río de Janeiro e os Tapirapé, 

foi em Sao Paulo. Casualmente, na biblioteca do Museu Nacional, ·encon
trei um livro, Ensaios de Etnología Brasileira ( 1937) , escrito por Herbert 
Baldus. Consternado, tomei conhecimento, de que Baldus h~via realizado 
pesquisa entre os Tapirapé em 1935. Empreg.o a palavra "consterna9ao" 
por bons motivos, pois, tradicionalmente, entre os antropólogos prevalece 
um sentiinento de posse em relac;áo a tribo ou ~ldeia com a qual tenham 
trabalhado. Ela passa a ser " minha tribo',. ou "meu povo". Sabia tam
bém que Baldus havia criticado acerbadam~nte um outro antropólogo da 
Universidade de Columbia, Jules Henry, que tinha estudado os Kaingáng 
do sul do Brasil. Temía que Baldus criticasse qualquer etnólogo norte
americano que invadisse seu território. Todavía, senti que devia visitá-lo 
e pedir sua orientac;ao, pelo menos a sua ben9ao. 

Recebeu-me de forma afável, embora tivesse sido um pouco formal, 
em sua casa em Sao Paulo. Quando me convidou para voltar a ve-lo no 
dia seguinte, minha ansiedade come9ou a diminuir. No decorrer da segun
da .visita a sua casa, encor~jou-me no projeto de estu~ar os Tapirapé. 
Ponderou que seria urna experiencia interessante dois antropóJogos de 
formac;ao e embasamentos culturais, basicamente distintos, estudarem a 
mesma tribo. Baldus f oi de grande valía ao fornecer-me nomes de pessoas 
que podiam vir a ser úteis em Goiás. Indagou sobre meu equipamento e 
encaminhou-me para comprar alguns aritgos_, obviamente indispensáveis, 
nao incluídos na lista de Lipkind. Mostrou-me fotografías dos Tapirapé 
e de alguns dos se~s cerimoniais a que tirrha as~istido, embora nao abrisse 
seus arquivos de notas de campo nem falasse sobre o que viria a encon
trar. Oeste modo, comec;ou urna longa amizade que se prolongou até sua 
morte, em outubro de 1970. 

Viajei de Sao Paulo para Anápolis de trem. Cada urna das linhas da 
estrada de ferro tinha urna bito la diferente; des~e modo, a cada mudan9a 
de linha, passageiros, bagagens e fretes eram transferidos de um trem para 
outro. A viagem de Sao Paulo para Anápolis levou dois días - na verdad~ 
urna noite e um dia, urna parada temporária por urna noite e, por fim, 
um exaustivo último día com 1ocomotiva movida a lenha, da Estrada de 
Ferro de Goiás. Cheguei a Anápolis cansado, empoeirado e com furos nas 
roupas, feitos pelas fagulhas da nossa possante máquina a vapor. 

Em Anápolis um caminhao me levou a Goiás Velho (antiga capital 
do estado), entao urna velha cidade colonial e ponto de partida para o 
Araguaia. Mais urna vez a minha viagem ·s·e atrasou, desta feíta por causa 
de urna sinusite e por falta de transporte. Porém, com a ajuda do Reve
rendo Achibald Mclntyre, missionário escoces com muitos anos de expe
riencia no rio Araguaia, pude completar minhas compras, entre outras, 
feijao, arroz, rapadura, sal e fumo; Tanto a rapadura quanto o sal vieram 
a ser valiosos. Entre os índios do rio Araguaia o único adoc;ante encontrado 
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era o mel silvestre e o sal era urna raridade ansiosamente procurada. 
Finalmente, o meu equipamento foi embarcado em caminhao para Leopol
dina (agora chamada Aruana), no río Aragu~ia. Estava ansioso para 
chegar a Leopoldina, pois Lipkind me havia escrito que um bote comercial · 

.a motor saía de lá no início de cada mes, para urna longa viagem rio 
acima até Conceic;ao do Araguaia. Lipkind dissera-me que · se encontraría 
comigo num povoado chamado Furo de Pedra, cerca de quatrocentas mi
lhas río abaixo, se eu viajasse no barco a ·motor em abril. 

Era o fim da estac;ao chuvosa e a estrada para ·Leopoldina estava 
péssima. O motorista deixou Goiás Velho ao amanhecer, prevendo que 
chegaríamos a Leopoldina antes do por-do-sol. Tudo correu bem até pouco 
antes do anoitecer; em seguida, o caminhao, ao atravessar urna p0<;a de 
lama, atolou até os eixos. Quando caiu a noite, o motorista, seu ajudante 
e os passageiros ( tínhamos reunido vários que 'viajavam de carona) ainda 
est~vam tentando desatolar o veículo. Deste modo, passamos a noite dor
mindo no caminhao sobre a bagagem. Ao amanhecer, ouvimos um apito. 
O som vinha de Leopoldina, cerca de oito quilometros <liante. Era o barco 
a motor, o Expresso do Araguaia, que anunciava sua saída m·ensal descendo 
o río. Tudo levava a crer que eu ia ficar encalhado em Leopoldina por 
um mes, a menos qu~ encontrásse algum outro meio de transporte. Deixei 
o caminhao e fui adiante a pé, acompanhado por dois outros desanimados 
passageiros que esperavam viajar no barco. Como seguimos a frente, era 

. bastante provável que o caminhao nao chegasse antes de nós a Leopoldina. 
Quando já estávamos perto da cidade, encontramos os riachos ainda cheios 
e os atravessamos com água pela cintura. O barco partiu antes de alcan
c;armos Leopoldina. Tres dias depois, parcialmente encharcada, minha ba
gagem chegou, transportada em burros e cavalos. 

Naquela época, Leopoldina era um povoado com aproximadamente 
urna centena de famílias brasileiras e cinco famílias de índios Karajá. 
Contudo, tinha várias lojas e urna pensao dirigida por um jovem muito 
conversador, " Seu" Túlio. Forneceu-me comida, um pinico e um quarto, 
o qual partilhei com todos os seus hóspedes, homens e mulheres. "Seu" 
Túlio nao inspirava confian9a, mas fazia de tudo para ser útil. Eu estava 
demasiadamente cheio de suspeitas, pensando que tentava me explorar 
(mais tarde, me dei conta que havia sido muito honesto e razoável) . "Seu" 
Túlio possuía urna canoa (chamada localmente ubá) que podía alugar ou, 
com relutancia, vender. Encontrou dois rapazes que viviam as margens 
do rio e que serviriam de remadores. " Seu" Túlio mal os conhecia e nin
guém em Leopoldina estava disposto a dar informa96es a seu respeito. 
Soube, porém, que Lipkind tentara contratar Valentin Gomes, hornero 
muito respeitado, para servir-me de guia e como encarregado de outros 
servic;os. Disseram que Valentim estava vivendo ou em Sao José (hoje 
Bandeirante), que ficava rio abaixo, a dois dias de canoa, ou em Santa 
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[sabel, distante quatro dias. Com ele podia sentir-me seguro. Assim, partí 
com os dois jovens sertanejos. Meu barco estava com muita carga, mas 
logo pegamos um índio Kar.ajá desgarrado que, em troca de co~du~ao até 
urna aldeia localizada mais adiante, ajudaria a remar. Viajamos vagarosa
mente, acampando pela tarde nas arenosas praias das ilhas, que naquele 
momento come~avam a ficar descobertas pela descida das águas do Ara
guaia. Ao amanhecer de cada día, reiniciávamos nossa jornada. 

Aquela primeira viagem descendo o rio _Araguaia f oi urna experi.encia 
extraordinária. Nao me sentía seguro com meus canoeiros, nem confiava 
na mínha habilidade em dar ordens. A noite dormia nµma rede com mos
quiteiro e meu revólver a mao. Mas o rio era belíssimo. A medida em que 
navegávamos ·a jusante, os canoeiros pescavam pacu, um pequeno e sabo
roso peixe, e trocávamos fumo por tucunaré com os índios Karajá. Atirei 
em marrecos e patos selvagens, abundantes ao longo · das praias. Minhas 
provisóes eram frescas e assim, com o peixe e a caca, comíamos bem. 
"Bem demais", comentou mais tarde Valentim, ao calcular o arroz, o feijao, 
o café e a rapadura que tínhamos consumido e acusava os canoeiros de 
terem vendido comida nas aldeias Karajá, que havíamos rapidamente 
visitado ao longo do rio. 

Como navegávamos próximo .as margens, víamos bandos .de periqui
tos, araras vermelhas e azuis sobrevoando nossas cabe9as. Pela manha e 
ao anoitecer urna multidao de aves aquáticas __:_ jaburus, grandes pássaros ' . 

parecidos com cegonhas, graciosas gar9as e colheireiros cor-de-rosa - pou-
savam nas águas rasas, próximas· ao nosso acampamento. _Várias vezes por 
dia banhava-me cautelosamente nas praias brancas do Araguaia, pois tinha 
medo das famosas piranhas (perdí o medo com o tempo), e a noite sen
tava perto da romantica fogue1ra - romantica para mim, pois nao sabia 
que é ao fim do dia que o transmissor da malária, o mosquito anófeles, 
se alimenta. 

Passamos a noite na fazenda de Lúcio da Luz, homem que vivia isola
do no rio Araguaia por se~ procurado, tanto rio acima, em Goiás, quanto 
rio abaixo, no Pará, por assassinato. Mas, em sua fazenda, ele en~arava a 
lei e a ordem, pois cercara-se de um grupo ben1 armado de vaqueiros que 
o serviam como jagun9os e guarda-costas. Falou-me ter ordenad-O a morte 
de um hornero e urna mulher que havia fugido juntos, abandonando seus 
respectivos conjuges. Mais tarde, Lúcio desempenhou importante papel na 
história Tapirapé, quando expandiu suas atividades agropecuárias para den
tro do território indígena. Foi hospitaleiro, amigável e gentil para com seu 
jovem hóspede estrangeiro. Falou-me do crescimento do seu rebanh~ bovi
no, mas queixou-se de nao poder yende-lo devido ª. i~co?1preensao por 
parte da autoridade externa (a polícia) e a grande d1stanc1a de qualquer 

mercado. 
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Valenitm Gomes nao foi encontrado nem em Sao José do Araguaia 
nem em Santa Isabel, mas, de acordo com os moradores locais, estava 
esperando por mim mais· adiante, em Furo de Pedra. Meus canoeiros amea
~aram abandonar-me. Eles haviam sido contratados para remar rio abaixo 
té Santa Isabel, daí retornando para devolver a canoa a "Seu" Túlio. 
Porém, com alguma persuasao e aumento no salário, continuaram comigo. 
Depois de dez dias de viagem, chegamos a Furo de Pedra, onde Valentim 
assumiu o cargo. Pagou os canoeiros, despachando-os río acima ( a jornada 
levou 20 dias), fez um inventário do equipamento e preparou urna refei~ao 
numa aprazível cabana que Lipkind havia alugado. Tornou-se óbvio para 
mim, devido a minha inexperiencia, que dependería- de Valentim para en
tendimentos com os moradores locais e para prover as necessidades diárias: 
comunica~ao com as pessoas do local e urna centena de outros servi9os. 
Mesmo assim, passaram-se vários días antes de falarmos em salário ou de 
quaisquer outras formalidades do emprego. 

Em 1939, Furo de Pedra era um dos maiores povoados nao-indígenas 
na regiao do médio Araguaia. Nele moravam cerca de 35 a 40 famílias de 
fronteira, analfabetas, que viviam da cria9ao de urnas poucas reses no 
pasto semi-alagado af astado do rio, e da agricultura de subsistencia. Havia 
duas modestas casas de negócio que serviam mais como entrepostos comer
ciais, recebendo couro cru e peles (pele de porco selvagem, jacaré e on9a) 
e produtos tais como pirarucu salgado, em traca de artigos manufaturados e 
comidas enlatadas. Seu estoque de aguardente era farto, mas havia urna 
falta con~!dnte de roupas, implementos agrícolas e outros artigos básicos. 
As pessoas sentiam-se tao necessitadas de sal, rapadura, fumo, roupas, fa
cóes e enxadas qu~ me imploravam vender-lhes meu escasso suprimento. 
Como visitante desconhecido, eu era urna novidade para eles. Tinham visto 
poucos estrangeiros, exceto um padre Dominicano,. que vivera a urna dis
tancia de duas centenas de milhas rio abaixo, em Concei9ao do Araguaia; 
e um missionário escoces que mantinha urna casa de fazenda em Macaúba, 
nao muitas milhas adiante, como refúgio para leprosos. Além desses, che
garam a conhecer Guilherme, (William Lipkind) nos últimos meses. Todos 
os habitantes eram receptivos e agradáveis. 

Lipkind tinha desistido de esperar por mim. Havia saído para visitar 
as aldeias J avaé ( um ramo dos Karajá) . Afgumas pessoas me inf ormaram 
que ele estaría de volta dentro de urna, duas ou mais semanas. A contagem 
do tempo era vaga. Mas, para minha grande satisfa~ao, encontrei um 
índio Tapirapé em Furo de Pedra. Teria, no máximo, 16 ou 17 anos de 
idade. Soube que seu nome era Opronuncñwi, embora as pessoas de Furo 
de Pedra o chamassem "José". Ele havia passado a está9ao chuvosa, de 
outubro a mar90, com os padres Domicanos em Concei9ao do Araguaia e 
ent_ao seguido, río acima, até Furo de Pedra. Lá esperou por mim. Lipkind 
havia havia lhe <lito que um tori (termo usado, tanto pelos Karajá como 
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Tapirapé, para designar um nao-indígena) chegaria em breve para visitar 
seu povo e retornaría com ele a sua aldeia. Opronunchwi era saudável e 
estava sendo bem tratado pelos moradores locais, que nunca haviam visto 
um Tapirapé; mas estava ansioso para retornar a sua aldeia. 

lnstalei-me em Furo de Pedra para esperar a volta de Lipkind. Auxi-
· Jiado pelo jovem Tapirapé, logo comecei a •trabalhar. Opronunchwi co
nhecia cerca de 300 palavras em portugues, e com ele iniciei o doloroso 
trabalho de estudar a língua Tapirapé. Podíamos nos comunicar surpreen
dentemente bem sobre assuntos corriqueiros, e ele era um professor , con
descendente. Forneceu-me informa96es certas e erradas. Entendi clar~mente 
de Opronunchwi que havia tre$ grandes aldeias Tapirapé, mas nao era 
verdade; Opronunchwi mentía para aumentar meu desejo de visitar os. 
Tapirapé e impressionar os moradores de Furo de Pedra, assim como os 
Karajá. Mas aprendí que os Tapirapé identificavam as esta96es pelas 
estrelas: ele apontou as Pleiades ( é é chu em Tapirapé) e disse que seu 
desaparecimento no horizonte, ao anoitecer de abril e maio, prenunciava 
o fim das chuvas. En tao os T,apirapé f ariam urna grande festa. Esta provou 
ser urna informa9ao correta, tornando-me ainda mais ansioso de visitar sua 
aldeia. 

Aproximadamente dez días depois, WiUiam Lipkind retornou a Furo 
de Pedra e, com a promessa de assistir a dan9as e cerimoniais, concordou 
em acompanhar-me na subida do rio para visitar a aldeia Tapirapé. Em
barcamos minha bagagem na sua cano~, equipada com um motor de popa 
de 6 HP, e na que eu havia comprado em Furo de Pedra, re bocada pela 
embarca9ao de Lipkind. Na ocasiao éramos cinco: Lipkind, seu guia Anto
nio Pereira, Valentim Gomes, Opronunchwi e eu. Antonio Pereira havia 
subido urna vez o rio Tapirapé com os missionários até o lugar denominado 
Sao Domingos, onde os Tapirapé, a cada esta9ao seca, costumavam encon
trar os Dominicanos. Ele e Opronunchwi eram nossos guias. A viagem 
foi vagarosa, nao só porque os barcos estavam muito carregados como por 
causa dos inúmeros rpeandros do rio Tapirapé. Várias vezes nos perdemos 
em lagoas ou pequenos afluentes, ainda transbordantes em conseqüencia 
da estac;ao chuvosa. Viajamos durante quatro días, ta1vez numa média de 
50 milhas diárias, antes de alcan9armos Sao Domingos. Este lugarejo nao 
passava de um abrigo coberto com folhas de palmeiras, sendo, por isso, 
difícil de ser encontrado na espessa floresta de galería que margeava o rio. 

No dia seguinte, Opronunchwi tirqu suas roupas, fez um pacote com 
a nova rede adquirida no río Araguaia, e caminhou "para chamar os Tapi
rapé". Passaram-se dois dias e no terceiro um grupo de· aproximadamente 
dez homens e mulheres Tapirapé subitamente apareceu cruzando a savana 
aberta além do rio. Tinham press3 em retornar, pois os Tapirapé "estavam 
dan9ando", e recusaram-se a carregar qualquer bagagem pesada. Na manha 
seguinte partimos. Um índio Tapirapé com urna bagagem leve pode, nor-
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malmente, fazer a vi.agem de Tampiitawa a Sao Domingos em um dia; 
mas com bagagem (nossas redes, mosquiteiros e alguma bagagem miúda) 
e com os antropólogos tori, o passo era lento. Passamos urna noite acampa-· 
dos na savana. Na manha seguinte, deixamos a regiao das savanas pene
trando na floresta, e a tardinha, cruzamos as planta9oes de mandioca. Nos
sos companheiros indígenas pediram-nos para disparar nossos revólveres, 
anunciando nossa chegada a aldeia. Subitamente a floresta abriu-se e está
vamo~ na aldeia Tapirapé. 

Fiquei completamente deslumbrado. D·e fato os Tapirapé estavam no 
meio de urna festa. Pomos levados de casa em casa para sermos servidos 
de kawí (bebida ·feíta de milho, amendoim ou tapioca) e petiscos de carne 
de queixada assada. Nossas redes foram armadas em urna imensa takana, 
ou casa dos hotnens, no centro da aldeia. Ao entardecer come9aram a 
cantar e dan<;ar (ou .melhor, recome9aram). Todos os Tapirapé estavam 
decorados com pinturas corporais, penas e contas. Meus pés estavam com 
bolh~s da longa call1:inhada e encontrava-me exausto. Contudo, sentí que 

. devia permanecer ali para tirar fotografias e tomar notas. As can96es e as 
dam;as prosseguiram durante a noite, semente terminando na manha seguin
te, com o sol alto. Pelo menos foi o que me disseram, porque por volta das 
duas horas da manha, deitei na rede para descansar uns momentos e ador-

. meci profundamente, levantando-me semente ao amanhecer. Por esta razao, 
perdi o cerimonial económico de troca durante as cerimónias do Kawió 
(cL Shapiro, 1968b), o qual nunca testemunhei integralmente. De qual
quer maneira, pela manha vi rapazes cobertos com redes-de-dormir e folhas 
de palmeira, atacando · as mo9as com um imenso falo. O que estava acon
tecendo era claro, mas o que isto significava, no simbolisn10 Tapirapé, 
estava além da minha compreensao. 

Todos dormiram pela manha, mas ao anoitecer; Opronunchwi persua
diu um grupo de homens Tapirapé a suspender as festividades e retornar 
ao porto do rio para trazer minha bagagem. Obviamente sentiram-se moti
v~d_o~ por seu r~lato, um tanto exagerado, sobre os presentes que trouxera. 
Lipk1nd e Antonio Pereira partiram com os índios ao amanhecer. Dois dias 
depois, os Tapirapé retornaram, cada qual com sua pehura (cesta de pa
lha) c~rregada com cerca de 20 quilos ou mais. O que se via nao era, 
certam·ente·~ . um s~f ari bem organizado, a moda colonial africana. Valentim 
tinha simplesmente permitido que c~da homem selecionasse sua carga. Ao 
longo do caminho, eles devem ter' consumido ·pelo menos 25 quilos de 
rapadura. Vinte e cinGo quilos de sal haviam desaparecido do saco e alguns 
ho~e~s já estavam usando o fumo que .eu .trouxera como presente. Mas a 
m~1ona dos nossos bens e equipamentos chegara intacta, embora algumas 
co1sas houvessem sido 'deixadas ·como reserva em urna plataforma no acam· 
pamento do porto de Sao Domingos. 
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Os dois días seguintes foram difíceis. Os padres Dominicanos, du

rante seus encontros com os Tapirapé, tinham feíto ·urna doa9ao generosa 
de presentes: roupas, facoes, tesouras, machados. Os Tapirapés esperavam 
a distribui9ao das mercadorias que tinha trazido mas eu decidira dar-lhes 
somente alguns objetos, reservando o restante para ser trocado por comida 
e artefatos Tapirapé para o Museu Nacional do Río de Janeiro. Final
mente, repartí a maioria dos meus bens, mas, mantive minhas preciosas 
contas de porcelana, as quais escondera em urna pequena bolsa. · Privaci
dade estava f ora de questao, pois eu e Valentim está vamos acampados em 
um canto da takana . . Tirei minha cal9a, certa noite para ir dormir e quando 
acordei, ela havia sido pega por err1préstimo. Os Tapirapé nao roubavam, 
para dizer a verdade, embora muitas vezes pedissem emprestado um ou 
outro objeto, e tinham o maior respeito pela propriedade pessoal. Mas, 
a princípio, mostravam um ardente desejo de inspecionar nossas proprie
dades e saber tudo a respeito de nossas pessoas. Valentim e eu nos reve
závamos vigiando cuidadosamente nossos pertences, com medo de que as 
cameras, espingardas, remédios e outros objetos imprescindíveis fosse,n 
levados por empréstimo. Em vista disso, Valentim tomou urna decisao: 
<levemos ter urna casa. Usando ·eomo atrativo nossos últimos facoes, re
crutou alguns jovens e, passados dois dias, dispunhamos de tima cabana 
com urna 'cobertura de palha. Nao tinha paredes, mas era fechada dos 
lados com laª-cas de casca de bambu. Situava-se f ora do círculo das malo
cas Tapirapé. N,ao estávamos protegidos dos olhos da aldeia, mas . pelo 
menos ficamos livres das maos inspecionadoras. Durante os meses em que 
vivemos junto aos Tapirapé, Valentim continuou a melhorar nossa casa. 
Construímos urna plataforma que nos serviu de mesa e urna cadeira primi
tiva. Valentim, fez também urna espécie de porta, que podia ser trancada, 
de modo que as pessoas nao invadissem a casa quando estivéssemos fora 
ou dormindo. · 

Com o tempo, os Tapirapé acostumaram-se - e até mesmo aborre
ceram-se - com a nossa presen<;a. Já nao tínhamos muitos artigas para 
comercializar e eles já tinham percebido que nossa anatomia era seme
lhante a deles. Costumava barihar-me publicamente num riacho próximo 
e, desde logo; mulheres e crian9as paravam para ver o espetáculo. Elas 
se perguntavam por que eu nao tinha o prepúcio. Valentim banhava-se a 
noite, pois era mais modesto, além de ficar profundamente embara<;ado 
com os gritos de assombro dos Tapirapé pelo tamanho de sua genitália. 

O festival tinha terminado, mas a noite continuaram cantando. Co
mecei o difícil trabalho de aprender a língua Tapirapé e a pesquisar sua 
cultura. Valentim ocupava-se da cozinha, da lavagem de nossa roupa. 
trocando sal por comida, ca<;ando com um companheiro Tapirapé e reali· 
zando inúmeras outras taref as. 
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Por ocas1ao de nossa primeira visita, permanecemos na aldeia do 
início de maio até o fim de .setembro. Este período foi marcado apenas 
por dois eventos .. Primeiro, em meados de junho, morreu Kamanaré, líder 
Tapirapé altamente respeitado, ao que parece, de malária. Acabara de 
f azer-me dois belíssimos diademas que eu pretendia levar para o Museu 
Nacional. Visita.Ya-me com freqüencia. Na noite de sua morte, seus paren
tes homens invadiram minha casa, carregaram os diademas e os queima
ram. Tive um vago pressentimento (que mais tarde verifiquei ser correto) 
.de que eles estavam com raiva ·de mim, suspeitando que houvesse causado 
a morte de Kamanaré. Ao mesmo tempo, outros Tapirapé pareciam estar 
nos avisando que fóssemos cautelosos. Assim, várias noites, Valentim e eu 
nos revezamos, cada qual · dormindo algumas horas. Durante o dia perma
necíamos próximos a nossa casa. Eu nao sentia que corressemos perigo, 
pois os .Tapirapé sempre foram muito pacíficos, quase tímidos. Mas du
rante urna semana ou mais, o ambiente nao parecia propício para a pesqui
sa, embora fosse instrutivo. Na verdade, corri certo risco ao decidir teste
munhar o enterro de Kamanaré. 

Mais tarde, em fins de julho, meu trabalho de campo foi interrompido 
porque contraí malária. Valentim tinha ido com dois companheiros Tapi
rapé ao porto de Sao Domingos encontrar dois moradores contratados para 
trazer a correspondencia e levar nossas cartas ao correio. Era nossa pri
meira comunica9ao com o mundo exterior em quase tres meses. Esperava 
o correio avidamente ( um servi90 de canoa que descia o rio Araguaia cada 
r;1es) e estava ansioso para enviar notícias a minha família e meus amigos. 
Permaneci na aldeia e durante a primeira noite de ausencia de Valentim 
senti calafrios. No dia seguinte, minha febre já era de 40 graus. Possuía 
algum quinino e cerca de 30 comprimidos de Atrabina, raros naquele 
tempo. No mesmo dia comecei a tomar esse medicamento, mas a noite 
perdi a consciencia. O resto foi-me contado por Valentim. Quando ele 
chegou, dois dias depois, eu estava inconsciente, ardendo em febre, e por 
vezes delirando. Urukumu, um Tapirapé panché, ou xama, tratava-me com 
massagens, soprava fuma9a de tabaco sobre meu corpo e f azia succ;ao. As 
pessoas que conversavam com Valentim diziam "Doto Cario amano!" (está 
morrendo). Valentim empurrou mais Atrabina pela minha garganta e deu
me líquidos. Logo recuperei a consciencia, mas por quase dez dias senti-me 
muito fraco para deixar a rede. Durante a recuperac;ao recebi. poucas visi
tas. Os Tapirapé nao tem pena de visitantes <loen.tes. Pelo contrário, ficam 
nervosos, e receiam urna retalia9ao em caso de morte. Mais ainda, temem 
que a doen9a se espalhe, como geralmente acontece. Semelhante rea<;ao foi 
observada por Baldus em 1935, quando seu companheiro, Frederico Kegel, 
também contraiu malária na aldeia Ta pi rapé (Baldus 1970:450-51). Na
quela ocasiao, pediram a Baldus e Kegel que deixassem á aldeia. "Intole
rávef é o forasteiro enfermo", escreveu Baldus. Os Tapirapé . nao nos pedi-
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ram para sair. Mas em poucos días, na medida em que eu melhorava, as 
pessoas vinham visitar-me, sentavam na minha rede, cantavam para mim 
e contavam histórias. Os últimos días de minha doen~a me renderam pre
ciosos dados. Incidentalmente, ao me chamarem "Dr. Cario", estavam 
imitando Valentim, omitindo o "s" que nao existe na língua Tapirapé .. 

Minha malária nao cedeu facilmente; sofri ataques mais débeis em 
agosto e come90 de setembro. Diante disso, decidimos, Valentim e eu, re- . 
tornar a Furo de Pedra para descansar e obter novos suprimentos. O sal 
estava reduzido e o café tinha acabado. Somente restava urna lata de ac;ú
car. Meus cigarros há riluito haviam terminado e eu fumava cachimbo com 
tabaco nativo. Em companhia de Champukwi, que se tornara meu grande 
amigo e o melhor informante, deseemos o rio em direc;ao a Furo de Pedra. 
Foi urna viagem memorável. Porém, más notícias me esperavam. Meu 
colega Buell Quain, também da .Universidade de Columbia, tinha se suici
dado durante o período que passara entre os índios Krahó, no Maranhao. 
Heloísa Alberto Torres escreveu-me pedindo para retornar ao Rio de Ja
neiro. Os outros antropópolos de Columbia, William Lipkind e Ruth Lan
des, tinham voltado para Nova Iorque. Assim, eu era o único representante 
do grupo de Columbia, no Brasil, e minha presenc;a era necessária para 
identificar os papéis e pertences de Buell Quain. lniciei, entao, a difícil 
viagem rio acima para Leopoldina .. Deveria ter levado cerca de 20 dias. 
Mas em Santa Isabel ti ve a sorte de pegar urna carona em lancha a· motor. 
Ela f ora enviada ao rio Araguaia para instalar um acampamento que ser
visse a urna expedic;ao de cac;a do Presidente Getúlio Vargas. Ele nao 
chegou a realizá-la por ter sido deflagrada a 11 Guerra Mundial.1 O ma
logro da expedi9ao permitiu que eu fosse até o Rio de Janeiro: de lancha 
a motor até Leopoldina, de caminhao e carro até Goiania e de tre~ e~pe
cial até o Rio de J aneiro. Naquela viagem nao aprendí nada sobre 1nd1os, 
mas muito sobre o Brasil. Meus companheiros e anfitrióes eram os guarda
costas pessoais do Presidente Getúlio Vargas, todos do Rio Grande do Su~. 
Encontrei também Acari dos Passos Oliveira, que ama seu povo, seu pa1s 
e os índios. Acari havia sido designado pelo estado de Goiás para acom
panhar a expedi9ao presidencial. Mais tarde, tornou-se diret~r. do Museu 
do fndio de Goiania. Estava tao assustado quanto eu de v1a1ar com os 
sérios e ríspidos guarda-costas de Vargas. Tratavam-nos polidamente, mas 
havia considerável disputa entre eles. 

Nao retornei aos Tapirapé até o início de dezembro, embo_ra tenha 
deixado o Rio de J aneiro no come90 de novembro. Desta vez fui melhor 
equipado: comprei um motor de popa de 6HP. Dr. Antenor Leitao de Car-

J Tomei conhecimento da Guerra quando cheguei a Santa Isabel. U m caboclo me 
. " explicou: "os alemaes estao lutando com os outros estrangeiros. 
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valho, do Museu Nacional, acompanhou-me para realizar pesquisa zooló
gica no rio Araguaia. Valentim me esperava em Goiás Velho com tudo 
pronto para a viagem rumo a Furo de Pedra. Foi novamente urna belíssima 
viagem descendo o rio Araguaia, mas desta vez mais rápida. Com meu 
motor de popa, urna boa canoa e a experiencia que Valentim e eu tínhamos 
adquirido, foi mais fácil realizar o percurso de Furo de Pedra até o Porto 
Sao Domingos. Contamos, ainda, com tropa de burros para levar a carga 
de suprimentos, através da savana - onde encontramos alguns índios 
acampados - até a aldeia Tapirapé. Foi a primeira vez que a maioria dos 
Tapirapé viu cavalos o que lhes causou verdadeiro panico. 

Em Furo de Pedra recrutamos um novo companheiro, Salvador, cabo
clo baixo e f orte que se adaptaría melhor para a maioria das taref as exi
gidas no sertao do que os próprios ír.dios. Eu disse "recrutei" Salvador, 
mas o certo é dizer que o comprei. Saldei-lhe urna <lívida, de cerca de 200 
dólares, que tinha com· um comerciante local; dessa forma passou a "per
tencer-me". Esquecí- seu. débito e passei a pagar-lhe 30 dólares por mes, 
roupas, comida e outras coisas de que necessitava. Valentim era preto e 
tinha um metro e oitenta de altura, enquanto Salvador parecia índio. 
Valentim era adventista do Sétimo Dia e aos sábados rezava o dia todo. 
Salvador era sertanejc: considerava-se católico, porém nao sabia o que isso 
significava. Podía caminhar mais rápido e a urna distancia mais conside
rável do que a maioria dos homens Tapirapé. Tinha cerca de 30 anos e 
era hábil e experiente cac;ador. Penso que os Tapirapé o admiravam mais 
d rj que a mim e a Valentim, que~éramos seus velhos amigos P· 

Deste modo, instalamo-nos na aldeia por toda a estac;áo chuvosa. 
Apenas urna vez Salvador f oi ao Porto Sao Domingos para apanhar e depo
sitar correspondencia em um local de onde seria reexpedida. A savana 
estava submersa, muitas vezes com água pela cintura e lugares onde havia 
somente pequenos córregos podiam, agora, ser atravessados a nado. 
A ~omida, exceto a farinha de mandioca, escasseava. Fiquei coberto de 
furunculos, provavelmente por deficiencia da dieta alimentar. Mas Sal
vador de tempos em tempos trazia cac;a. Muitas vezes chovia ininterrupta
mente por dez dias seguidos. Todas as pessoas ficavam irritadas: os Tapi-

, , 
rape uns com os outros e conosco; Salvador com Valentim; Valentim com 
Salvador e todos comigo. Trabalhava na minha pesquisa, lia Guerra e Paz 
de .Tolstoi , e só pensava na minha volta a Nova Iorque. Foi necessário 
mu1ta forc;a de vontade para continuar fazendo minhas anotac;óes de campo 
e, lendo-as agora, verifico que nao foram tao substanciais quanto as de 
ou tros meses. 

2 Ouando retornei ao rio Araguaia, em 1953, meus amigos disseram-me que Salva
dor havia falecido de urna infec~ao respiratória. em 1950. 
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Em abril, as chuvas diminuíram. Em maio, os Tapirapé comeiraram 
a cantar a noite. Entao, urna manha ouvimos um tiro de pistola. Pouco 
tempo depois apareceriam tres jovens: Eduardo Galvao, Rubens Meanda e 
Nelson Teixeira. Vinham do Museu Nacional, enviados por Heloísa Al
berto Torres. Tr~ziam cartas, revistas, notícias da guerra na Europa e urna 
garrafa de uísque. A princípio, pensei que fossem espióes, enviados para 
inspecionar-me e ao meu trabalho. Depois compreendi que eram estudantes 
principiantes de antropología. Touxeram poucos artigas manufaturados, 
mas sua presenc;a trouxe vida para todos nós. Os índios anunciaram un1a 
cerimonia de iniciac;ao de um rapazinho, nossa comida de alguma forma 
melhorou e a paz retornou entre nós com a presenc;a dos recém-chegados 
e dos dias de sol. O comec;o da estac;ao seca trouxe dias de céu sem nuvens, 
o mofo que cobria n_ossas roupas e redes de dormir desapareceu e em 
seg1tlida a produc;ao das roc;as amadureceria. ...., 

Deixamos os Tapirapé no início de junho. As savanas ainda nao esta
vam secas e fizemos urna difícil viagem para Sao Domingos,_ mas metade 
da aldeia nos acompanhou até o rio Tapirapé. 

Retornei várias vezes aos Tapirapé, mas nunca mais os vi em seu 
ambiente natural° como em 1939-40. Toda vez que voltei para visitá-los o 
fiz de aviao. Em certa ocasiao pela Fon;a Aérea Brasileira, outra, através 
de urna linha aérea comercial para Santá Terezinha e, em um pequeno 
aviao do Summer Institute of Linguistic. Estas viagens foram mais rápidas 
e ,menos penosas, mas nao tao memoráveis quanto a primeira. 

Apesar de ter tido sempre o mais vivo interesse pelo trabalho de 
campo, a pesquisa entre os Tapirapé nunca foi inteframente satisf atória. 
Meu estudo anterior tinha sido realizado numa aldeia Maia da Gu~temala. 
Os Maia eram um povo organizado. Trabalhavam o dia inteiro em seus 
campos de milho. Poucos falavam espanhol; no entanto, pude encontrar 
intérpretes que me ajudaram a traduzir ao espanhol, ora~óes e entrevistas 
muito elaboradas. Tive informantes regulares aos quais pagava dez centa
vos de dólar por meio día de trabalho para repor sua perda de um dia no 
campo. Os Maia ajudaram-me nas mensurac;óes, por exemplo: o consumo 
de comida, e o tamanho e a produ9ao de suas roc;as. Eram aplicados e ra
cionais, com um certo senso de formalismo. Pareciam com os habitantes 
das pequenas cidades do meio-oeste dos Estados Unidos - os quais eu 
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conhecia bem, urna vez que lá havia nascido - embora mais exóticos e 
retraídos. Era urna forma de se autoprotegerem dos séculos de explora~ao 
a que haviam sido submetidos. Os Maia eram bons trabalhadores e conhe
c1an1 o valor do dinheiro e da terra. Em Santiago Ghimaltenango (Guate
mala), informantes Maia podiam sentar horas a fio falando de sua socie
dade e cultura. 

Comparada com essa, a pesquisa de campo entre os Tapirapé foi 
muito diferente. Primeiro, tentei encontrar informantes que trabalhassem 
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comigo de maneira ordenada. Procurei registrar foneticamente can9óes e 
estórias de forma que pudesse analisar a língua. Combinava com um infor
mante para vir cedo <litar-me - e ocasionalmente responder questóes sobre 
coisas que tinha visto ou ouvido - mas tal informante nunca aparecia. 
Quando vinha, passados 30 minutos cansava-se de minhas insistentes per
guntas. Um homem contava-me um mito que eu entendía pela metade e 
quando pedia para repetí-lo, ele saía no meio da história para somente 
retornar dias mais tarde. Havia um grupo de seis a oito pessoas que gosta
va de ensinar-me sua língua. Todos corrigiam minha pronúncia e, em 
seguida iniciavam urna conversa9ao entre si, ininteligível para mim. Os 
Tiparapé eram abertos, irreverentes, sociáveis e amigáveis, mas nunca 
foram bons informantes para o trabalho antropológico. Coletar genealogias 
e termos de parentesco era um pesadelo. Apenas poucas pessoas tinham 
paciencia de sentar comigo a sós, por tempo suficiente para a realiza9ao 
de tais tarefas. Mas, coletivamente, adoravam falar e explicar. 

Em pouco tempo aprendi a armár minha rede na takana, onde ator
mentava com perguntas quem quer que estivesse presente. Muitas vezes 
passava a maior parte do dia em urna das malocas observando e pergun
tando. Eu tinha urna lampada a querosene e velas. Assim, tarde da noite, 
as pessoas podiam vir a minha pequena casa para conversar. Os Tapirapé 
nao tinham no9ao de hora para dormir (muitas vezes cantavam a noite 
toda e dormiam a tarde toda) e minhas melhores entrevistas · foram, fre
qüentemente as que fiz, entre meia-noite e tres da manha. Acompanhava 
os homens nas cac;adas e lá podíamos conversar a noite inteira sobre suas 
experiencias anteriores e a vida sexual de homens e mulheres deixados 
na aldeia. Passei dias com eles em suas ro9as. Novamente ali, longe da 
aldeia, se revelavam mais loquazes. Conhecia os boatos correntes em minha 
aldeia, tal como sabia dos amores e ódios. Com o passar dos meses, aprendí 
a falar Tapirapé e podía, de maneira razoável, entender o que diziam. 
Podía formular qualquer questao, desde que da maneira mais simples, e 
entender a maioria das pessoas quando se dirigiam diretamente a mim. 
No entanto, em grupo, muitas vezes me perdía. Tive sempre a sensa9ao qe 
que nunca rompí a barreira lingüística com os Tapirapé. 

Os Tapirapé possuíam um fino senso de humor e eram melhores lin
güistas do que eu'. Opronunchwi , meu companheiro de Furo de Pedra, 
podía imitar urna missa católica em latim; a]ém disso, imitava os movi
mentos do padre. Seu sotaque em latim me soava melhor do que de alguns 
padres irlandeses em Nova Iorque. Anawani, que tinha passado urna esta
c;ao chuvosa com o reverendo Kegel, cantou para mim "Loch Lomond", 
canc;ao escocesa, em ingles e com ótima dic9ao, apesar de nao saber o 
significado de nenhuma palavra . 

Valentim ensinou-os a cantar canc;óes em portugues. Vários indivíduos 
aprenderam com Valentim um portugues acaboclado, quase tao rápido 
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quanto aprendí o Tapirapé. Eles cac;oavam das minhas tentativas de falar 
sua língua. Urna noite ouvi por acaso (e entendí) alguém na takana imi
tando as tentativas do Dr. ·cario de falar Tapirapé. Houve urna explosao 
de gargalhadas. 

Afora minhas próprias inabilidades, os Tapirapé nao eram o grupo 
ideal junto ao qual fosse possível realizar urna cuidadosa pesquisa etnoló
gica. Tentei medir o tamanho de suas roc;as, mas sem sucesso. Este nao 
era um trabalho fácil para um único homem. Anotava diariamente as 
ativida<les de subsistencia dos homens. Prontamente verifiquei que . eram 
irregulares. Num único dia, um homem podía fazer urna série de coisas: 
ele dormia até as 10 horas da manha; pegava sua faca, sua enxada e come
<;ava a caminhar na dire9ao de sua roc;a para capinar e cortar as plantas 
rasteiras-; no caminho, ouvia o canto do jacu e passava duas horas esprei
tando-o; chegando a roc;a, trabalhava durante urna hora, e depois dormía; 
retornava a aldeia com um jacu; entao, passava o resto da tarde tecendo 
cestos na takana. Em resumo, de um ponto de vista etnocentrico, os Tapi
rapé sab um povo desorganizado, com pouco senso de tempo; seu modo 
de vida nao contribui para um estudo antropológico ordenado. 

Contudo, eram pacientes e logo se aperceberam que minha curiosi
dade sobre seu estilo de vida nao tinha limites. Sempre vinham comunicar
me qualquer evento incomum. Era acordado no meio da noite para teste
munhar um nascimento. Certa feíta, homens viram urna on~a e com seus 
dois pequenos caes for~aram-na a ref1:1giar-se numa árvore. Alguns jovens 
foram mandados a aldeia para que eu pudesse assistir sua captura com 
arco e flecha. Fui chamado para presenciar até mesmo um rapto em massa. 
Numa aldeia com cerca de 150 pessoas nao podia haver muita privacidade; 
mas, por muitos meses, minha ba'rreira lingüística teria me impedido de 
ver acontecimentos familiares a qualquer um, se meus amigos Tapirapé 
nao me ti~essem colocado a par dos fatos. Suspeito que nao era somente 
boa vontade. Devo dizer que os Tapirapé sao irreverentes e boateiros. 
Muitas vezes espalham mexericos, ru'mores maliciosos, especialmente sobre 
a vida sexual alheia. Vivendo o dia-a-dia, fiquei a par de certas caracte
rísticas da vida Tapirapé, independentemente da ajuda de um informante. 

Mesmo assim, certos aspectos, principalmente nas esferas ideológicas 
e cognitivas de sua cultura, me escaparam, em parte. Gastei horas tradu
zindo canc;óes para concluir que nada significavam para mim; ninguém 
podia explicar-me seu simbolismo, se é que existía algum. Ainda nao 
entendí inteiramente os fundamentos de sua elaborada classificac;ao e tabus 
alimentares com rela9ao a carne. Mesmo durante minhas últimas visitas, 
em 1953 e 1957, e sobretudo em 1965, quando encontrei alguns jovens 
que tinham aprendido a falar perfeitamente o portugues, obtive pouco 
esclarecimento a esse respeito. Eles ajudaram-me a aclarar algumas dúvidas 
iniciais, mas quando pedí detalhes e significados de alguns dos cerimoniais 
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que tinha presenciado em 1939-40, um deles retrucou: "Dr. Cario <leve 
saber melhor que nós. tramos garotos entáo. Dr. Cario falava com Kamai
rako, Urukuna e os homens que realmente sabiam." Como se ve, o antro
pólogo, pese seu inseguro conhecimento· da cultura Tapirapé, era conside
rado como um dos velhos integrantes da tribo e, por isso, detentor do 
saber. 

Posso agora afirmar que, na verdade, nunca enfrentei a problemática 
da pesquisa que me propuz em 1939: investigar os estágios iniciais de 
aculturac;ao. Teoricamente, nao havia contradic;ao com o plano de pesquisa 
que Ralph Linton e eu havíamos elaborado. Mas a situac;ao que se apre
sentou em 1939 e 1940, nao contribuiu para que o projeto de estudo fosse 
levado a cabo conforme planejado, por várias raz6es. Primeiro, ero 1939, 
os Tapirapé estavam ainda isolados da _sociedade ocidental. Na verdade, 
tinham tido apenas breves e esporádicos contatos com missionários e explo
radores, ou seja, com segmentos seletos de nossa cultura. Exceto em relac;ao 
a alguns ltens materiais, tinham recebido poucas ·influencias do mundo 
ocidental. Contudo, em relac;áo aos tempos aborígenes, sua sociedade havia 
sido altamente modificada. Doenc;as antes desconhecidas, que precederam 
os contatos primários -com os ocidentais haviam diminuído o número deles. 
E a depopulac;áo causada por estas doenc;as havia modificado seu sistema 
social e sua vida cerimonial e ritual. Além disso, os machados de ferro e 
fac6es, adquiridos em esporádicos encontros com forasteiros, já haviam se 
tornado urna necessidade vital para eles, e alterado suas técnicas de cultivo. 
Em 1939-40, eu assistia; na verdade, a um período de mudanc;a social e 
cultural que s.ucedeu o período de primeíros e permanente.; contatos que 
tinha fixado em meu plano de pesquisa. 

Em segundo lugar, eu esta va absorvido na taref a essencial de aprender · 
a língua e os fatos básicos da cultura Tapirapé. Deveria ter previsto que 
esta tarefa me consumiria muito tempo. Antropólogos que trabalham com 
culturas ágrafas e relativamente desconhecidas estao em franca desvanta
gem em comparac;ao aos dentistas sociais que estudam sua própria cultura, 
realizando pesquisas cujas hipóteses de trabalho devem ser testadas sob 
condi96es específicas. Muitas vezes, o antropólogo tem que modificar seus 
pressupostos e estratégias no decorrer da pesquisa. Justamente entre os 
Tapirapé, as quest6es colocaqas originariamente, mud11ram com o decorrer 
do trabalho. Este nao é o livro que planejei escrever quando me dirigí pela 
primeira vez aos Tapirapé, em 1939. -

Durante· o trabalho de campo, em 1939-1940 e nos anos subseqiien
tes, passei '! inttJressar-me por certos problemas que julguei relevantes se
gundo os dttdos qy~ coletara entre os Tapirapé. Interessei-me pela maneira 
com qye este p~vo, dentro de um espac;o de tempo pouco superior ao de 
urna gerac;ao, adaptou-se social, cultural e mesmo físicamente as novas 
condic;oes que lhe foram impostas pelo avan90 da f rob te ira da sociedade 
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nacional. Para entender o processo, tive, primeiro, que compreender como 
deviain ter sido a sociedade e a cultura Tapirapé por volta de 1900, quando 
este povo viveu sob condic;6es aborígenes, longe dos tentáculos da socie
dade brasileira. Minha intenc;ao, aqui, é descrever a sociedade e a cultura 
Tapirapé como elas devem ter sido em 1900, e relatar suas experiencias 
ao primeiro contato com a sociedade brasileira. ~ claro que nao posso des
crever fielmente a sociedade e a cultura Tapirapé como seriam naquela 
época, isto é, antes das influencias do hornero ocidental. Posso, contudo, 
descreve-las como as encontrei em 1939-40, quando ainda pouco tinham 
mudado ero relac;áo a 1900. Com base na história oral Tapirapé, posso 
tentar reconstruir sua sociedade tal como deve ter sido há 40 anos atrás. 
Isto pode ser um pro~edimentó um tanto dúbio, pois a memória oral de 
um povo está longe do fato empírico observado. Logo, sempre que me 
permitir a reconstrm;ao do passado, indicarei que assim o fiz; por outro 
lado, minhas opini6es sobre a cultura e a sociedade Tapirapé serao extraí
das do que observei e aprendí no contato direto em 1939-1940 e, ero menor 
extensáo, sobre o que Herbert Baldus observou em 1935. Do mesmo modo, 

' 
ao descrever o processo de mudan9a social e cultural dos Tapirapé a partir 
de 1939-40, utilizarei as observa96es feítas durante minhas visitas em 1953, 
1957 e 1965, e, ainda, as narrativas de outras pesso.as, tais como Valentim 
Gomes e as Irmazinhas de Jesus que, por longo tempo, tiveram um contato 
diário coro os Tapirapé. Em suma, minha inten9áo é descrever a sociedade 
e a cultura Tapirapé e proceder a urna análise· histórica, nem sempre cro
nológica, desta tribo desde 1900 até o presente. 

Neste processo, urna série de amplas e relevantes questoes acerca do 
contato de pequenas etnias ditas "primitivas" com civilizac;oes complexas 
<leve ser discutida. Ao que tudo indica, estamos aptos a retratar povos 
priJ;nitivos, tais como os Tapirapé, vivendo isolados no seu nicho ecológico, 
exp.lorando-o até o seu potencial máximo, dentro dos limites da tecnoJogia 
disponível. Mas tendemos a esquecer que, tal como nas civi1izac;5es com
plexas,' as variáveis culturais, sociais e psicológicas sao, muitas vezes, tao 
cruciais quanto as ambientais e tecnológicas na determinac;áo do modo de 
adapta9ao da sociedade. Fórmulas mecanicas, estimando a capacidade de 
suporte humano (carrying capacity) ou o "equilíbrio terra-homem" em so
ciedades de popula9áo diminuta ten1 ignorado fatores nao-materiais ou cul
turais. Da mesma forma, variáveis sociais e culturais devem entrar na 
equa9áo quando consideramos o processo de mudanc;as resultante do im
pacto de sistemas sociais complexos sobre essas sociedades menos comple
xas. Tudo leva a crer que, em 1900, o sistema tecnológico e ambiental 
Tapirapé podia sustentar urna populac;ao muitas vezes maior do que real
mente o fez. Isto nao resultou de fatores ideológicos e culturais nem de 
qualquer limitac;ao imposta, seja pelo meio-ambiente natural, ou pelo tec
nológico. Além disso, alguns dos efeitos mais disruptivos do contato com 
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a sociedade nacional resultaram da reten<;ao de valores culturais pouco 
adaptáveis as novas condi<;6es. Por exemplo: os Tapirapé retiveram urna 
"política' demográfica que resultou no crescimento zero da popula<;ao, im
plementada pelo infanticídio, a despeito do fato de que estavam declinan
do rapidamente por causa de novas doen<;as. Tais fatores sociais e culturais 
tornaram a adapta<;ao Tapirapé as novas condi<;6es muito mais precária do 
que a de outros pequenos grupos indígenas. Contudo, as barreiras a adap
ta<;ao originadas dentro da cultura nativa tem diminuído em virtude do 
impacto maci<;o da expansáo da fronteira do Brasil moderno. Ainda hoje, 
os índios Tapirapé nao estáo plenamente conscientes do vulto do processo 
.que enfrentam. Nao possuem meios para conhecer ou competir com a 
estrutura política, económica e social de urna na<;ao moderna dentro da 
qual, desordenadamente, estao inseridos. Tem sobrevivido aos primeiros 
estágios de contato com as frentes de expansao como povo distinto e com 
identidade cultural própria, mas semente o tempo dirá se sobreviverao 
quando o im,pacto do Brasil moderno tornar-se mais intenso. Sua história 
e destina<;áo constituem um exemplo a mais da saga de centenas de micro
etnias que, no mundo inteiro, enfrentam o abuso de civiliza<;6es tecnolo
gicamente mais complexas. 

Neste livro, documentarei um exemplo do terrível processo que tem, 
repetidamente, acontecido quando na<;óes e estados expandem suas áreas 
de controle. Devemós lembrar porém, que, dentro de urna perspectiva de 
longo alcance, o processo de sociedades económica e politicam·ente comple
xas engolindo sociedades menos complexas come9ou há milhares de anos, 
com o aparecimento do estado como forma de organiza9ao sócio-política. 

Contudo, ao contar a história dos Tapirapé, espero evitar tratá-los 
e a sua sociedade como mero exemplo abstrato de um processo so~ial. 
Ao contrário disso, gostaria de transmitir ao leitor urna imagem deles como 
seres humanos individualizados. Desejaria, também, descrever sua socie
dade e sua cultura em toda sua beleza e imperfei96es. Para assim proceder, 
nao posso ser tao objetivo quanto um antropólogo gosta de imaginar que 
é. Encontrei alguns indivíduos mais interessantes que outros. Achei alguns 
aspectos de seu modo de vida esteticamente agradáveis e conf ortáveis e 
outros detestáveis e mesmo cruéis. Durante estes anos, entretanto, os Tapi
rapé nao tem sido para mim apenas objeto de pesquisa, ou reflexao teórica. 
Na verdade, tornaram-se meus amigos. 
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2 

DIZIMA<;AO E SOBREVIV~NCIA 

Hoje, os índios Tapirapé habitam urna única aldeia, situada na boca 
do río Tapirapé, no local onde este deseínboca no Araguaia, ao norte do 
estado de Mato Grosso. Mais precisamente, sua aldeia localiza-se ao norte, 
a 11 º de latitude e entre 50º e 51 º de longitude. Seu habitat é marginal a 
bacía amazónica, urna vez que o rio Araguaia desemboca ao norte no To
cantins, que, por sua vez, deságua a altura do delta do poderoso Amazonas. 
Os Tapirapé sao, contudo, um povo amazónico, já que seu modo de vida 
representa, no sentido mais amplo, urna adapta<;ao a floresta tropical úmi
da, modo de vida este compartilhado com povos nativos de todo o sistema 
hidrográfico do Amazonas. Hoje, contam pouco mais de 200 habitantes, 
- remanescentes Cie cerca de 1.500 índios Tapirapé que habitavam cinco 

aldeias, em 1900. 

O território da tribo, em 1900 e antes dessa data, estendia-se para 
oeste do rio Araguaia e no.rte do rio Tapirapé. Era urna imensa área, inex
plorada em 1900, e ainda hoje pouco conhecida dos brasileiros. Até 1900, 
os Tapirapé nunca ultrapassavam o sul do rio Tapirapé com medo dos 
Xavante (Maybury-Lewis, 1967:3) . Sua expansao para o norte era consi
derada perigosa por causa dos vários grupos Kayapó, que ocasionalmente 
os atacavam. Acredítavam ter sido a terra a oeste, habitada pelos Ampa
nea, os quais podem ter sido apenas um povo mítico. Tampouco se aven~u
ravam a leste do rio Araguaia por temor aos Karajá. Em 1900, a fronteira 
ocidental do Brasil terminava no rio Araguaia, e- os Tapirapé ignoravam 
os poucos sertanejos e as expedi96es científicas que, ocasionalmente, viaja
vam ao longo desse rio. Em 1900, nao havia razao para os Tapirapé pe
rambularem mais além de seu próprio território, pois este cobria centena.s 
de milhas quadradas, o que era mais do que suficiente para suas necess1-
c;lades de subsistencia. 

Os Tapirapé constituem um povo claramente intrusivo ncsta vasta 
regiao, por constituírem urna tribo isolada que fala urna língua pertencente 
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ao tronco lingüístico Tupi-Guarani,3 e por estarem cercados por povos de 
diferentes línguas, usualmente pertencentes ao tronco Je. A algumas cente
nas de milhas a oeste, nas cabeceiras do rio Xingu, existem duas pequenas 
tribos, os Kamayurá e os Aweti que também falam o Tupi. E a algumas 
centenas de milhas ao norte existem pequenos bolsóes de falantes tupi, 
tais como os Asurini e 'OS Parakana, a respeito dos quais os Tapirapé nunca 
tinham ouvido falar. (Mapa 1). Curiosamente, os Ampanea, que os Tapi
rapé acreditavam viver a oeste de seu território, sao considerados falantes 
da mesma língua. A tradis:ao conta que os Ampanea tinham aldeias como 
as dos Tapirapé, eram ativos trabalhadores e plantavam grandes ro9as 
com as mesmas espécies vegetais. Mas foi há muito tempo atrás que um 
Tapirapé encontrou verdadeiramente um grupo de Ampanea. Por volta de 
1930-40 os Tapirapé sabiam de sua existencia, somente pela fuma9a de 
fogueiras nas distantes savanas a oeste (cf. Baldus, 1970:57). 

Todas as pequenas tribos que falam Tupi, no Brasil Central, sao 
provavelmente refugiados, que migraram da costa pouco tempo depois de 
1500. O principal grupo de povos tupi-falantes foi encontrado em 1500 ao 
longo da costa brasileira, onde foi identificado, genericamente, como sendo 
os Tupinambá. Antes de 1500, povos que falavam línguas íntimamente 
relacionadas tinham migrado para o sul e oeste, em dires:ao ao que hoje 
é o Paraguai, onde sao conhecidos como Guarani. Outros tinham migrado 
para oeste, subindo o rio Amazonas até as terras baixas do Peru, onde 
tribos como os Omágua e os Cocama-Cocamilla sao conhecidas por fala
rem o tupi. Os Tupi que habitavam a costa, embora conhecidos na litera
tura como Tupinambá, estavam divididos em numerosas tribos, entre elas 
os Caeté, os Timinino e os Potiguara (Métraux, 1928a, 1928b) . Foram 
objeto de estudo, nos séculos XVI e XVII, pelos missionários vindos ao 
Brasil, os quais nos legaram excelentes descris;óes de primeira mao da socie
dade e da cultura desses povos hoje extintos.4 

A comparas:ao entre a cultura Tapirapé e a dos· Tupinambá da costa 
mostra estarem íntimamente relacionadas tanto no que se refere a artes 
como a tecnología, mitos e religiao. Os Tapirapé nao possuem, contudo, 
um importante complexo cultural, ao qual os antigos cronistas deram muita 
enfase em suas descri9óes dos Tupinambá: o canibalismo e. o endemico 
estado <le guerra. Alfredo Métraux ( 1927) mostrou que a migra9ao dos 

1 No Brasil, os grupos indígenas que falam as línguas da família lingüística Tupi
Guarani, que inclui os Guarani do Paraguai, sao chamados Tupi. 
4 Alguns dos melhores depoimentos de testemunhas oculares sobre os Tupi costeiros 
podem ser encontrados em Soares de Souza, Hans Staden, Claude d'Abeville e Ives 
D'Evreux. Estes e outros primeiros cronistas foram usados por Alfred Métraux (1928a, 
1928b) e por Florestan Fernandes (1949, 1952) como base para seus modernos estl~
dos interpretativos dos Tupinambá. 
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grupos costeiros intensificou-se com a chegada dos portugueses em 1500. 
Nunca saberemos ao certo se os Tapirapé estavam entre os grupos de 
refug~ados que migraram em direc;ao a oeste, a partir do litoral; se estavam, 
nunca conheceremos sua rota de migra9ao, nem suas experiencias nos últi
mos tres séculos. A tradi9ao Tapirapé diz que eles entraram no território 
que ocupavam em 1900, vindos do norte e ·do leste, mudando sempre para 
o sul, por temor aos Kayapó, e a oeste, por medo dos Karajá (Baldus, 
1970:25). 

Urna . análise da cultura Tapirapé indica; contudo, que eles foram 
fortemente influenciados por aquelas duas tribos. Os Tapirapé tem um 
repertório de can95es e danc;as com máscaras, as quais, segundo. alegam, 
teriam sido aprendidas com os Kayapó e Karajá. A par disso, o antigo e 
elaborado sistema de associa96es tribais vigente entre os Tapirapé, indica 
forte influenc~a dos· povos do tronco lingüístico Je. Por algum tempo devem 
ter vivido em estreit~ rela9ao com os Karajá e os Kayapó. Na verdade, os 
Tapirapé . citam episódios de um passado distante em que isso ocorreu. 
Um desses relatos informa que, um grupo de índios Tapirapé, efetivamente 
.partilhoil urna aldeia com os lriwehe (nome atribuído pelos Tapirapé ao 
ramo J avaé da tribo Karajá) .5 Mencionam, também, visitantes masculinos 
Kayapó que viveram pacíficamente durante muÜos meses, talvez um ano 
ou mais, numa aldeia Tapirapé. Porém na virada do século, a aldeia Karajá 
mais próxima situava-se, pelo menos, a urna centena de milhas de distan
ci de qualquer aldeia Tapirapé; e o grupo Kayapó mais próximo habitava 
um local mais afastado ainda ao norte. 

Em 1900, nao se registrava competic;ao por território entre os tres 
grupos. Nao só havia urna faixa de terras inabitadas entre eles, como cada 
qual explorava um nicho ecológico distinto. Os Karajá eram um povo 
·ribeirinho que, na estac;ao seca, construía suas aldeias na praia. Eram 
exímios canoeiros e viviam da cac;a e pesca. Suas roc;as eram pequenas e 
limitadas as esparsas florestas de galeria ao longo .do rio Aragu.aia. Os 
Kayapó setentrionais eram um povo típicamente de estepes ou savanas, 
que plantava em florestas de galería, mas percorria extensamente os cam
pos abertos a procura de cac;a. E os Tapirapé, povo de floresta tropical, 
dependiam primariamente dos produtos de suas roc;as para a sua subsis-

. tencia. Mesmo assim, consideravam seus longínquos vizinhos inimigos 
p~rpétuos. Embora se sentissem superiores a ambas as tribos, os Tapirapé 
v1v1am com medo dos Karajá e, particularmente, dos Kayapó. Considera
vam-nos per~gosos e bárbaros guerreiros. " Os Karajá sao como cachorros", 

5 Baldus (1970:37) faz referencia a um texto de um dos primeiros exploradores 
portugu~ses, que relatou que em 1775 urna aldeia Tapirapé estava localizada perto 
de aldeia J avaé, na extremidade setentrional da ilha de Bananal. 
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explicam muitas vezes; " dormem sobre esteiras, no chao; nao tem redes 
de dorm'ir." 
. Acreditav_am que ?s Kar?já descendiam de urna grande serpente do 

no, na qual nao se pod1a confiar. ·Os Kayapó, a quem chamavam Karaman
chachó (Karajá grande) , eram tidos como descendentes do insignificante 
carrapato; porém, mais aterradores que os Karajá, porque, de acorde com 
os Tapirapé, faltava·lhes quaisquer sentimentos e normas de comporta-
mento humano. · 

Os Tapirapé tinham boas raz6es para recear aquelas tribos, pois sem
pre levavam a pior nas escaramuc;as com ambas. Pessoas que visitaram 0 

rio Araguaia, no fim do século XIX e início do presente, informaram que 
mulheres e crian9as Tapirapé viviam como cativos entre os Karajá e Kaya
pó (Baldus, 1970: 45f 46f). Na memória dos Tapirapé mais idosos, que 
ainda viviam em 1939, ficaram gravados os choques com Karajá que . se 
infiltraram no seu território. Em 1939, mostraram-me um local na savana, 
perto de Sao Domingos, onde segundo disseram, haviam sido enterrados 11 
guerreiros Karajá. De acor~o com os Tapirapé, um grupo, dessa tribo viera 
a sua aldeia, durante a estac;ao seca, corn a desculpa de comerciar arcos, · 
mas na verdade com o intuito de atacá-los. Admitiram q~e, na luta que se 
seguiu, vários Tapirapé foram · abatidos, mas insistiram que os . Karajá 
tinharn f ugido deixando para trás 11 mortos enterrados pelos Tapirapé. 
Contudo, conforme narrativas registradas do ponto de · vista dos Karajá, 
este 'ataque füra desfechado em represália aos Tapirapé, vários deles tendo 
sido mortos e capturadas mulhe1es e · crian9as. Segundo os Karajá, trata
va-se de vingar o assassinato de urna família dessa tribo trucidada por um 
grupo Tapirapé, havia um ano. O infausto episódio teria ocorrido em 
1905 (Baldus 1970:68). 

Mais que os Karajá, os Tapirapé temiam os Kayapó; Contaram ter 
liquidado dois Kayapó que visitaram urna das suas ~ldeias. E narrararn es
tórias, um tanto vagas, de ataques Kayapó, algum tempo ~o passado, a al.; 
deias setentrionais Tapirapé. ~ provável que essas investidas tenham sido 
feitas em represálias aos Tapirapé, mas os Kayapó sao sobejamente conhe
cidos pelo seu cornportamento guerreiro. Raramente necessitavm de urna 
desculpa para agredir outras tribos. 

Embora ninguém lembrasse um ataque · específico dos Kayapó havia 
um temor constante de que pudesse ocorrer. Durante a esta9ao seca de 
1939, Valentim e eu fornes rnuitas vezes acordados, tarde da noite ou ao 
amanhecer, por pessoas que afirmavam ter ouvido ruídos ·na floresta, iden
tificados como sinais de guerreiros Kayapó prontos a atacar. Pediam-nos 
que preparassemos nossos revólveres e espingardas a fim de ajudá-los na 
defesa da aldeia. Durante sua visita a Tampiit'awa, ern 1935, Herbert 
Baldus descreveu a m·es.ma apreensao, durante a noite, ocasionada por es
tranhos sons na floresta (Baldus, 1970: 61 -62) . Os Tapirapé sabiam que 
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a cada esta9ao seca grupos guerreiros Kayapó afastavam-se de suas terras. 
Histórias contadas por seus avós davam conta que os Kayapó atacavam 
tarde da noite, quando nao havia lua, ou pouco antes do amanhecer. Du
rante minha estadia em Tampiitawa tomei is to como f antasia, induzida 
pelas estórias que os Tapirapé tinham ouvido quando crian9as. Mas em 
194 7, os Kayapó atacaram realmente Tampiitawa com terríveis conseqüen
cias para os remanescentes Tapirapé .. Devo esclarecer contudo, que a guer
ra nao era urna ocorrencia constante entre aquelas tribos. Raros eram os 
ataques e escaramu9as simplesmente porque medeavam grandes distan
cias entre as aldeias e os membros de diferentes tribos quase nunca se 
encontravam. 

Pouco antes de 1900, havia cinco aldeias Tapirapé dentro desse imen
so território. A dar-se crédit~ a história oral dos Tapirapé, transmitida 
pelas duas ou tres últimas gera96es, cada urna das citadas aldeias tinha 
urna popula9ao de 200 a 300 pessoas. Estimo este número pela quantidade 
de malocas que diziam ter existido em cada urna delas. Cada maloca -
que era a moradia de inúmeras f amílias - abriga va de 30 . a 40 pes so as e, 
algumas vezes, mais. Cada aldeia contava, geralµiente, seis a dez malocas. 
O tamanho da aldeia Tapirapé e a forma como era construída seguiam 
padróes dos Tupi da costa, segundo a descri9ao dos cronistas (cf. Métraux, 
1928a; Fernandes, 1949). Além disso, meus cálculos slío de que, dada a 
adapta9ao ecológica, suas aldeias possivelmente nao devem ter excedido 
300 ou 400 pessoas. Parece-me que a organiza9ao cerimonial Tapirapé, 
com suas · várias associa96es em equilíbrio, nao poderia funcionar em 
sua plenitude, a nao ser que urna aldeia contasse, pelo menos 200 habitan
tes. Desta forma, em circunstancias normais, urna estimativa de 200 a 
300 pessoas por aldeia parece lógica. por várias razóes. Isto daria aos. Tapi
rapé, antes de 1900, urna popula9ao de 1.000 a 1.500 almas. 

Os Tapirapé lembravam claramente os nomes de cinco aldeias, que 
existiram em 1900, e podiam também descrever suas localiza96es aproxima
das. Além de Tampiitawa ( tampi, "tapirs"; tawa, "aldeia" - aldeia do 
Tapir) ,6 na qual vivi e estudei de 1939-40, existia Chichutawa (aldeia do 
Peixe) , embora em 1939 ela tivesse urna popula9ao muito reduzida. Outras 
aldeias, que nao mais existiam em 1939-40, eram: Ma.nkutawa (aldeia de 
Manku) ,7 Moutawa (aldeia da Árvo.re de Mouwa) e Anapatawa (aldeia .do 

6 A anta é o maior mamífero da floresta tropical da América do Sul. Tampiitawa 
foi assim denominada porque as redondezas da regiao eram o habitat favorito desses 
animais . Os Tapirapé nao consideravam a carne de tapir de bom gosto; na ver
dade ela era tabu para mulheres e homens em certos períodos de suas vidas. 
7 Manku dizem ser o nome de um índio Karajá que viveu com os Tapirapé e, final
mente, foi assassinado por eles . . Antes do tempo de Manku, · aqueta aldeia era cha
mada Kuriwatawa . (aldeia da Abóbora). 
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Peixe Anapa) .ª A distancia entre urna e outra aldeia girava em torno de 
um dia de caminhada ou, como diziam os Tapirapé "urna dormida". Elas 
formavam um arco que come9ava cerca de 50 quilómetros ao norte do 
rio Tapirapé e prosseguia em curva, para o norte e leste, em dire9ao ao 
rio Araguaia. Os 'J'apirapé eram um povo de floresta e as trilhas entre as 
aldeias, através de densas matas, nao eram claramente marcadas. Contudo, 
pode-se conjecturar, segundo a memória tribal, que cada aldeia nunc·a es
tava afastada mais de 30 a 40 guilometros de um savana aberta, onde 
gostavam de ca9ar. Urna das queixas a respeito de Chichutawa era a de 
situar-se a urna distancia maior da regiao de savana: a seis dias de viagem 
a pé ao norte de Tampiitawa. Todas as aldeias situavam-se na floresta, 
distantes dos tributários do rio Araguaia. Tampiitawa estava a 40 ou 50 
quilómetros do rio Tapirapé. Na regiao ocupada pelos Tapirapé em 1900, 
nao havia, certamente, escassez de terra (Mapa 2). 

Por volta de 1910, quebra-se o isolamento dos Tapirapé com o mun- · 
do exterior. Naquele tempo, Anapatawa, localizada ao norte das seis aldeias 
originais, já tinha sido abandonada.9 Atribuí-se seu desaparecimento aos 
repetidos ataques desfechados pelos Kayapó setentrionais. Os que deles 
f ugiram, juntaram-se as aldeias mais ao sul. Em torno de 1908, Moutawa 
foi abandonada.10 Segundo a tradi9ao, metade da popula9ao fo~ elimina
da por febre, talvez malária, transmitida por mosquitos· anófeles trazidos 
pelos visitantes Karajá. Os sobreviventes foram viver em Chichutawa, onde 
tinham muitos parentes. Em 1910, quando a primeira expedi9ao brasileira 
alcan9ou Tampiitawa, a aldeia mais meridional, (restavam trSs apenas), 
os Tapirapé se encontravam bastante reduzidos.11 Logo depois, muitos Ta
pirapé morreram em todas as aldeias restantes, alguns de gripe e outros 
de simples resfriado, que chamam ó ó (ó 6, é um sufixo aumentativo co-

ti A sexta aldeia chamada Chanupatawa (aldeia do Jenipapeiro) foi mencionada por 
dois informantes, mas outros nunca tinham ouvido fatar dela. Se existiu, foi prova· 
velmente ao norte de Anapatawa. 
q Meu método de reconstituir este período inicial é bastante inseguro . Baseia-se na 
tradi~ao e na história oral. As inf orrna~óes f oram obtidas, em 1940, de alguns infor
mantes que teriam, aquela época, cerca de 40 anos de idade. Cheguei a estas datas 
aproximadas através da história da vida de Kamairaho, cuja idade, Baldus, em 1935, 
estimou entre 38 e 40. Quando o conheci, em 1940, estava com cerca de 45 anos· 
Isto pode ser conferido com os dados veFdadeiros depois de 1909. Kamairaho afirmou 
que Anapatawa fora abandonada quando era meninÓ e que se lembrava dos refu· 
giados pelo nome daqueta aldeia. 
10 Kamairaho tinha aqueta época "atado seu penis" - ganhando e usando um estojo 
peniano - o que significa que teria aproximadamente 13 anos em 1908. 
lt Naquela época, Kamairaho tinha exatamente "atado seu cabelo", isto é, tinha 
se preparado para passar por urna cerimonia de inicia9ao, que acontece quando o 
rapaz tem 15 anos. 
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Mapa 2 

TERRITORIO TAPIRAPt 

A11apata1Va (abandonada cm 1905) 

• 

Chich11/a1Va (abandonada em 1939) 

• --------------·---- ---

' 

Mo11ta1Va (abandonada em 1908) • 

Ma11kuta111a (abandonada em 1930· 1932) 

• 

Tampiilawa (abandonada em •• 

J 

Ilha do Bananal 

mum. Assim, ó ó pode ser traduzido por "Gtande Grande!). Por volta de 
1930-32, Mankutawa estava com urna popula9ao tao reduzida que foi 
abandonada; seus sobreviventes foram viver em Tampiitawa, atraídos pelo 
comércio de artefatos manufaturados, tais como machado e contas, os quais 
eram fornecidos pelos missionários Dominicanos, que faziam visitas anuais 
ao porto de Sao Domingos. 

O primeiro registro explícito de um visitante nao-indígena a urna 
aldeia Tapirapé data de 1911. Naquele ano, um grupo de cearenses lide
rado por Alfredo Olimpio dé Oliveira, subiu o rio Tapirapé e andou 40 
ou 50 quilómetros através das savanas ern dire9ao a floresta. Foi bem rece
bido em Tampiitawa. Os cearenses foram lembrados, em 1939, por alguns 
Tapirapé por terem trazido consideráveis e preciosos bens manufaturados 
e permanecido alguns dias na aldeia. Andavam a procura de seringais, pois 
naqueles dias, o_látex da Hevea brasiliensis alcan9ava prec;os fabulosos no 
mercado mundial. Mas nao havia seringueiras no território Tapirapé. 

. . . em vez de caucqos foram descobertas aldeias índias, as. tres aldeias 
dos Tapirapés: era a primeira vez que estes selvagens viam civilizados ou, no 
dizer do povo, cristaos. Quis Deus que selvagens e civilizados confraterni
zassem . Alfredo tornou-se amigo dos Tapirapé e trouxe a Concei~ao um grupo 
que se compunha de urna mulher, já velha, de sua neta, que tinha 11 para 12 
anos, e de alguns homens. Na viagem os homens fugiram. A menina foi ves
tida quando chegou a missao. (Citado por Baldus 1970:46 de "Mensageiro do 
Santo Rosário" . O grifo é meu.) ' . 

Assirn se refere ao primeiro contato dos Tapirapé corn brasileiros o 
relatório publicado em boletim pelos missionários dominicanos. De certa 
forma, os resultados da v.isita do Sr. Alfredo foram urna ben9ao para os 
Tapirapé. A regiao nao tinha seringueiras nativas, caso contrário teria havi
do urna corrida de coletores de látex área adentro. A invasao de seu terri
tório foi, assim, adiada por mais de urna gera9ao. 

No ano seguinte, em 1912, o Dr. Francisco Mandacaru, inspetor do 
recentemente criado Servi90 de· Prote9ao aos fndios, comandou outra ex
pedi9ao ao território Tapirapé. Trouxe de volta a aldeia urna velha e sua 
filha que tinha encontrado "em cativeiro" em Concei9ao do Araguaia. 
(Tratava-se, provavelrnente, das duas mulheres removidas por Alfredo)· 
O Inspetor relatou que havia entre 1.000 a 1.500 índios Tapirapé. Tanto 
o Sr. Alfredo como o Dr. Francisco tiveram como guia um índio Karajá 
chamado V aladar ou Valadarao, que se tornou urna lenda viva entre . os 
Tapirapé. Valadarao retornou várias vezes, permanecendo, em certas oca
sióes, durante meses ern Tampiitawa. Os Tapirapé chegaram a teme-lo, mas 
nao o mataram por ele ter ameac;ado que os tori atacariam se assim o fi
zessern. Valadarao alegava ser filho de um Karajá e de urna Tapirapé que 
havia sido raptada de sua aldeia. E provável que tenha dito a verdade, pois 
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os Tapirapé afirmavam que ele falava sua língua. Corría um vago rumor 
de que ele pegou alguns homens Tapirapé e andou na direc;ao oeste das 
cabeceiras do rio Xingu a procura dos Ampanea, que nao foram encon
trados. Os Tapirapé disseram que Valadarao manteve relac;óes sexuais 
com várias mulheres da aldeia, deixando muitas crianc;as . Numa de suas 
visitas, trouxe cinco companheiros Karajá que aterrorizaram os Tapirapé. 
Ninguém ousou atacá-lo fisicamente, mas os xamas, em seu sonho, pla
nejavam sua morte. Dizem que Valadarao ficou doente e f ugiu para nunca 
mais voltar e os cinco Karajá que o aco1npanhavam sao dados como tendo 
marrido em sua própria aldeia, também vítimas dos xamas. Apesar de ter 
trazido artefatos manufaturados, Valadao é tido como. vilao na memória 
Tapirapé, por ter sido o causador de mortes pelas doenc;as introduzidas na 
aldeia. 

Em julho de 1914, missionários Dominicanos estabelecidos em Concei
c;ao do Araguaia visitaram Tampiitawa. Foram guiados por Valadarao que 
parecia deter , naquele tempo, o monopólio das expedic;6es aos Tapirapé. 
Trinta anos mais tarde, os Dominicanos empreendiam, durante a estac;ao 
seca, em junho ou agosto, a cada um ou dois anos, urna viagem até o ponto 
do rio Tapirapé que chamavam Sao Domingos. Aí construíram um grande 
galpao que lhes servia de acampamento. Punham fogo na savana seca 
para assinalar sua presenc;a para os indios . Sabiam que muitos deles deviam 
estar acampados na savana perto de um pequeno lago, cac;ando e pescando. 
Os Tapirapé desciam o rio para visitá-los durante um ou mais días, urna vez 
que os padres os presenteavam com artefatos manufaturados. Os Dominica
nos realizavam servic;os religiosos e chegaram a batizar alguns índios Tapi
rapé, embora estes nao tivessem a menor n0<;ao sobre o significado do rito. 
O hispo de Conceic;ao de Araguaia estava convencido, sensatamente de que 
os Tapirapé eram um povo praticamente condenado a desaparecer. Temen
do nao encontrá-los vivos na próxima visita, os padres achavam que deviam 
ser batizados ainda em sua inocencia infantil. 

As visitas dos missionários Dominicanos foram proveitosas para os 
Tapirapé, apesar de que, viajando com canoeiros e guias brasileiros trou
xessem inf ecc;6es. Os padres constituíam urna fon te de valiosos artigos ma
n uf aturados - enxadas, fac6es, tesouras, roupas e sal - e nao perturbavam 
a cultura Tapirapé, urna vez que o contato se clava apenas urna vez por 
ano, por poucos dias, e tinha lugar fora da aldeia. Vários jovens foram 
levados pelos Dominicanos para estudar em Concei~ao do Araguaia. Ape
nas um, contudo, permaneceu o tempo suficiente para aprender a falar 
bem o portugues, isto em fins dos anos 40 . Como resultado da presenc;a 
dominicana, Tampiitawa tornou-se fonte de comércio de artefatos manufa
turados para toda a tribo e, por anos a fio, foi a única aldeia através da 
qua! os Tapirapé mantiveram contatos esporádicos com o mundo exterior. 

58 

Outros missionários também foram atraídos pelos Tapirapé. Bald 
registrou que, em 1923, um missionário batista, Benedito Propheta, enco~~ 
trou-os acampados nas savanas e passou alguns dias em sua companhia 
sem .. c.hegar até a aldeia. Em 1930, Josiah Wilding, da Uniao Evangélica d~ 
Amenca do Sul, acompanhado por Elizabeth Steen, urna escritora norte
americana, passou alguns días na aldeia de Tampiitawa. 

Os Tapirapé nao ficaram impressionados com Wilding, mas Iembram 
bem de Miss Steen. Foi a pripleira prova concreta (exceto por ouvir falar) 
de que os estranhos tori tinham realmente mulheres. Escusado dizer que 
ela foi submetida a minuciosa inspec;ao física. Novamente, no ano seguinte, 
um grupo de adventistas americanos passou urna noite em Tampiitawa. 
E, em 1932, a um tanto quanto desorganizada expedic;ao inglesa, muito 
bem descrita por Peter Fleming, encontrou alguns Tapirapé no porto de 
Domingos. Em 1934, urna equipe cinematográfica de Sao Paulo acampou 
urna noite com os Tapirapé nas savanas. E, em 1935, chegou um casal de 
franceses, Madame Reglaire de la Falaise e seu marido. Permaneceram dois 
dias em Tampiitawa. A cac;Ia estayao seca, os Tapirapé podiam esperar 
pelo menos,. urna visita; e eles dependiam delas para obter presentes de 
ferramentas e outros artigas industriais. Mas nenhuma das expedi9oes teve 
realmente qualquer influencia sobre a cultura Tapirapé, pois eles nao con
seguiam se comunicar verbalmente e as visitas eram rápidas. As infQrma
yoes fornecidas por tais expedic;óes foram, nas palavras de Herbert Baldus, . 
"confusas, erroneas e fantasiosas" (Baldus, 1970: 47). 

' 
Em 1932, Frederico S. Kegel, da Uniao Evangélica da América do 

Sul, veio morar com os Tapirapé. Frederico ou "Pederico", como os índios 
o chamavam12 era escoces e tomou-se o mais influente nao-indígena na 
história Tapirapé até a chegada das Irmazinhas de Jesus, em 1952. Frede
rico foi amado pelos Tapirapé de Tampiitawa e, algumas vezes, um pouco 
temido, pois ficava furioso quando os homens surravam suas esposas. De 
1932 até 1935 vinha a cada estac;ao seca, para estar com eles. A cada visi
ta, permanecia um mes ou mais~ vivendo em urna pequena casa fora do 
círculo da aldeia. Foi Kegel quem em 1935, apresentou Herbert Baldus aos 
Tapirapé. Kegel vinha quase sempre acompanhado por um guia brasileiro. 
Trazia menos presentes que os Dominicanos, mas passava a viver com os 
Tapirapé em sua aldeia. Em 1935, Baldus e Kegel permaneceram ~rea de 
dois meses em Tampiitawa. 

Em 1939-40, os Tapirapé me falaram muito de Frederico. Ca9ava, 
danc;ava e cantava com eles; contava estórias sobre o Pai Grande, o ce
leste Deus cristao. Acima de tudo, podia cantar. · Aprendeu suas canc;oes 
e ensinou as dele. Sentado no tronco de urna árvore, cantava canc;óes 

12 Em Tapirapé nao existe o som "f". 
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Tapirapé e hinos religiosos. Os Tapirapé aprenderam alguns hinos em por
tugues e até em ingles, os quais chamavam de pederico monika (can96es 
de Frederico) . Seu repertório nao se limitava a hinos religiosos, além de 
"When the Roll is Called up Yonder", um jovem Tapirapé cantou para 
mim, em 1939, " Loch Lomond", em um ingles compreensível. Mas mesmo 
Kegel nao foi capaz de modificar a cultura ou a sociedade Tapirapé. 
Mesmo porque, além de ser um só a influenciá-los, parece ter respeitado 
os costumes Tapirapé. Kegel deixou urna· marca indelével na memória· des
ses índios como urna pessoa a quem amaram e que também <leve te-los 
amado. Em 1937, Kegel foi transferido para outro posto no nordeste do 
Brasil e morreu poucos anos depois.13 O próximo visitante a permanecer 
um período relativamente mais longo entre os Tapirapé fui eu próprio. 

Desta forma, até 1939, os Tapirapé tiveram somente contatos espo
rádicos com brasileiros ou quaisquer outros ocidentais. Somente Kegel ti
nha passado um tempo apreciável numa aldeia Tapirapé. Muitos dos seus 
contatos com ocidentais .tinham ocorrido fora de suas comunidades nati
vas. Mesmo assim a depopula9ao continuou14 e, em 1939, restavam somen
te Tampiitawa e Chichutawa. CJµchutawa era muito pequena, com cerca 
de 40 pessoas, e Tampiitawa contava somente 147 habitantes . Contudo, os 
eventuais visitantes "influenciaram" os Tapirapé mais do que imaginavam, 
pois continuavam a . trazer doen9as. Durante minha residencia em Tam
piitawa, em dezembro de 1939, os moradores de Chichutawa juntaram-se 
a nós, ficando os Tapirapé reduzidos a urna única aldeia.1 5 

Por toda a parte, os povos indígenas da América morreram em gran
de número devido a transmissao de doen9as do Velho Mundo, contra as 
quais tinham pouca ou nenhuma imunidade. Morriam f acilmente de infec-
96es respiratórias, as quais evoluíam rapidamente em pneumonia. Morriam 
de sarampo, coqueluche, ·catapora, febre amarela e provavelmente novas 
variedades. de malária trazidas ao Novo Mundo pelos escravos africanos. 
Além disso, um grupo indígena, tal como os Tapirapé, nao carecía entrar 
em contato direto com os ocidentais para adquirir tais doen9as; muitas 
vezes, foram infectados através de contatos casuais com outros grupos 
indígenas, que já tinham sido anteriormente infectados. Isto ocorreu, pro
vavelmente, com os Tapirapé: ficaram expostos a novas doen9as, antes 
mesmo do contato direto com a civiliza9ao. 

13 Nao cheguei a ter o prazer de encontrar Frederick Kegel, mas sinto que o conhe90 
bem. -
14 Kegel informou que, entre 1932 e 1935, houve de 50 a 60 mortes em Tampiitawa 
e que refugiados de outras aldeias para lá se dirigiram (Baldus, 1970:75 .) . 
15 Em 1939, mais de 40 pessoas chegaram de Chichutawa; várias crian9as e um 
adulto morreram logo após a chegada. 
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. A despeito d~st.a perda catastrófica de popula9ao, os Tapirapé,, em 
mu1tos aspectos, v1viam em 1939-40 tal como em 1900. Possuíam _ e 
necessitávam - ferramentas, mas sua vida económica ainda estava basea
da na horticultura de fl oresta tropical, suplementada pela ca9a e pela pesca 
na esta9ao seca. No entanto, suas ro9as tornaram-se certamente mais pro
dutivas e mais fáceis de preparar com o emprego de instrumentos de a90 

. do que machados de pedras ou com o fogo. 
A ca9a era farta, especialmente na savana, e, na estac;ao seca, os 

peixes e tartarugas abundavam no rio Tapirapé. Havia períodos de escas
sez de carne e peixe e tempos em que os produtos frescos da ro9a estavam 
em falta; em outros meses havia superabundancia, quando jovens brinca
vam de jogar bananas maduras uns nos outros. Poucos tinham cobertores 
de algodao industrial para protege-los das picadas de piuns e mosquitos, 
pois todos viviam nus. Mas fabricavam suas redes de dormir de algodao 
nativo. Poucas pessoas possuíam panelas de ferro fundido. As mais usadas, 
porém, eram as de ceramica feítas por eles próprios. Nao tendo contato 
direto com a frente de expansao brasileira, os Tapirapé nao chegaram · a 
adquirir nova tecnología ou

1 

novas necessidades, exceto os instrüinentos de 
ac;o, para suplementar a vida aborígene. 

Ainda assim, em 1939-40, muitos aspectos de sua organiza9ao social 
haviam sido perturbados simplesmente pela falta de gente. Regras de re
sidencia pós-matrimonial foram re laxadas e nao era fácil para um jovem 
encontrar urna esposa. Algumas das suas festividades tinham caído em 
desuso ou eram realizadas com dificuldades. Muitos cerimoniais dependiam 
da participac;ao de grupos mais numerosos do que os que podiam ser re
crutados. Esta desorganiza~ao social resultante da depopula~ao será dis
cutida em capítulo posterior. Cabe adiantar aqui que, em 1939-40, os re
manescentes Tapirapé nao eram um povo deprimido e desorganizado. ~ram 
amistosos, geralmente alegres e sua cultura beirava a um estado aborígene 
bem mais próximo daquele que muitos antropólogos tiveram a oportunida
de de conhecer. Era óbvio, contudo, que os Tapirapé, sem o saberem, esta
vam sendo levados a extinc;ao como povo e como sociedade autónoma. A 
meu ver, parece um milagre que tenham escapado a tal destino. 

De 1941 a 1947 continuou a depopula9ao, pois quando Baldus (1970: 
77) visitou Tampiitawa, .em 1947, encontrou somente 59 indivíduos. Foi 
informado de que a aldeia Chichutawa tinha mais urna vez se organizado 
no norte mas com um pequeno grupo de pessoas. Estimou que a popula9ao 
Tapirapé, naquele ano, nao ultrapassava urna centena. Neste período, ti
nham ocorrido evidentemente, alguns movimentos de ida e volta de Tam
piitawa para Chichutawa. Em fins de 194 7, após a visita de B~ldus, a tra
gédia abateu-se sobre Tampiitawa. Os Kayapó, evidentemente um grupo 
Gorotire-Kayapó, atacaram-nos. Segundo os Tapirapé, a investida ocorreu 
pela madrugada. A maioria dos homens Tapirapé estava distante na savana 
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e outros se ocupavam da derrubada da mata para as ro~as . Os poucos ho;. 
mens que permaneceram na aldeia tentaram defender as mulheres e crian-
9as. Consta que um deles, Tanopanchowa, lutou bravamente e matou alguns 
Kayapó. Isto é muito duvidoso, pois os Tapirapé sempre foram tímidos 
guerreiros. De qualquer maneiras, os Kayapó queimaram pelo menos tres 
malocas e a casa dos homens, levando consigo algumas mulheres e meninas. 
Também saquearam a aldeia, carregando tuda que pudesse ser transportado. 
O povo de Tampiitawa fugiu: muitos procuraram refúgio na fazenda do Sr. 
Lúcio da Luz, no rio Tapirapé. Outros caminharam para a desembocadura 
do Tapirapé, no rio Araguaia, onde Valentim Gomes, devido a sua expe
riencia com esses índios, tinha sido contratado como agente do novo pasto 
do Servi~o de Prote~ao aos lndios (SPI) apropriadamente chamado Posto 
Heloísa Alberto Torres. Tampiitawa foi abandonada e nunca mais voltou 
a ser habitada. Contudo, em 1965, alguns Tapirapé disseram-me que tal
vez ainda houvesse algumas pessoas vivendo em Chichutawa. 

Mais tarde, tomei conhecimento da extraordinária ida de Kamairá 
para Chichutawa, aldeia pouco conhecida até 1970, quando ele e dais 
outros Tapirapé se juntaram finalmente, ao grupo principal, entao estabe
lecido em Aldeia Nova, na boca do rio Tapirapé. Os índios haviam me 
di to que: Kaimará, líder de um forte grupo doméstico, que conheci em 1939-
40, suspeitava das mas inten~oes dos tori. Assim, ao invés de solicitar aju
da nas fazendas e no posta do SPI , havia convencido um grupo Tapira
pé a acompanhá-lo ao local da velha aldeia de Chichutawa. Desse grupo 
nao se teve notícia alguma até 1964, quando tres mulheres Tapirapé apa
receram na Aldeia Nova, na boca do rio Tapirapé. Disseram que tinham 
vindo de Chichutawa. e que Kamairá e outros tinham sido mortos pelos 
Kayapó. Fracas e famintas, haviam varado a floresta por mais de dez días 
até alcan9ar a Aldeia Nova. · 

As extraordinárias aventuras daqueles Tapirapé nao terminaram com 
a narrativa das mulheres, pois, em 1970, Kamairá retornou a nova aldeia 
dos Tapirapé. Sua estória apareceu no Los Angeles Times de 11 de agosto 
de 1971 em artigo assinado por Leonard Greenwood, que relata o que deve 
ter ouvido das Irmazinhas de Jesus . O artigo parece basicamente fiel e os 
eventos narrados foram verificados por Judith Shapiro, quando da sua 
última visita aos Tapirapé, em 1974. Transcrevo na íntegra o artigo do Sr. 
Greenwood, usando sua ortografía para os nemes Tapirapé. · 
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PERDIDOS 25 ANOS; TRIO "ASSASSINADO" REúNE-SE AOS PARENTES 

Santa Terezinha, Mato Grosso, Brasil 
Os índios Tapirapé estavam tranqüilamente dormindo em sua aldeia perto 

do rio Araguaia, quando seus inimigos Kayapó caíram sobre eles, matando e 
queimando . 

Os sobreviventes escaparam em dois grupos; o maior, com cerca de 40 
homens, mulheres e crian9as, para um lugar rio abaixo. O outro, de menos 
de 20, afastou-se do rio desaparecendo na floresta . 

CONSTRU~A.O DA ALDEIA NOVA 

Isto foi em 1946.16 O grupo mais numeroso fundou urna nova aldeia, cercn 
de 20 mil has ao sul daqui, plantando seu f eijao, bananas, mandioca e milho. 
Alguns anos mais tarde, um pequeno grupo de irmás missionárias, as lrmazi
nhas de Jesus, veio instalar urna missao entre eles. Os índios a inda estavam 
pesarosos por seus parentes assassinados e a procura de outro sobreviventes, 
mas, sem deles terem notícias, com o passar dos anos, acabaram por esquece
los. Há alguns meses, numa regiao desconhecida, um ca9ador brasileiro seguindo 
a trilha de urna on9a perto do rio Liberdade, cerca de 300 milhas a oeste 
daqui, chegou a urna clareira na floresta onde havia urna pequena cabana. 
Surpreso, pois nunca tinha ouvido falar de qualquer índio vivendo naquela 
área, o jovem homem cautelosamente adiantou-se. Deparou-se face a face com 
um alto e poderoso guerreiro indígena com arco armado e urna flecha de 
quatro pés apontando para seu cora9ao . 

REUNIDOS POR OUTRO 

O ca9ador soltou sua espingarda e indicou que vinha em missáo de paz . 
Passado algum tempo, o índio relaxou e gritou. Da cabana vieram um velho 
e urna velha índia que cercaram o ca9ador e tagarelaram com ele. Depois de 
certo tempo, q, ca9ador compreendeu que estavam falando urna corruptela da 
língua Tapirapé. 

Sentou-se com eles e aceitou comida. Ouviu incrédulo as estórias de horror 
e sofrimento contadas pelos tres últimos sobreviventes do bando Tapirapé que 
fugira para a floresta 25 anos atrás. 

O bando havia viajado muitas semanas, após escapar as facas dos Kayapó, 
crendo que f ossem os únicos sobreviven tes. Eles tinham estabelecido uma nova 
aldeia no interior da floresta e lutado para sobreviver . Até a matur~ao de 
suas primeiras planta9óes tinham vivido de castanhas, frutos silvestres, besouros, 
insetos, animais e aves que puderam ca9ar . Mas tiveram anos difíceis. Houve 
anos com muito pouca água; anos em que as planta9óes falharam . 

DOEN~A COBRA A SUA PARTE 

Urna picada de cobra matou um dos jovens guerreiros mais valerosos· 
Crian9as nasciam mas morriam de má nutri9ao, malária e outras doen9as . Ars 
pessoas mais velhas do grupo morreram de priva9óes. As mulheres tornavam-se 
demasiadamente velhas para terem filhos e finalmente, havia apenas urna jovem 
mulher para man ter o grupo vivo . 

l.!: Realmente, 1947. Nao tenho certeza se Kamairá e seu grupo saíram antes do 
ataque Kayapó ou no come90 de 194 7, antes da visita de Baldus . 
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Antes que pudesse casar, urna on9a atacou-a na floresta. Outros membros 
do grupo mataram o animal, mas já era tarde. A bela jovem morreu. · 

Quando o jovem ca9ador brasileiro os encontrou, havia apenas o velho 
Camairá, sua mulher Wananai e seu filho Camoriwaro. Permaneceu tres días 
com eles tentando convence-los de que seus parentes tinham sobrevivido e fun
dado urna nova aldeia. Finalmente concordaram com o ca9ador e viajaram 
para a aldeia Tapirapé . 

Quando o ca9ador conduziu os tres sobreviventes aldeia adentro, houve 
um silencio chocante, e depois gritos de reconhecimento quando os mais velhos 
da tribo identificaram ·o velho casal . Houve lágrimas, caµto, dan9a e urna festa 
que os índios ainda comentam. 

FELIZ COM A TRIBO 

Pouco tempo depois, o v~lho Camairá morreu . Sua esposa está bem e 
acomodou-se a tribo que, nos últimos 25 anos, aumentou sua popula9ao para 
mais de 100 pessoas. 

Porém, o jovem Camoriwaro, tao grande e poderoso que os companheiros 
na tribo o chamavam "o gigante", ainda está sófrendo do profundo choque, se
gundo as Irmazinhas de J esus. Carregado n~ ventre da mae na noi,t~ do mas
sacre ele nasceu após o pequeno grupo ter estado · vagando por vanos meses ' . 
na floresta·. Nunca havia encontrado estranhos antes e ainda passa mmto tempo 
sozinho . 

Nas últimas semanas, tem havido sinais de recupera<;:ao. Camoriwaro ainda 
desaparece na floresta quando sen te a aproxima<;:ao de estranhos. Mas algumas 
vezes permite que outros jovens cacem com ele. E o mais encorajador de tudo 
é que está come9ando a falar com algumas mo9as da aldeia . 

Exceto por este punhado de pessoas que continuou a viver em Chi
chutawa, a sociedade Tapirapé nao existiu de 1947 a 1950. Os habitantes 
de Tampiitawa, divididos em pequenos grupos familiares, ficaram dispersos 
entre os brasileiros. O Sr. Lúcio de Luz, que já havia estendido suas ati
vidades pecuárias a regiao norte do rio Tapirapé, auxiliou urnas poucas 
famílias, dando-lhes farinha de mandioca. Outras estavam vivendo para
sitariamente junto a Valentim Gomes, no Posto Indígena. As restantes· fo
ram morar com brasileiros em Furo de Pedra. Os Tapirapé se referem a 
csse tempo como um período de fome, qtiando morriam tanto crianc;as 
quanto adultos. 

Em 1950, Valentim Gomes, com a ajuda dos missionários Dominica
nos, persuadiu as dispersas famílias Tapirapé a se reunirem e formarem 
urna aldeia perta do posto do SPI. Valentim inspira va confianc;a aos Tapira
pé, urna vez que vivera por mais de um ano comigo na aldeia Tampiitawa. 
No entanto, teve de convencer cada famí1ia a mudar par.a a nova eldeia · 
Obteve um bote para transportá-los. Os índios continuavam tendo um medo 
mortal dos Karajá, que viviam perto, e dos tori, cujo número estava au
mentando no baixo rio Tapirapé e no Araguaia. 
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Arranchados durante o primeiro ano no novo local, tiveram de ser 
quase totalmente sustentados enquanto construíam suas casas e derrubavam 
a floresta para o plantío das ro<;as. Valentim contou-me, durante . uma das 
minhas visitas, que trouxe farinha de mandioca, arroz e outros produtos 
comprados a crédito para, como era usual, pagar com os fundos prometidos 
pelo Servi90 de Protec;ao aos 1ndios, que chegavam sempre com seis ou 
oito meses de atraso. De qualquer maneira, durante aquele ano e o seguin
te, os remanescentes Tapirapé reestruturara~ sua aldeia e sua sociedade. 

Quando retornei, em 1953, encontrei 51 pessoas vivendo em cinco 
casas dispostas em círculo, ao redor da takana, a casa dos ·homens. Suas 
moradias eram pequenas, construídas a semelhanc;a das dos sertanejos e 
nao ao modo das antigas malocas. A casa dos homens, porém, era grande 
e edificada no estilo tradicional. · Realizavam, tanto quanto permitia a re
duzida popula9ao su as festas no turnas de canto e também, de forma atenua
da, dois meses antes de minha vinda, urna cerimonia de iniciac;ao. A vida 
da aldeia parecia ter mudado muito pouco desde 1940, exceto pelo menor 
número de pessoas e a presenc;a, de tempos em tempos, de visitantes fora
neos. A reconstru9ao da sociedade Tapirapé na Aldeia Nova (Tawaiho) 
é um exemplo extraordinário de separac;ao e interdependencia entre cultu
ra e sociedade. Indivíduos e famílias tinham retido a cultura ancestral 
como um sistema de regras, ideologia e conceitos abstratos, ·durante o curto 
período em que sua sociedade esteve desfeita. Tao logo as condic;óes o 
permitiram, a sociedade Tapirapé foi recriada segundo as regras abstratas 
de sua própria cultura. 

Na Aldeia Nova, no entanto, as condi9óes eram bem diferentes das 
existentes em Tampiitawa em 1940 e antes, e a cultura Tapirapé teve de 
mudar e se adaptar as novas condi95es. A maioria das altera9óes que 
sofreram serao tratadas nos capítulos que se seguem, mas algumas devem . 
ser formuladas aqui, se quisermos entender a história recente dos T"apirapé. 
Em 1953, os Tapirapé estavam tendo quas-e que diariamente contatos com 
brasiJeiros e com os Karajá os últimos inimigos tradicion·ais e, inversamente, 
homens e mulheres Tapirapé visitavam o posto indígena, onde encontra-. 
vam moradores das vizinhan9as. Os índios Karajá vinham, freqüentemente 
a Aldeia Nova nao sendo mais temidos pelos Tapirapé. Na falta de esposas, 
dois jovens Tapirapé casaram-se com mulheres Karajá indo viver, algum 
tempo, com seus par~ntes 'afins na aldeia Karajá distante alguns quilóme
tros. Na verdade, os Tapirapé nao estavam absolutamente seguros em rela-
9ao aos Karajá, mas tinham se ajustado as novas necessidades, vivendo em 
aparente harmonia com eles. 

Em 1953, na Aldeia Nova, os Tapirapé ganharam alguma protec;ao 
contra o mundo exterior. Primeiro, havia o posto do SPI sob a responsa
bilidade de Valentim Goines, que, embora com recursos limitados, prote
gia-os contra a explora9ao por parte dos sertanejos. Valentim enviou ao 
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SPI no Rio de Taneiro, um esbo90 de mapa delineando urna vasta área 
' a qual reivindicava como territóri~ Tapirapé. Segundo, em 1952, as lrma-

zinhas de Jesus vieram viver com esses índios. Pertencem a urna ordern de 
irmas trabalhadoras, estabelecida na Franc;:a por Charles de Foucauld. As 
p·rimeiras eram francesas, mas foram gradualmente substituídas por b~a
sileiras. As Irmazinhas construíram. sua casa perto do círculo da alde1a; 
trabalharam no cabo da enxada para plantar suas ro9as; fizeram farinha de 
mandioca e viveram urna vida tao parecida com a dos Tapirapé quanto 
possível. Um dos princípios fundamentais da Ordem é conhecer e respeitar 
a cultura do povo como qual convivem. Aprenderam os costumes Tapirapé 
e os estimularám a realizar seus ritos tradicionais e a conservar seus cos
t\J.mes. As Irmazinhas tinham remédios ( µm pequeno suprimen to) os quais 
sabiam usar. Em 1954, juntou-se a elas o Padre Fran9ois Jentel, esforc;:ado 
sacerdote frances que defendeu a tese de que os Tapirapé seriam salvos da 
extin9ao pelo melhoramento de sua condic;:ao económica. A presenc;:a física 
desses idealistas concorreu mais do que qualquer outro fator isolado, para 
salvar os Tapirapé da contínua desintegra~ao. Eles inibiram a explorac;:ao 
dos Tapirapé por parte dos negociantes, simplesmente fazendo-se presen
tes nes momentos das trocas, pois em 1953 os Tapirapé desconheciam o 

·valor do dinheiro. Trataram a malária, a verminose infantil e, algumas 
vezes, serviram de enfermeiras para adultos que. sofriam de infecc;:ao res
piratória. Trataram dos poucos casos de doenc;:as venéreas, que ~s jovens 
Tapirapé pegaram dos Karajá. Os membros da Ordem ainda vivem com 
os Tapirapé. 

Em 1957, quando retórnei para urna curta visita, havia sornen te 55 
pessoas na Aldeia Nova; em 1965, minha esposa e eu contamos 79; em 
1966, Shapiro (1968: 14) informou sobre "mais de 80"; em 1972, as 
Irmazinhas de Jesus disseram que havia mais de 100; e em 1976, o gover
no brasileiro afirmou em relatório que havia 136 Tapirapé. Obviamente, 
a popula9áo era jovem e em crescimento. t provável que, em mais urna 
gerac;ao, os Tapirapé elevem sua popula9ao ao nível da que existia em 1940. 

Um novo conjunto de f.atores amea9ou, mais urna vez, os Tapirapé. 
Naquela época, o ráp'ido deslocamento das frentes de expansao da socie
dade nacional atingiu fortemente o rio Araguaia. A pequena vila chamada 
Furo de Pedra, que tinha sido em 1940 o maior centro de popula9áo regio
nal na área, perdeu importancia . . Em compensac;:ao, a localidade denomi
nada Morro de Areia cresceu passando a ser conhecida como Santa Terezi
nha. Em 1965, já havia um campo de pouso servido, semanalmente, por 
um~ linha aérea comercial (Viac;ao Aérea Sao Paulo) com voos de Goiania 
a Belém e vice-versa. Santa Terezinha tornou-se um centro de especula9ao 
de venda da terra. Por virios anos, a vila orgulhou-se de possuir um pe
queno hotel equipado com um .banheiro, água encanada e cainas, onde 
podiam hospedar-se compradores de terra em potencial e pessoas a procura 
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da excelente cac;a e pesca da reg1ao. O hotel deix<>u de existir quando a 
Companhia Imobiliária Vale do Araguaia foi dissolvida e substituída por 
outra, a Companhia Colonizadora Tapiraguaia. Esta última reclamava urna 
vasta extensao de terra, do lado oeste do rio Araguaia, que incluía nao ape
nas a aldeia Tapirapé e a terra onde plantava~ ·suas roc;as, mas a pequena 
cidade de Santa Tereziilha e seus arredores. 

Por algum tempo, parece ter havido um plano, obviamente arquitetado 
por pressao das companhias imobiliárias, para remover ns Tapirapé de sua 
localiza9ao na Aldeia Nova, na margem oeste do rio Araguaia, para a mar
.gem leste da ·ilha do Bananal. Trata-se de urna grande ilha formada por 
dois brac;os do rio Araguaia que foi formalmente declarada "Parque ~n
dígena" pelo governo brasileiro~ a despeito de estar ocupada por fazendas 
particulares e por numerosos posseiros. 

Tal mudanc;a teria sido desastrosa para os Tapirapé. Bananal é cons
tituída de terras baixas pantanosas, muitas das quais ·inundadas nas esta
~6es chuvosas, com apenas esparsas florestas adequadas a ro9a. Em julho · 
de 1967, o agora extinto SPI (sub&tituído pela FUNAI -· Fundac;ao Na
cional do 1ndio) obteve urna "doa9ao" dos proprietários de terra, acionis
tas da imobiliária Tapiraguaia. Aos Tapirapé foram dados 9.230,32 hec
tares que incluíam o sítio da Aldeia Nova e Posto Indígena. Ao menos 
no papel e legalmente, os Tapirapé tornaram-se proprietários da terra 
onde agora vivem ·e de urna parcela daquelas em que podem plantar suas 
ro9as. E de se dttvidar que a área seja suficiente para os Tapirapé - po
pula9ao pequena mas crescente -- se, continuarem . seu ~tu~l sistema d~ 
agricultura itinerante. A Funda9ao Nacional do fnd10 esta ciente da ex1-
güidade do terreno e, em 1975, um funcionário informou-me que a FUNAI · 
está tentando assegurar 14.000 hectares adicionais, cercando a reserva Ta
pirapé com um cinturao "biológico" no qual tanto índio~ como popula~ao 
local ficariam impedidos de fazer ro~as, mas onde podenam cac;ar. 

Embora os Taparipé possuam urna área mínima legalmente garantida, 
nao se sabe, ao certo, se essa reserva foi adequadamente levantada e suas 
fronteiras demarcadas. No local do antigo posto do SPI, fundado por 
Valentim Gomes, funciona hoje um pasto da FUNAI controlado por um 
agente que, certamente,- encontrará dificuldade em impedir o assentamen
to de intrusos na terra Tapirapé. O plano que visava estabelecer urna re
serva bjológica também enfrenta rea is dificu_ldades para ef etivar-se. A 
terra está registrada, em grandes lotes individuais em nome de membros 
da imobiliária. Boa parte ~ela foi ocupada por sertanejos. A situa~ao co~o 
um todo, no que diz respeito a posse da terra ao longo e a ~este do no 
Araguaia, continua em completa desordem legal. Pelo menos, no momento, 
os Tapirapé tem um título legal sobre urna parcela de terra e foram salvos 
da mudanc;a for9ada para um microambiente na ilha do Bananal, totalmen
te inadequado a sua economia tradicional. 
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Paradoxalmente, as reivindica9óes da imobiliária colocam em risco 
os posseiros em maior propor9ao, talvez, que os Tapirapé. Os sertanejos 
que vem migrando, principalmente do nordeste do Brasil, estao se estabele
cendo com suas famílias ao longo do Araguaia . A fazenda do Sr. Lúcio da 
Luz, em Mato Verde, transformotkse numa cidade com mais de 1.500 
habitantes. Chama-se Luciara e é a sede de imenso município do mesmo 
nome. Em 1965, o Sr. Lúcio, antigo prefeito de Luciara, possuía miÍhares 
de cabe9as de gado na savana que se es ten de desde a sede da f azenda até 
o norte do rio Tapirapé. A cada ano ele vendia mais de 1.000 bezerros a 
compradores de gado que os levavam para o mercado em Goiás. Ao longo 
do rio Tapirapé, havia mais de 70 famílias de brasileiros ali estabelecidas 
em 1965. Alguns eram vaqueiros que criavam gado em sociedade com· o 
Sr. Lúcio; outros eram coletores de cera em carnaubais, descobertos nas 
cabeceiras do río Tapirapé. Todos esses colonos tocavam também lavou
ras de subsistencia, plantadas numa estreita faixa de floresta de galería ao 
longo do rio. 

Nos anos 70, aumentaram em número. Nenhum deles tem título de 
propriedade da terra. Do ponto de vista legal, sao posseiros. Podem ser 
expulsos pela Companhia Colonizadora Tapiraguaia, sendo que conflitos 
armados tem ocorrido, recentemente, envolvendo sertanejos e funcionáriós 
da Companhia. A crítica situa9ao dos camponeses sem terra e dos índios 
Tapirapé atraiu a aten9ao da lgreja. Um artigo publicado no O Estado . 
de S?ío Paulo (a 4 de abril de 1972) noticiou que o Bispo de Sao Félix 
planejava denunciar as atividades da Companhia Colonizadora Tapiraguaia 
a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, e, com isto, obter seu apoio 
para pressionar o governo federal numa a9ao em favor dos Tapirapé e 
dos sertanejos. 

Ao instalar-se junto aos · Tapirapé, Jentel passou a defender nao só 
os direitos dos índios a terra, como tainbém a instruir e organizar as famí
lias dos colonos que freqüentavam a igreja de Santa Tarezinha, onde pre
gava aos domingos. Em fun9ao dis~o , foi preso e exilado do Brasil em 1974. 
Désde o século· XVI registram-se a9óes da Igreja em defesa dos índios . . 
O legendário padre Antonio Vieira pregava veementemente, em favor dos 
direitos indígenas no século XVII, sendo, por isso, mais de. urna vez expul
so do Brasil. Contudo, no confronto com as for9as economicas, a lgreja 
é sempre vencida. ~ de se duvidar, portanto, que a Igreja no século XX 
venha a ter éxito na defesa dos Tapirapé e de outras tribos em iguais cir
cunstancias. 

A triste saga dos Tapirapé tem se repetído, Brasil afora, em quase todos 
os períodos de sua história depois de 1500. A trajetória de muitas tribos 
terminou com sua co'mpleta extin9ao. Outras foram reduzidas a um pu
nhado de pessoas marginalizado da sociedade. Roque de Barros Loraia e 
Roberto da Matta em seu livro Indios e Castanheiros (1967) contam a 
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estória da depopula9ao e desorganiza9ao das tribos Gaviües e Asurini que 
viveram a apenas algu~as. centenas de quilómetros ao norte dos Tapirapé. 
Roberto Cardoso de Ohveua, em O Indio e o Mundo dos Brancos (1964) 
analisou um processo similar entre os Tukúna, no estado do Amazonas. É 
Darcy Ribeiro, em vários artigos e livros, analisou o processo de um ponto 
de vista demográfico, sociológico, histórico e psicológico (Ribeiro, 1970). 
A estória dos Tapirapé nao é certametne única, exceto talvez pelo fato 
de estarem entre as poucas tribos que sobreviveram. 

Nem os Tapirapé nem outras tribos do Brasil, que tem sido vítimas 
de extinc;ao ou severa depopulac;ao, foram objeto de alguma gigantesca 
conspira9ao da nac;ao brasileira para livrar-se delas, ou de um genocídio 
consciente. Foram simplesmente vítimas de um processo histórico. Ficaram 
sujeitas a doen~as do Velho Mundo contra as quais apresentavam pouca ou 
nenhuma imunidade, o que acelerou o processo de expansao europeu. 
Doen9as importadas agiram com maior rapidez e f oram mais letais do que 
as armas. O processo histórico no qual os Tapirapé foram envolvidos é o 
processo da expansao das sociedades metropolitanas sobre as sociedades 
periféricas. O colonialismo europeu, ao apossar-se da América, introduz 
este processo, já antigo no Velho Mundo, aos novas espa9os. As nac;óes 
européias demarcaram fronteiras coloniais e, pouco a pouco, o sistema eco
nómico e os poderes burocráticos do Estado come9aram a impor seu contro
le. O Brasil só estendeu seus domínios a regiao do rio Araguaia em fins do 
século XIX. Mesmo entao, tratava-se de um controle débil e, apenas agora, 
no último quartel do século XX, a regiao vem experimentando o impacto 
total da expansao económica e burocrática de urna na9ao-estado que é o 
Brasil moderno. 

Em termos desse cenário melancólico, a história dos índios Tapirapé 
tem um significado adicional. Constituem um caso exemplar de urna pe
quena tribo que sofreu rápida depopula9ao e deslocamento do seu territó
rio aborígene e, agora, está amea9ada de ser removida das terras que ocupa. 
Contudo, eles tem resistido e tentado sobreviver como urna unidade cultu
ral e social distinta. Se serao capazes de continuar a expandir sua popula-
9ao, alcan9ar um ajustamento com a crescente popula9ao de brasileiros que 
os rodeia, reter sua identi<lade como urna cultura e um povo distinto e 
resistir a invasao de novas fon~as economicas, cotno aquelas representadas 
pelas companhias imobiliárias, tudo isso depende, em larga extensao, de 
fatores que estao fora de seu controle. 
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11. Close do estojo peniano (chirankonya-chiwawa) tal como 
era usado em 1939-40 por todos os Tapirapé. 

12. Kamanaré, chefe de um grupo doméstico, 
falecido na esta9ao seca de 1939. O padrao de 
pintura corporal que exibe chama-se wanakané, 

pássaro aquático da família das Coumbidas. 

• 

3 

SUBSISTENCIA E ECOLOGIA 

A imensa área habitada pelos Tapirapé em 1900 · localizava-se no sis
tema fluvial Araguaia-Tocantins, o qual encontra o Amazonas próximó de 
sua embocadura, entre dez e 11 graus ao sul do Equador. Na sua quase to
talidade, é urna regia o tropical onde a flora e a fauna sao típicamente ama
zónicas. A maior parte da área é coberta pela floresta tropical, intercalada 
pela savana - campo liinpo e campo cerrado. Há duas esta95es distintas: 
a esta9ao seca chamada verao pelos moradores locais, de abril a novembro, 
e a esta9ao das chuvas, de novembro a abril. Os Tapirapé marcam as es
ta<;oes do ano pela presen9a das pleiades. Elas aparecem no horizonte em 
fins de outubro ou novembro anunciando o comecro das chuvas e desapa
recem em -abril prometendo o início da esta9ao seca. Durante a esta9ao 
chuvosa, os rios transbordam e as savanas, exceto em pequenas ilhas, sao, 
algumas vezes, inundadas com um metro ou mais de água; mesmo as flo
restas, que se desenvolvem nos terrenos mais elevados, ficam encharcadas. 
Algumas vezes chove días a fio, especialmente em janeiro e fevereiro, 
sendo difícil um día sem chuva de dezembro a abril. Contudo, de fins de 
maio até outubro, raro é o dia em que cai um temporal. Há pequenas va
ria96es na temperatura, mas a alta umidade da esta9ao chuvosa faz os 
Jias parecerem mais fríos, e o sol quent~ da esta9ao seca faz com que o 
calor pare.9a mais intenso. As noites na floresta tropical sao frias, multas 
vezes quase geladas. 

Os Tapirapé eram, fundamentalmente, horticultores e suas aldeias 
localizavam-se na floresta. Um local ideal para se construir urna aldeia era 
justamente o de Tampiitawa, em 1939-40. Situava-se no interior da flo
resta, cerca de 15 ou 20 quilómetros afastada da savana, em um terreno 
relativamente elevado, nao inundável na :esta9ao chuvosa. A 50 metros 
da aldeia, havia um pequeno córrego de águas claras, e próximo a ela 
ficava a floresta, isto é, as terras apropriadas para a abertura das roi;as. 
Conseqüentemente, as planta96es distavam cerca de 15 ou 20 minutos de 
caminhada da própria aldeia. Nem toda a área ao redor era cultivável, 
pois havia grandes afloramentos lateríticos, e trechos de terra cobertos 
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·pela capoeira, onde, em algum tempo, o terreno havia sido preparado p~~a 
o cultivo e, posteriormente, abandonado. Em 1939-40, o local da aldeia 
já vinha sendo ocupado há vários anos, pois parece ser o mesmo que Bal.
dus visitou em 1935. Nao se pode afirmar ao certo . que, em 1900, todas 
as aldeias Tapirapé estavam tao bem localizadas quanto a de Tampiitawa, 
mas a descri9ao das outras aldeias por membros da tribo indicam que 
elas estavam relativamente bem localizadas. · 

Tradicionalmente, ·as ak\eias eram mudadas de local a cada cinco ou 
sete anos. As técnicas agrícolas empregadas pelos Tapirapé exigiam um 
desmatamento anual para a abertura de novas ro<;as. Em conseqüencia, 

. urna floresta densa, apropriada a esta técnica de cultivo., só podia ser en
contrada em locais cada vez mais longe da aldeia. Tao logo as pessoas 
verificavam que ·suas ro9as estavam localizadas, a urna distancia considerá
vel da aldeia, tratavam de mudá-la. Foi o que ocorreu no caso de Tam
piitawa, em 1940, assentada no mesmo local passados, pelo men.os sete 
anos, embora as áreas de cultivo nao parecessem tao afastadas. Ass1m sen
do, urna mudan<;a de localiza9ao da aldeia nao era casual, tampouco mudava 
para um local completamente novo. Os hab~tantes ~e T~mp~itªV:ª se le~
bravam de pelo menos cinco lugares onde suas alde1as ttnham sido locali
zadas. Todos eles preenchiam os critérios julgados necessários a urna boa 
aldeia: a terra era suficientemente alta para nao ser inundada na esta9ao 
chuvosa; havia um corrego perene, que nunca secava na esta9ao seca; a 
aldeia · ficava a urna distancia razoável da savana e próximo de urna flo
resta densa apropriada para a agricultura. Para atender esta últim~ exi
gencia, a floresta devia ter um pousio de, pelo menos, 20 anos ou ma1s. Ou 
seja~ os Tapirapé nunca retornavam a um local habitado, em um espa90 de 
tempo inferior a esse. 

A localiza9ao . da aldeia era importante para os Tapirapé. Embora 
f ossem um povo basicamente da mata, também dependiam da explorai;ao 
da savana e do rio. Suas atividades económicas eram sazonais e requeriam 
múltiplas condi95es ambientais. Nao se pode dizer que os Tapirapé traba
lhavam em tempo integral, em qualquer atividade económica. Em ordem 
.de importancia eram, em primeiro lugar, horticultores, e em segundo, ca9a
dores e pescadores e, finalmente, coletores. O fim da esta<;ao seca e o 
início da chuvosa; isto é, por voha de julho até novembro, era a melhor 
época para as atividades agrícolas. A ca<;a era exercitada ao longo do anc:>, 
sendo especialmente gratificante em fevereiro e mar90, quando a · subida 
das águas atraía queixadas, caititus, pacas· e .outros animais para as ilhas 
de terras altas na savana e na floresta. O fim da esta<;ao seca, de agosto 
a novembro, era o melhor período para a pesca. Entao, os lagos pouco 
profundos da savana já nao estavam ligados ao rio pelos córregos, e os 
peixes ne les represados eram f acilmente pescados com arco e flecha. Nessa 
época, os pequenos . igarapés da floresta retornavam a s·eus leitos, onde 
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abundavam peixes miúdos. Ao baixarem as águas do rio Tapirapé, cardu
mes vindos do Araguaia subiam aquele rio para desovar, e os tracajás 
e tartarugas punham seus ovos nas areias brancas das praias já expostas. 
A maioria das frutas silvestres, coletadas pelos Tapirapé, amadureciam na 
esta9ao seca. Assim, muitas vezes a pesca era praticada juntamente com a 
coleta. · 

Em 1939-40 e anteriormente, as atividades múltiplas e estacionais dos 
Tapirapé levou-os a urna vida seminomade. Isto nao _significa que nao ti
vessem urna aldeia fixa, urna vez que Tampiitawa era .um núcleo habita
cional permanente: Ocasionalmente, contudo, durante as chuvas de nove~
bro a maio ou junho, grupos · de homens ausentavam-se da aldeia por um 
ou mais dias a fim de cac;ar. Durante a estai;ao .seca, os Tapirapé viajavam 
diariamente da aldeia para a savaná. Grupos da f amílias construíam abrigos 
temporários na savana, onde acampavam enqumto cac;avam, pescavam e 
coletavam castanhas e frutos silvestres. Um lugar favorito para tal acam
pamento era perto de um pequeno lago chamado Tucunaré (nome de um 
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peixe muito apreciado). Os homens saíam a cada dia para pescar no rio 
Tapirapé, recolher ovos de tracajá, pegar tartaruga e· cac;ar na savana. 
Tanto os homens quanto as mulheres coletavam frutos silvestres, tais como 
pequi e castanhas-de-bacaba que cresciam nas florestas de galería. Muitas 
vezes punham f ogo na savana tao lógo os ten ros brotos de capim pudessem 
atrair a cac;a.- No início de 1940, a . các;a abundava na savana ao longo ,,, 
do rio Tapirapé, especialmente pequenos veados chamados campeiros. Mas 
nao eram o objeto de ca<;a favorito, pois sua carne constituía um tabu 
para grande parte da populac;ao. Havia também, perto . do rio, queixadas, 
que perambulavam em bandos, caititus, tatus, marrecos-caboclos, patos-do-. 
mato e algumas variedades de galináceos. De qualquer maneira, nessa :época 
do ano, a pesca era o objetivo principal, e os Tapirapé falavam na mudan9a 
para a savana "para comer peixe". 

Durante aquele período, Tarripiitawa nunca ficava totalmente abando
nada. As roc;as situavam-se perto da aldeia e 'sempre havia famílias ali 
residindo. As mulheres preparavam farinha de mandioca e os homens lim
pavam novas terras para o plantío no iníeio das chuvas.11 A farinha de 
mandioca tinha de ser carregada para o acampamento na savana, pois 
nenhum Tapirapé comia carne ou peixe sem ela. A derrubada da mata 
para a abertura dos ro9ados podia prosseguir durante toda a estai;ao seca, 
com um homem trabalhando por poucos días conse.cutivos, ou um grupo 
de homens da aldeia limpando o terreno de urna só vez, em trabalho co
munitário (mutirao) chamado apachiru. 

17 Os Kayapó atacaram Tampiitawa naquela época do ano, em 1947. 
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Se por um lado os Tapirapé possuem um padrao estabelecido quanto 
as suas atividades de subsistencia, por outro nao possuem nenhum pa~a 
as tarefas diári'as. Se os homens saíssem numa expedi9ao de cas;a, de do1s 
ou tres días de duras;áo, ou se um apachiru fosse organizado para a. l~mpeza 
das ros;as, pode-se afirmar que passariam um dia inteiro nessas atlv1dades. 
Mas, em 1940, quando tentei formular urna lista descrevendo os afaze~es 
diários dos homens, ela tornou-se um caos. Descobri que em um d1a, 
os homens da tribo gastavam seu tempo em várias ocupa9óes. Costumavam 
sair pela manhá benÍ cedo para ir. a ro9a co~varar '. i~to é, limp_ar a macega. 
Podiam passar duas ·horas nesta hda e depo1s decidir ca9ar, Jª que sempre 
andavam com o arco e a flecha. Suas atividades envolviam, também, a 
pesca, ou simplesmente, colher cajá. Mas se por acaso um hornero. visse 
urna colméia de abelhas selvagens, abandonava o que quer que estivesse 
f azendo para coletar mel. Com exce9ao da cas;a coletiva e da limpeza 
organizada das ros;as, as atividades diárias eram :s.pontaneas e quase sem
pre determinadas pela ocasiao ou estado de esp1nto de. ca~a, um. Sendo 
assim, era quase impossível calcular o tempo que cada 1nd1v1duo gastava 
em qualquer atividade economica.18 

A horticultura era, sem · dúvida, urna das mais importantes · atividades 
de subsistencia na qual os homens Tapirapé despendiam mais tempo. Os 
Tapirap~ empregavam o conhecido nietodo da derrubada, queima .e coiva
ra. Todo ano, na estas;ao seca, urna nova área da floresta era abatida para 
a formacrao dos ro9ados. Primeiro, os arbustos e a~ pequenas árvo~es eram 
derrubadas e empilhadas. Só entáo as árvores ma1ores eram abatidas. Fa
zia-se um grande· esfor90 para que as árvores de maior porte caíssem at~a
vessadas urnas sobre as outras, e, para facilitar a queima, os galhos ma10-
res eram removidos e colocados nas pilhas das pequenas árvores e arbustos. 
Depois de abatidas, as árvores e os arbustos ficav?m s:cand? até fins de 
outubro e comecro de novembro. Finalmente, proced1a-se a que1mada; ~uan
to mais secas as árvores e arbustos, melhor a queima. Mas, se se de1xava 
passar muito tempo e caíssem fortes chuvas, frustrava-se a q~eima, deix~ndo 
paus intactos e um emaranhado de galhos. Depois da. que1ma, proced1a-s.e 
a coivara,' isto é, alguns galhos e arbustos apenas chamusc~dos eram emp1-
Jhados novamente e queimados, e os troncos caídos, pod1am ser rea~ru
mados para dar mais espa90. Porém, as ro9as Tapirapé nu~ca estava~ hm
pas. Pelo contrário eram urna confusao de troncos me10 carbonizados. 
Atravessar urna ros; a era muito difícil. 

1$ Roberto Carneiro calculou que os homens Kuikúro das cabeceiras do rio Xingu 
gastavam "duas hora's por dia na horticultura e urna ou urna e meia pescando· Das 
restantes 10 ou 12 horas do dia, que passavam acordados, os homens Kuikúro des
pendiam a maior parte dan9ando, empenhando-se em luta corporal, em alguma forma 
de divertimento informal e na ociosidade" (Carneiro, 1961 :49). 
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A árdua tarefa de limpar o terreno para o plantío podía ser individual 

ou coletiva. Um hornero podía trabalhar sozinho ou com a ajuda· dos pa:. 
rentes mais próximos, tais como um irmao ou um cunhado. Neste caso, 
dividiam o trabalho, limpando juntos as áreas contíguas. Essas roc;as nao 
tinham limites definidos; eventualmente. eram marcados com grandes tron
cos que serviam de divisa entre urna e outra.19 Os Tapirapé também lim
pavam as áreas de ros;a em mu.tirao (apachiru). O trabalho era assim or
ganizado quando se tratava das ro9as dos "capitaes", isto é, líderes de 
malocas que, em 1940, abrigavam de cinco a oito famílias nucleares. 

Em 1935, Baldus pre8enciou um apachiru do qual participaram todos 
os homens de Tampiita\\a (Baldus, 1970: 180). Embora Baldus nao o 
tenha <lito, esse trabalho parece ter sido organizado e dirigido pelos líde
res de duas Wuran (A~socia96es Pássaros), que eram dividas em grupos 
de idade. Trabalharam o dia todo sob as ordens de um líder da Associa~ao 
Pássaros, desmatando urna área enorme, mais tarde destjnada aos líderes 
de grupos domésticos. Em 1troca, permitiram a seus seguidores cultivar 
áreas assignadas a cada um deles. Ao fim do dia, as duas Associa~óes 
Pássaros retornaram a takana, na aldeia, de forma um tanto quanto confusa_. 
Durante 1939-40, presenciei um apachiru menor, pois apenas um grupo 
de homens participou. Contudo, meus informantes me asseguraram que, no 
passado, isto é., por volta de 1900 e anteriormente, este seria o método 
principal de preparo de terrenos novos para o cultivo. Sendo, assim, os lí
deres das malocas Tapirapé, exerceriam domínio cabal sobre seus membros., 
mediante o controle das terras desmatadas, as quais podiam dividir entre 
seus · parentes para que as cultivassem. Mesmo em 1939-40, raramente os 
chef es das malocas participavam dos duros· trabalhos de preparo das áreas 
de cultivo, taref a entregue aos homens mais jovens de cada maloca. Deve 
ser <lito, contudo, que nao existía o conceito de propriedade individual das 
terras nao-trabalhadas, embora . a posse da área desmatada fosse clara
mente reconhecida. 

Os Tapi~apé plantavam suas ro9as em novembro e dezembro. O prin
cipal produto era a mandioca, tanto a variedade venenosa quanto nao
venenosa. As manivas eram plantadas em montículos de terra preparados 
com enxada. Quatro ou cinco mudas tiradas do caule eram simplesmente 
enfiadas no solo afofado. Os Tapirapé conheciam, pelo menos, 12 varie
dades de mandioca. Cada qual tinha um nome específico, mas eles faziam 
urna distin9ao básica entre as variedades que cbntinham veneno e as que 

19 Em 1939 ·Champukwi trabalhou com Wantanamu. Colocaram quatro troncos de 
árvore como postes, para demarcar e separar suas áreas. 
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podiam ser comidas simplesmente cozidas ou assadas.2º A mandioca é urna 
planta de crescimento relativamente lento. Em seis meses, os tubérculos 
estao suficientemente desenvolvidos para serem colhidos, mas podem ficar 
enterrados por 18 meses antes de se tornarem demasiado fibrosos e, por
tanto, impróprios para o consumo. 

Como a mandioca é urna planta que cre.sce vagarosamente, os Tapi
rapé cultivam outros produtos de desenvolvimento mais rápido na mesma 
área. A rela9ao dos produtos cultivados (nem todas as ro~as continham 
todos) é longa. Plantavam abóbora-doce, urna variedade de batata-doce, 
inhame, amendoim, milho, feijao de vários tipos, inclusive feijao-lima, pi
menta, algodao, mamao, maxixe e bananas. Algumas dessas plantas, tais 
como banana e maxixe, foram certamente adquiridas através do contato 
com outros grupos indígenas ou com brasileiros. Baldus menciona um tipo 
de cará que era chamada "cará do homem branco", embora outras varie
dades do mesmo tubérculo fossem aborígenes. Havia sete variedades de 
banana, reconhecidas e plantadas pelos Tapirapé, incluindo banana-da
terra (Baldus, 1970: 189-190). Além daquelas, plantavam tabaco - nao 
em suas ro9as, mas a pequena distancia de suas malocas, onde crescia sem 
nenhum cuidado especial - e annato ou urucu (usado como corante ver
melho), que crescia na floresta e daí era transplantado para perto da al
deia. Dois tipos de caba9a eram cultivados nas proximidades da aldeia. 
As caba9as eram usadas como tijelas, recipientes para água e também, como 
chocalhos. Como se ve, a variedade de produtos agrícolas disponível para 
os Tapirapé era relativamente grande.21 

Enquanto os homens cultivavam milho, mandioca e outras plantas 
tuberosas, as mulheres plantavam apenas amendoim, feijao e algodáo. Coro 
exce9ao do feijao, os produtos plantados por elas pareciam ter maior 
valor. Os Tapirapé exigiam quase o dobro da quantidade de sal e rapa
dura em troca do amendoim do que o fariam por qualquer outro alimento. 
E as mulheres nao somente semeavam e colhiam o algodao, como o pro
cessavam em fio e tecido, confeccionando ornamentos para os pulsos e, o 
que é mais importante, manufaturando redes de dormir. 

As plantas de mais rápido amadurecimento, isto é, excluída a man
dioca, passavam a produzir no fim da esta9ao chuvosa e come90 da esta-

20 Baldus ( t 970: 186) afirma que os Tapirapé distinguiam cinco variedades de man
dioca, mas em 1940 coletei urna amostra de 12 variedades, todas com nome, para 
serem identificadas por um botanico do Museu Nacional. A cole~ao perdeu-se na 
viagem. Havia, entretanto, dois termos básicos: mandiaga (Manihot utilissima) e 
waikura .(Manihot dulcis). 
21 Ba!dus (1970: 196) menciona que elll 1935 o líder Tapirapé Kamairaho tinha 
plantado cana-de-a~úcar em urna pequena área . Esta planta já nao era cultivada 
em 1939-40, embora o fosse novamente em 1953 em pequenos tratos de terra da 
Aldeia Nova. 
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9ao. seca. Em fevereiro, ha~ia milho verde, que podia ser consumido na 
espiga ou como sopa (kawi). Em mar90, havia fei1'ao abóbora e al 
t b ,. 1 E b · ¡ b . , guns .u ercu os. m a n , as anane1ras com mais de um ano de idad 

d · o · ,. e come
vam a pro uz~r. s Tapirape colhiam cachos de bananas verdes pendu-
rando-os nas vigas de suas casas para amadurecer. Em fins de abrt'l 
d l '" d d . , quan

o as peta es esaparec1am, come~ava o tempo do kao ou da "rora _ 
d ,, " O T . ,. ,., . ')' gran 

e . s apirape tem mu1to para comer. Eles estao felizes e cantam 
can9óes kao a noite", explicou-me um Tapirapé em 1940. 

Era a época da abundancia, depois de um período difícil de chuvas 
~sadas que se estendia de dezembro a fevereiro. As chuvas fortes ofere
c1~m co~di96es propfc.ias a boa ca9a, mas tornavam difícil a locomo~ao. 
Nao hav1a carne suf1c1ente para substituir os produtos agrícolas. Por dras 
seguidos os Tapirapé ficavam reduzidos a urna dieta de mandioca - seu 
produto básico. 

A mandioca era preparada e consumida de várias maneiras. As varie
dades doces eram simplesmente cozidas ou assadas, mas as amargas re
queriam considerável trabalho no seu processamento. Os homens desen
terravam os tubérculos, e tanto eles quanto as mulheres cortduziam pesadas 
cargas em grandes cestos apoiados sobre os bra9os ou sustentados por uma 
al9a presa a testa. A mandioca amarga é processada da seguinte forma. 
Primeiro, os tubérculos sao deixados de molho na água por tres ou quatro 
dias no riacho próximo a aldeia. Amolecem e se tornam levemente putrefa
tos. Des ta forma, as mulheres podem f acilmente tirar a casca e passar a 
polpa em urna peneira - tran9ada de talas de taquara ou do pecíolo da 
folha do buriti - para remover as fibras. Os Tapirapé parecem nunca ter 
conhecido o tipiti, urna espécie de prensa comumente usada por indios e 
camponeses das terras baixas da América do Sul para extrair o sumo ve
nenoso da polpa da mandioca. Na verdade, em 1939-40, eles nao tinham 
qualquer tipo de prensa. As mulheres simplesmente espremiam a polpa 
com a palma das maos, coletando o suco em um vasilhame de ceramica.2 ?. 

A seguir, faziam bolas de massa de mandioca, de 16 a 17 cms de diame
tro, colocando-as sobre urna plataforma para secar ao sol, fora do alcan~e 
das crian9as e dos caes. Urna vez seca, a massa era passada de novo na 
peneira e torrada em um pequeno assador de ceramica, para transformar
se em farinha de mandioca. Vez por outra, preparavam beijus da polpa 
da mandioca. Mas nao chegavam a igualar-se aos beijus dos índios do 
alto Xingu, que alcan9am 60 cms de diametro e constituem o alimento 

22 Baldus (1970'187) ve nessa ausencia do tipiti outro indício de que os Tapirapé 
migraram do nordeste, provavelmente do Maranháo, pois Claude d' Abbeville, escre
vendo em 1612, declara que os Tupinambá do Maranhao usavam as maos para es
premer a mandioca. O tipiti tem sido reportado pelos primeiros cronistas como 
existente ao longo da costa sul do Brasil. 
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básico, dessas popula9óes (Galvao, 1967). A mandioca era consumida, es
sencialmente, na forma de farinha entre os Tapirapé. 

Havia outro método mais simples usado pelas mulheres Tapirapé na 
produ9ao de farinha de mandioca e, ao que parece melhor adaptado as 
variedades que contero menos ácido prússico. Neste caso a casca é simples
mente raspada com urna faca (anteriormente é provável que o fizessem 
com a concha de um molusco); o tubérculo é. entao ralado manualmente 
em um instrumento constituído de tábua de madeira, .na qual sao fixados 
duros espinhos de palmeira (tucumá) (Baldus, 1970: 241). As mulheres 
sao exímias neste processo de ralar, mas a maioria delas possui cicatrizes 
nas maos como testemunho de pequenos erres de cálculo.23 Urna vez ralada, 
a polpa pode ser espremida com as maos e moldadas em forma de bolas 
que sao colocadas para secar na maneira anteriormente descrita. Mais urna 
vez, as bolas sao peneiradas e torradas para fazer farinha. · 

A f arinha de ~andioca pode ser armazenada por períodos razoavel
mente longos - algumas vezes por dois, tres ou quatro meses - exceto 
nos períodos das ch uvas pesadas, quando tende a mofar. Sua prepara9ao 
nao é urna tarefa. diária das mulheres, pois costumam ter um suprimento 
de farinha estocada em cestos que pendem dos caibros.2 4 

As ro<;as asseguravam aos Tapirapé um suprimento alimentar básico, 
n1as nao urna dieta adequada. Estavam plenamente conscientes de suas 
necessidades de desejos alimentares. Em 1939-40, o s~l constituía urna 
delicada iguaria. A única forma ·pela qual podiam produzi-lo era através 
de urna planta aquática que devia ser c9zida por duas horas, fornecendo 
apenas urna pequena quantidade· de sal. As crian<;as imploravam o nosso 
sal importado e o lambiam como se fosse pirulito. As mulheres traziam 
produtos da ro<;a, e mesmo artefatos, pedindo sal em troca. A ca<;a era 
cozida com a pele, e carbonizada, a fim de adquirir gesto de sal. 

Havia urna indubitável necessidade de proteínas, suprida pelo feijao 
de suas ro9as mas que durava pouco tempo. Existia um extremo desejo de 
carne e peixe. Levei vários meses para entender o que os Tapirapé que
riam significar com "estou com fome", quando tinham mandioca em 
abundancia. O que realmente diziam era: "eu estou com fome de carne 
ou peixe". Herbert Baldus ( 1970: 232-3) declarou que se sen ti u muito 
bem comendo ao estilo basicamente Tapirapé. Mas é preciso levar em 
conta que subsistiu um período relativamente curto sob essa dieta. Durante 

23 Em 1940 os Tapirapé procuravam conseguir grandes latas, as quais furavam 
para fazer raladores . 
24 Em 1939-40, os sacos de algodao eram muito procurados, sendo que as primeiras 
cal9as dadas aos Tapirapé foram usadas para estocar farinha de mandioca. Elas 
davam excelentes sacos: a pessoa tinha apenas que lhes atar as bocas, fechar a bragui· 
lha e enche-las até a cintura. 
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a esta9ao chuvosa de 1940, apesar do refor90 de conservas e óleos veget · 
· d 1 a1s e ma1s carne o que norma mente os índios eram capazes de obter 

"f . " ·¡ T . , ' eu esta va am1nto no estI o ap1rape e come<;aram a aparecer f urúncul 
E , - os 

em meu . corpo. sta e a raza~ da constante preocupa<;ao de ca<;ar ou se ja, 
para sattsfazerem suas necess1dades de proteína, particularmente na esta-
~ao chuvosa. · 

. Os Tapir~pé ca<;avam sozin?os. ou em grupos. Nao tinham qualquer 
tipo de armadilha para pegar an1ma1s, mas quando iam ca<;ar levavam in
variavelmente seus caes. Os cachorros Tapirapé eram pequenos, de pelo 
curto, parecidos com o terrier, em geral pobremente alimentados e fre
qüentemente sarnentos; sua ajuda nas ca9adas é um tanto duvidosa. De 
qualquer maneira, certa feita os caes foram úteis para abrigar urna on~a 
refugiar-se em urna árvore. 25 

Em 1939-40, as únicas armas de defesa dos Tapirapé eram o arco 
e a flecha e a borduna de madeira pesada e dura. Possuíam também I~n<;as, 
mas nunca as usavam para ca9ar. Pareciam um emblema usado pelos lí
deres durante as dan<;as. Os Tapirapé eram peritos no manejo do arco: 
com apenas cinco anos de idade, os meninos treinavam com miniaturas de 
arco e flecha, ca<;ando lagartixas na aldeia. Os Tapirapé eram também 
ágeis e incansáveis corredores; varavam a floresta, entrela9ada de cipós e, 
algumas vezes!. moitas de arbustos espinhentos, em persegui<;ao a queixa
das e caititus, os suais liquidavam com suas bordunas. Tinham vista agu
<;ada para enxergar galináceos, como o jacu e o mutum nos galhos mais 
altos. Ca9ar na floresta nao era tao produtivo quanto na savana e, certa
mente, mais difícil.2ª Na esta<;ao chuvosa, o raio de a<;ao para a ca<;a era 
limitado pelos rios cheios; naquele tempo poucos Tapirapé sabiam nadar. 

Freqüentemente, na esta~ao chuvosa, um índio sozinho, ou na com
panhia de algum parente, deixava a aldeia pela manha para um dia de 

25 Os cachorros podem nao ter sido originalmente dos Tapirapé, mas rccebidos de 
outros grupos indígenas antes de seu con tato com os brasileiros. Os caes constituíam 
urna verdadeira amea~a para estranhos. Por alguns meses, nem Valentim nem eu 
podíamos andar pela aldeia sem um porrete na mao. Os donos nao ficavam ofen
didos quando um de nós tinha de usar o porrete contra seu cachorro. 
26 Constituía um perigo, para mim, sair a ca9ar no floresta com os Tapirapé. A 
visao ou o ruído de urna queixada ou um caititu provocava urna desabalada cor
rida dos ca~adores numa velocidade impossível de acompanhar. A única coisa a 
fazer era sentar num tronco, a tirar para o ar e esperar ser socorrido. Além do mais, 
cm hora soubesse usar urna arma de f ogo com certa perícia, raramente era capaz de 
localizar um mutum ou um jacu antes que voasse. Em 1939-40, os Tapirapé Jocali
zavam essas aves mas nao sabiam colocá-las na mira da espingarda. Éu era como 
um cego com urna arma guiado por um hornero que enxerga, mas desarmado. Ape
nas Salvador podia realmente ajudar os Tapirapé a cai;ar na floresta. 
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cac;a. Nem todos eram suficientemente corlljosos ou enérgicos para cac;arem 
sozinhos. Vários homens iam cac;ar tres ou cinco vezes por semana (urna 
"semana" na minha própria unidade de tempo). Ipawani, por exemplo, 
era conhecido como excelente cac;ador; tinha orgulho de seu pequeno ca
chorro, o qual dizia farej ar animais para ele. Amava a cac;a e falava dela 
sempre que possível. Em janeiro de 1940, empreendeu sozinho várias ex
curs6es de um dia. Sempre trazia alguma cac;a. Etn tres excurs6es que rea
lizou, no primeiro dia retornou com um pequeno macaco e dois jacus; no 
segundo, com dois jacus e dois quatis; no terceiro dia , com um caititu. 
Outros cac;adores, que saíam desacompanhados, tinham bem menos sucesso 
o Champukwi, por exemplo, saiu urna manha as seis horas e retornou a 
mesma hora da tarde com tres quatis, que nao era propriamente a cac;a 
preferida. Noutro partiu as seis horas da manha e retornou as tres da tarde 

com as maos vazias. 
Acredito que apenas uns dez homens da aldeia se aventuravam a 

sair sozinhos para cacrar durante a ·estac;ao chuvosa. Ao retornarem· com 
carne, colocava-se sempre um problema. Um dia, quando Champuk~i 
voltou a aldeia com tres quatis, sua irma, Mariampunwunga, e outra mu
lher vieram dar-lhe as boas-vindas. Seus maridos nao tinham cac;ado na
quele dia. Mariampunwunga, ficou olhando enquanto ele removía as vís
ceras, obviamente esperando ganhar um presente. Disse-lhe, entao, sem 
mais rodeios: "O filho de sua irma comerá vísceras." Champunkwi, res
pondeu: "sim". Ela juntou as vísceras e as cozinhou para toda a sua fa
mília. Isto quebrou a monotonía da farinha de mandioca. Alguns cac;ado
res solitários entram sorrateiramente na aldeia com cacra para nao serem 
vistos pelos parentes. 

As cac;adas mais profícuas da estac;ao chuvosa eram as coletivas, orga
nizadas pelas Associac;óes Pássaros. Várias tiveram lugar entre dezembro de 
1939 e maio de 1940. A melhor forma de descreve-las é dando o exemp.Io 
de urna cac;ada que o autor acompanhou do comec;o ao \fim. A 10 de 
fevereiro, Kamairá, líder de urna das associac;óes, anunciou que haveria 
urna cac;ada coletiva. Durante dois dias as mulheres prepararam farinha 
de mandioca, apesar das chuvas e da falta de sol. A 13 de fevereiro, a 
maioria dos homens saiu para a savana. Semente os velhos que eram xamas 
e os líderes de grupos domésticos permaneceram na aldeia. Por volta das 
11 horas da manhá, os cac;adores chegaram a margem da savana, já par
cialmente inundada. Tinha comec;ado a chover e rapidamente foi construído 
um abrigo coberto de folhas de palmeiras. Todos os homens partiram em 
pequenos grupos a procura de ca~a . Semente dois ou tres veados foram 
mortos naquele dia. Na ocasiao, houve churrasco e todos comeram bem, 
exceto aqueles que tinham crianc;as pequenas para os quais veado era tabu. 
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Na manha seguinte, o grupo saiu cedo, varando a água, cuidadosa
mente, em dire<;ao as " áreas altas" onde os porcos-do-mato podiam se re
fugiar. Por volta das onze da manha, descobriram um bando de queixadas. 
Flecharam repetidas vezes, mas os animais feridos fugiram. Felizmente, os 
porcos estavam furiosos; retornaram e atacaram os cac;adores, que rapi
damente escalaram os galhos das árvores mais baixas. Os cachorros investi
ram a dentadas e os porcos revidaram o ataque. Deste modo, os Tapirapé 
puderam flechá-los a medida que passavam por baixo dos galhos: 

Saltaram, a seguir, abatendo com borduna os porcos feridos. Cerca de 
vinte foram mortos. Um cachorro ficou tao ferido que foi preciso sacri
ficá-lo. Os porcos foram carregados para o acampamento, onde foram 
&cesas fogueiras e retalhados os animais. Nesta tarde, os índios comerám 
o fígado, as entranhas e outros pequenos pedac;os, enquanto a carne estava 
sen do assada . 

No dia seguinte, ao amanhecer, a carne moqueada foi envolvida em 
folhas . de bananeira, acondicionada em cestos e levada para Tampiitawa. 
Ao entardecer, os homens alcanc;aram a roc;a de Kananchipa, cerca dd · 500 
metros da aldeia, e ali acamparam. Tao logo escureceu, comec;aram a gritar, 
dando cada associa9ao um grito característico. Subitamente, dois pares de 
dan9arinos mascarados apareceram vindos da floresta, vestidos com saias 
de folhas de buriti e máscaras feítas de folhas de palmeiras, cobrindo suas 
cabe9as. Eram-os anchunga ampukaya (espíritos gritadores) que dancravam 
de maloca em maloca na aldeia. Dois tufos de pelos de porcos do mato 
coroavam suas máscaras e nos seus tornozelos usavam chocalhos feítos de 
cascos do animal que soavam como "porcos correndo". Logo, os dancrari
nos entraram na tak ana e tudo ficou em silencio. 

Ao amanhecer, os homens entraram na aldeia com seus fardos de 
carne, que f oram levados diretamente para a takana. Ali, a carne foi divi
dida em seis pilhas, urna para cada grupo de idade das duas Associa96es 
Pássaros.2.7 A carne nao foi repartida eqüitativamente, pois dois dos gru
pos eram compostos de garotos pequenos. A maior quantidade de carne 
f oi distribuí da para os grupos compostos por homens de meia idade ·e · 
homens mais velhos de prestígio. Cada grupo guardou sua porc;ao por 
todo o dia.28 Por volta das quatro da tarde, todos os homens reuniram-se 
na takana, com os diferentes grupos de idade de cada associa9ao em torno 
da sua porc;ao de cac;a. 

27 Havia duas facc;oes da Associac;áo Pássaros e cada qual estava dividida em tres 
grupos de idade. 
2

>1 Tres homens foram acusados de estarem roubando: tiraram pedac;os de carne 
para suas esposas antes do banquete dos homens e da distribuic;áo geral do restante 
da carne. 
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O banquete come9ou. As mulheres vinham a porta da takana para 
trazer-lhes f arinha de mandioca, e cada homem, a medida que recebia a 
farinha, dava-lhes um pedac;o de porco. As esposas serviam farinha de 
mandioca para seu maridos, deles recebendo carne. Jovens eram servidos 
por suas maes que lhes davam pequenos pedac;os de carne. Depois que os 
homens comeram até fartar, o resto da carne foi dividido e levado para 

·a moradia de suas fainílias. Novamente os mais idosos receberam a maior 
por9ao. 

Ao crepúsculo, após o banquete, a área de danc;a em frente a takana 
foi' varrida. As duas Associa96es Pássaros levantaram-se e encararam-se 
dentro da takana. Dois homens de urna Associa9ao agarraram dois ti96es 
da fogueira e investiram contra seus opositores, como querendo feri-los. 
Dois homens da Associacao contrária revidaram. Nenhum ferimento foi . . , 
~ausado em qualquer lado: tratava-se de um desafio e urna aceitac;ao para 
competir numa luta corpo-a-corpo. Os dois grupos reorganizaram-se na 
área de dan9a. Um par de oponentes postou-se face a face, com os brac;os 
enroscados, agarrando com firmeza o cabelo um do outro. Cada qual ten
tava jogar seu oponente no chao com urna rápida rasteira e um inesperado 
uso de bra9os e ombros.29 Os homens de urna Associac;ao Pássaros desa
fiavam os da outra. A princípio, o desafio era feio mediante simples apon
tar de dedos e, se aceito, a luta comec;ava. Nesta larde, duas lutas corpo
rais foram realizadas simultaneamente. Mas, após certo tempo, vários de
safios foram recusados. O desafiante entao punha fogo em folhas secas 
de bacaba e investía contra aquele que rejeitava a luta. O relutante opo
nente era f orc;ado a agarrar seu desafiante, para poder livrar-se da tocha 
que lhe era dirigida ao rosto. Desta forma, o desafio era aceito, seguindo-se 
a luta corporal. Nao havia insultos e nenhum dos lados vangloriava-se das 
suas vitórias. Alguns homens sumiam e sua ausencia era denunciada com 
gargalhadas. Inesperadamente, o líder de cada Associac;ao Pássaros deixava 
escapar seu grito característico. A competic;ao estava terminada e os dois 
grupos misturavam-se, segurando as maos uns dos outros. Tais disputas 
aliviavam as tensóes; os homens selecionavam oponentes que sabiam -
ou simplesn~ente suspeitavam - terem tido relac;óes sexuais com ~uas espo
sas, enquanto se encontravam afastados da aldeia nas expedic;óes de cac;a. 

Várias ca9adas coletivas ocorreram durante a esta9ao chuvosa de 
1939-40. Algumas nao tiveram tanto exito quanto a descrita acima. Em 

29 Os Tapirapé nao sao tao adeptos desse esporte quanto os Karajá. Mesmo assim, 
algumas vezes eles jogaram Valentim ao chao, apesar de seu cabelo curto dar pouca 
chance ao seu oponente de agarrá-lo. Tanto Valentim quanto eu desistimos de expe
rimentar o esporte depois de levarmos violentas quedas aplicada por homens bem 
menores. 
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duas ca9adas coletivas, apenas urna das duas Associa9oes Pássaros partici
pou, enquanto a outra permaneceu na aldeia. Contudo, os ca9adores divi
diram eqüanimemente o produto. Em outra ca9ada coletiva, somente parti
cipou urna parte de cada Associa9ao. Houve algumas reclama96es contra 
os "pregui9osos" que ficaram em casa, mas, apesar de tudo, novamente a 
carne f oi distribuí da eqüitativamente. As Associac;oes Pássaros, embora com 
func;óes fundamentalmente cerimoniais, eram importantes grupos de pro
du9ao na lavoura e vitais para prover carne durante a estac;ao chuvosa. 
Jíi em 1939-40, os Tapirapé queixavam-se que elas nao funcionavam tao 
bem como no passado, devido a reduc;ao dos seus membros. 

Os Tapirapé também coletavam o coco de palmeiras, com o qual 
supriam algumas de suas necessidades de gordura. No fim da esta9ao seca, 
recolhiam coco de bacaba, quando acampados na savana. No início das 
chuvas coletavam cocos de tucuma e, no decorrer da esta9ao chuvosa, urna 
espéie de castanha chamada uriwa em sua língua. Homens e mulheres par
ticipavam desta atividade. As mulheres trituravam as améndoas em um 
pilao de madeira30 e espremiam-nas com as maos para tirar o óleo da 
polpa, depositando-o em urna caba9a vedada com cera de abelha. A. amen
doa de tucuma <leve ser cozida para a extrac;ao da gordura. Curiosamente, 
pouco <leste óleo de coco de palmeira entrava na dieta dos Tapirapé. A 
maior parte era utilizada na decora9ao corporal. O óleo era misturado 
com urucu e passado levemente sobre o corpo ou usado espessamente sobre 
o cabelo para dar-lhe brilho. No passado, ele era tao valorizado que se 
constituía no pagamento exigido pelos xamas por suas curas, ou pelos espe
cialistas que executavam a tatuagem no rosto das mulheres. O óleo de 
palmeira raramente era consumido; somente quando as possoas sentiam 
necessidade de gordura adicionavam um pouco dele a f arinha de mandioca. 

Afora, a carne, o peixe era a principal fonte de proteína dos Tapi
rapé. Na esta9ao seca, dispunham de peixe em quantidade considerável, 
principalmente no período em que acampavam na savana. Porém, ao baixa
rem as águas dos córregos da floresta, em maio e abril eram colocadas 
armadilhas tranc;adas com talas de buriti nas pequenas correntes para pegar 
peixes miúdos. Eram assaqos ou cozidos e consumidos como sardinhas, 
isto é, com espinha, cabe9a e tudo. Nessa época do ano escasseavam as 
f ontes de proteína de forma que os minúsculos peixinhos passavam a ser 
avidamente procurados. 

Um homem construía várias armadilhas do tipo covo, colocando-as 
em pequenos ríos nao muito longe da aldeia. A quantidade de peixe que 

3í} Baldus informa que a mandioca era triturada com a mao e com o pitao, mas 
nunca viu isso. Semente milho amadurecido, amendoim e castanha de palmeira eram 
triturados dessa forma. 
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cada covo agarrava, variava de día para dia. E, no caso de alguém enxer· 
gar pequen9s peixes na corrente,. nenhum deles era pego. Se isto aconte· 
cesse, o espírito (anchunga) da armadilha era considerado maléfico. Um 
anchunga podía ·tornar-se maléfico poi vários motivos. Os homens que co
locavam armadilhas nos ríos nao podiam comer abóboras, nem as mulhe
res que estivessem menstruadas deviam comer peixe· pego na armadilha. 
Do mesmo modo, se um poraque c~ísse na armadilha, o espírito poderia tor
nar-se maléfico e espantaría os peixes. Quando isto acontecía, a armadilha 
era removida da água_ e esfregada com folhas de urna erva chamada amu
maia. Depois, era banhada em óleo de palmeira misturado con1 tinta de 
urucu, e, finalmente, soprava-se fuma9a de tabaco sobre ela, da mesma 
forma que um xama tratava urna doen<;a humana. Se a cura fosse executa-

·. da corretamente, o espírito da armadilha ficaria bom e, dentro de poucos 
días, come9aria a "atrair" peixes novamente. Pelo fato de a armadilha ter 
um espírito, poderia, · também, tornar-se perigosa. Os homens evitavam 
fabricar tais armadilhas a vista de urna crian<;a pequena. O espírito da 
armadilha poderia chamar a alma da crian<;a ( também denominada an
chunga) e a crian<;a morreria. Segundo os Tapirapé, esta teria sido a razao 
da morte do primeiro filho de Champukwi. Na verdade, Champukwi foi 
muito imprudente: havia permitido a crian<;a, que ainda engatinhava', tocar 
na armadilha que esta va fazendo. Parece-me significativo o fato de que, 
semelhante implemento, que contribuí tao pouco para o suprimento ali
mentar dos Tapirapé, mere<;a tao sensíveis atributos. A importancia sobre
natural conferida as armádilhas de peixes de ve estar relacionada com o 
fat~ de oferecerem uni elemento essencial em sua dieta num período do 
ano de extrema penúria. Com efeito, no fim da longa esta<;ao chuvos~, du
ran.te a qual só se obtém esporadicamente carne de cac;a, os pequenos peixes 
ensopados ou moqueados constituíam urna quebra bem-vinda na insípida 
dieta. 

Com a descida das águas, os Tapirapé costumavam envenenar as pe
quenas lagoas que estavam secando com urna planta da f amília das Legu
minosas. O timbó matava alguns peixes pequenos, mas somente atordoava 
os grandes, que subiam a tona e eram flechados. A maior parte da pesca, 
contudo, era realizada pelos homens que atiravam flechas nos peixes exis
tentes nas águas claras das lagoas ou do río Tapirapé. Ao que tudo indica, 
os Tapirapé nao conheciam anzóis nos tempos aborígenes, nem tampouco 
as redes de pescar. Em 1939-40, nao estavam de modo algum interessados 
nos anzóis e linhas que havíamos trazido. Exceto o ocasional envenena
mento das lagoas com timbó, a pescaría era urna atividade económica indi
vidual, limitada a esta<;áo seca e nunca organizada pelas Associa<;óes dos 
homens. Baldus ( 1970: 175, at passim) deu grande enfase a pesca entre os 
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Tapirapé porque na época do ano em que lá esteve havia grande abundan
cia de peixe. Mas durante todo o ano, a grande preocupa9áo dos Tapirapé 
era obter carne de cac;a. " · 

A pesar de sua fome de carne, os · Tapirapé impuseram barreiras a si 
próprios n·a satisf ac;ao dessa necessidade. Em 1939-40 e anteriormente, 
existiam rigorosos tabus a respeito. O consumo da carne de diversos ani
mais se restringía a certas classes de pessoas de conformidade com o sexo , 
idade e status. Por exe_mplo, o pequeno veado campeiro só podía ser comi~· 

do pelos adultos do sexo masculino. Era vedado as mulheres e crianc;as d~ 
ambos os sexos e ao homem que tivesse filho de colo .. Poucas espécies, a 
exemplo do queixada e caititu, podiam ser ingeridas por pessoas de ambos 
os sexos e todas as idades. Algumas carnes nao eram consumidas de modo 
algum. Adultos do sexo masculino, cujos filhos tinham sido desmamados 
estavam sujeitos a menor número de tabus alimentares; e as ~ulheres após 
a menopausa podiam comer qualquer carne permitida aos homens adultos. 
Os país dos bebes deviam observar os mesmos tabus a que se submetiam 
as mulheres e crianc;as. Isto porque, os alimentos afetavam a saúde da 
crian9a; a morte ou doen<;a de um bebe era, muitas vezes, atribuída ao fato 
de ter o pai ·transgredido algum tabu alimentar. Nenhuma explica9ao 
lógica ou religiosa justifica estes tabus. Informaram-me, por exemplo, que 
o veado campeiro tinha um espírito forte. Contudo, nao souberam explicar 
a razao pela qual esse atributo estendia-se a outros animais, nem por que 
mulheres e crian9as eram mais vulneráveis ao espírito do veado do que os 
ho1nens adultos. Alguns informantes disseram que certas carnes, tais como 
a do mutum e a do pato do mato carregavam eangwurup (epilepsia), e 
que as crian~as e mulheres eram mais vulneráveis a essa doenc;a. (ver Ca~ 
pítulo 6). Para que as mulheres pudessem comer aquelas aves, um xama 
teria de extrair eangwurup baf orando tabaco sobre a carne. Foi-me di to_ 
que o poraque constituía tabu para as mulheres e crianc;as por causar cala
frios. No entanto, nao existía urna explicac;ao ideologicamente consistente 
que esclarecesse, como um todo, o sistema Tapirapé de tabus relativos a 
carne. Eu própr~o me sinto inibido de apresentar urna teoría -de adapta9ao, 
ecológica sólida a respeito. Em vista do apetite por carne, todos os tabus 
me parecem, decididamente, sem propósito. Trata-se, talvez, de um notável 
exemplo de que, por razoes culturais, o homem nao tem sido capaz de 
fazer uso completo do seu ambiente. Na verdade, o complexo de tabus 
nao pode ser explicado, satisfatoriamente, apenas como um sistema conser
vacionista de recursos f aunísticos, embora ele <leva ser ti do, em certa me
dida, como o seu resultado. Tampouco pode ser explicado como urna 
garantía de proteína para · pessoas maduras mais dela necessitadas. Visto 
como um todo, o conjunto de tabus parece limitar as possibilidades de · 
consumir proteínas para a maioria dos Tapirapé. 
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É de se assinalar, contudo, que esses tabus exercian1 urna func;ao social 
muito importante : tendiam a promover a troca de alimentos entre parentes 
e amigos dentro da aldeia. Por exemplo, o pai de um bebe, proibido por 
essa circunstancia de comer tatu ele próprio, sua esposa e os filhos, nao 
deixaria de matar esse desdentado caso o encontrasse na mata. Oferece-lo-ia 
de presente a um cunhado, ao filho da irma ou a um amigo especial (an
chiwawa), que nao tivesse um bebé e sim filhos crescidos que podem 
comer tatu. Nao contaria com qualquer tipo de retribuic;ao imediata, mas 
com a expectativa de que, em outra ocasiao, seu parente ou amigo lem
brasse, da oferta. Assim, se o cunhado ou o amigo matassem um caititu, 
ele receberia um peda90 especial de carne. Em conseqüencia, a limita9ao 
na dieta era compensada pela solidificac;~o dos la9os sociais. A menos que 
se tratasse de um animal considerado repugnante para todos os Tapirapé, 
~ exemplo da pregui9a, havia sempre algum candidato habilitado a receber 
carne. 

A existencia de tabus nao significava que os homens ca9assem seleti
vamente. Nao raro, pais de crian9as pequenas quando matavam jacu que 
nao podiam comer, no-lo ofereciam, pedindo sal em traca. Quase sempre, 
tínhamos carne de veado seca e salgada quando ca9ávamos na savana e 
alguém para pedi-la. Apesar disso, os homens que nos acompanhavam 
recolhiam-se famintos a suas redes, quando dispúnhamos apenas dessa car
ne. As mulheres, enquanto acampadas na savana, recusava1n-se a comer 
carne de veado, mesmo quando outros tipos de carne ou peixe estavam em 
falta. Veremos, mais adiante, que os tabus alimentares pouco mudaram, 
tornando difícil para os Tapirapé urna adapta9ao as novas condi9óes cria
das pela expansao das frentes pioneiras. 

A única maneira de apresentar adequadamente estes elaborados tabus 
é listando-os. Semelhante lista foi organizada por Baldus (1970:209-25), 
utilizando suas informa9óes coletadas em 1935 e as minhas notas de campo 
de 1939-40.31 A distin9ao básica parece ter sido entre a carne que pode 
ser comida por todos os segmentos da popula9ao e aquela que era tabu 
para mulheres, crian9as e pais de crian9as pequenas. Havia outras quali
dades de carne tidas como perigosas para crian9as, mas que podiam ser 
tratadas pelo xama para remover o perigo. Além disso, havia carnes total
mente evitadas por todos os Tapirapé, embora consumidas por outros povos 
nativos. Somente dois tipos de peixes eram tabu: o pirarucu gigante e a 
pirarara. Todos os demais podiam ser comidos por qualquer pessoa. Os 

· 31 Baldus usou o livro de Rodolpho von Ihering, Da vida dos animais do Brasil (Sao 
Leopoldo: Rotermund e Co., 1934), que contém gravuras que acompanham a des
cri9ao de cada animal . Valentim ensinou-me os nemes dos bichos em portugues e 
eu presenciei vários tabus, quando as pessoas se recusavam a comer a carne que 
Jhes era vedada . 
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animais, objeto ou nao de tabu, foram divididos segu ndo essa dicotomia 
e listados nas ta bel as 1 e 2. ' 

~ par <lestes, ~s Tapirapé abstinham-se de come1 cobra, pregui9a, 
gamba, boto e o ma1or de todos os roedores da América, a capivara.3':' 
Baldus relacionou un1a série de insetos, cujas ilustra9óes constam do livro 
de von Ihering, anteriormente referido. (Baldus 1970: 222-25), considera
dos nao-comestíveis. Meus informantes porém, disseram-me que os Tapira
pé comiam a larva de dois insetos, um dos quais chamado kawa (vespa) 
e o outro uwurantana (que vive na madeira), que nao puderam ser identi
ficados por seus nomes científicos. 

Novas fontes de carne, adquiridas dos europeus, foram integradas a 
este sistema de normas dietéticas. Em 1939-40, os Tapirapé possuíam algu
mas galinhas que os missionários lhes tinham dado. As galinhas eram cha
madas wuram champokaiya (o pássaro que grita) . Podiam ser ·comidas 

TABELA 1 

Carnes que podem ser consumidas por todas as pessoas 

Portugues 

queixada 

paca 

co tia 

tamanduá-bandeira 

ja bu ti 

qua ti 

macaco-prego 

tarta ruga* 

tracajá 

Nomenclatura científica 

Dicotyles albirostris 

Dicotyles tayassu 

Coelogenys paca (também Caniculus 
paca) 

Dasyprocta, sp . 

Myrmecophaga jubata 

Testudo tabulata 

Nasua narica 

Cebus, sp. 

Podocnemis expansa 

Podecnemis unif ilio 

* Os ovos de tartaruga também podiam ser consumidos, mas eram considerados 
perigosos para as crian9as. 

3
'- Baldus (1 970:21 1) afirma que os adultos do sexo masculino podiam comer carne 

de capivara, mas os Tapirapé falaram-me que "a carne fede". 
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TABELA 2 

Carnes proibidas para mulheres, crian9as e país de infantes 

Portugues 

veado-campeiro 

veado-mateiro 

sussuapara 

ta tu 

guariba 

anta 

tamanduá-mirim 

peixe elétrico; poraque 

gato-do-mato; maracajá 

jacu 

mutum 

inhambu 

n-iarreco-ca boclo 

pato-do-mato; marrecao 

arara* 

jacaré 

pirarucu ; piraucu 

pirarara•• 

ra 

. ,. 

Nomenclatura científica 

Dorcelaphus bezoarticus 

Mazama americana 

Dorcelaphus dichotomus 

Euphra<;tus sexinctus 

Alouatta, sp. 

Tapirus americanus 

Tamandua tetradactylus 

Electrophorus electricus 

Felis onca 

Felis, sp . 

Penelope, sp. 

Crax. sp . 

Crypturus, sp. (pode ser consumida pe· 
las mulheres e crian9as sob a condh;ao 
de ser tratada pre.viamente pelo xama). 

Dendrocygna discolor 

Alopochen jabata (pode ser consumida 
observadas as restri9oes assinaladas para 
o inhambu). 

Ara, sp. 

Caiman, sp . 

Arapaima, sp . 

Phractosephalus hemiliopterus 

Rana L . 

• As araras sao ca9adas principalmente para o uso da plumagem. A carne é muito 
dura, só podendo ser consumida depois de horas de cozimento. 
"'* O pirarucu e a pirarara sao os únicos peixes sujeitos a restri9óes para o consumo· 
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pelos adultos do sexo masculino, ·mas, tal como o mutum, sua carne era 
considerada perigosa para mulheres e crian<;as, a nao ser quando tratada 
pelo xama. Em certa ocasiao, antes de 1939-40, os Tapirapé tiveram alguns 
porcos domésticos, trazidos pelo missionário Frederick Kegel. Eram con
sumidos por todas as pessoas, exatamente como os porcos selvagens. Em 
1939-40, a maioria dos Tapirapé nunca tínha visto gado bovino mas 0 
conhecia a través das descri96es fe itas pelos rapazes que visitavam o pos to 
dos missionários no río Araguaia. Alguns turistas ofereceram-lhes carne 
seca de boi; identificada com a carne de veado foi vedada as mulheres , 
crianc;as e pais de bebés. Houve urna interminável discussao a respeito das 
Iingui9as enlatadas, as quais ninguém se atreveu provar até que lhe fosse 
assegurado tratar-se de carne de porco. 

A despeito dos tabus sobre carne ~ apesar da sua necessidade perió
dica de proteínas, os Tapirapé, dispunham de urna dieta adequada e fre
qüentemente, excesso de comida em 1939-40. Nao havia indica9ao de 
kwashiorkor ou outras séri~s deficiencias de vitaminas. Muitas pessoas, 
especialmente crian9as, sofriam, provavelmente, de verminose. As pessoas 
eram magras, mas nenhuma chegava a ser esquelética. O modo de provi
mento da subsisténcia nao lhes garantía, nem mesmo a longo termo, gran
des excedentes; todos, porém, tinham acesso a comida. 

Na verdade, as pessoas eram surpreendentemente liberais quanto a 
deixarem que outros colhessem mandioca em suas ro<;as. Alguns homens e 
mulheres eram conhecidos como bons trabalhadores e outros tidos como 
pregui9osos. Mas mesmo os chamados trabalhadores nao tinham ~m padrao 
de vida muito superior ao dos pregui9osos. A distin9ao mais assinalável 
era a estabilidade do casamento, pois as mulheres preferiam aqueles que 
Jhes davam maior conforto. Nao foi difícil relacionar a inabilidade de 
Anawani em conservar urna esposa com sua alardeada reputa9ao de pre
gui9oso. Na falta de urna esposa, ele dependia das mulheres da família 
para a presta9ao de servi9os femininos. Sua rede estava sempre suja e ra~
gada; alimentava-se mal e sua vida sexual se limitava a rápidos e furtivos 
encontros com mulheres casadas. A divisao sexual do trabalho era clara
mente definida entre os Tapirapé; as mulheres podiam dispor dos servi9os 
próprios do homem e os sem-esposa exibiam, de certo modo1 um padrao 
de vida mais baixo. Contudo, tais distin96es eram menos importantes, 
quando comparadas com as da maioria das sociedades humanas. Para o 
observador foraneo poderia parecer que, entre os Tapirapé, nao havia ricos 
nem pobres. Entretanto, em pouco tempo perc-ebi que havia diferen9as no 
que toca a bens materiais. As roc;as (nao a terra) eram propriedade da 
família nuclear. A maloca, apesar de construída pelos homens, era consi
derada propriedade coletiva das mulheres que nela viviam. Mas todos os 
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artigos de uso pessoal eram proprie~~de indivi?ual. Redes de dormir, ces
tos, bordunas, arcos e flechas, utens1hos de coz1nha, ornan1en.tos, em suma .. 
todo e qualquer objeto feito individualmente era um bem privado. O mes
mo acontecia em rela9ao aos bens manufaturados adquiridos dos brasilei
ros, tais como, fac6es, machados, enxadas, espelhos e mi9angas . Do mesmo 
modo os "objetos pessoais" incluíam animais de estima9ao, tais como, ga
vi6es, macacos, cachorros e galinhas introduzidas de fora. Tal corno os 
adultos, as crian9as tinham os rn esmos direitos sobre suas propriedades. 
Um cesto feito por um pai ou por um tio e oferecido co1no presente a urna 
cri arn;a nao podia ser dado ou trocado sem a permissao do seu pequeno 

dono. 

Como a aldeia nao era grande, quase todos os adultos podiam identi
ficar um objeto e seu dono. Certa vez, urna mulher trouxe an1endoin1 para 
trocar e alguém obs.ervou: "esta cesta nao pertence a Wanatu?" (o filho 
pequeno de Urukumu) . Valentim Go1nes, certa ocasiao, pediu emprestado 
um machado para cortar lenha. Quando voltou para a aldeia, um home1n 
disse: " Este machado pertence a Kamairahó". Um pertence pessoal alta· 
mente valorizado eram as contas de porcelana, enfiadas em cord6es de 
algodao nativo e avaliadas de acordo com o tamanho e a cor. As que me
dem 3 mm de diametro eram as mais apreciadas e o vermelho era a cor 
favorita. Os donos das contas nao as usavam todos os días. Guardavam-nas 
num cesto pendurado em um caibro perto de suas redes . Os Tapirapé 
podiam identificar as contas segundo sua origem. Havia, contas trazidas 
" por Baldus", "por Kegel", "pelos Dominicanos" e outros. Quase igual
mente valorizadas eram as longos penas caudais de arara vermelha. Guar
davain-nas cuidadosamente em longos estojos de bambu . As penas de outras 
araras eram também altamente cotadas, t~is como as da cauda da arara 
azul e as das asas tanto da ·arara vermelha quanto da azul. Algumas pes
soas possuíam araras tiradas de seus ninhos e cortavam suas asas antes 
que pudessem voar. 

Estes xerimbabos eram diariamente alimentados e cada ano depeua
dos. Por ocasiao de algum importante cerimonial é que suas valiosas 
penas eram usadas na confec9ao de diademas . Elas podiam nao ser usadas 
pelo dono, mas cada pessoa sabia que elas pertenciam ou a Kamairá, ou a 
W antanamu, ou a algu1n outro hornero importante. Urna vez terminada a 
festa, os diadetnas erain desn1anchados e as penas cuidadosamente guar
dadas pelo dono. 

Este tra tamento altamente personalizado dado aos objetos tinha algu
mas conseqüencias interessantes e até mesmo cómicas. 
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Em primeiro lugar, difícilmente poderia haver roubo, en1bora as pes

soas pedissem comumente emprestado a propriedade pessoal de outros.3 ª 
A maioria das pessoas achava difícil negar a seus parentes e amigos o uso 
de objetos muito embora contas, penas de arara e redes nao fossem empres
tadas freqüentemente .ª·1 

Negar a alguém o uso de um objeto- implicava em avareza (ankan
taum), atributo severamente censurado entre os Tapirapé. As conseqüen
cias cómicas ficavam por conta das dádivas. As pessoas presenteavam tanto 
os parentes quanto os amigos em várias ocasióes e, especialmente, como 
veremos, nas cerimónias do kawio, no comec;o da esta9ao seca. Contudo, 
estes presentes eram transferencias de bens pessoais feitas publicamente e 
das quais todos tinham conhecimento. Freqüentemente, os homens davam 
mic;angas as mulheres em troca de favores sexuais, quando seus maridos 
se ausentavam durante as cac;ad~s . A adúltera podía ocultá-las por um 
tempo, mas cedo era tentada a usá-las . !mediatamente o marido se clava 
conta do que ocorrera e com quem, ao mesmo tempo que a esposa do 
adúltero reconhecia as contas de seu marido. Isso causava brigas no seio 
das duas famílias : numa delas, o homem surrava a sua esposa e na outra, 
a esposa parava de cozinhar um ou dois días. 

Desde logo tornou-se evidente para mim que _certos indivíduos eram 
" mais ricos" que outros. Importantes líderes de malocas, tais como Ka
mairá, Kamairaho, W antanamu, Panteri e Urukumu acumulavam, através 
de presentes e ·trocas, maior número de machados, facóes, cestos, penas de 
arara e mic;angas que outros . Kamairaho possuía, pelo menos, tres quilos de 
contas, tres araras vermelhas de estima9ao, alguns machados e outros obje
tos. Opronunchwi passou alguns n1eses com os missionários e voltou rela
tivamente rico em contas e artigos manufaturados.33 Mas pouco lhe restou, 
urna vez que teve que presentear os parentes idosos mais importantes e 
alguns amigos. Os xamas, particularmente, acumu]avam bens, pois as curas 
eram sempre remuneradas com objetos pessoais, e eles sabiam, geralmente, 
o que o paciente ou a família possuíam. Desta forma, podiam fazer seu 
pre90. Outros servi9os especializados, tais como executar escarifica96es na 
face de urna mulher jovem, requeriam pagamento mediante bens pessoais. 

33 Valentim tinha alguma dificuldade em distinguir roubos de empréstimos. Quando 
urna das nossas panelas desaparecía, ele chamava isso de roubo; mais tarde, deu-se 
conta de que Maripawungo, urna mulher que morava numa casa próxima, estava 
simplesmente usando-a para cozinhar ·mandioca doce. 
34 As pessoas, contudo, podiam deitar-se ou sen tar-se em rede alheia, sem permissao, 
durante o día . A única maneira de evitar isso era enrolar a rede e atá-la junto a 
parede da casa. Achei conveniente ter duas redes, urna para os visitantes durante 
o dia e ou tra cuidadosamente guardada para dormir a noitc. 
35 Opronunchwi produziu o primeiro desfalque nos meus ha veres . Ten do-o encon
trado no rio Araguaia, dependí dele para levar-nos a aldeia Tapirapé . 
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Em 1939-40, Urukumu era o único especialista nesta opera9áo e recebia u1n 
facao e dez flechas para realizá-la. 

~ preciso assinalar que nao havia permuta entre o sistema de subsis
tencia e o sistema de prestígio. Nunca se dava comida em troca de arcos, 
cestos ou mi9angas, nem comida (mesmo carne) em troca de objetos pes
soais. Havia, contudo, vários mecanismos de redistribui9áo na sociedade 
Tapirapé, garantindo que nenhum homem chegaria a acumular em dema
sía, no sistema de prestígio,' a ponto de tornar-se i.nuito mais· rico que todos 
os demais. O primeiro 1necanismo nao consistía em redisfribui9ao, e sim 
numa redu9ao dos bens privados. Quando um Tapirapé morria seus obje
tos pessoais eram enterrados com o corpo. O segundq era menos impor
tante mas igualmente eficaz quanto· a seus resultados. Assim, <liante de 
urna ofens~, mesmo acidental, o ofendido tinha direito de exigir um pre
sente do ofensor. Por exemplo, certa vez eu estava usando botas e sem 
querer pisei no pé de urna menina. Ela chorou por algum tempo e mais 
tarde, ainda naquele dia, os pais vieram . exigir urna tesoura. Em outra 
ocasiáo, o cachorro de Kamairaho mordeu uin rapazinho e seus país fize
ram-no saber que queriam um pequeno colar de mi9angas. As duas partes 
ofendidas receberam o que pcdiram. O terceiro mecanismo de redistribui-
9áo envolvía o estabelecimento de amizades (anchiwawa) formais. A ami
zade se estabelecia sempre entre indivíduos do mesmo sexo. Podiam ser 
parentes distantes, mas o novo relacionamento os tornava mais íntimos. 
Entretanto, o la90 envolvía respeito e formalidade.36 Segundo Shapiro 
( 1968: 12), o ;relacionamento era estabelecido por um intermediário que 
desempenhava esse papel entre os que viriam a ser amigos formais. Embora 
a descri9ao de Shapiro es teja baseada nas memórias de um informante 
(a instituic;ao já nao funcionava em 1967), parece conveniente citá-la aqui, 
urna vez que me .proponho reconstituir a vida económica Tapirapé tal como 
de ve ter sido por volta de 1900. 

Foi-me <lito que os anchiwáwa oferecem um ao outro seus mais valiosos 
bens: redes, araras, vasilhas de barro para cozii:ihar, espingardas, etc. Tais 
amigos também fornecem comida um ao outro e o relacionamento inicial en
volve urna apresentac;ao de kawi. . . Entretanto, a mais importante transa9ao 
vinculada a amizade formal parece envolver itens de propriedade pessoal, além 
de comida. Soube que um índio deu, certa vez, a seu ."amigo" seu melhor 

l6 Shapiro (1968) afirma que a amizade . formal pressupunha evita9áo. Ela escreve: 
"se aqueles que estavam para ser 'amigos' camínhavam em direc;ao um ~10 outro na 
mesma trilha, por exemplo, os dois cortariam caminho para evitar o encentro". Mi
nhas notas e memória de 1939-40 nao comprovam essa observac;ao, mas basicamente 
concorde com a descric;ao de Shapiro. Em 1939-40, fui chamado por vários homens 
de anchiwawa, mas nao me lembro de qualquer tipo de evitac;ao em nosso relacio
namento diário. No en tanto, chamar-me de anchiwawa pode bem ter sido urna ma
neira de distinguir-me pela posse de bens manufaturados. 
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cachorro de ca9a; o "amigo'", por sua vez, deu-lhe urna faca. Todas 
· - d · f f . as comu-

mca¡;oes entre. os 01s oram e1~as atrav~s das esposas, que deviam receber os 
presentes destmados . aos respectivos mandos. Algumas vezes, os pais podem 
estabelecer um relac1onamento de anchiwawa em nome dos filhos e t · 

· 'd d , . em a1s 
casos os pa1s cm am as trocas ate que as crian¡;as alcancem idade suficiente 
para fazerem-no elas próprias . 

. _ A relac;áo ~n~hiw~wa. nao <leve ser estabelecida entre paren tes chegados, 
Jª .que seu O~Jettvo e criar Iac;os entre indivíduos que, provavelmente, nao 
ter1am oportumdade de trocar bens no curso da intera9áo normal do dia-a-dia. 
Des ta forma, a amizade formal vem a ser um mecanismo que amplia a esfera 
de distribui¡;ao e redistribui9áo dos itens de propriedade pessoal, constituindo 
um par adicional de indivíduos com status, definido em termos de presta<;ao 
mútua (Shapiro, 1968: 12-13).37 

Cada pessoa podia ter até seis ou mais amigos formais, freqüente
mente de outras aldeias que nao a própria. A institui9ao prescrevia tracas 
d~ . presentes quando se iniciava o relacionamento e ·quando os indivíduos 
v1s1tavam as aldeias de seus "amigos" ou "amigas" formais. A tendencia 
da escolha era possuírem, aproximadamente o mesmo nível de prestígio e, 
o mesmo volume de bens pessoais. Por isso, as trocas entre "amigos" 
tendiam a distribuir a propriedade pessoal; porém o relacionamento nao 
permitía que houvesse urna passagem dos pertences dos que possuíam 
muitos bens pessoais para aqueles que tinham menos. Esta fu~áo cabia 
a outra instituj9ao - o cerimonial de redistribui9ao kawió que tinha 
lugar, a cada ano,,no início da esta<rao seca. 

O kawió era o ponto culminante da temporada de danc;as e cantos 
chamada kaó. Ocorria quando os produtos das roc;as estavam maduros e 
havia bastante comida na aldeia. Mais adiante darei os detalhes da ceri-. J 

monia. Por ora basta dizer 6JUe duas. adolescentes e suas famílias promo-
viam a festa e seus paren tes do sexo f eminino preparavam o kawi urna 
bebida . fermentada. Os ingredientes eram triturados em um pilao e, em 
seguida, cozidos. As mulheres punham o líquido na boca, bochechavam-no, 
para logo depois cuspi-lo em vasos de ceramica. Se este processo fosse 
repetido várias vezes e o kawi f os se deixado envelhecer por alguns diai, 
ele fermentaría, produzindo urna bebida alcoólica. Mas os Tapirapé nao o 
deixavam fermentar, consumindo-o no mesmo dia. Baldus achou-o parti
cularmente apetitoso (Baldus, 1970: 198). 

Contudo, havia um kawi "ruim", que era produzido na mesma oca
siao. Judith Shapiro afirmou que era feito de milho (Shapiro, 1968: 11), 
mas em 1939-.40 soube que era preparado com urna variedade de mandio
ca amarga, isto é, um tipo que continha um grau relativamente alto de 
ácido prússico. Era este cauim amargo que os matadores dos xamás toma-

37 Tomei a liberdade de simplificar a transcri9ao de termos Tapirapé. 
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vam para libertar o corpo dos espíritos perigosos (ver Capítulo 6). Shapiro 
(1968: 11), que testemunhou a cerimónia kawió em 1966, chamou o kawi 
de "bebida nauseante"; em 1939-40, as pessoas que o beberam ficaram 
literalmente com náuseas, muitas vezes von1itando violentamente. 

Ao amanhecer do último dia da cerimónia kawió, urna vasiJha do 
cauim amargo era carregada através da aJdeia, de casa em casa, e todos 
eran1 instados a bebe-lo. Os capitaes,38 homens e mulheres de prestígio e 
de propriedade pessoal considerável, abstinham-se de ingerí-lo; simples
mente bochechavam, cuspindo o líquido no chao. Contudo, assim proce
dendo, obrigavam-se a presentear qualquer pessoa que, a seguir, bebesse 
o cauim. Se várias pessoas tomassem a bebida imediatan1ente depois de 
te-la recusado, podiam exigir presentes. Era considerado humilhante faze
lo, mas em compensa9ao, o bebedor era aquinhoado. Nessa oportunidade, 
um homem de prestígio e riqueza poderia ser for9ado a abrir mao de 
grande parte de seu'S bens pessoais. No caso de filhos de país de prestígio 
recusarem o cauim, os país eram forc;ados a dar presentes aqueles que o 
bebiam iogo após a crian9a. Afortunadamente, o autor, <leste livro exausto 
da caminhada do rio, estava dormindo quando este cerimonial ocorreu, 
em 1939. Shapiro, que o presenciou em 1966, foi prevenida pelas minhas 
notas (Shapiro, 1968: 18) e prudentemente absteve-se de participar. 

Alguns informantes desfizeram-se de objetos de valor - contas, vasos 
de ceramica, araras, machados, facoes, arcos, flechas e penas - por oca
siao do kawió realizado em 1939-40. Judith Shapiro descreveu as exigen
cias feitas em 1966. Embora naquela época os objetos pessoais incluíssem 
um maior número de bens industriais, alguns jovens solteiros, mais aqui
nhoados, ausentaran1-se da festa e um "capitao" detentor de notável "ri
queza" recusou-se a aceitar a parte de um homem de prestígio (Shapiro, 
1969:19). Segundo os Tapirapé, a cerimónia degenerara; os Tapirapé tor
naram-se ankantaum (avarentos). Contudo, a esse respeito escreveu Sha
piro : 

Contaram-me que qualquer objeto podia ser pedido, porém ninguém exigia 
a rede de dormir (se fosse a única) ou outros itens indispensáveis. O chefe, 
tinha demonstrado preocupa~ao por nao dispor de qualquer bem para d.ar; 
alegrou-se quando lembrou de sua grande e excelente canoa , a qual havia obtido 
do seu co-sogro Karajá . Entre os artigos que mudaram de mao durante o kawió 
que presenciei em 1966, encontravam-se panelas de barro e aluminio. machetes, 
balas, um machado, fio de algodao, mi9angas e alguns corantes vermelhos do 
tipo usado nos cerimoniais. O chefe reteve sua canoa, em 1966; mas quando 
retornei, em 1967, soube que ele tinha perdido, no kawió seguinte, um pesado 

3d A palavra "capitao" já era empregada pelos Tapirapé em 1935 (Baldus. 1970:340) 
e em 1939-40 para homens de prestígio: chefes de malocas, xamas e líderes de Asso
ciayoes Pássaros. Nao conseguí descobrir um equivalente Tapirapé para "capitao" · 
O termo Tupi mais comum para "chefe", murubixawa, era ignorado; contudo, havia 
urna nítida distinc;ao entre capitaes e descendentes de capitaes e outras pessoas. 
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cobertor de la que lhe havia sido dado por um turista em troca de artcfatos 
particularmente bem fe ítos (Shapiro, 1968: 11-12) .39 

. No ~assado: os Tapirapé possuíam menor variedade de objetos pes
soa~s, ,_P?rem m~1tos deles mudavam de maos na cerimónia do kawi6. Esta 
cenmonia f~nc1onava, m~is do que outras institui96es de redistribui<;ao, 
como mecan1sn10 para ev1 tar a acumulac;ao de bens pessoais nas maos ·de 
uns poucos. Baseava-se no princípio de que confería mais prestígio doar 
do qu~ receber. Vigoravam, porém, outros mecanismos de prestígio que 
devolv1am os haveres pessoais as pessoas que deles se desfaziam. 

Depois de 1950, quando os remanescentes Tapirapé foram transferi
dos para a boca do rio Tapirapé, sua adapta9ao ecológica foi fortemente 
afe tada. Entretanto, muitas das suas institui96es económicas foram preser
vadas, como indicou a descric;ao de Shapiro sobre a cerimónia kawió rea
lizada em 1966. As Associa96es Pássaros continuaram a existir e de tempos 
em iempos, funcionavam como unidades que" se deslocavam para empre
ender ca9adas coletivas. Mas tornaram-se predominantemente cerimoniais 
atuando como grupo~ de festas. A limpeza das roc;as, que, já em 1939-40: 
transformara-se em urna tarefa, mais ind.ividual do que coletiva, tornou-se 
ainda mais individualizada. Judith Shapiro (1968:15) ressalta que a "lim
peza das ro9as era feita, de início, pelos respectivos donos trabalhando a 
sós nos seos lotes e completada através do trabalho em mutirao" (apachi
ru ) . Porém, em 1967, o mutirao de derrubada da mata para cultivo já 
nao era realizado. Vez por outra, a aldeia se entregava a tarefas coletivas. 
Shapiro ( 1968: 14) menciona as pescarias com timbós em lagoas e rios de 
pouca correnteza, as quais "podiam envolver toda n aldeia". Observa, 
porém, que tais expedi96es podiam abranger urna única família, ou dois 
hü'mens auxiliados por mulheres e crianc;as. Devido a redu9ao da sua po
p ula9ao, e conseqüente desorganizac;ao das unidades produtivas, em 1965, 
mais do que em 1940, os Tapirapé tiveram de orientar suas atividades 
económicas de forma individual e nao coletiva. 

Os Tapirapé sao, ainda hoje, fundamentalmente , horticultores que 
praticam urna lavoura de derrubada, queima e coivara. Continuam a culti
var as n1es1nas plantas como faziam no passado, c1nbora o arroz, que vieram 
a apreciar co1no alimento, constitua agora um importante produto agrícola. 
Em 1965, nao havia nos a rredores da Aldeia Nova, locais apropriados 
para a abertura de roc;as . A floresta prin1ária mais próxima localizava-se a 
urna distancia de 10 a 15 quilómetros da aldeia, o que significava urna 
hora e meia ou duas de caminhada. Grande parte das terras próximas a 

39 Shapiro (1968:18) conta que um "visitante europeu menos afortunado, que assis
tiu um kawi6 no ano anterior, desfizera-se de boa parte de suas roupas, de um co
bertor, um pesado saco de dormir e outros numerosos objetos de valor". 
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aldeia sao savanas anualmenfe inundáveis, cobertas de vegeta9ao rasteira, 
ou capoeiras. A cada ano os Tapirapé tem que viajar para mais longe, a 
fim de encontrar urna área de floresta apropriada para as planta96es. Em 
1965, várias famílias construíram galpoes aber1os em suas roc;as onde 
acampavam enquanto plantavam, colhiam e desmatavam novos terrenos 
para as rrn;as do ano seguinte. As mulheres preparavam farinha de man
dioca na ro9a ao invés de fazerem-no na aldeia, para evitar carregar os 
pesados tubérculos. lsto significa . que as famílias, muitas vezes, passam 
um período considerável longe da aldeia, acampadas em suas ro9as. 

Padre Fran9ois, o missionário frances que viveu algum tempo junto 
aos Tapirapé, tentou resolver parcialmente o problema, ·comprando um tra
tor que puxava urna grande carro9a de quatro rodas. Sob sua orienta9áo, 
os Tapirapé abriram urna picada suficientemente larga para que o trator 
e a carro9a transportassem a produc;ao da ro9a para a aldeia. lpawungi, 
também conhecido pelo nome -brasileiro de Cantídio, um dos líderes da 
aldeia, aprendeu a dirigí-lo. O padre, freqüentemente, permitía que grupos 
de famílias usassem o veículo como transporte, especialmente quando havia 
pesadas cargas de produtos agrícolas a serem levadas para a aldeia. Mas a 
gasolina era muito cara no rio Araguaia ( ela chegava por barcos em tambo
res de 150 galoes) e nem o padre nem os Tapirapé podiam dar-se ao luxo 
de usá-lo com freqüencia. Nao fui informado do que aconteceu com o trator 
depois que o padre Fran9ois foi preso e exilado do Brasil em 1974. É quase 
certo que nao está mais em uso. Disseram-me que, em 1975, um índio 
havia comprado urna bicicleta a fim de abreviar a viagem da ro9a para 
sua residencia permanente na Aldeia Nova. 

A escassez de terras próprias para a agricultura, situadas a urna . dis
tancia razoável da aldeia, pode vir a ser o maior obstáculo da adaptac;ao 
Tapirapé a nova conjuntura. Parecería que urna re~erva de pouco mais 
de nove mil hectares prove terra suficiente para a subsistencia de cerca 
de 100 pessoas. Contudo, grande extensao dela nao se presta as atividades 
agrícolas tradicionais da floresta tropical, isto é, de derrubada, queima e 
coi vara. 

Consoante o seu sistema agrícola, os Tapirapé procuram abrir urna 
nova área de cultivo em mata virgem a cada dois anos. Estao plenamente 
conscientes de que urna área plantada por dois anos consecutivos perde 
muito de sua fertilidade se medida segundo a produtividade possível. 
Estao igualmente conscientes de que, o plantío em capoeiras que tenham 
sido deixadas em pousio apenas poucos anos, rende a metade da colheita 
obtida em ro9as abertas na floresta primária. Antes do contato, os Tapirapé 
mudavam a localizac;ao da aldeia permanente a cada seis ou sete anos, 
isto é, na medida em que as áreas apropriadas ao seu sistema J e roc;as 
dela se distanciavam progressivamente. No passado, raramente faziam uso 
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de capoeiras que nao tivessem sido deixadas de pousio por 20 ou mais 
anos. 

Há mais de 20 anos que a Aldeia Nova nao muda de lugar. Mantida 
essa localiza9ao por mais tempo, os Tapirapé ver-se-ao obrigados a pro
curar floresta virgem para cultivo cada vez mais longe. E existe um limite 
para a distancia sobre a qual podem se expandir. A continuar a§sim, em 
breve, estarao atingindo os limites da reserva que lhes foi demarcada, en
trando em território agora ocupado pelos sertanejos; ou en tao sera o f or9a
dos a passar mais tempo acampados junto as suas ro9as. Os Tapirapé, 
certamente, nao hao de querer viyer isolados nas proximidades de suas 
planta96es, pois sao por tradi9ao um povo aldeadQ, cujo estilo de vida 
confere alto valor ao núcleo comunitário. Cedo, serao for9ados a fazer uso 
da capoeira, com apenas poucos anos de descanso, para novos cultivos. 
Em conseqüencia, a produ9ao agrícola tenderá a diminuir cada vez mais 
com o passar dos anos. É provável que se vejam obrigados a adatar os 
padroe·s de subsistencia dos sertanejos das vizinhan9as, combinando a agri
cultura com a cria9ao de urnas poucas reses na savana. Em 1965, o Posta 
Indígena já dispunha de algumas cabe9as de gado, as quais se dizia "per
tenceram aos índios". Os Tapirapé, porém, ainda consideram o gado, 
bichos estranhos e tem poucas no96es de pecuária. Em 1965, a produ9ao 
agrícola foi menos abundante do que no passado. Houve escassez de fari
nha de mandioca no final da esta9ao chuvosa e alguns Tapirapé tiveram 
que comprá-la dos sertanejos. Mesmo assim, prevalecía um intercambio 
de alimentos entre as famílias. Se um grupo saísse unido · para tirar produ
tos das ro9as poderia faze-lo na de qualquer um, embora procurassem 
abastecer-se na que haviam plantado. Quando preparavam grande quanti
dade de cauim, as mulheres tratavam de distribuí-lo entre os pare:ntes espe
cialmente aqueles que chamavam de "maes", "tías" e "irmaos" (Shapiro, 
1968: 3) . ·Os homens por sua vez, ao retornarem da ca9a ou pesca dividiam, 
freqüentemente, como no 'passado, parte do produto entre os parentes e 
amigos do sexo masculino. 

Em 1965, os tabus alimentares ainda funcionavam, mas de forma 
atenuada. Em 1953 e 1957, as mulheres nao comiam carne bovina, já que 
ela era comparada com a do veado, o que causava consterna9aó ao admi
nistrador do Posta Indígena que, ocasionalmente, abatia um novilho para 
distribuir entre os Tapirapé. Em 1965, a maioria das pessoas ·comía carne 
bovina, exceto urna ou duas mulheres de idade. Naquela ocasiao, dois 
informantes forneceram-me urna lista de tabus de carne. Elas nao coinci
diam entre si nem tampouco com a que me fora dada em 1939-40. Ambos 
os informantes relacionaram urna quantidade menor de carnes que <.:onsti
tuíam ,tabu para mulheres e homens que tinham crian9as peguenas. Tanto O· 

pirarucu quanto a pirarara, que eram tabu em 1940 e proibidos para as 
mulheres, estavam sendo consumidos por todos os setores da popula~ao. 
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Marrecos e patos selvagens já nao eré\m tidos como perigosos para as 
crian9as. Contudo, os homens, pais de crian9as pequenas, continua~am a 
presentear o jacu e outros galináceos que acaso ca9assem porque nao po
diam ser consumidos por suas f amílias. 

Entretanto, desde 1939-40, os Tapirapé tem experimentado urna drás
tica mudan9a de ambiente ecológico que melhorou, sensivelmente, seu 
acesso a alimentos ricos em proteína. Devemos lembrar que aquela época, 
os Tapirapé viviam longe do rio. Eram, na verdade, "andarilhos"4º e mui
tos nao sabiam nadar. Só comiam peixe durante um curto período na 
esta9ao seca. Para minha surpresa, em 1953, vi rapazes e mQ(;as Tapirapé, 
que viviam em Aldeia Nova nadando longas horas no rio Araguaia. Alguns 
homens eram, entao, excelentes canoeiros. Com exce9ao dos velhos, que 
já eram poucos, a maioria conseguia nadar bem. Em 1965, os Tapirapé 
ainda .nao sabiam construir canoas, mas as possuíam, compradas dos · seus 
vizinhos Karajá. Cohlo no passado, os homens continuavam pescan~o as 
margens dos rios e lagoas com arco e flecha; porém, agora também o 
faziam com linha e anzol. Ao invés da ca9a, que anteriormente supria a 
maior parte de suas necessidades de proteína, a pesca passou a ser mais 
importante. Nestas circunsctancias, num espa90 de tempo inferior a urna 
gera9ao, os Tapirapé deixaram de ser "andarilhos" para se tornarem "ca
noeiros". (Wagley 1955). 

Ao longo das margens do rio Araguaia, a populac;ao brasileira, multi
plicou-se consideravelmente de 1950 até o presente. Nao só a popula9ao 
sertaueja aumentou como o rio passou a atrair comerciantes e, até mesmo, 
inúmeros turistas. Numerosos barcos a motor sobem e descero o rio Ara· 
guaia carregando mercadorias para trocar por peles de animais da floresta 
e por produtos do rio, tais como o pirarucu. Existe, inclusive urna elegante 
embarca9ao com ·ar condicionado que traz turistas brasileiros e estrangeiros 
para urna espécie de "safari" ribeirinho.4 i A cada dia ou dois, um barco 
comercial vindo do Araguaia chega ao porto Tapirapé, na desembocadura 
do rio do mesmo nome. Os Tapirapé tem sempre peles de animais para 
comercializar com os regatóes, os quais já fizeram de seu porto um local 
de parada obrigatória. Além disso, nos aeroportos mais distantes e nas lojas 
de artigos regionais, os artefatos indígenas se tornaram bens comerciávds. 
Os negociantes procuram, principalmente, as bonecas Karajá, arcos e fle
chas Tapirapé decorados e~ particularmente, suas máscaras de madeira, a 
que chamam "cara grande" e que sao denominadas upe por estes . índios. 

40 Usei a expressao "andarilhos" para indicar que !hes faltavam canoas e que se 
locomoviam a pé. Urna das características usadas por Julian Steward para distinguir 
culturas marginais de culturas da floresta tropical é a presen9a de canoas entre estas 
últimas. · 
41 Em 1966, Judith Shapiro encontrou John dos Passos na aldeia Tapirapé · 
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Há ainda comerciantes que recolhem material para museus europeus; cana
denses e americanos. Os Tapirapé dispóem, agora, nao só de produtos da 
floresta, tais como peles de animais (retiram cuidadosamente a pele dos 
porcos selvagens), mas também de artefatos indígenas produzidos para a 
venda. 

Esses índios nao tem antecedentes, na sua cultura, quanto as transa~ 
96es comerciais. Anteriormente, as trocas eram feitas na forma de presentes 
a parentes ou amigos ou pelas exigencias da cerimónia kawió. Os alimen
tos nao eram em geral equiparados aos bens pessoais. Em conseqüencia, 
os Tapirapé nao podiam entender que se pudesse comprar ou vender comi
da. Contudo, em 1953, quando visitei Aldeia Nova, alguns homens pos
suíam moeda brasileira. Eles se davam conta ·de que o dinheiro era um 
bem valioso, como penas de arara, mas ninguém sabia o vaJor das diferen
tes notas de papel moeda. Mesmo um sertanejo analfabeto pode contar e 
reconhecer os diferentes valores das moedas. Na língua Tapirapé, porém, 
só existem números até cinco - dez sao duas maos, vinte sao duas maos 
e dois pés; e mais que isto é wetepe (como os cabelos sobre a cabec;a). 
O papel-moeda brasileiro que circulava na época era em notas de 50,, 100, 
500 e 1.000, urna vez que a irreprimível infla9ao brasileira já se fazia 
presente. Mas duvido que os Tapirapé fossem enganados com freqüencia 
pelos negociantes, pois as Irmazinhas de J esus estavam presentes a maio
ria das transac;óes envolvendo dinheiro. 

Quando retornei, em 1957, muitos homens já conheciam o valor do 
dinheiro. Tres jovens analfabetos mas muito inteligentes, mostraram-me 
suas fortunas (nao mais que o equivalente a 10 ou 15 dólares cada) e 
contar~m-na corretamente, porém tres homens mais velhos, incluindo Opro
nunchwi, que tirtha passado muito tempo com brasileiros, nao f aziam a 
menor idéia do valor das cédulas que guardavam em seus cestos. Mas, em 

. 1965, muitos Tapirapé - exceto os .. velhos - estavam cientes do valor do 
dinheiro. Avaliavam corretamente o pre90 de urna máscara oferecida a um 
comerciante e sabiam o custo em dinheiro da f arinha de mandioca. Comi
da e, particularmente, objetos pessoais tinham sido integrados ao sistema 
económico. Minha esposa e eu pagamos a urna família aluguel pela casa 
em que passamos a morar. A filha de um líder da aldeia (Cantídio) la~ava 
nossas roupas e fazia outras tarefas domésticas em tróca de salário, embora 
em ambos os casos estivesse envolvido o elemento favor. Definitivamente, 
os Tapirapé haviam-se incorporado a economía monetária da nac;ao bra
sileira. 

Dessa forma, procederam a úm rápido e abrupto percurso, partindo 
do sistema económico tribal isolado para o capitalismo- do mundo moderno. 
Em 1965, os Tapirapé detinham maior número de objetos que an~erior
mente. A maioria dos homens possuía rifles calibre 22. As pessoas ttnham 
e geralmente usavam roupas. As casas eram guarnecidas de .panelas de 
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ferro e de alumínio. O número de objetos materiais havia-se multiplicado, 
mas o conceito de propriedade privada individual permanecia o mesmo. 
Paradoxalmente, era consistente com o sistema capitalista. Em 196 7, J udith 
Shapiro (1968: 15) anotou, como exemplo de individualiza9ao de bens, a 
propriedade de galinhas por parte de duas famílias . Urna delas tinha sete 
galinhas: duas pertenciam ao chefe da família, duas outras a sua esposa 
e cada filho de um, tres e cinco anos possuía urna. Em outra família, a 
divisao era a seguinte: um filho de dois anos tinha um galo, um filho de 
oito anos um galo, urna filha de 13 anos tres galos e urna galinha, um filho 
de 17 anos um galo, um genro de 25 anos dois galos e urna mulher adulta, 
um galo. · 

Os Tapirapé ainda tomavam emprestado os pertences pessoais uns dos . 
outros com a maior tranqüilidade. Em 1965, minha esposa ficou surpresa 
quando alguém se apropriou de seu pente e sua escava de l:abelos. Um dos 
líderes da· aldeia, Cantídio, entrou serenamente na minha casa, tirou minha 
espingarda da capa, pediu cartuchos e seguiu para sua ro9a. Caso nao me 
tivesse devolvido a arma naquela noite eu teria ido a sua casa para recupe
rá-la. Os sertanejos das vizinhan9as tem dificuldade em entender esses cos
tumes que os · índios conservam até boje. 

. Os Tapirapé tem podido interagir com as frentes pioneiras da socie
dade nacional com que se defrontam a cada dia, mas ainda . nao se ajus
taram perfeitamente a elas. Na verdade, tem podido conviver com o novo 
sistema econorilico que os engolfa talvez pelo · fato de as Irmazinhas de 
Jesus estarem presentes. As Irmas tem lhes dado um apoio indireto; nao 
intervem· nas rela9óes entre os índios e a sociedade circundante, mas seu 
apoio é decisivo, simplesmente por existirem. Elas também discutem pla
nos . econmicos com os Tapirapé, os quais, ao fim e ao cabo sa os seus, 
já que com eles 'convivem. Os Tapirapé constituem boje um grupo étnico 
de tnais de 200 pessoas. Contam com um sistema social em funcionamento, 
urna forte identidade cultural e alguma prote9ao que lhes é dada pelas frei
ras e pela FUNAI. Em contraposi9ao, o sertanejo continua analfabeto e ca
rece de qualquer prote9ao especial. De certa maneira, os Tapirapé podem 
enfrentar o impacto das frentes de expansa0 melhor do que os sertanejos 
desorgánizados. Nem os índios, nem os camponeses pobres chegam a en
tender as motiva9óes. das gigantescas companhias imobiliárias, que exigem 
suas terras e delas podem remove-los a qualquer pretexto . . Ambos estao 
sendo devorados por um sistema economico que nao conseguem com
preender. 

100 

4 

ORGANIZA\:ÁO SOCIAL 

Em 1900_, os Tapirapé compunham um sistema sócio-cultural integrado 
por cinco aldeias.·Pode-se dizer que constituíam um "povo", ao invés de uma 
tribo politicamente organizada. Nao havia organiza9ao tribal - chefia,conse
lho ou qualquer outra ordena9ao política~ que possibilitasse qualquer deci
sao ou a9ao integrada. As cinco aldeias Tapirapé constituíam um povo no sen
tido de que partilhavam urria língua, institui9óes e padróes culturais comuns, 
distintos de outros grupos vizinhos, tais como os Karajá e os Kayapó. Uniam
nas, ainda, o fato de constituírem unidades endogamicas. Embora ·a maioria 
das pessoas casasse em suas próprias aldeias, era possível o matrimonio 
entre indi:víduos de- aldeias diferentes, ficando estas, portanto, unidas por 
la9os de parentesco. Isso permitiu a migra9ao de indivíduos e famílias de . 
urna aldeia para butra, ampliando os la9os que uniam as aldeias. Na medida 
em que cada aldeia era dividida nos mesmos grupos de festa (tantanopao) 
e Associa9óes Pássaros masculinas (Kuran), havia grupos organizados em 
cada urna delas. Assim, além da língua comum, da cultura partilhada e 
das redes de parentesco interligando-as, as cinco aldeias continham assoeia-
9óes formais nominadas que as uniam em um único sistema sócio-cultural. 

As rela9óes entre as aldeias Tapirapé eram essencialmente pacíficas. 
Situadas a distancias consideráveis urnas das outras, nao competiam por 
terra ou outros recursos. O único antagonismo, sempre lembrado, era ·o 

. . 
comumente mantido por Tampiitawa em rela9ao a Moutawa, aq ual diziam 
ter sido por algum tempo dominada por um "Grande chefe" Karajá. Meus 
informantes mencionaram algumas características negativas dos habitantes 
de Moutawa. Falaram em pequenas diferen9as de comportamento cultural, 
agressividade das pessoas e seus maus modos, isto é, desrespeito a normas 
de . comp.ortamento consensual numa dada situa9ao. Contudo, quando 
Moutawa desapareceu como aldeia, os refugiados f oram prontamente acei
tes em Tampiitawa. 

A filia9ao e a identifica9ao com a aldeia devem ter sido relativamente 
fortes, pois as pessoas guardavam lembran~as da aldeia natal de seus pais 
e avós, mesmo depois de terem deixado ·de existir. Cabe recordar · que, em 
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1939-40, Tampiitawa constituia urna aldeia-refúgio, abrigando pessoas 
nascidas em outras aldeias ou cujos ancestrais mais recentes delas provi
nham. Os índios nao se gabavam das suas aldeias de origem, mas quase 
todo adulto podia determinar aquelas de onde as f amílias tinham vindo. 
Notava-se certo orgulho nos Tapirapé que tinham pais e avós nascidos em 
Tampiitawa; Kamairaho, por exemplo, disse-me. muitas vezes: "sou de Tam
piitawa, meu pai e meu avo eram de Tampiitawa." Podia enumerar várias 
pessoas e a respectiva aldeia de origem - algo como o membro de 
urna f amília de Boston que houvesse nascido em Nova Jorque. Explicou que 
W~ntanamu, outro líder de aldeia que Kamairaho nao apreciava, era de 
Moutawa. Ao que parece, o fato de ter nas e ido em Moutawa explicaría o 
comportamento agressivo de Wantanamu e sua antipatía indisfar9ável pelos 
visitantes tori. Explicaram-me em 1940 que, a timidez dos refugiados de 
Chichutawa, que se juntaram aos moradores de Tampiitawa, devia-se, essen
cialmente, ao fato de que "eles nunca tinham visto um tori anteriormente. 
O povo de Chichutawa sempre teve medo dos tori." :e, evidente, que muitos 
jovens tinham origem ·mista .. lpawungi, um hornero de cerca de 25 anos, 
era um deles: seu pai tinha vindo de Chichutawa, porém sua mae era de 
Tampiitawa. Em 1965, nenhuma pessoa que vivía na Aldeia Nova podía 
ser classificado como sen do nativo de qualquer aldeia em particular. Cada 
qual tinha ancestrais recentes de diferentes aldeias, mas quase todos haviam 
nascido em Tampiitawa. Contudo, a memória da aldeia nativa de seus pais 
e avós nao fora inteiramente esquecida. Pese a vincula9ao assinalada, em 
1939-40 e, mais tarde, na Aldeia Nova nao observei qualquer tipo de 
faccionalismo derivado dessa identidade. Ser Tapirapé era mais importante 
que ser originário de qualquer aldeia. 

Quando existiam várias aldeias, as visitas de urna a outra só ocorriam 
ocasionalmente, devido a distancia que as separava. Ainda assim, nao deixa
vam de ocorrer. As famílias buscavam seus parentes e os homens, anchi
wawa. Quando viajavam sozinhos, os homens eram sempre alojados na 
takana. e invariavelmente encontravam paren tes para lhes fornecer comida. 
Os rapazes algumas vezes visitavam outras aldeias a procura de esposa, 
especialmente quando mo9as de idade e parentesco apropriados nao estavam 
disponíveis em seus núcleos de origem. A existencia de vários núck;os 
residenciais proporcionava a necessária válvula · de escape para dirimir 
frustra96es e irrita96es. Vivendo em pequenos aglomerados, a:s pessoas se 
entediavam, irritando-se urnas com as outras. E, freqüentemente, suspeita
vam que um xama estivesse praticando atos de feitic;aria contra elas. Ouan
do a irrita9ao tornava-se insuportável, um indivíduo, urna família nuclear 
ou mesmo urna f amília extensa pode ria deslocar-se para outra aldeia com 
a intenc;ao de visitá-la ou lá viver permanentemente. Em 1940, dei-me conta 
da importancia desta válvula de escape, quando somente restava urna 
aldeia. Muitas vezes, homens Tapirapé, ou famílias, inteiras vinha anunciar-
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me que me acompanhariam, quando eu partisse para viver com os tori, 
porque o "povo de Tampiitawa nao era bom". A medida que aunientava a 
depopulac;ao, os índios remanescentes sentiam:.se presos a um mundo limi
tado do qual nao havia como escapar. 

Cada aldeia Tapirapé adaptava-se a um plano físico e culturalmente 
determinado .(ver Mapa 3). As aldeias eram, invariavelmente, construídas 
em urna clareira na floresta, perta de terras próprias para a horticulatura 
e de córregos que fornecessem água para beber, banhar-se e pubar a man
dioca. A habitac;ao central da aldeia era a enorme takana. A que Baldus 
viu em Tampiitawa, em 1935, media mais de 30 metros de comprimento 
por quase 7,5 de largura (1970: 141). Apresentava-se na forma de urna 
grande e alongada tijela emborcada. Constava de urna arma9ao de caibros 
e ripas de madeira e taquára amarrados com embira, cobertura de folhas 
de palmeira e bananeira, tendo quatro portas. A que existia em Tampiitawa 
em 1939:.40 era ~m pouco menor, mas quase identica a descrita por Baldus. 
Discutirei a func;ao da takana mais adiante. Por ora, basta dizer que ela 
constituía o centro da aldeia1 e o lugar de encontro das Associac;óes Pássaros 
dos homens. · 

Dispostas em círculo, ao redor da takana, situavam-se as residencias . 
das famílias. Em 1935, quando Baldus (1970:141) vísitou Tampiitawá, 
havia oito malocas no círculo da aldeia. Em 1939-40, havia nove. Embora 
menores e COill urna porta apenas, eram construídas essencialmente como a 
takana. Nao serv~am de habitac;ao para urna única família nuclear, e sim 
para tres a oito. Contudo, nunca tinham o mesmo tamanho. - uma ou 
duas dessas malocas media 20 metros de comprimento por 5 de largura, 
sendo as outras menores. A área compreendida pelo círculo das casas, 
poder-se-ia chamar prac;a. Conservavam-na limpa de vegeta9ao e freqüen
temente varrida. Baldtis i.nformou que, em 1935, alguns troncos de árvore 
eram colocados na pra9a, para servirem de assento e muitas vezes, de 
lenha. Em 1939-40, nao os encontrei na prac;a, e em frente das malocas 
menos cuidadas havia crescido alguma grama. Parece nao ter havido qual
quer orientac;ao direcional específica para a takana ou as malocas. O plano 
da aldeia de 1935 (Baldus, 1970: 141) .e aquele de 1939-40 nao obedeciam 
a qualquer orientac;ao norte-sul ou leste-oeste. Nenhum informante falou 
de qualquer orienta9ao tradicional com relac;ao as residencias familiares 
ou a takana. 

O interior de urna maloca Tapirapé tradicional parecia a primeira vista 
um completo caos: redes que se cruzavam, panelas e outros pertences pes
soais pendurados nas p~redes e suspensos nos caibros. Crianc;as, adultos, 
cachorros e galinhas pareciam mover-se sem sentido. A casa nao tinha 
divis6es. Entretanto, se cautelosamente observado, aquele caos aparente 
revelava certa ordem. Cada família . nuclear dispunha de urna área especí
fica. As redes eram penduradas de maneira tal que formavam urna área 
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Mapa ·3 

PLANTAS DAS ALDEIAS 
(Os nomes indicam chefes de malocas) 
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quadrada ou triangular em cujo. centro ficava o fogo da família. Na mesma 
grande maloca cada família nuclear cozinhava separadamente. Cada fogao 
era feito com várias pedras postas sobre o piso, mantendo-se o fogo 
continuamente aceso. Marido e mulher partilhavam freqüentemente a mesma 
rede. Algumas vezes dormiam em redes separadas, mas, com maior 
freqüencia, dividiam-na com um bebe ou urna crian9a pequena. Acima de 
tres a quatro anos as crian9?s possuiam, em geral, rede própria. Em torno 
das redes, pendendo das paredes e do teto, viam-se cestos, caba9as, recipien
tes de taquara e sacos onde os índios guardavam os objetos pessoais da 

· família. Nas cordas de embira estendid~s como um varal entre os caibros, 
paralelamente ao teto, eram penduradas espigas de milho secas e bananas 
verdes. Ao longo das paredes penduravam-se os arcos e as flechas dos 
homens e, ocasionalmente, havia um tacape pendente pelo cabo. 

O ·piso da casa Tapirapé era construído ligeiramente acitna do chao 
e havia uma vala para escoar a água da chuva ao redor da casa. O piso 
en;¡ feíto de argila cinza batida e, a intervalos, apresentava montículos. Estes 
marcavam as covas de ocupantes recentemente falecidos, pois até os anos 
50 os Tapirapé enterravam seus mortos no chaó de suas malocas, exatamente 
sob a área onde tivessem dormido. 

Em 1935 e 1939-40, todas as· malocas Tapirapé estavam empestadas 
de baratas, nao das grandes baratas-d'água tropicais, mas sim da espécie 
urbana que inJesta todas as casas da cidade em todo o mundo. Os Tapirapé 
chamavam-nas an.awe. Como chegaram a aldeia ninguém sabe. Talvez 
tenham vindo em forma de ovos na mochila de algum viajante, ou quem 
sabe, algum índio andar1Iho, visitando urna comunidade distante, as tenha 
trazido. De qualquer maneira, a praga parece nao ter afetado as povoa9óes 
brasileiras e as aldeias dos índios Karajá do rio Araguaia, ficando .limitada 
a Tampiitawa. A noite, as baratás desciam do teto para o chao, consumindo 
qualquer coisa comestíve] em seu caminho - incluindo a graxa das minhas 
botas, as caixas das máquinas fotográficas, a go_ma-laca que protegía os 
livros e a cera das velas (as quais podiam ser consumidas numa noite). As 
anawe tornavam nossas noites de seno bastante desconfortáveis. Desciam 
lentamente pelos punhos da rede e atacavam qualquer ferida exposta ·até 
que ficasse contaminada, alastra~do a infec9ao. Após as primeiras noites 
em Tampiitawa, eu sempre dormia com um mosquiteiro, nao para escapar 
dos mosquitos mas como prote9ao contra as anawe. A luz da manha, elas 
voltavam aes tetos de palha, para retornarem ao anoitecer. 

Os Tapirapé mudavam suas aldeias e construíam novas casas a cada 
cinco ou sete anos,. nao apenas com a finalidade de procurar novos terrenos 
para su as ro~as, mas também devido ao fato de aumentar progressivamente 
o número. de túmulos e de baratas. Obviamente, as pessoas levavam 

' 
consigo os ovos em suas caba9as, redes e outros pertel)ces e em pouco 
tempo as anawe novamente ·empestavam as aldeias. Quando retornei em 
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1953 a Aldeia Nova, as baratas tinham desaparecido milagrosamente e 
Baldus nao as menciona no seu relatório de 194 7. O DDT introduzido na 
aldeia por Valentim Gomes, a queima das malocas e da takana pelos invaso
res Kayapó em 194 7 devem ter libertado os índios dessa terrível praga. 
E1nbora possa através de minhas anota9oes de campo e da memória 
reconstruir a cena de urna noite passada em urna maloca Tapirapé, prefiro 
reproduzir o relato de Herbert Baldus a respeito: 
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Galinhas que se aninham durante a noite sobre a casa, mexem-se sem 
p_arar, e de todos os lados vem o ruido constante do correr de incontáveis ba
ratas. Passando a noite inteira comendo baratas, marcham no solo galinhas 
com pintos e também franges acostumados desde pequenos a desempenhar 
papel de ave· no turna a luz dos f ogos . O movimento das redes faz as vigas 
ranger. A f umac;a do f ogo nao basta para proteger dos mosquitos o corpo nu. 
Por isso, o Tapirapé deitado na rede embalanc;a-se apoiando a máo ou o pé 
numa corda estendida ao seu lado, ou deixando pender urna perna para fora 
a fim de empurrar-se do chao. Assim balouc;a-se até adormecer. De vez cm 
quando, um cao levanta-se sem pressa alguma, dá urna volta dentro da casa 
espreitando com paciencia as possibilidades gastronómicas. Mas os grandes potes 
de kauí sao bem fechadc;is e todos os outros comestíveis estao pendurados fora 
do seu alcance. Abre a boca, urina, por costume numa trave e torna a deitar-se 
perto do fogo. As vezes, um dos lumes levanta chama iluminando vivamente 
a casa, tudo que nela se mexe e tudo que nela produz ruído. No tocante a 
ruídos é mister conf essar que também os seres humanos nao se constrangem, 
o que se evidencia tanto mais quanto mais cessa a conversa. Em geral, já 
duas ou tres horas depois do sol pesto, ninguém mais fala. f. verdade que 
aquele que mais tarde, talvez a meia-noite, entra na casa depois de ter danc;ado 
fora ou sentido frío dormindo na takana, fala desembara<;adamente de modo 
que alguns acordam e a conversa se reanim~ por um instante. Eu passo deitado 
muito tempo sem poder pegar no seno. Armar mosquiteiro nao é possíve1 
por causa da fuma<;a que, entrando e nao saindo mais, nele se condensaría. 
Também nao há na casa espa<;o suficiente para estender objeto tao estrambó
tico. Por isso puxo o cobertor de la sobre a cabec;a e quando chego a ficar 
quase sufocado e completamente molhado de suor, entrego-me novamente aos 
mosquitos e a fumac;a. Isso se repete nao sei quantas vezes. As baratas que 
me visitam_, já nao provocam nenhuma rea~áo da minha parte. As vezes, porém, 
a camisa que, dobrada, me serve de travesseiro, cai na sepultura onde, separado 
verticalmente de miro por um metro e meio de ar e terra, jaz o cadáver dum 
habitante da casa. Depois de te-la apanhado, sacudo-a para tirar a poeira 
esfon;:ando-me a nao pensar em saliva humana, urina canina e excrementos 
de galinha, e ponho-a novamente sob a cabe~a. Durante os movimentos neces
sários para isso, preciso ter o cuidado de nao fazer cair o revólver e a lanterna 
elétrica que esta o na minha rede para a def esa de Tampiitaua contra assaltos 
noturnos dos Kayapó . De repente estala nos meus ouvidos um urro. f. que 
meus vizinhos de rede, os dois pajés Kamairahó e Urukumy, flao raramente 
sao consultados de noite e os violentos arrotos e outros ruídos relacionados 
ao vómito fazem parte da terapia aplicada por eles. Minha rede nao está longe 
da entrada, e <liante desta aparece, a cada quarto de hora, um pai;- de danc;arinos 
cantando retumban temen te com um bate-pé . Tarnbém os outros habitantes da 

/ 

casa nao conseguem levar toda a noit~ dum sono. Depois da meia-noite f 
cada vez mais frio.42 Entáo o índio retira do fogo que está ao lado da re~ 
um tic;ao, golp.eia-~ no chao e as brasas que se desprendem coloca-as sob a 
rede .. Um menmoz1~ho dorm: encurvado nui:na rede que já se tornou pequena 
dema1s para ele. Nao tem mae que lhe fabrique outra. Seu comprido tembetá. 
de osso de ema pende no ar. De repente, o menino geme, os mosquitos e 
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frío o despertam, ele se levanta carregado de sono, acocora-se ao lado da brasa 
quase extinta de seu foguinho e sopra até reanimar as chamas. Feito isso, ele 
torna a sentar-se ~a r~de, esfrega as plantas do pé urna contra a outra para 
afastar delas a poe1ra cmzenta-clara do solo, e embalan<;a-se suspirando, as vezes. 
"Aky, tanchió" (isto é: "Ai, mosquito!"). - Ao penetrar a madrugada palida
mente na casa, dá-se o acordar geral. Primeiro se levantam as mulheres, sopram 
o fo.go, colocam nele a panela, vao buscar algodao e fuso, sentam-se ao lado do 
~ar1do que ainda continua deitado, fiam por um instante, deixam o fuso p~ra 
1rem buscar algumas bananas para o conjuge e para si, mexem na panela 
e~quanto também o hornero se levanta, e assim, pouco a pouco, todos os ha
bitantes da casa se poem em movimento . (Baldus, 1970:148-149.) 

Vejamos, numa cena diurna, o quotidianb de urna maloca Tapirapé, 
extr~ída do meu diário de campo. Urna tarde, em 1940, enquanto fingia 
cochi.la~ numa rede emprestada, dentro de urna maloca Tapirapé, anotei 
as ativ1dades de urna família por um período aproximado de duas horas. 
Somente seis pessoas encontravam-se no seu interior; as outras estavam 
longe colhendo mandioca para fazer farinha. A família observada era 
constituída de Ikoriwantori, sua esposa Tankaí e tres crian~as - urna 
filha com cerca de 18 meses, um menino e urna menina em torno de cinco 
e oito anos. Além <lestes, estava presente ~ mae de Tankaí que tinha cerca 
de 45 anos. Era urna tarde quente e sonolenta. Transcrevo de meu diário 
de campo a cena tal como se desentolou: 

A mae repousa em urna rede grande com sua filhinha nos bra<;os . lkori
wantori está perto, sentado em um banco, tranc;ando um cesto. O menino 
repousa em outra rede, com sua irma mais velha. O menino inclina-se para 
fora da rede e toma cauim de um pote colocado exatamente debaixo da rede, 
usando urna concha de molusco como colher. A mae levanta-se e pede ao p·ai 
para segurar o bebe. Ele deixa de tranc;ar o cesto e deita-se na rede com o 
bebe que parece adormecer imediatamente. A mae limpa um jabuti, retirando 
a carne do casco e cortando-a em peda<;os. A mae dela se aproxima e pede 
o fígado que lhe é dado. A velha atravessa a casa dirigindo-se a sua área e 
sopra o f ogo próximo a sua rede. Em seguida, apanha um pequeno cesto de 
f arinha de mandioca da parede e deita-se . Vagarosament~, assa o fígado do 
ja bu ti comendo-o enquanto repousa na rede. Pede a neta que lhe traga urna 
faca a fim de cortar o fígado em pedacinhos . 

42 Na estac;ao seca, as noites eram desccmfortavelmente . "frias';, coro quedas de 
temperaturas bruscas devido a condensa9ao na floresta . 
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Dois cach.orros e tres filhotes · dormem no chio, perto da rede de Ikorl· 
wantori. Galinhas perambulam dentro e ' f ora da cas~. Da parede, perto da 
sua rede, pendem cinco caba9as, um arco e cinco flechas, um facao, urna faca 
de ca<;a e urna pequena lata que dei a Ikoriwantori. Dois cestos e tres sacos 
f eitos de roupa pendem dos caibros sobre sua rede. 

Um .dos cachorros circula perto da avó que está comendo. Golpeia-o com 
a lámina do facao e ele gane. O menino diz que vai dormir, mas sua irma 
come9a a mexer com ele, puxando-lhe os dedos dos pés. Ele ri: A mulher mais 
.velha pede a menina para entregar a faca a mae; em vez disso, ela passa a 
faca ao irmao para brincar. Finalmente, o pai vem e toma a faca. O bebe 
está dormindo sozinho na rede, mas logo o menino passa a imitar vozes de 
animais (imitando o som dos dan9arinos mascarados) e . ele desperta. A irma 
deita-se novamente na rede com o irmao. Agora, porém, ela lhe bate para 
f aze-lo calar. Ele dá-lhe chutes e os do is come9am a lutar. Nenhum demonstra 
raiva, porém o pai diz-lhes para parar. A mie acocora-se em frente ao fogo, 
onde cozinha a carne do jabuti para a réfei9ao da noite. De vez em quando 
aviva o fogo com um abano de folhas de palmeira . .. Passa, entao, a tecer uma 
pulseira para o bebe, segurando o novelo com os dedos dos pés . . Interrompe 
o trabalho para · arremessar um pau em um dos cachorros que se aproxima da 
panela. 

Subitamente, o menino parece lembrar-se do observador. · AtTavessa a casa 
e sem urna palavra pula dentro da minha rede e procura brincar. Escrever 
agora nao é fácil. A mae vai buscar o bebe e entrega ao marido uma pequena 
cesta contendo farinha de mandioca. Sem se erguer da rede, Ikoriwantori passa 
na farinha peda9os de carne de jabuti que retira com os dedos da panela fer· 
vente, degustando-os. Espanca dois cachorros que circulam ao seu redor, com 
as costas da mao. Levanta-se, a seguir, para apanhar mais farinha de mandioca 
de um dos sacos pendurados nos caibros. O menino pede carne ao pai que 
lhe entrega um peda90 e um punhado de farinha. Ele come<;a novamente a 
brincar com a faca de cozinha. A velha . ad verte que o menino vai se ferir, 
mas ninguém presta aten9ao. Depois de comer, Ikoriwantori pede a faca ao 
filho e pica o tabaco para seu cachimbo (um cachimbo tubular curto esculpido 
em madeira) . Segura~o entre os dedos dos pés enquanto corta o fumo. A mae 
continua a tecer a pulseirinha de fio de álgodáo. Pelo visto nem ela nem a 
fil ha sentem fome. O pai sopra fuma<;a sobre o próprio corpo para aliviar a 
fadiga (andou' limpal}.do a ro<;a pela manha). Recome<;a o tran9ado do cesto. 
O menino aborrece-se com o observador que nao dá mostras de querer brincar. 
Ele vagueia ·f ora da casa, tal vez a procura de um companh6iro; A mulher mais 
velha diz ao observador que está com. f ebre e pede que lhe traga um remédio 
(aspirina). O barulho de vozes dos que retornam das ro9as intensifica-se· 
Tocios, incluindo o observador, dirigem-se a porta para ver as pessoas entrando 

· em fila na aldeia com seus fardos de raízes de mandioca. t raro ha ver tio 
poucas pessoas em ·urna maloca como nesta tarde. O ritmo de vida é vagaroso 

, e relaxado, mas sempre há movimento e conversa9ao. 

Em 1939-40, os Tapirapé puderam descrever-me a composi9ao 9e um 
grupo doméstico como deve ter sido por wlta de 1900, quando sua popula
~ao era mais numerosa. Nao se pode descartar a hipótese de uma tal des-
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cricao configurar um modelo ou um "padrao ideal" que nunca teria existido. 
Na verdade, nem minhas próprias observa96.es de 1939-40, nem as coletadas 
por Baldus, poucos anos antes, indicam que os grupos domésticos corres
pondiam a esse modelo ideal. Inclusive, Baldus (1970: 309) duvida de 
que tal padrao tenha existido. Todavia, os Tapirapé descreveram-me cla~a
mente como um grupo domést~co multifamiliar deveria ter sido composto 
e há muitas indica9oes nas minhas notas de que eles tentam alcan9ar este 
modelo. 

Segundo um padrao ideal, um grupo doméstico Tapirapé seria formado 
por várias mulheres ligadas por la9os de parentesco de duas ou tres gera~óes, 
seus esposos e filhos. Esses índios eram estritamente monógamos. Nem os 
dados de Baldus nem os meus permitem qualquer indica9ao em contrário. 
Meus informantes Tapirapé afirmam que sempre fora assim. Em termos 
antropológicos, o grupo doméstico consistía de urna família extensa matri
local. A resideneia, após o casamento, era matri ou uxorilocal, isto é, o 
marido passava a residir coip os parentes da esposa. Desta forma, as mulhe
res de cada grupo doméstico eram filhas, irmas e primas (tratadas como 
irmas), mae e tias (tratadas como maes). Em geral, os homens que viviam 
no grupo doméstico nao eram parentes próximos; nao obstante, eram 
considerados genros pelos homens e mulheres mais velhos e cunhados pelos 
h.omens da suª- própria gerai;ao. Embora o núcleo do grupo doméstico fosse 
formado por um , grupo de mulheres relacionadas matrilinearmente entre 
si, o chefe era um homem. Em geral, um homem de 40 anos ou mais, casado 
com uma das. mulheres mais velhas. Ele se distinguía por outras razóes: 
era xama, famoso cantor e líder de urna Associa9ao Pássaros, possuindo, 
ainda outras características de lideran9a. 

Idealmente, as mulheres de um grupo doméstico ligadas por la~os de 
parentesco cooperavam nas tarefas femininas diárias, tais como carregar 
água e lenha, colher os produtos da roca vinculados a seara feminina, ·car
regar pesados fardos de mandioca e, especialmente, preparar a farinha de 
mandioca - tarefa árdua e consumidora de tempo. Por tudo isso, prevalecía 
um forte sentimento de solidariedade entre aquetas mulheres. 

Os homens do grupo doméstico eram ''forasteiros" unidos por la~os. 
de afinidade na qualidade de sogros, genros ou cunhados. Vigorava, contu
do, um padrao de etiqueta segundo o qual o genro devia "evitar" o sogro 
e a sogra: nao devia olhar ou dirigir-se diretamente aos sog~os, e sim 
falar-lhes por intermédio de interpostas pessoas. Por exemplo, podía dizer 
a sua esposa estando a mae presente: "Talvez sua mae pudesse tecer uma 
pulseira de croche para nosso filho." E a mae replicarla através da filha. 
Na verdade, difícilmente essa regra de etiqueta podia ser cumprida, devido 
ao grande número de pessoas vivendo nas malocas, o que dava lugar a 

109 



pouca ou nenhuma privacidade. Admitia-se que a evita9ao entre afins era 
muito mais respeitada.43 

Assim sendo, é de se supor ter havido solidariedade entre os cunhados. 
Na verdade, este relacionamento era dos mais fortes e respeitados ~a 
sociedade Tapirapé. Os cunhados deviam trocar presentes, entre os qua1s, 
carne de ca9a ou flechas que tivessem feíto. Nao deviam gracejar na presen9a 
um do outro, isto é, nao deviam contar estórias irreverentes nem gabar-se 
de suas conquistas amorosas. Em certas ocasióes, quando um homem rela
tava na minha presen9a e na de outros homens mexericos da aldeia, um 
deles retirava-se bruscamente. "~ seu cunhado falando", explicavam. Os 
cunhados deviam cooperar no trabalho. Embora a coopera9ao económica 
fosse, em geral, organizada pelas Associa96es Pássaros, tarefas como cons
truir ou consertar urna casa eram · cumpridas por um grupo de homens 
ligados por afinidade. 

Este modelo idealizado do grupo doméstico Tapirapé nunca deve ter 
existido de fato. Como se sabe, as pessoas nao agem segundo regras rígida
mente prescritas e sociedades reais nao correspondem ao seu modelo 
abstrato. Herbert Baldus afirma que após analisar ''oito casas que, em 
1935, rodeavam a takana", nada o autorizava "a f alar na existencia de 

Outra circunstancia atenuante deriva da natureza da terminología e 
portanto, as repetidas afirmac;óes de Wagley. . . sobre a matrilocalidade 
dessa tribo" (1970: 309-10). Nem em 1935 nem em 1946, Baldus encon
trou evidencia de família extensa matrilocal como a acima descrita. (Ver 
Baldus 1970: 154-55).44 

. 

Em 1939, quando visitei pela primeira vez os Tapirapé, so~ente 
quatro dos sete grupos domésticos ainda se a~roximavam ao modelo 1de~l. 
Liderados por homens importantes - Kamairaho, Wantanamu, Kamaira 
e Urukumu - constituíam os grupos mais numerosos, contando 25, 20, 
19 e 18 pessoas, perfazendo um total de 147. Um homem forte e de 
prestígio exercia seu domínio sobre as "filhas" e irmas de sua esp~sa, 
construindo des ta forma seu grupo doméstico tao próximo quanto poss1vel 
do modelo ideal. 

43 Entretanto, um jovem Karajá que viajava comigo disse-me nao querer que a 
viagem terminasse e ter de voltar para sua casa. Casado há pouco tempo, contou 
que sofrera embara9os no relacionamento com parentes afins. Sua jovem esposa 
levava-lhe a comida a um local isolado da praia, a fim de que pudcsse comer longe 
dos pais dela . Semente quando se tornasse pai, ficaria mais a vontade <liante deles· 
44 Os dados referentes a composi9ao dos grupos domésticos, cuidadosamente com· 
pilados por Baidus, sao um pouco confusos. Aproximadamente; os me~~os indiví
duos estavam presentes em 1935 e 1939-40, mas distribuídos de forma d1st~nt~ ?elos 
grupos familiares. Baldus, na verdadé, atribuiu rela9óes biológicas a md1v1duos 
socialmente aparentados. (Baldus, 1970: 154) . Seus dados demográficos, entretanto. 
sao precisos e exatos. 
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Outras malocas combinavam urna variedade de parentes tais como: 
1) dois irmaos, suas esposas e crian9as, urna filha casada de um dos irmaos 
e seu marido; 2) um homem e sua esposa, as filhas casadas, maridos e 
crianc;as e seu filho casado, esposa e crian9as; 3) um homem, sua esposa 
e crianc;as, dois homens jovens a quem ele chamava "filhos da irma", suas 
esposas e crianc;as. Estes grupos domésticos irregulares tendiam a ser meno
res do que aqueles ligados a importantes líderes. Pareciam ser mais fluidos, 
outrossim, quanto ao número de membros. Durante minha permanencia 
em 1939-40, vários casais dessas casas menores trocaram de residencias, 
juntando-se a outros parentes. 

Havia várias circunstancias atenuantes que justificavam esse desvio 
da regra de matrilocalidade, ainda em 1935 e em 1939-40. Naquele tempo, 
os Tapirapé já tinham sofrido severa depopula9ao, nao tanto pelo contato 
direto com o mundo exterior, mas pelas doen9as adquiridas por vias indi
retas. Quase duas aldeias haviam desaparecido e urna das remanescentes 
estava reduzida a um pequeno número de pessoas. Simplesmente nao_ 
havia popula9ao suficiente para tornar operativ·o o modelo, embora a com
posi9ao ideal de um grupo doméstico e as maneiras pelas quais seus com
ponentes deviam comportar-se uns em relac;ao aos outros estivessem claras 
em suas mentes. 

Outra circunstancia atenuante deriva da natureza da terminología e 
do sistema de parentesco Tapirapé. Como acontece em outras sociepades, 
a terminología e o sistema de parentesco Tapirapé diferem notavelmente 

... 
do nosso, sendo essencialmente classificatórios. Seu sistema tinha sido rotu-
l_ado ''bifurcado por gera9ao". Assemelhava-se a terminología de parentesco 
Iroques no qual as tías maternas (irmas da mae) tendem a ser classificadas 
com a mae, e os tíos paternos (irmaos do pai) com o pai. Por outro lado, 
e a semelhan9a do sistema Iroques, de um ponto de vista masculino, os 
filhos do irmao eram classificados como seus próprios filhos, e as mulheres 
tratavam as crian9as daquelas a quem chamavam irmas como suas próprias 
crian9as. Havia termos distintos para o irmao da mae (tio materno) e para 
a irma do pai (tia paterna). Do mesmo modo, um homem usava termos 
distintos para a filha e o filho da irma, e a mulher para as filhas e o filhb 
do irmao. Contudo, a classificac;ao de parente na pr6pria gera9ao de alguém 
na nomenclatura Tapirapé partia do sistema Iroques, ou terminologia 
"inclusiva bifurcada". Todos aqueles com quem urna pessoa podia tra9ar 
linhas de parentesco eram chamados irmaos. Assim, os termos para irmao 
e irma eram os mesmos usados para primos e primas. As mulheres, con
tudo, tinham termos distintos para "·irma mais velha" (e primas mais velhas) 
e para "irma mais mo9a" (e primas mais moc;as), mas usavam apenas um 
termo para todos os irmaos (e primos) independentemente de serem mais 
velhos ou mais mo9os. Do mesmo modo, os homens tinham termos para 
''irmaos mais velhos" e "irmaos mais moc;os", mas somente um termo para 
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todas as irmas. Este grupo de irmaos de gera9ao e todos os primos sao carac
terí~ticos do sistema de parentesco havaiano.45 Finalmente, havia dois termos 
usados tanto pelos homens como pelas mulheres para qualquer parente de 
duas gera9óes acima de ego (pessoa que fala), ou seja cheramuya ("avo") 
e chanuya (" avó") .4'6 E para os netos havia um termo usado· pelo homem 
(cheremamino) e outro pela mulher (cheremianiro) - designa9óes estas 
utilizadas indistintamente. para meni.nos e meninas. · 

Além disso havia múltiplos termos pata alguns parentes; um deles, 
descritivo ou referencial (is to é, quando descrevendo ou ref erindo-se a 
um parente) e o outro,' vocativo (isto é, utilizado quando se falava direta
mente com um parente). Por exemplo, um homem referia-se a mae como 
cheu, porém usava o termo ampi quando se dirigía a ela; referia-se ao pai 
como cherowa, mas dirigía-se a ele como cheropu. A língua Tapirapé tem 
també·m um sufixo. (-tehé) que, adicionado a um termo de parentesco, 
significa parent<:; distante; desta forma, cherowa ("meu pai") pode tomar-se 
cherowa-tehé (''meu. pai distante", ou "um .irmao classificatório do meu 
pai'') .47 Além disso, fazia-se uso comum dos sufixos diminutivos nos termos 
de parentesco referenciais e vocativos. Assim, os homens chamavam a 
irma da sua mae cheu urani (cheu "minha mae"; urani, "pequeno" ou 
"diminutivo"), enquanto as mulheres chamavam o irmao do seu pai chero
puí, "meu pai''; -i, "peque~o" ou "diminutivo", literalmente "paizinho"). 

Urna lista completa de tais termos pode ser encontrada no Apendice 1. 
O importante a. assinalar é que, · este sistema cria enormes possibilidades 

45 ,. Pode ser divertida, para um ·leitor nao-especializado, a informa9ao de que nossa 
terminologia de parentesco é rotulada como sendo do "tipo Esquimó" pelos antro-
pólogos . 
46 O primeiro fonema - che - usado nos termos de parentesco significa a pri-
meira pessoa do possessivo: meu. 
47 Neste ponto, minhas notas tomadas em 1939-40 diferem das observa9ócs de Judith 
Shapiro de 1966 (Shapiro 1968a: 10-11). Ela traduz -tehé de forma oposta a mínha, 
isto é, com o significado de "próximo". Escreve: "Distingue-se o grau de relacio
namento pelo sufixo tehé ou te, que se junta aos termos para primos-irmaos e para 
parentes em outros níveis de gera9ao. Esse sufixo pode ser melhor traduzido no 
sentido de 'próximo', sendo usado em outros contextos como 'intensificador'. Por 
exemplo: pode-se agregar o sufixo ao verbo 'andar' ou 'caminhar' para indicar que 
alguém tenha caminhado 'andado vigorosamente' (rapidamente e a urna longa dis
tancia) . f: difícil estabelecer um significado exato para tehé, quando usado na ter
minologia de parentesco," urna vez que a influencia das categorías de parentesco dos 
neo-brasileiros sao evidentes em muitas respostas dos informantes . Minha impressao 
é a de que 'proximidade' tem um sentido estritamente genealógico". 

Nao posso resqlver esta dúvida por nao estar seguro quanto aos meus conheci· 
mentas da língua Tapirapé . Entretanto, parece claro que o sufixo tehé - se genea
logicamente 'próximo' ou 'distante' era empregado na terminología de parentesco 
para distinguir os irmaos da mesma ·mae e primos em primeiro grau de outros pa
rentes. 
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para urna pessoa estender seu parentesco. Através desse sistema t d . d. 'd d . , o os os 
1n 1v~ uos e urna comun1dade podem, se assim o desejarem, chamar os 
dem?1s por um termo de parentesco. Se as genealogías forero cuidadosament 
ana.hsadas, observar-se,-á que, na maioria das vezes,· o indivíduo poder: 
designar outro por ma1s de um termo. · 

Os Tapirapé: no ~ntan,to, ti~ham curta memória gen.ealógica. No regis
tro das genealogias n1nguem pode lembrar o nome pessoal de pa · t l' d , . renes 
a em os avos: e, mesmo assim, nao se. podía ter certeza de que a pessoa a 
qu,em se ~ef enam era ~~ avo biológico ou classificatório. Qeralmente, um 
metodo simples era utilizado para decidir que termo de parentesco· seria 
usa.do. E~ 1939-40, a~ós ter vivido certo tempo com os Tapirapé, i.<a
mairaho, importante hder de grupo doméstico, decidiu arbitrariamente 
chamar-me cheriwura ("irmao mais jovem"). Assim, tomou-se meu irm~o 
~ais velho (cherikeura). Por outra parte, as pessoas a quem ele chamava 
"irm- " "· _,, ''f'lh " "f'lh " "f'l ' ao , 1rma , 1 o , 1 a , i ho da irma", . "neto" e . "neta'' torna-
vam-se meus parentes. Desta maneira, fui inserido numa ampla rede de pa
ren~sco. Como no caso de qualquer Tapirapé, descobri que tinha urna 
op9a~ de termos para muitas pessoas. Por exemplo, Champukwi pocÍia .ser 
considerado por mim como ''irmao mais jovem". Mas, estando casado com 
urna mulher que eu podía chamar de "irma", podíamos nos tratar como 
"~unhados", o q~e de certo modo o autorizava a obter,:q~alquer favor d~ 
m1nha parte. Ma1s tarde, ao nascer o filho de Champukwi, tornei-me · irmao 
da mae da crian9a, um la90 ainda mais fo rte. Havia, no en tanto, pessoas na 
comunidade as quais era conveniente ignorar como patentes. Anawani 
COnhecido COinO pregui<;OSO e feio, era COnl freqüencia referido ~imples~ 
mente. pelo seu nome pessoal; por outro lado, faziam questao dé tratar 
Kama1rá por um termo de parente.sco urna vez que ele era trabalhador, 
esfor9ado e amplamente admirado. Enquanto merubro da comunidade, tentei 
usar os nomes pessoais quando me referia· ou falava ~os ineus companheiro~ 
de aldeia, urna vez que, com a provisao de sal e outros bens manufaturados~ 
ficava vulnerável as exigencias dos muitos parentes. 

~ fácil perceber como este sistema de reconhecimento de paren tes, 
p~de influenciar a composi9ao de um grupo doméstico. Devido ~~ depopula-
9ao de 1935 a 1939-40, as pessoas tinham poucas irmas e irmaos "reais'.'. 
Era comum os adultos adotarem órfaos do sexo masGulino e feminino, 
dando-Ihes o status de parentes. Assim, Kamairaho, que era provavelment~ 
esteril,48 tinha muitas "crian9as" e etnre elas muitas "filhas". Nao lhe foi 

43 Este julgamento baseia-se no fato de que nenhuma das mulheres sobre ~ quais 
ele teve direitos sexuais exclusivos de 1935 a 1940 fiéou grávida . Contudo, urna 
delas, abandonada por Kamairaho, teve um filho depois de· coabitar com outro 
homem. 
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difícil organizar um grupo doméstico em que a maioria das mulheres podía 
tratar urnas as outras de "irma" e a quem ele podía chamar de "filha" 
("'filha da irma da esposa"). Nao era o parentesco biológico que mantinha 
estas pessoas juntas numa mesma casa, e sim o prestígio de Kamairaho como 
líder. Na verdade, em 1935 e 1939-40, período em que os Tapirapé foram 
mais intensamente estudados, nao existía nem matrilinhagem nem urna ver
dadeira família extensa matrilocal. No entanto, com o modelo de grupo 
doméstico matrilocal em suas mentes, foram capazes qe constituir grupos 
domésticos análogo.s ao conceito cultural abstrato. 

Cabe salientar que, os vínculos de parentesco pressupunham impor
tantes padróes· de comportamento. Esperáva-se que o irmao da mae fosse 
o principal protetor do filho da irma. Urri indivíduo podía ter urna rela9ao 
calorosa, porém nao jocosa com a avó ou o avo. Quando as partes das 
queixadas eram divididas, após a cac;a, um homem enviava as entranhas 
(pedac;o preferido) para seu irmao mais velho; urna perna para a irma, 
para "o filho da minha irma comer"; um osso da perna para sua "avó", 
assim "ela nao teria fome". E o que é mais importante,. um grupo de 
homens que se considerasse ''irmaos" uniu-se para exectuar um mau xamá 
para vingar a morte de um parente a ele atribuída. Igualmente importante: 
um homem que fosse adquirindo crescente reputac;ao de xama dependía de 
forte grupo de irmaos e filhos da irma para protege-lo contra o risco que crí
ticas e suspeitas inevitáveis levantariam a seus poderes xamanísticos. o· 
verdadeiro desempenho desses papéis ficava, em geral, altamente atenuado, 
quando as relac;óes de parentesco eram distantes. 

Urna questao que desde há muito tempo vinha despertando o interesse 
dos antropólogos era verificar, em que medida~ as mudanc;as ecológicas, 
os padróes de residencia, os direitos de propriedade exerciam alguma in
fluencia sobre a nomenclatura do sistema de parentesco e o comportamento 
p_or ele determinado. Os Tapirapé pareciam constituir um · caso exemplar 
para o reexame de muitas hipóteses e teorías. Durante mais de meio século, 
esses índios estiveram suj~itos a repentinas mudanc;as sociais e a inúmeras 
vicissitudes: violenta depopulac;ao, ataques por tribos hostis, mudanc;a da 
floresta para um habitat ribeirinho e crescente pressao das fronteiras da 
civilizac;ao. Pelo espac;o de 40 anos, este grupo indígena tem sido objeto 
de periódicas observac;óes por parte de antropólogos prcfissionais. Acredi
tamos que, em certa época, antes do início das observac;óes etnográficas, 
os Tapirapé devem ter tido consistente nomenclatura de parentesco do tipo 
!roques, isto é, um sistema com distintos termos para primos cruzados 
(filhos do irmao da mae e da irma do pai) e para primos paralelos (filhos 
do irmao do pai e da irma da mae). Se isto for verdade, é possível que em 
algum tempo no passado os Tapirapé tivessem regras preferenciais para 
casamentos de primos cruzados, como tem sido referido em relac;ao a outros 
grupos de língua Tupi (M.cDonald, 1965; Arnaud, 1963; Shapiro, 1968a). 
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Esta mudanc;a, caso tenha ocorrido, baseia-se em dados de outros grupos 
Tupi e nao específicamente da sociedade Tapirapé. Contudo, tal sistema 
parecería lógico se esses índios, tivessem familias extensas matrilocais e 
matrilinhagens funcionando efetivamente. Tal sistema proporcionarla a 
troca de homens - o mais importante esteio do grupo doméstico - entre 
as familias matrilocais em vez da troca de mulheres, ao contrário do que 
pensam os antropólogos ao interpretarem o casamento preferencial ou 
prescritivo entre primos cruzados (ver Lévi-Strauss, 1969: 63 passim). 
Infelizmente, esta mudanc;a fundamental nos termos de parentesco e a perda 
das regras de casamento preferencial devem permanecer no campo das con
jecturas. 

Por outro lado, algumas mudanc;as ocorreram na nomenclatura de 
parentesco e no seu emprego desde 1935. lsto foi estudado por Judith 
Shapiro durante suas visitas em 1966 e 1967 ( 1968a). Seus dados indicam 
forte tendencia (que acredito ter comec;ado antes de 1939-40)' em rela~io 
aos termos de parentesco no nível da gerac;ao dos pais de um indivíduo 
em mudar do sistema de f?sáo bifurcada para o de bifurcac;ao colat~ral. 
Assim, muitas vezes o homem nao denomina a irma da sua mie ampi 
("mae"), porém cheu urani ("irmazinha da minha mae") e nao chama o 
irmao do seu pai de cheropu ("pai"), mas de cherowurani (''irmaozinho do 
meu pai"). As niulheres denominam o irmao do seu pai cher..opuí ("paizi
nho") e a irma da sua mae ampi ou cheu urani ("inna da minha mae"). Na 
gera~ao abaixo de ego a terminología da fusao . bifurcada permanece imutá
vel, mas Shapiro \menciona urna forte tendencia ao "uso de nomes pessoais 
ou termos de status de idade tais como chekonomi ("meu rapazinho") em 
vez de termos de parentesco. Ela observa que os termos usados pelas mulhe
res tem sof rido menos mudanc;as do que os utilizados pelos homens . . Tais 
mudanc;as na terminologia de parentesco, pelo menos na primeira gera~io 
ascendente, indica epfase no princípio linear, isto é, os termos para "mie" 
e "pai" sao usados somente em relac;ao a país' específicos na linha de 
descendencia de um indivíduo. Esta mudanc;a, junto com o declínio da 
família extensa matrilocal, ''está conectada com o surgimento da fa_mília . . 
nuclear como a mais estável unidade de pare~tesco" (Shapiro, 1968: 22) na 
sociedade Tapirapé. 

A mudanc;a do grupo doméstico multifamiliar para a familia nuclear 
foi notada por todos os qye visitaram os Tapirapé desde 1939-40. Os grupos 
domésticos vem diminuirido progressivamente. A maloca tradicional habi
tada por cinco, seis, ou mesmo sete familias nucleares há muito já nio 
existe. Ao visitar pela primeira vez a Aldeia .Nova, na boca do rio Araguaia. 
em 1953, notei que as unidades residenciais eram menores e que alguns 
Tapirapé tinham construído suas casas com adobe ou paredes de taipa, 
imitando as dos sertanejos da regiao. Ao retornar em 1957 e 1965 tal 
tendencia tinha aumentado, o que foi também notado.por Shapiro em 1966 
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e 1967 (Shapiro, 1968a). Em 1965, várias casas estavam ocupadas unica
me11te por urna família nuclear (homem, esposa e crian9as). Outras conti
nham apenas duas_ famílias nucleares; urna ou duas abrigavam tres. Em 
1995, . somente urna casa . se assemelhava com as antigas habita9óes dos 
grupos domésticos que tinha conhecido em 1939-40, mas abrigava urna 
.mistura de refugiados. 

A constituic;ao de unidades residenciais baseadas na f amília nuclear 
modificou certos hábitos de trabalho. As pessoas tendem a empreender indi
vidualmente algumas tarefas, sem recorrer a ajuda de parentes. A derru
bada da mata para a abt.~rtura das roc;as, que em 1939-40 era freqüenteme~te 
executada em m.utirao, torno u-se urna taref a quase que inteiramente 
individual.49 Em 1965, a construc;ao de urna casa era problema pessoal de 
um homem e nao algo realizado por um grupo de cunhados. As mulheres 
cooperavam menos co~ as irmas na prepara9ao da farinha de mandioca. 
Raramente os homehs iam ca9ar em grupos. A. _família nuclear Tapirapé 
isolou-se, tornando-se economicamente independente, da mesma forma que 
a nossa. 

. . O parentesco nao era o único princípio ou categoria a organizar a 
~ociedade Tapirapé. De certo modo, dois conjuntos de associa9é5es cortavam 
transversalmente os grupos de parentesco, constituindo importantes unidades 
s.ociais com relevantes func;óes. O primeiro deles, as Associac;óes Pássaros, 
d.enominadas genericamente Wuran, já foi referido. O segundo con
jµnto, que poderíamos denominar Grupos de Festa, era genericamente 
chamado de Tantanopao (tantan, "fogo"; opao, "para comer ao redor"). 
C.ada homem pertencia a urna Associac;ao Pássaros, geralmente do seu pai. 
Todos - homens, mulheres e crianc;as - pertenciam a um Grupo de 
·Festa. A filiac;ao aos Grupos de Festa obedecia a linha de descendencia 
paralela: na maioria das vezes, urna mulher fazia parte do grupo de sua 
mae e um homem a do seu pai. 

Entre os dois conjuntos, as Associac;óes Pássaros exerciam func;óes 
económicas e cerimoniais mais importantes. A takana, situada no centro 
da aldeia, constituía a sede dessas sociedades. Era também o local de 
reuniao dos homens •. com direito exclusivo a seu uso. Em geral, durante 
odia, alguns deles descansavam na takana Ionge do rebolic;o de suas casas. 
Enquanto· teciam cestos ou f abricavam flechas, conversavam ou simples
mente cochichavam em suas redes. A takana servia, também, para hospedar 
estrangeiros e homens de outras aldeias. Contaram-me que os .guerreiros 
Kayapó, que há muitos anos passaram vários meses em Tampiitawa, dor-

49 Shapiro refere-se a um grupo de trabalho comunitário formado em 1966 (1968b:15, 
n. 2), mas afirma: "As atividades desse grupo, que envolveram a derrubada de 
grandes árvores, parecem ter sido executadas para me agradar; pois os Tapirapé 
,sao· extremamente prestativos com os etnógrafos." 

, l t 6 

miam na takana. Os tori do sexo masculino, em visita a Tampiitawa, eram 
imediatamente conduzidos para lá. Os homens Tapirapé nunca passavam ali . 
a noite, a nao ser que estivessem brigados com as esposas, e normalmente 
retornavam as suas residencias para f azer as refeic;óes. Havia a expectativa 
de que os adolescentes dormissem na takana, conforme veremos adiante, 
mas normalmente ela se restringia a local de reuniao de homens adultos.so 

Formalmente, a takana constituía o centro de atividades das AssoCi~
c;óes Pássaros. Havia seis delas divididas em metades cerimoniais nao~ 
nomeadas - tres em cada metade. Além disso, as tres sociedades de cada 
metade formavam classes de idade. Desta forma, havia pares de Associac;óes 
Pássaros - um par de sociedades de jovens, um de homens maduros e 
um de homens mais velhos. Embora as metades fossem anonimas; o nome 
de cada sociedade indicava claramente a metade a qual pertencia. Um 
conjunto de Associa9óes Pássaros recebia o nome de vários papagaios e o 
outro o de pássatos aquáticos brancas. · Referir-me-ei, por conveniencia, a 
divisao das metades cerimoniais das Associac;óes Pássaros de "Pássaros 
Brancas" e ''Papagaios". Os' nomes das sociedades e a idade aproxiJnada 
dos seus membros estao especificados na Tabela 3. 

Pássaros Brancos 

Wuranchinga 

. Wuranchingió 

Wuranchingó 

TABELA 3 

Associa9óes Pássaros 

(jovens: 10-16 anos) 

(homens maduros: 16-35 anos) 

(homens mais velhos: 35-55 anos) 

Papagaios 

Wu~ankura 

Ananchá 

Tanawe 

As espécies exatas de pássaros das quais as Associa9é5es tomavam setis 
nomes sempre me escaparam; parecía claro, porém, que um conjunto se 
referia aos pássaros brancas e o outro a papagaios de vários tamanhos. 
Wuranchinga é composto por dois morfemas: wuran, "pássaro"; chinga, 
"branco". Wuranchingió contém identicos morfemas, mas é qualificado 
pelos sufixos -i ("diminutivo") e -ó (''aumentativo"), os quais tomados jun
tos pareciam significar grosseiramente "tamariho médio". Wuranchingó· 
literalmente significa "grande pássaro branca". Quando for9ava urna iden-

50 A takana era o melhor lugar para um antropólogo colher informa~óes. Durante 
minha permanencia entre os Tapirapé, passei nela bastante teinpo. 

117 



tifica9ao mais precisa, diziam-me: ''como um pequeno pato" (Wuranchin
ga), " como um pato maior" (Wuranchingió) e "como o alto jaburu ce
gonha" (Wuranchingó). Do mesmo modo, Wurankura era descrito "como 
o periquito", Ananchá ' 'como o papagaio falante" e Tanawe "como a 
arara". Os nomes das sociedades nao correspondiam aos nomes usados no 
dia-a-dia para aqueles pássaros. Nao posso dizer se os nomes das Associa-
9óes Pássaros sao mitológicos. Em 1939-40 e durante outras visitas, nao 
obstante minhas indaga9óes, ouvi somente um mito que narrava a origem 
das Associa9óes Pássaros e talvez seus nomes. 

Segundo os Tapirapé, há muito tempo, na época dos seus ancestrais, 
um herói cultural chamado Anchopeteri encontrou em suas viagens grande 
número de aves, reunidas numa grande pedra plana. As aves estavam 
reunidas em seis grupos, como as Associa9óes Pássaros nas quais os homens . 
estao hoje divididos. Em um grupo estavam as araras, um grande pássaro 
chamado champóo e um grande gaviáo que Anchopeteri denominou tanawe. 
Havia outro grupo denominado ananchá que incluía o pato selvagem, mar
recos, um urubu e pequenos papagaios. E um terceiro incluía os pombos 
e periquitos que Anchopeteri chamou wurankura. Do mesmo modo, viu 
um jaburu grande, gar9as altas, emas e outros pássaros grandes que chamou 
wuranchingó; outro grupo incluía um papagaio pequeno, dois tipos de 
gaviao, que os Tapirapé chamam champii e tamungó, e outros que ele 
chamou wuranchingió; e, finalmente, vários pássaros pequenos, incluindo 
a pequena ave aquática branca, que eram wuranchinga.51 Anchopeteri deu 
esses nomes as Associa9óes Pássaros. Ele ouviu os pássaros cantar e trouxe 
as can9óes para os homens Tapirapé. Anchopeteri viu os pássaros lutar e 
combater entre si, arremessando flechas com cera de abelha nas extremi
dades. Anchopeteri lutou coro o pato selvagem e com o grande jaburu, 
mas ele escapou para ensinar aos homens Tapirapé as can9óes e os ceri
moniais que havia presenciado. 

J á mencionei o fato de que o in gres so em urna sociedade dos homens 
é feíto pela descendencia patrilinear: isto significa que o filho é admitido 
em urna metade cerimonial anonima a qual seu pai pertenceu. Em 19~9-40, 
Champukwi pertencia a Ananchá da metade Papagaio. Seu pai tinha sido 
Tanawe e ele logo cedo foi um Wurankura. Do mesmo modo, Awanti
kantu, um homem de cerca de 33 anos, foi membro de Wuranchingió 
porque seu pai também o f ora. O u ando j.ovem, Awantika~tu tinha sido 
Wuranchinga. Tampiri, um líder da aldeia em 1965, era Wuranchingó. 
Ouando o conheci em 1939-40, ele era Wuranchinga e quando retornei em 

51 Meus informantes insistiram em frisar que todos os pássaros estavam reunidos 
quando Anchopeteri os encontrou; mas apenas "nosso'S avós" puderam dizer os nomes 
de todas as aves que ali. se encontravam e como se subdividiam. 

118 

1957, passara a ser Wuranchingió. Em certa época a maior parte dos ho
mens Tapirapé era ou Wuranchingió ou Ananchá, isto é, membros de urna 
das duas sociedades de homens maduros. Em 1939-40, havia apenas· cinco 
homens que reivindicavam ser Tanawe e apenas tres que se consideravam 
Wuranchingó (membros da sociedade de homens mais velhos). Uns 15 
homens se identificavam como Ananchá, 16 como Wuranchingió (horriens 
maduros), nove jovens pertenciam a Wurankura e 10 a Wuranchinga (socie
dade dos jovens). A expectativa de vida em 1939-40 (e provavelmente 
mesmo antes) difícilmente excedía ·os 35 anos e havia escassez de homens 
que teriam pertencido as duas sociedades dos mais velhos. 

Em 1939-40, a regra de herdar patrilinearmente a participa9ao ~m 
urna sociedade e o rigoroso agrupamento por idade das várias sociedades 
estavam parcialmente rompidos. Alguns Tapirapé disseram-me que, embora 
seus pais tivessem sido da metade Papagaio, eles, quando jovens, tinham 
pertencido a metade Pássaro Branco, por preferencia pessoal. E, pelo 
menos um homem, Anawani da sociedade Papagaio, com cerca de 28 anos, 
disse-me ser Tanawe e assim identificado pelos outros. Era conhecido como 
pregui9oso e sem qualquer habilidade; desse modo, apesar da sua idade, 
tinha sido "promovido", por assim dizer, para a metade da sociedade dos 
mais velhos. Os Tapirapé acharam divertida minha curiosidade sobre o 
fato de Anawani ser membro da Tanawe. Anawani " age como um velho", 
explicaram-m~. Parece ter havido um esf or90 conscien1e para estabilizar a 
for~a numérica d~s sociedades; assim em 1939-40 cada urna podía funcionar 
convenientemente. Por vezes, isto foi feito ignorando-se a regra patrilinear 
para membro da sociedade e, pelo menos em um caso, por indica9ao arbi
trária de um homem mais jovem para a sociedade dos mais velhos. 

Nao estou certo com que idade os homens ingressavam na sociedade 
dos mais . jovens e quando se transferiam para a dos mais velhos. Quando 
um jovem, no início da adolescencia, era descrito pelo termo referente ao 
seu status de idade churangi (rapaz) em vez de konomi (garoto) previa-se 
que dormiría durante um período de vários meses na takana.52 Nessa oca
siáo, assumia um papel ativo na sociedade dos jovens. Tal nao coincide 
com a cerimonia da idade madura, na qual um jovem ' 'amarra seu ca
be1o", isto é, passa a usar um arranjo da cabeleira provido de um curto 
rabo de porco atado com cordao de algodao, após o que, pode casar-se. 
Esta cerimonia de inicia9ao, que descreverei adiante, acontece vários anos 
após o jovem ter freqüentado a takana. Alguns Tapirapé informaram-me 
que um indivíduo se torna Wuranchingi6 ou Ananchá quando nasce seu 
primeiro filho. Contudo, minha lista de membros destas duas sociedades 

52 Os termos referentes as classes de idade e ao comportamento a elas associado 
serao explicados no capítulo 5. 
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indicava que nelas havia vários participantes que ainda nao eram pais. 
Informantes explicaram-me que quando o filho de alguém torna-se Wuran
chingió ou Ananchá esse alguém pode tornar-se Wuranchingó ou Tanawe; 
porém entre os poucos membros dessa sociedade dos mais velhos em 1939-
40, apenas dois tinham ''filhos" (isto é, seus próprios filhos ou filhos do 
seu irmao) na sociedade dos homens maduros. Urna vez mais, tudo leva 
a crer que, a mudan~a de um grupo de idade para o próximo se clava de 
forma um tanto arbitrária, talvez como resultado da depopula9ao. De 
qualquer forma, nao havia ritos de passagem marcando a progressao mas
culina a través das várias associa96es ·por gr a u de idade nas metades dos 
homens. Minha estimativa aproximada da idade dos membros de cada 
sociedade, em 1939-40, indica claramente que cada qual era composta por 
homens de certa classe de idade, com apenas duas ou tres exce96es. Mais 
urna vez, parece ter havido um equilíbrio numérico nas sociedades, mantido 
por meios mais ou menos arbitrários. 

Finalmente, chegava o tempo em que os homens velhos (marikeura) 
:renunciavam a condi9ao de membros nas Associa96es Pássaros. Isso ocorria 
"quando estavam velhos e magros e já nao tinham dentes, devendo triturar 
sua comida entre duas pedras, sentados numa casa perto de seus parentes 
Nunca mais voltavam a takana". Em 1939-40, já nao havia homens que 
tivessem atingido esse estágio e, mesmo em passado remoto, eles devem ter 
sido raros. 

Já disse que a takana pertence as Associa96es Pássaros. Na verdade, 
a área dentro da takana era dividida, pelo menos teoricamente, entre as 
seis sociedades, refletindo tal divisao claramente a dualidade das socieda· 
des.53 Metade da casa dos homens pertencia as sociedades Pássaro Branco; 
a outra, as sociedades Papagaio. Além disso, o espa90 central sob o teto 
abobadado pertencia as duas sociedades dos mais ve1hos, Tanawe e Wuran
chingó. As duas se96es seguintes, no interior da takana, eram destinadas as 
duas sociedades dos homens maduros, Ananchá e Wuranchingió. E, final
mente, as duas extremidades da casa dos homens, onde o teto era baixo, 
eram designadas as associa96es formadas pelos jovens, Wurankura e Wuran
chinga. A takana tinha quatro portas. As duas do lado do Pássaro Branco 
eram usadas por suas tres sociedades constituintes e, as duas do lado do 
Papagaio, por suas tres. Cada urna das duas Associa96es Pássaros era 
responsável pela constru9ao e reparos de suas respectivas áreas da casa 
dos hornens. 

51 Baldus (1970:320 e ss.) discorda da minha interpreta9áo das Associa9óes Pás· 
saros organizadas em sociedades anónimas classificadas por idade. Ele acredita tra 
tar-se de urna organiza9ao tripartida. · Shapiro, por sua vez, reafirma minha opiniáo 
(1968a:26) . 
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Na realidade, quando se reconstruía a takana, o que acontecía a cada 

ano durante a esta9ao chuvosa, todos os homens da aldeia pareciam coo
perar no conserto da arma9ao e recobrimento do teto, independente da 
divisao em metades ou sociedades de idade. Freqüentemente, havia alguma 
recrimina9ao; e muitas vezes gracejos dos homens de urna sociedade aos 
da outra em rela9ao ao mau estado e desarruma9ao das suas respectivas 
áreas da takana. Ademais, no uso diário da casa, todos os homens pare
ciam ocupar qualquer parte da takana, sem considera9ao as divisóes ern 
metades e sociedades de idade. Os homens nao consideravam tarnbérn seria
mente as regras do uso de determinadas portas por determinada metade, 
utilizando aquela de mais fácil acesso para entrar ou sair. Os Tapirapé 
acharam divertido quando comecei a usar somente as portas destinadas as 
sociedades Papagaio, por considerar-me Ananchá, já que meu "irmao mais 
ve]ho" (Kamairaho) era Tanawe. A divisao da casa dos homens pelas Asso
cia9óes Pássaros devia ser importante somente durante os cerirnoniais. 

Cada meta de masculina parece ter ti do um líder, geralmente de urna 
das duas Associa9óes Pássaros dos homens maduros. ~ de se supor que 
nao fosse um cargo formal herdado, ou para o qual um hornem fosse for
malmente eleito. Mais exatamente, o líder devia ser, em prirneiro lugar, 
um homem com voz boa, pois comandava as can96es da sua metade, e devia 
ser também exímio ca9ador, pois assumia a lideran9a nos grupos de ca~a. 
Em 1939-40, ~amairá (o mesmo homem que liderou um ~grupo de dissi
dentes para Chich~tawa, ficando longo tempo isolado de seus compánheiros 
de tribo) foi o líder dos Wuranchingió e Kamanaré dos Anachá. Quando 
Kamanaré morreu, em 1939. Tanopanchowa pareceu assumir a lideran9a 
dos Ananchá. Nao conseguí um termo exato em tapirapé para esta posi9ao, 
embora <leva ter havido no passado urna designa9ao descritiva. A pessoa 
que mantinha esse status era referida como "capitao monika'' (''capitao 
cantor") e algumas vezes pelo termo que traduzi como "capitáo caminhan
te". Como veremos, ainda em 1939-40, a questao de lideran9a entre os 
Tapirapé era um tanto vaga e permaneceu insolúvel tanto para rnim quanto 
para. Baldus.54 

Como tenho afirmado, a takana desempenhava importantes fun9óes 
cerimoniais. Durante diferentes períodos do ano, grande variedade de espí
ritos, ou anchunga, vinham nela residir. Ampla diversidade de anchunga 
ocupava a ideología Tapirapé. Muitos eram espíritos de animais aquáticos 
ou terrestres. Outros eram espíritos de inimigos específicos (Kayapó e 

54 Baldus refere-se a estes líderes das sociedades Wuran e registra. o termo anta-uwa 
(1970:323); tanto ele (ibidem:JJ)) como Shapiro (1968a:20) afirmam que cada grupo 
de homens tinha um par de líderes . Minhas notas indicam que pode ter havido 
uma dupla de líderes que comandava as can9óes e as dan9as, porém tenho o nome 
de apenas um líder para cada sociedade. 
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Karajá) mortos pelos Tapirapé em conflitos ari,nados ocorridos no pass~do . 
Estes anchunga inimigos, conhecidos pelo seu nome pessoal eram possu1dos 
por membros específicos da tribo, que os haviam ª?~uirido por h~ran9a 
através da linha masculina. Os anchunga da fauna d1z1am ser propneda~e 
dos grupos Wuran. O anchunga do peixe .elétrico, da ema e do jacum1m 
dizia-se pertencer a Tanawe. Do mesmo modo,. os espíritos do. ja?uti, do 
macaco-gritador e do grande sapo-cururu pertenc1a~ a Wuranch1ngo. An~n
chá possuía os espíritos do mutum, da coruja e mu1tos outros, e Wuranch~n
gió os espíritos do caititu e da queixada. 1?. de se as~in,al.ar que as ~~soc1a
c;6es Pássaros dos jovens eram consideradas propnetanas do esp1nto do 
mosquito (Wurankura) e do espírito do cichó, um pequeno peixe (Wuran
chinga). Contudo, a posse de espíritos específicos significava sim~lesmente 
que os membros de urna dada Associa9ao Pássaros, em certo sentido, c~ns
tituíam hospedeiros daquele espírito durante o tempo em que p~rmanec1a1!1 
na takana. Incumbia-lhes confeccionar as máscaras representativas de ta1s 
~~ri~s. . 

Enquanto um anchunga específico (ou um grupo de anchu~ga, po1s 
mais de um podia vi ver ao mesmo tempo) ocupava a takana, mu1tos deles 
eram representados por um danc;arino mascarado, simbolizando, sem dúvida, 
a organizac;ao dual das Associa9oes Pássaros. O traje dos danc;arinos obede
cia a um padrao genérico. Consistia de saia, capa e cobertura para a cabe9a 
confeccionadas com fibra de buriti. A vestimenta cobria todo o corpo do 
dan9arino, podendo ser vistos semente os pés e as maos. Cada máscara 
e cada traje mostravam alguns trac;os característicos. Por exemplo, a más
cara do espírito da queixada podia ser distinguida pelos tufos de pelos de 
porco enfiados no diadema e pelos chocalhos feítos de casco de p~rco e 
usados pelos dan9arinos ao redor dos tornozelos. Outros anchunga tinham 
seus diademas decorados com penas. Desta forma, os irancha anchunga 
(o espírito do peixe) que se encontravam entre os espíritos residentes na 
takana durante a esta9ao· seca, podiam ser reconhecidos pelos tufos de 
penas do rabo da arara-vermelha no diadema e no arco cerimonial, profu
samente decorados com penas vermelhas, que cada dan9arino conduzia. 

As máscaras de upé, representando os espíritos dos inimigos.mortos. e~ 
batalha, eram as mais elaboradas. Como nos outros casos, o tra1e cons1stia 

· numa saia e capa de buriti. A máscara tinha a forma de urna cara gigante. 
A base era urna face em forma de meia lua, esculpida em embaúba (Cecro
pia palmata). Buracos escavados na madeira compunham os olhos e a 
boca. Era coberta com cera de abelha e a face delineada com penas 
amarelas e vermelhas do peito da arara. Fragmentos de madrepérola 
encrustados na cera f ormavam círculos ao redor dos olhos e imitavam 
dentes . Além disso, acima da face, havia urna touca com duas camadas 
de penas, a primeira constitu.ída de penas negras caudais de gaviao ~ a 
segunda de penas da cauda da arara-vermelha. Essa máscara constitu1 a 
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mais elaborada pec;a de indumentária cerimonial dos Tapirapé, sendo o apa
recimento do upé unchunga no início da estac;ao seca um evento espetacular. 
(cf. Baldus, 1970. 245-46). As máscaras upé, que se tornaram conhecidas 
ao tongo do Araguaia pela designac;ao em portugues"Cara Grande", tem 
sido, em anos recentes, avidamente procuradas por colecionadores de 
museus.55 

Assim como em muitas tribos das planícies da América do Sul, os 
homens escondiam das mulheres o fato de que se disfarc;avam com f antasias 
e máscaras e que realmente se caracterizavam e ''assumiam" os danc;antes 
e cantadores anchunga,. Entretanto, ao contrário das. outtas tribos sul-ame
ricanas, os Tapirapé negavam que em tempos míticos este segredo era 
conhecido semente pelas mulheres, sendo usado para explorar os homens 
e que estes, quando descobriram o segredo, dele se apossaram com o uso 
da for9a (cf. Murphy & Murphy, 1974: 88-89, para a completa transcri~ao 
des te mito como contado de urna forma quase "clássica" pelos indios Mun
duruku do rio Tapajós, no Brasil Central). Além disso, os Tapirapé . nao 
possuíam trombetas nem zµnidores, a exemplo de outros grupos servidos 
por sociedades secretas masculinas. Tais grupos usualmente tentam passar 
as mulheres a impressao de que o som desses instrumentos representa a 
voz de espíritos malignos. Contudo, os· Tapirapé proibiam suas mulheres 
entrarem na takana, onde veriam os aderec;os cerimoniais. Durante os 
vários períodos em que con vi vi com os Tapirapé . nao vi mulher alguma 
pisar além do--umbral da takana. No entanto, Kamairaho falou-me de algu· 
mas que tinham visto o interior da takana enquanto os homens confeccio
navam as máscaras do anchunga. "Seus maridos bateram nelas· e puxaram 
seus cabelos", disse ele. A única tentativa clara de amedrontá-las ocorreu 
durante os festivais chamados kawió, no início da estac;ao seca. Nessa opor
tunidade, o anchunga jacakonya, representado por homens jovens vestindo 
saias de buriti e capas com redes cobrindo suas cabe9as, atacou as mocinhas 
com enormes penis de fibras de palmeira. Elas recuaram entrando nas resi
dencias familiares, soltando gritos agudos e dando a impressao de estarem 
completamente apavoradas. 

Na realidade, as mulheres Tapirapé conheciam os segredos dos homens .• 
mas havia urna re gr a nao formal de etiquet~ no sentido de nao f azerem 
comentários a respeito. Mais do que um rito sagrado, as dan9as com más
caras constituíam urna representa9ao destinada a impressionar ou assustar 
as mulheres. Em 1939-40, quando presenciei urna série de mascarados re
presentando numerosos espíritos de anchunga danc;arem aos pares na prac;a 

ss Em 1965, tais máscaras estavam sendo fabricadas em grande quantidade para a 
venda a colecionadores de "artefatos" indígenas . Urna vez que suas máscaras repre
sentam os inimigos Kayapó e Karajá, os Tapirapé, em 1965, apenas murmuriivam 
seus nomes com medo de ofender os últimos que viviam perto e vinham assistir as 
dan~as do upé. Coletivamente, estas máscaras sio chamadas . de tawa pelos Tapirapé · 
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da aldeia, as mulheres executavam seus papéis dan9ando em círculo ao 
redor da figura do anchunga e providenciando cauim para o espírito dan-
9arino quando ele se aproximava da porta das residencias. Ficou evidente 
que as mulheres nao se aterrorizavam com os mascarados. Algumas velhas, 
inclusive, arriscavam, em voz baixa, identificar os dan9arinos. Cochichando, 
sussurravam-me, tímidamente: "Este é Champukwi [ou outro homem], eu 
conhe90 sua voz e seus pés." Também sabiam o que acontecía e o que 
estava guardado na takana. A medida que a esta9ao seca avan9ava e as 
noites se tornavam mais frias, os homens arrancavam a cobertura de palha 
da takana para alimentar o fogo. Gradualmente, uro lado das paredes quase 
desaparecía e qualquer mulher podía observar seu interior. Obtinha assim, 
urna visao completa das máscaras anchunga penduradas nos caibros e via 
os homens descansando e tagarelando. Era comum urna mulher dirigir-se até 
a porta da takana chamar seu marido para a refei9ao no início da noite. 
Estando desmontadas as paredes da casa, as mulheres podím ver, facilmente, 
os respectivos maridos, filhos ou irmaos. Na realidade, a takana nao en
cerrava qualquer mistério para as mulheres Tapirapé.56 

As Associa96es Pássaros eram mais do que organiza96es cerimoniais. 
Desempenhavam fun96es económicas fundamentais. Durante a esta9ao seca, 
constituíam. as bases para a organiza9ao dos grupos de trabalho comunitário 
na abertura de clareiras para as ro9as. Em tais ocasioes, em geral nao eram 
as Associa96es Pássaros em sua indívidualidade que compunham o grupo 
de trabalho, mas sím toda a corpora9ao de homens aptos. Porém, durante 
a faina, os membros de cada metade eram estimulados a trabalhar pelo 
líder do seu grupo. A medida que trabalh.avam, soltavam gritos característi
cos dos animais de sua própría sociedade. Em certo sentido, os Papagaios 
e os Pássaros Brancos competiam durante o apachiru. Mais tarde, as Asso-

So Um índio Karajá que me acompanhou a Aldeia Nova em 1953 ficou chocado 
com os costumes dos Tapirapé . Os Karajá partilham a casa dos homens e as comple
xas danyas mascaradas com seus vizinhos. Na verdade, algumas máscaras Karajá 
sao identicas as dos Tapirapé e constituem símbolos de espíritos similares. Mas o 
segredo é rigorosamente mantido pelos homens daquela tribo . Sua casa dos homens 
é construída atrás das moradias. Nenhuma mulher pode passar junto a porta da 
casa dos homens e deve t.omar um caminho diferente, quando andando de urna ex
tremidade a outra da aldeia. Se por acaso ou por mera curiosidade urna mulher 
Karajá descobre o segredo dos homens, é objeto de estupro. A partir de en tao tor
na-se urna "mulher livre", corresponden te a prostituta em nossa sociedade. Rara
mente consegue um companheiro estável. Oferece seus serviyos sexuais aos jovens 
cm troca de presentes e algumas vezes é levada para o interior da casa dos homens 
para servir sexualmente aos solteiros. "Agora entendo por que as mulheres Tapirapé 
&ndam completamente nuas e nao sentem vergonha'', disse-me meu companheiro 
Karajá . (Suas mulheres usam urna saia de entrecasca de árvore para cobrir a geni
tália.) E quando os homens Tapirapé souberam desse costume Karajá, exclamaram: 
"como cachorros". 

124 

cia96es Pássaros tradicionalmente dan9avam e competíam entre si (Bald 
1937: 110; 1970: ~24). Além dísso, organizavam grupos de ca

9
a, pa~~: 

cularmente na esta9ao chuvosa quando a carne era mais escassa. Por vezes 
cm tais ca9adas, urna metade (isto é, os Papagaios) permanecía na aldei~ 
enquantq a outra ca9ava. As vezes, todas as Associa96es Pássaros partici
pavam de uro grupo de ca9a. Consumada a ca9ada, a carne trazida era 
arrumada em seis pilhas, representando as seis Associa96es Pássaros, e os 
homens realizavam urna festa comunitária antes da carne ser finalmente 
distribuída as mulheres e crian9as. 

Essas sociedades eram de tamanha importancia para a organiza9ao 
social Tapirapé que nao fiquei surpreso ao encontrar a takana no centro da 
Aldeia Nova, quando em 1965 retornei pela última vez. Na verdade, minha 
chegada foi embara<;osa. Como estava acompanhado por minha esposa, nao 
pude ser levado diretamente para a takana onde minha bagagem normal
m:nte seria depositada e onde pode~ia pendurar a rede para descansar após 
a Jornada. Em vez disso, meus bons amigos Tapirapé arranjaram-me uma 
residencia familiar, pois as mulheres ainda nao entravam na takana. Quando 
a visitei, no dia seguinte, achei-a bem menor que as antigas com o chao 
sujo e cheio de entulho. Nao havia indumentárias de dan9a penduradas nos 
caibros como nos velnos tempos. Contudo, os Tapirapé me disseram que 
as fun96es das Associa96es Pássaros continuavam vigentes, e que cada qual 
se identificava com urna ou outra das sociedades. Durante minha visita 
assisti a urna da~9a com máscaras upé na pra9a da aldeia. Soube que, 
quando se aproximasse a esta9ao seca as dan9as se renovariam, mas parti 
antes disso. Em 1966, Judith Shapiro presenciou um apachiru organizado 
pelas Associa96es Pássaros. Ele f oi seguido pela refei9ao comunitária, 
dan9as e competi96es. Transcrevo sua narrativa, qu-e indica o vigor. das 
Associa9óes Pássaros apesar das vicissitudes sofridas pela sociedade Tapi-
rapé na última metade do século: · 

As refei9óes comunitárias que presenciava ao final de cada dia de tra
balho eram semelhantes aquelas descritas por Baldus em 1935 . As mulheres 
levavam panelas de comida para urna clareira próxima a aldeia e esperavam o 
retorno dos homens . A comida era disposta de acordo com a filiayao do grupo 
dos seus maridos: havia um lugar para Ananchá e Wurankura, outro para 
Wuranchingió e Wuranchinga e um terceiro para Tanawe. [Shapiro explica que 
em 1966 Wuranchingó nao tinha qualquer membro . Ibid . : 26] . Quando os 
homens chegavam, cada qual dirigia-se para o local onde a comida do seu 
grupo havia sido depositada e comeyava a comer das panelas ali colocadas. 
As mulheres sentavam ao lado com suas crian9as. Os homens, especialmente 
os mais jovens, nao se limitavam a comer a comida dos seus grupos, como 
aparentemente havia sido ao tempo da visita de Baldus. A medida que a re
fei9ao acontecia, os homens se movimentavam indo de seu grupo a outro, 
sobretudo se suas esposas nao tinham preparado suficiente quantidacJe ou 
variedade de alimentos. 

125 



Concluída a refei9ao, as mulheres, acompanhadas das crian9as, voltavam 
a aldeia antes dos homens, carregando as panelas vazias . Os homens seguiam
nas e ao entrarem na aldeia, encaminhavam-se para a takana, enquanto as 
mulh~res iam para suas respectivas casas. Eles se organizavam para dan9ar, cada 
qual com seu parceiro, abra9ando um ao o~t.ro pel~ cint~ra na posi9ao usual 
para a dan9a . Nao usavam ornamentos especia1s, porem mm tos seguravam armas 
em urna das máos, como foi descrito por Baldus. Os homens dan9avam fora da 
takana em frente a urna das casas no círculo da aldeia local onde ocorriam as 
competi9óes descritas por Baldus (Shapiro, 1968a:27-28).57 

Este grupo de trabalho comunitário e as atividades que se seguiram, 
observadas por Shapiro em 1966, parecem mais tradicionais do que qual
quer coisa que presenciei em 1939-40. No mesmo artigo, ela sugere que 
os líderes poderiam estar "ansiosos para mostrar que os Tapirapé ainda 
sabiam como alguém devia se comportar". O próprio fato de qu~ sabiam 
como realizar um apachiru e cerimonias correlatas atesta que as Associa96es 
Pássaros continuara a ser importantes na organiza9ao social Tapirapé. 

Durante minha última visita, em 1965, percebi que a takana tinha 
adquirido urna nova fun9ao. Os homens sempre a tinham utilizado como 
local onde podiam tecer cestos, .fazer flechas ou elaborar máscaras e indu
mentárias de dan9a para distrair as mulheres e crian9as. Mas em 1965 cons
tatei que a takana se tomara urna verdadeira "fábrica" de artefatos Tapirapé 
para a venda. Toda tarde, encontravam-se ali grupos de tres a quatro 
homens entalhando peda9os de madeira com facoes para servirem de base 
as grotescas e coloridas máscaras upé. Outros esculpiam pequenos bancos 
de madeira e alguns teciam cestos. Esses artefatos destinavam-se a venda 
a comerciantes que vinham periodicamente de barco, durante a esta9ao 
seca, e que os revendiam a lojas de turistas nas grandes cidades; a coletores 
de arte indígena e ainda museus da Europa, Canadá e Estados Unidos. Os 
objetos fabricados para a venda acompanhavam na medida do possível os 
modelos tradicionais, porém havia séria escassez de matéria-prima. 

Em 1965, os Tapirapé nao possuíam araras-vermelhas cativas, que tra
dicionalmente depenavam para fazer ornamentos. Na verdade, tanto a arara
vermelha quanto a azul tornaram-se raras o longo· do rio Araguaia, devido 
indubitavelmente, a nova demanda por suas penas. Desse modo, as- penas 
da cauda do gaviao eram algumas vez es usadas para dar forma ao diadema 
de urna grande máscara upé. E, vez por outra, peda9os de pano colorido, ao 
invés das penas do peito da arara e do gaviao, eram utilizados para confi
gurar a face da máscara upé. Vi, ainda, tinta preta, comprada em urna loja, 
ao invés de jenipapo, usada para colorir alguns objetos, e tinta vermelha 
industrializada em substitui~ao ao urucu. Alguns dos homens que traba-

s1 Alterei a ortografía das palavras Tapirapé da Dra . Shapiro para ajustá-las a 
crtografia um tanto simplificada utilizada neste livro. 
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lhavam nas máscaras upé (as mais procuradas pelos comerciantes) viam-
b . d 1· se 

o riga os a exp 1~ar .que essas nao eram as verdadeiras, pois os tori, que 
as compravam, nao ttnham qualquer idéia do seu significado. Eles se quei
xav~m de que os Karaj~ os tinham criticado por venderem objetos "sagra
dos ; mas qualquer senhmento de culpa era facilmente superado pela nova 
fonte de renda. 

Mencionei anteriormente que cada aldeia Tapirapé dividia-se em 
Grupos de Festa, ou "Grupos de Comer", como Baldus os denominou 
( 1970: 330, passim). Essas associac;óes eram constituídas por homens e mu
lheres. De modo ideal, a condic;ao de membro era herdada por descendencia 
paralela, isto é, um hornero pertencia a associac;ao do seu pai e a mulher 
a da sua mae. Em 1939-40, esta regra de filia9ao nao era seguida estrit·a
mente; as pessoas se associavam, aparentemente, ao Grupo de Festa da 
sua própria escolha. Cabe enfatizar que essas associac;óes nao apresentavam 
conexao com as regras de casamento. Na verdade, era preferível que um 
homem e sua esposa pertencessem ao mesmo Grupo de Festa. Assim, fre
qüentemente, uma mulher mudava-se para o Grupo de Festa do seu marido 
ou o marido para o da esposa. Nao posso afirmar se em algum tempo tal 
regra de filiac;ao foi mais rigorosa. 

A principal f unc;ao dos Grupos de Festa parece ter sempre sido a dis
tribuic;ao e o consumo de alimentos. Cada grupo tinha um local determinado 
na prac;a da aldeia ou seja, seu ''fogao" ou lugar de reuniao. Ocasionalmente, 
sobretudo na estac;ao seca, os Grupos de Festa reuniam-se para as refeic;óes 
tal como num piquenique. Algumas vezes, reuniam-se em conjunto e simul
taneamente, mas cada qual no seu espa90 da pra9a - ou, ocasionalmente, 
apenas um grupo se reunía. 

Baldus presenciou um Tantanopao, em 3 de julho de 1935, durante 
o qual seis Grupos de Festa reuniram-se simultaneamente para urna refei9ao 
conjunta. Assim o descreveu: 

Ao por-do-sol, do dia seguinte, ardiam fogos em seis lugares da pra9a, perto 
dos quais havia potes e pratos cheios de comida . Vi toda a popula9ao de Tam
piitawa trazer bananas, amendoim, farinha de amendoim, peixes cozidos, caldo 
de peixe com farinha de mandioca apimentada, várias espécies de cará, de 
amendoim e outros manjares. Mas vi também que habitantes da mesma casa 
se separaram na pra9a em vez de se reunirem num dos seis pontos . Antes 
de os grupos se sentarem nos seus respectivos lugares, havia urna distribui9ao • geral de presentes. Cada qual oferecia con tas e outros objetos de estima~ao as 
pessoas com quem simpatizava e que consi_derava. Os mais presenteados eram 
os chef es que, no dia anterior, tinham oferecido a cauinagem coletiva . Quando, 
finalmente, todos se acomodaram acocorados ao redor de suas panelas junto 
ao tatá-upaua (lugar do fogo), a aglomera9ao dos comensais era tao compacta 
que nao restava, praticamente, nenhum espa~o vazio . Todos comiam de tudo 
a vontade, homens, mulheres e crian~as misturados .. : Estávamos todos muito 
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alegres. Dentro de um quarto de hora nao sobrou mais nada. Foram retirados 
os recipientes e nos separamos (1970:330-31). 

Novamente em 15 de julho daquele mesmo ano, Baldus assistiu a outra 
festa Tantanopao. Apenas um Grupo de Festa realizou a refeic;ao comuni
tária. Reuniram-se para comer carne de porco-do-mato, que um deles matara 
no dia anterior. As mulheres do Grupo de Festa Awaiku moquearam-na e 
a cortaram em pequenos pedm;os. Após distribuírem pedac;os entre os pa
rentes do sexo masculino, a carne, juntamente com a farinha de mandioca, 
f oi colocada em panelas postas sobre esteiras de f olhas de palmeira . no 
espac;o Awaiku na prac;a. Um aviso foi dado, convidando tod?s os Awa1ku 
e, ao por-do-sol, eles se reuniram para comer a carne e a !annha_ ~e man
dioca. Baldus observou que membros de outros grupos nao partlctpavam, 
mas a alguns deles eram dados pedac;os de carne que iam comer longe 
(1970: 331). 

Em 1939, estive presente a u1na dessas refei~óes, realizada simulta-
neamente por cinco grupos. Urna variedade de comidas foi trazida das resi
dencias. Sugeriram-me que levasse sal e rapadura para o fogo de Chankane
pera, ao qual pertencia. A festa foi rápida, nao havendo cerimonias n:m 
cantos acompanhando a ref eic;ao. Contaram tanto a Baldus como a m1m 
que os Grupos de Festa reuniam-se f reqüentemente no final d? estac;ao seca, 
quando os homens estavam mais aptos a descoberta e recolh1mento de mel 
silvestre. Além do estímulo a cac;a e a coleta na estac;ao seca, nao descobri 
qualquer outra func;ao desses Grupos de Festa. 

e possível que algumas vezes no passado, os grupos .tivesse~ ati,vidades 
mais importantes. Faziam-se presentes em todas as alde1as Tapirape e pro
duziam certo mecanismo de associac;ao grupal comum a todas, extrapolando 
os grupos de residencia e parentesco. 

A origem dos Grupos de Festa consta da mitolo.gia. E,m ,~939-~0, ~e
gistrei os nomes de oito grupos Tantanopao: Amp1rampe ( o pnmeiro 
povo"), Maniutawera ("povo da mandioca"), Awaiku ("povo da mandioca
doce"), Tawaupera (''povo da aldeia"), Chankanepera ("povo do jacaré"), 
Chanetawa ("povo da nossa aldeia"), Pananiwana ("povo do río") e 
Kawano ("povo da vespa").58 Estes nomes correspondem aos lugares onde 
os ancestrais mitológicos emergiram da terra. Ampirampé (o primeiro povo) 
emergiu primeiro e entao apossou-se do solo Maniutawera e Awai~u. 
Mesmo em 1939-40 nao conseguí urna estória coerente, do ponto de vista 
da ordem e dos eventos, do surgimento dos ancestrais de outras sociedades. 

ss Minha versao ao significado desses termos talvez nao seja estritamente cerreta· 
Baldus registra sete sociedades Tantanopao; ele omite Chanetawa, mas inclui K~v.:_a
noí em lugar de Kawano (1970:331). · Shapiro refere-se a nove sociedades; em ad19ao 
a Kawano, inclui Kawanoí (1968b:4). 
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Contudo, as aventuras de Chankanepera, ancestral da sociedade que tinha 
seu nome, eram bem lembradas. Esta é urna versao da estória de Chanka~ 
nepera: 

Depois que Chankanepera surgiu da terra, sua esposa partiu e foi viver 
com um povo que existia a grande distancia. Chankanepera saiu para pro
curá-la. Andou muito e na primeira noite encontrou urna cobra grande que 0 
enla9ou com seus anéis. A cobra (urna jibóia) tentou rela9ao anal com Chan
kanepera, enfiando a cauda no seu anus. Um gaviao grande, vendo sua situa9ao, 
precipitou-se sobre ele salvando-o. Chankanepera andou todo o dia seguinte 
e, a noite, encontrou um grande sapo-cururu, maior do que um homem. O 
sapo disse-lhe que devia caminhar até cruzar um grande rio. No dia seguinte, 
Chankanepera procurou o rio e lá encontrou um pequeno jacaré, ao qual per
guntou como podia cruzar o rio. O jacaré respondeu-lhe: "espere aqui; vou 
trazer meu pai." Em pouco tempo, apareceu um jacaré muito grande que disse 
a Chankanepera para sentar em suas costas, transportando-o através do rio . . 
Na outra margem, ele foi engolido pelo maguari, mas quando a ave pos o 
pesco90 para ·baixo para pegar mais peixes, Chankanepera escapou. Ele viajou 
sem parar e urna noite encontrou urna colméia de abelhas silvestres e comeu 
mel; no outro dia, deparou-se com urna palmeira anajá e encheu sua mochila 
com frutas para comer; e 

1

ainda outro dia encontrou alguns tatus que· tinham 
urna planta9ao de amendoim. Os amendoins estavam bichados, mas ele ob
servou os pombos comendo os bichos e separou aqueles que estavam limpos. 
Finalmente, encont:ou um bando de macacos e contou-lhes que procurava sua 
esposa. Os macacos sentaram em sua frente, dizendo-lhe: "este caminho, este 
caminho, este caminho." E eles finalmente levaram-no a aldeia onde encontrou 
sua esposa.-

' Meus informantes disseram-me que alguns dos grupos Tantanopao 
deviam seus ~ornes as viagens de Chankanepera, mas nao me ficou claro 
como figuravam no relato, Shapiro afirma que em 1966 os grupos Tantano
pao continuavam a funcionar, embora indubitavelmente sem a extensao do 
passado (1968b:S). Mesmo em 1939-40, pareciam ter pouca importancia 
na vida social Tapirapé, encontrando-se periodicamente somente para con
sumir a comida que sobrava. Mesmo essa func;ao - distribuir alimentos 
além da família nuclear e dos grupos domésticos - era realizada igualmente · 
por outras institui9óes, principalmente a extensa rede de parentesco e as 
Associac;óes Pássaros. A despeito da sua persistencia na cultura Tapirapé, 
nao acho que os grupos Tantanopao tenham constituído unidades sociais 
básicas. 

Até aqui, descrevi subgrupos da sociedade Tapirapé - a aldeia, a 
maloca, a rede de parentesco, as Associa9óes Pássaros e os Grupos de 
Festa. Mencionei rapidamente que cada maloca tinha um homem mais 
velho que atuava como líder do grupo doméstico e que as Associa96es 
Pássaros tinham um líder que dirigía seus cantos e as comandava nos 
grupos de ca9a. Contudo, o problema da lideranc;a na sociedade Tapirapé 
é discutível. Como assinalei, nao havia um conselho tribal capaz qe tomar 
decisóes que afetassem a tribo como um todo. Baldus .(1970: 334 passim) 
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afirma, no entanto, que Kamairahó era definitivamente o chefe da aldeia: 
''nunca, em 1935, duvidei que ·Kamairahó fosse o chefe principal de Tam
piitawa." Frederick Kegel, o missionário, falou-me que foi Kamairahó quem 
escolheu o local para o estabelecimento da aldeia e que antes dela ser cons
truída ordenara aos homens que lhe preparassem urna grande roc;a nas 
suas proximidades. Baldus notou que a moradia de Kamairahó era a maior 
de todas e que seus informantes hesitavam em falar a respeito de outros 
índios na sua presen9a. Kegel notou o respeito de todos a Kamairahó, 
entreta.nto, a meu modo de ver, a estrutura social Tapirapé era acéfala. 
Na minha opiniao, nao havia um chefe ou líder na aldeia, mas vários líderes 
que de nenhuma forma constituíam um conselho organizado ou alcan9avam 
prestígio e autoridade através da combina9ao de papéis. 

Em 1939-40, cinco homens se sobressaíam como líderes em Tampii
tawa: Kamairahó, Urukumu, Wantanamu, Kamairá e Kamanaré. Alcan-
9aram posi9óes de prestígio e lideran9a por caminhos diferentes. Os cinco 
eram reconhecidos como chefes de grupos domésticos; sendo as moradias, 
'no círculo da aldeia, comumente referidas pelos seus nomes; por exemplo, 
"a casa de Kamairahó".5'9 Em 1939-40 a maioria das mulheres de um grupo 
doméstico podia chamar urnas as outras por termos de parentesco, tais 
como "irma" ou "filha", embora a reia9ao real fosse usualmente classifica
tória, ao invés de genealógica. Os homens tinham la9os de afinidade, (gen
ros ou cunhados), nao obstante muitos deles serem também classificados 
como paren tes consangüíneos, tal como ''filho da irma". Estes parentes 
afins eram invariavelmente mais jovens do que os líderes do grupo domés
tico; assim, um hon1em só chegava a lideran9a de um grupo doméstico na 
maturidade, ao atingir entre 30 e 45 anos de idade. Ou seja, ao longo da 
vida, ia atraindo urna parentela numerosa, a sua própria e a da linha 
materna da esposa. . 

Na0 ha vi a f armas de reverencia ou termos especiais para dirigir-se aos 
líderes de grupos domésticos; contudo eles eram tratados com considerável 
respeito. Parece que sempre escolhiam o espa90 dentro da maloca onde, 
com suas esposas (e as crian9as, se houvesse · alguma), penduravam suas 
redes e tinham seus fogóes. Esse espa90 era sempre perto da única porta 
por onde filtrava alguma luz e, nos días muito quentes, podia sopiar algu
ma brisa. Além disso, quando um líder visitava a takana ou a moradia de 
outra família, sempre aparecía alguém com um tamborete baixo para ele 
sentar. Quando um deles vinha visitar-me, as pessoas logo conseguiam-lhe 
lugar no banco longo e estreito que tínhamos providenciado para as visitas. 
O líder raramente fazia qualquer trabalho pesado na abertura das ro~as, 

59 Em 1939-40, havia nove grupos domésticos separados, mas quatro deles pareciam 
complementos uns dos outros e nao tinham líderes de prestígio reconhecido. 
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embora dois deles, Kamairá e Kamanaré, que eram mais jovens que os 
outros, o fizessem com seus seguidores. Os homens mais velhos explicaram 
que os jovens das suas redes de parentes, e algumas vezes os grupos de 
traba]ho comunitário das Associa96es Pássaros, limpavam as ro9as por eles. 
Embora nao conhe<;a qualquer norma através da qual os líderes de grupos · 
domésticos obtivessem comida, suas esposas pareciam ter sempre urna dis
pensa bem suprida. Suspeito que obtinham facilmente produtos da ro~a. 
Possuíam também maior número de objeto pessoais, tais como contas, 
penas de arara-vermelha, cestos e mesmo r. des comerciais. Todos . eram 
chamados "capitao" e, por ocasiao da cerlmo, ia Kawió, recusavam tragar 
o kawi mau, sendo abrigados a doar bens pessoais aos seus seguidores 
que o tomassem. Tais homens eram, no entanto, tidos como generosos; ~m 
outras palavras, nao eram ankantaum. 

Tres dos líderes de grupos domésticos eram panchés ou xamás -
Kamairahó, Wantana1nu e Urukumu. Como será descrito adiante, o xama 
constituía a figura central na sociedade Tapirapé; as pessoas dependiam 
dele em questoes de saúde e, na prote9ao contra f or9as sobrenaturais. Os 

· tres praticavam curas xamanísticas e os vi participar de um desafio anual 
da cerimonia do Trovao. Os xamas recebiam present~s pelas curas, o que 
constituía fonte de riqueza para os tres, embora Urukumu fosse de longe 
o mais famoso, praticando mais curas do que os outros. Ele também atuava 
como cirurgiao, empreendendo escarifica9ao na face das mulheres. Por esta 
opera<;ao tambem recebia presentes. Contudo, Urukumu nao parecía possuir 
mais bens do que Kamairahó ou Wantanamu. Na verdade, seus grupos do
mésticos eram mais numerosos do que os de Urukumu, que era também 
temido por seus poderes sobrenaturais. Cabe observar que nenhum desses 
tres homens participava nas dan9as e cantos dos vários cerimoniais: Per
maneciam de preferencia af astados, assistindo a tudo como espectadore·s, 
mas podía-se ouvir comentários, em rela<;ao a alguns dos danc;arinos: "ele 
usa as contas de Urukumu", ou "o rabo de penas do diadema pertence·· a · 
Wantanamu". 

Kaimairá e .Kamanaré eram mais jovens do que os tres importantes 
xamas. Cada qual liderava sua Associa9ao Pássaro. Kanianaré era o líder, 
cantor e ''andarilho", isto é, ca9ador do Ananchá. Destacava-se por co
nhecer muitas can9óes, ter voz excelente e ser um exímio artesao, as cestas 
que tran9ava eram tidas como as mais belas dentre todas. Geralmente, 
chamavam-no para confeccionar os diademas cerimoniais e as máscaras para 
as figuras do anchunga. Morreu na esta9ao seca de 1939, enquanto eu re
sidía em Tampiitawa, havendo sido substituído por seu "irmao mais novo", 
Tanopanchowa, também respeitado como · cantor e cac;ador. Kamairá, o 
líder de Wuranchingió, era famoso ca9ador; contavam muitas estórias de 
suas ca9adas. Era prezado, igualmente, pela beleza de sua voz - atributo 
muito apreciado entre os Tapirapé. Um tanto alto para um homem Tapi-
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rapé (cerca de 1,72 m) e muito forte, diziam ter sido um amante ardente 
na juventude. Em 1939-40, porém, parecia bastante satisfeito com sua 
_jovem esposa, recatada e trabalhadora. Silencioso, raramente tomava parte 
nas brincadeiras freqüentes na takan·a, mas ocasionalmente explodia em 
inesperado acesso ·de raiva. As pessoas f alavam-me de Kamairá um pouco 
amedrentadas: consideravam-no um "assassino". Alguns anos antes da 
minha chegada, tinha assassinado um xama - o pai de Kantuowa, esposa 
de Kamairahó. De todos os homens Tapirapé que conheci, Kamairá foi 
o que mais me impressionou: tinha urna dignidade tranqüila e urna altivez 
no porte que exigía respeito. Nos grupos de trabalho para abertura das 
ro9as, empenhava-se mais duramente do que os outros. Eventos ocorridos 
depois de 194 7 mostraram a confian9a que muitos Tapirapé depositavam 
na lideran9a de Kamairá, pois foi ele· quem comandou um grupo de segui
dores ·para Chichutawa .e conseqüent~ isolamento na floresta durante 20 
anos. 

Dos cinco líderes de grupos domésticos, apenas Kamairahó alegava 
om status herdado: alegava ser o seu um "grande nome", o mesmo do pai 
e do avo que tinham sido ''capitaes". Kamairahó afirmava que, como filho 
de "capitao", havia sido criado como urna "crian9a bonita" (anchirikakan
tu). De acordo com vários informantes Tapirapé, era dispensado a tais 
crian9as tratamento especial durante os primeiros anos de vida. Providen
ciavam-lhes esteira de palha tran9ada para nao engatinharem no chao sujo 
e se dizia terem sido especialmente bem alimentadas. Quando aprenciiam 
a andar, nao tinham que ir áo río banhar-se: a água para o banho era trazida 
para casa em caba9as. Quando bebés, usavam adornos especiais: cordóes de 
contas e ornamentos de penas na cabe9a e nas orelhas. Tinham seus corpos 
cuidadosamente pintados com tinta negra de jenipapo em elaborados dese
nhos e, nos pulsos e tornoz_elos, sempre usavam enfeites confeccionados em 
algodao nativo. Nunca vi urna "criarn;a bonita" entre os Tapirapé, embora 
houvesse urna entre seus vizinhos Karajá, que coin eles partilhavam o costu
me. Kamairahó disse-me que estava tratando sua enteada como urna "crian
<;a bonita". Se verdade, era num padrao altamente atenuado em relac;ao 
ao descrito no passado, embora ela fosse visivelmente mais enfeitada que 
a maioria das crian9as. De qualquer forma, o tratamento especial dispen
sado a urna crian9a, como descrito por Kamairahó, dificilmente treinaria 
um líder forte e resoluto.60 

60 Kamairahó descreveu em detalhes o tratamento dispensado . a um anchirikakantu, 
mas foi o único informante a dar enfase a este status. Segundo Kamairahó, tanto 
mo9as como rapazes podiam ser e.ducados da forma descrita. Na verdade, esse pro
t:edimento era transmitido por heran9a, urna vez que, o pai criado como "crian9a 
bonita" geralmente ansiava passar ao filho mais velho este status; e urna mulher 
que, em crian9a, havia recebido este privilégio, sen tia-se apta a f azer de sua fílha 
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~unca v! os líderes ~e gru~os domésticos reunirem-se para tratar de 
questoes de interesse da co1nun1dade como um todo. Assim sendo -

d. t'd " lh , nao po iam ser 1 os como um conse o da aldeia". Pelo contrário os me _ 
bros de cada grupo doméstico pareciam formar urna f ac9ao dentro, da al de~ 
V. h ' . h 18. 

in am a, m1n a casa como repre~entantes dos seus respectivos grupos, e 
qua?do sa1am, os d~ outro podiam eventualmente substituí-los. Havia anta
gonismos entre os lideres, mas nunc~ eram tornados públicos. Kamairahó 
nao m_antinha rela96~s ª?1istosas com Kamairá desde quando matara 0 pai 
?e sua esposa'. Kam~1~aho e s~a mulher sempre se retiravam de urna reuniao 
a chegada de Kamaira. Kama1rah6 e W antanamu também tinham suas dife
r~~9as. Nao me lembr~ de ocasiao alguma em que tenham ido juntos 
v1s1tar-me. Soube que d1scordavam quanto ao relacionamento com os tori. 
Kama!rahó . ~o~tava de rcceber visitantes brancos na aldeia porque traziam 
bens 1ndustr1a1s, mas W antanamu nao os apreciava. Sempre mantinha dis
tancia de mim e de Valentim e ficava of en di do quando dávamos presentes 
ª. Kamairahó e Kamairá. Disse-me que nao gostava do missionário Frede
nck Kegel, a quem a maioria dos Tapirapé muito apreciava. Os membros 
de um grupo doméstico freqüentemente falavam mal daqueles de outro 
gr~po. Por exemplo, quando meu canivete suí90 desapareceu, Champukwi 
af1rmou ter certeza que alguém da ~asa de W antanamu o havia subtraído. 
Tais antagonismos nunca chegavam a ser muito graves, exceto quando um 
xama tornava-se suspeito de feiti9aria. Contudo, Tampiitawa nao era, cer
tamente, urna aldeia solidária e com forte esprit de corps. 

' Urna vez que os membros de urna aldeia Tapirapé nao estavam sujeitos 
a chef es ou a um conselho, torna va-se difícil entender como obtinham 
consenso para tomar decisoes de interesse comum. Ao nível mais elementar 
dos grupos domésticos, e ao nível das Associa96es Pássaros, que intersecta
vam aqueles, havia líderes capazes de estimular seus parentes ou compa~ 
nheiros de Associa9ao-Pássaro a agir comó um grupo.· 

Um dilema envolvendo urna decisao da aldeia apresentou-se nos dois 
últimos meses da minha estada em Tampiitawa, em 1939-40 . . Kamairahó 
f alar a-me várias vezes sobre a cerimonia :que pretendía realizar no fim da 
esta9ao chuvosa para celebrar a maioridade do filho da sua irma. Em fins 

mais velha urna "crian9a bonita". Antigamente, cada Associa9ao Pássaro tinha um 
anchirikakantu. Assim, segundo Kamairahó, havia um para Wuranchinga e outro para 
Wurankura. Estes deis meninos constituíam figuras centrais nas cerimonias kaó, no 
início da esta9ao seca. Se verdadeira sua descri9ao (e usualmente ele era um bom 
informante das coisas do passadoY, a prática tinha entrado em declínio em 1939-40. 
Contudo, em 1939 pude ver um rapaz, filho do poderoso xama Urukumu, extrema
mente enfeitado e envergando grande diadema a frente de dan9arinos no festival ka6·. 
Aqueles que tinham sido "crian9as bonitas" tornavam-se "capitaes" quando mais 
velhos. Eles nunca bebiam kawi ruim nas ·cerimónias do kawió (ver capítulo 3). 
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de abril de 1940 anunciei que, em breve, estaria partindo. Kamairahó pedíu 
que adiasse a viagem a fim de presenciar a referida cerimónia da qual 
toda a aldeia participaria. Nada aconteceu em abril, urna vez que várias 
famílias se encontravam em suas ro9as nas cercanías da aldeia. No come90 
de maio, comecei a me preparar para a viagem. Todos ficaram sabendo 
que eu havia dado meu machado a um amigo Tapirapé, pois nao precisaría 
mais dele. Kamairahó voltou a assegurar-me que a cerimónia teria início 
0 mais tardar "amanha ou certamente depois de amanha se nao chovesse". 
Esperei, pois quería ve-la e fotografá-la. Poi quando amigos de outro grupo 
doméstico disseram-me que poucos Tapirapé cooperariam com Kamairahó 
na organiza9ao da cerimónia. "Os Tapirapé tem muito pouca comida", 
disseram. ''Primeiro precisamos fazer urna ca9ada e entao haverá carne." 
Isso deixou claro para mim que Kamairahó estava recebendo pouca cola
borac;ao. Com efeito, várias tarefas se faziam necessárias para levar a cabo 
um ritual: varrer a pra9a, preparar boa quantidade de farinha de mandioca, 
limpar a takana, reenfiar as contas, confeccionar um grande diadema que 
o jovem deveria usar na cerimonia e outros servi9os. A cerimónia de ini
ciac;ao realizou-se por fim, nos últimos dias de maio. Kamairahó e seus 
paren tes tinham preparado o diadema e out ros ornamentos. Achei a festa 
espetacular. Mas alguns Tapirapé me fizeram ver que nem todos os homens 
da aldeia participaram das dan<;as, que a comida foi escassa e que a prac;a 
da aldeia estava suja. Kamairahó colocou seu prestígio em jogo ao tentar 
empreender o mais importante ritual Tapirapé sem a cooperac;ao maci9a 
da aldeia. Eventos como este envolvem verdadeiros testes de opiniao pú
blica junto aos vários líderes de grupos domésticos. 

Na verdade, 1940 foi um péssimo ano para a realizac;ao de um grande 
cerimonial, urna vez que os habitantes de Tampiitawa enfrentavam um 
desafio. Durante abril e maio de 1940 quase todos pareciam concordar 
haver chegado o momento de mudar a localizac;ao da aldeia. Os pisos da 
maioria das casas continham vários túmulos. Escasseavam terras férteis 
próximas a aldeia e a prolifera9ao de baratas, como pude atestar, tornara-se 
insuportável. Vários homens saíram em visita de reconhecimento a dois 
sítios de antigas aldeias e, ao voltar, disseram-me ter chegado o momento de 
preparar a ro9a num desses locais, urna vez que a aldeia estava para mudar. 
Mas para onde mudar e quando? Nenhum dos líderes de grupos domésticos 
tomava a decisao. O grupo de Kamairahó deslocou-se rumo oeste, a cerca 
de meia milha de distancia de Tampiitawa, indo viver nas roc;as em cabanas 
provisórias. Wantanamu e os seus parentes instalaram-se temporariamente 
nas roc;as em outra direc;ao. Acompanhei Kamairá e os seguidores masculi
nos do seu grupo doméstico a urna cac;ada. Em maio, durante certo período 
Tampiitawa continha metade da sua populac;ao. Isto dificultou, certamente, 
a realizac;ao do cerimonial programado por Kamairahó. ·Deixei os Tapirapé 

134 

em junho sem que qualquer decisao f os se tomada. So u be, mais tarde, que 
a aldeia havia mudado. Como chegaram a um acorde jamais saberei. 

Parece ter ficado claro que a organizac;ao social Tapirapé nao era um 
mecanismo ajustado ao funcionamento da aldeia. Ao nível desta, a organi
zac;ao social mostrava-se extremamente igualitária, a ponto de frustrar aque
les que nela precisavam viver. Em apenas urna ocasiao houve violencia ou 
coerc;ao, quando um xama supostamente perigoso foi executado. Eni geral, 
tal execu9ao era feíta por um homem ou grupo de familiares, cuja raiva 
e tristeza pela morte de parentes se haviam acumulado ao longo de vários 
anos. Mas, o assassino deveria ser inocentada para voltar a participar de 
eventos sociais normais. A execuc;ao deixava facc;óes e um rastilho de ódio 
que podía explodir anos mais tarde. Contudo, dada a sua natureza multi
unitária, a aldeia Tapirapé nao podia desintegrar-se facilmente; ·isto é, 
grupos de famílias extensas nao podiam deslocár-se facilmente para tentar 
estabelecer sua própria aldeia. Para os Tapirapé, a aldeia devia ter gente 
em número suficiente para sustentar vários grupos de parentesco, fornecer 
associados as inúmeras Associa9óes Pássaros e ter membros para os diversos 

.J 

Grupos de Festa. Na ausencia destas unidades, as atividades económicas e 
a vida cerimonial deixariam de funcionar. Segundo meus informantes mais 
velhos, urna aldeia Tapirapé ideal deveria contar sete ou oito malocas, 
urna takana com todas as Associa96es Pássaros e membros para todos os 
Grupos de Festa. Nestas condi9óes, segundo minhas estimativas, qualquer 
aldeia deveria ter um mínitno de 200 pessoas. 

" Em 1965, a sociedade Tapirapé nao havia se tornado nem mais auto-
ritária nem melhor organizada para chegar a decisóes ao nível de aldeia. 
No entanto, tinham se processado mudan9as. A política do Servi90 de 
Prote9ao aos .fndios atuava sempre no sentido de reconhecer e nomear 
um chefe de aldeia ("capitao"), através do qual poderla emitir ordens 
e assegurar-se coopera9ao por parte dos índios. Em muitas tribos, ao longo 
do país, onde jamais existira chefia ou lideran9a centralizada, o SPI criou 
"capitaes". Em 1965, quando residi na Aldeia Nova, as Irmazinhas de 
Jesus pareciam reconhecer em Tampiri (Marcos em portugues) o chefe da 
aldeia. Outro hornero, lpawungi (que também atendía por Cantidio) era 
igualmente conhecido como "capitao". Urna vez que os grupos domésticos 
foram fragmentados em f amílias nucleares, nenhum dos do is podia ser ti do 
como líder de família extensa. Há que convir, no entanto, que ambos 
tinham lideran9a, sendo Marcos (Tampiri) chefe de Associac;ao Pássaro, 
que ainda f uncionava, em 1965, embora com menos vigor que antigamente. 

Nao notei, apesar de tudo, que Marcos ou Cantídio tivessem .muito 
poder ou autoridade. Ambos tendiam a apoiar as Irmazinhas de Jesus e 
o padre Franc;ois Jentel, que também residía na aldeia. Mas os missionários 
acreditavam píamente que estavam ali para ajudar os Tapirapé a agir segun
do seu discernimento, isto é, sem decidir por eles. Entretanto, persistía a 
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velha questao: como e a quem competia tomar decisóes pelo conjunto de 
moradores da aldeia? Sem forte lide_ran9a, torna-se difícil aos Tapirapé en
frentar os inúmeros problemas causados pelo contato com o mundo exterior, 
tais como as invasóes dos posseiros e, acima de tudo, a expropria9ao de suas 
terras pelas grandes empresas. Essa situac;ao foi resumida por um líder 
Tapirapé qué participou ·da 3.ª Assembléia de Chefes Indígenas, organizada 
por um grupo de missionários católicos. em Meruri, estado do Mato Grosso, 
em 2 de setembro de 197 5: * 

Nós estamos lá no Posto Tapirapé. Entao, chegou convite · dos . Bororo. 
Daí, nós reunimos aquí, tudo índio. Nós vamos falar um pouquinho de como 
nós vivemos lá. A fazenda está apertando nós. A CODEARA, a Tapiraguaia, 
.tiram toda área de nós. Por que branco quis pegar, amansar nós? E depois 
que vai ser de nós no meio do branco, trabalhando no meio do branco, que 
quer tomar a (erra da gente? n pro índio ·ncar sem nada, é pra acabar com o 
índio. O branco chega e acha que o índio pode arrumar outro lugar, pode 
sair e arrumar outro lugar. · Pra onde a gente vai? tndio está no lugar que 
acostuma. Se vai pra outro lugar, na beira, na serra, no varzeao, lugar que 
nao presta, está errado. Entao esteve um padre lá com nós, o Padre Francisco 
(Jentel). Era gente pobre. Padre novinho, negócio de 20, 25 anos. Ele ficava 
com a gente. A gente carregava coisa dele, ele também carregava. Ele nao 
falava brasileiro. Era estrangeiro. Cada vez que brasileiro chegava lá, ele 
falava tudo atrapalhado. Era estrangeiro, nao entendía nada. Entao Padre Fran· 
cisco estudava portugnes. Em cinco anos aprendru portugues. Entao todo mun
do estava gastando dele. A Tapiraguaia quer ·tomar tudo. Quer dar um pedaci· 
nho de cerrado, que nao presta nao. Onde nós estava a mata era boa. Branco 
dizia: "Olha, índib nao é igual a nós. Vamos tomar esse terreno dele porque 
ele nao tem espingarda, nao tem rnetralhadora, nao. tern bomba, nao tern di
nheiro. Só tern borduninha, flecha, só isso é de uso do índio.'' Foi por isso 
que levaram o Padre Francisco. Policiarnento chegou e os hornens estavarn no 
servh;o. Só tinha mulherada na aldeia. Entao elas ficaram assustadas com a 
polícia e eles levaram o padre. Até hoje nós sentimos falta dele, porque ele 
era pc:>bre que nem nós. Nós estamos ·corn saudades dele (Txibae Ewororo, 
1976:42). 

Os Tapirapé encontraram no padre Franc;ois Jentel um líder que os 
auxiliava a .. tomar decisóes e era capaz de articular suas necessidades con
siderando a nova situa9ao. Eles reconheciam a necessid~de de urna lide
ranc;a. Agora que o padre f oi expulso do Brasil, espera-se que a FUNAI 
indique um funcionário que trabalhe em favor dos Tapirapé, Contudo, ele 
nao contaría com a a)uda de qualquer organizac;ao social Tapirapé, a 
menos que ocorra o inesperado, isto é, surja um forte líder nativo dentte 
os Tapirapé que estao adquirindo certa dose de educa9ao ocidental. 

* Há urn engano na edi9ao original: o pronunciarnento do líder Tapirapé foi feíto 
na Assembléia, local e data acirna assinalados e nao corno registrado na edi~ao ame
ricana (cf. Txibae Etoro, 1976:39ss. N.T.). 
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5 

O HOMEM CHEGA NU AO MUNDO 

Os índios Tapirapé chegaram nus ao mundo, como todos riós. Ao con
trário de nós, porém, permanecem nus ao longo da vida. Tal como desenvol
vemos um senso de pudor, um conjunto de estilos e urna atitude em rela9iio 
a vestimenta·, os Tapirapé possuíam urna atitude em. relac;ao a nudez e um 
estilo próprio de decora9ao do corpo. As mulheres Tapirapé nao usavam 
nada que pudesse ser chamado de roupa ou qualquer pe9a que ocultasse 
as partes pudendas. Os homens nao usavam nada, exceto um cone de cerca 
de meia polegada, feito de fibra de palmeira, com que prendiam o pre• 
púcio. Só sentiam vergonha de exibir a glande. Ocultavam-na, esticando o 
prepúcio e atando-o com urna tira de folha de palmeira. E tomavam o 
maiorc uidado para nao serem vistos sem seus estojos penianos (chiran
konya-chiwawa). '<\Serem vistos sem eles era o mesmo que um norte-ameri· 
cano exibir-se na Main Street sem calc;as. Agachavam-se para urinar. Ao 
banharem-se ou quando o protetor do penis estava mal colocado por qual
quer motivo, cobriam-no coro as maos como urna tímida donzela. 

As mulheres tinham igualmente um senso de pudor · em rela9ao a ge
nitália. Agachavam-se com os joelhos firmemente juntos para nao mostra
remos lábios da vulva. Pela mesma razáo, nenhuma mulher Tapirapé bem
comportada sentaría com as pernas abertas ou erguidas. Postar-se desse 
modo equivalería a um convite sexual. Nao havia pudor especial no tocante 
aos seios, exceto que podiam ser partes atrativas do corpo humano, como o 
nariz por exemplo. As necessidades fisiológicas eram necessariamente satis
f eitas de forma reservada. Nao havia privadas, mas homens e mulheres 
tomavam o cuidado de afastar-se da aldeia em dire9ao ao mato para depo
sitar as fezes. Era considerado de bom tom perguntar a urna pessoa saindo 
da aldeia: ''Angkuruk?" que literalmente significa "Voce vai urinar?" A 
cópula ocorria, · privadamente, no fundo da floresta, na ro9a ou, algumas 
vezes, tarde da noite em casa, quando o casal estava protegido pela 
escuridao. 

Contudo, os Tapirapé tinham conceitos estéticos bem definidos env~I
vendo o corpo humano. Achavam os pelos nojentos. Afortunadamente, nao 
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sao um povo peludo. A remoc;ao dos pelos nao constituía urna operayao 
penosa para eles. Na juventude, homens e mulheres arrancavam os pelos 
pubianos e quglquer cabelo que crescesse nas axilas. Arrancavam também 
as sobrancelhas e geralmente os cílios com pinc;as fe itas com duas conchas 
de marisco ou bambu. Espalhavam cinzas sobre os pelos do corpo para 
tornar a pinc;a mais segura. Era comum ver na intimidade, urna mulher 
arrancando os pelos pubianos do marido ou vice-versa. 

Havia muitas maneiras de decorar o corpo. A mais simples era untá-lo 
após o banho, com óleo de peixe, ou mais comumente de palmeira, mistura
do com urucu. A pele normalmente morena adquiría um atraente tom 
avermelhado e ao mesmo tempo, um cheiro acre. Mas a tinta vermelha . , 
desaparece ao contato com qualquer objeto.61 Mais complexas eram as 
diferentes maneiras de desenhar na pele. Cada grupo de idade e sexo, era 
ornamentado com um padrao específico. A maioria dos padroes tinha 
nomes, alguns com significado, como chawana, que quer dizer jaguar, e 
outros como kwanchiana, que sao padróes geométricos. A pintura corporal 
é feíta com duas substancias vegetais: o sumo de jenipapo, mastigado e 
cuspido dentro de urna cabac;a. Quando aplicado ao corpo adquire tonali
dade negro-azulada. ·A tinta do jenipapo é resistente, nao podendo ser 
removida, mesmo com sabao, durante duas semanas ou mais.62 A tinta de 
urucu é como mencionei, menos durável. 

Ao longo da vida, a maioria dos Íapirapé ornamentam o corpo com 
urna variedade de desenhos. Os parentes come9am a pintar os corpos das 
crianc;as poucos dias depois de nascidas. As meninas sao freqüentemente 
pintadas com desenhos kwanchiana, os meninos com vários outros, a 
maioria parecendo escamas de peixe. Os homens, quando vinham da roc;a, 
após o banho, eram pintados por suas esposas. Pintam primeiro os pés 
e as panturrilhas com tinta vermelho-brilhante de urucu, depois o restante 
do corpo em tracejamentos lineares executados com sumo de jenipapo. 
Em ger::tl, ~ rosto nao era pintado. Os desenhos cessavam próximo aos 
owbros ou a clavíct::a . As vezes apresentavam-se em preto fechado, pare
cendo urna jaqueta, chamados wurankane (martim-pescador) ou em linhas 
pretas horizontais, denominadas upuhawáwa (urna espécie de peixe). As 
mulheres adultas pintavam-se com menos freqüencia. Nos eventos cerimo
niais, todos os jovens apr~sentavam-se coro seus carpos pintados do mesmo 
modo como envergamos roupas de festa em ocasióes especiais. Algumas 

l:I Durante os rituais, os Tapirapé passavam no cabelo uma grossa camada de pasta 
de urucu. 
62 • Obrigada a interromper repentinamente a pesquisa entre os Tapirapé, Judith 
Shapiro apareceu em Nova Iorque com o rosto escurecido com tinta de jenipapo. 
no estilo kwanchiana. 
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crianc;as eram mais freqüentemente pintadas que outras por diligencia dos 
pais. Alguns adultos, mais descuidados, revelavam menor preocupac;ao 
com a ornamentac;ao corporal. Poucos Tapirapé, homens e mulheres na 
faixa dos 30 anos, pintavam seus carpos., exceto em ocasióes especiais. Mes
mo assim, em 1965, vi Panchepurunga, um hornero de cerca de 40 anos 
de idade, com os pés e panturrilhas pintados de urucu e o restante do 
corpo de jenipapo, no estilo wurankane. 

Os Tapirapé também decoravam seus corpos com tornozeleiras, jarre
teiras, cintos de cord6es e pulseiras todos manufaturados com algodao. 
Eram ornamentos permanentes, isto é, confeccionados diretamente no 
corpo e usados até se deteriorarem o suficiente para serem descartados. o 
trabalho era feíto pelas mulheres com técnicas de croche, e emprego ae 
agulha de osso. As tornozeleiras eram usadas principalmente por meninas, 
e, as vezes, alguns rapazes. Quase todos os homens usavam urna estreita 
f aixa abaixo do joelho com urna pequena borla pendurada na frente. O 
cordao da cintura só com muita boa vontade podia ser considerado um 
ornamento. Meninos e meninas, assim como a maioria dos homens jovens, 
usavam urna estreita tira ao redor do pulso com urna proje~ao em forma de 
disco, medindo cerca de um e meio centímetros de diametro. Os ornamen
tos de algodao erarn densamente cobertos com urna camada de tinta de 
urucu, contrastando a cor da pe1e com o brilho vermelho desse unguento. 
Ser visto usaa.do urna tornozeleira nova ou urna tira no pulso aumentava 
a auto-estima do cportador, por demonstrar que urna patenta era suficiente
mente obsequiosa para fazer-lhe os ornamentos. 

Ao nascer, os meninos Tapirapé tinham o lábio inferior perfurado 
com afiado osso de macaco. O orifício era trespassado por um cordao para 
mante-lo aberto. Pelo resto da vida, o homem usaria um ornamento no 
lábío, de um ou outro tipo, segundo a idade. Na infancia, usava um 
delgado enfeite labial feito de osso de queixada ou de ema; quando adoles
cente, um menor de madrepérola e, finalmente, quando adulto, urna 
espécie· de botao - plano, pequeno e redondo - que simplesmente fechava 
o buraco em seu lábio. Só urna vez na vida, no rito de passagern de idade, 
o rapaz podía usar o valioso adorno labial esculpido em quartzo leitoso. 
Em 1939-40, existía um único adorno labial desse tipo guardado até hoje 
por um dos líderes de um grupo doméstico. Alguns homens Tapirapé, mas 
nem todos, tinham os lóbulos das ore]has perfurados para que pudessem 
usar enfeites de pena. Os Tapirapé nunca tinham visto, exceto em fotogra
fías, os enormes adornos labiais dos índios Suyá da regiao do alto Xíngu. 
Falavam com espanto dos grandes discos -labiais dos índios Kayapó. 

Em 1939-40, os ornamentos mais procurados eram as cantas européias. 
Valorizavam sornen te as de porcelana fabricadas na Tchecoslováquia, cujo 
tamanho nao podía exceder o de urna ervilha. A cor preferida era o verme-
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lho brilhante, mas aceitavam outras. Em minha primeira visita aos Tapirapé, 
em 1939, levei alguns colares de pérolas falsas, os quais os índios apertavam 
entre os dentes e devolviam-me com desagrado. Felizmente, nao vim de 
maos vazias, pois William Lipkind aconselhou-me a comprar em Nova 
Iorque as contas apropriadas. As mi9angas tchecas eram usadas como colar, 
mas raramente no dia-a-dia. Por oca~iao dos cerimoniais mais importantes, 
urna pessoa poderia usar inúmeros colares de contas, algumas vezes pesando 
um quilo C?U mais. Em 1965, porém, a excepcional valoriza9ao das mi9angas 
havia passado. Homens e mulheres procuravam outros .objetos, mesmo 
porque muitos tinham um tesouro de contas escondido. Nao pude averiguar· 
que tipo de ornamento indígena foi substituído pelas contas importadas: 
talvez colares de sementes ou nozes coloridas silvestres. Mas por várias 
gera96es, as mi9angas constituíam o bem mais valioso na cultura Tapirapé. 

O estilo de corte da cabeleira mudava com a idade e, como discutirei 
adiante, esse corte 'era um dos tra9os mais característicos do grupo de 
idade, especialmente entre os homens. 

Os Tapirapé conheciam perfeitamente o processo de reprodu9ao 
humana, embora tivessem urna visao diferente da nossa a esse respeito. 
Estavam plenamente conscientes de que a concep9ao resultava de um inter
curso sexual e que o semen do hornero tinha de entrar no ventre da mulher 
para iniciar o processo. Mas, para os Tapirapé, ele nao terminava aí; urna 
única cópula nao era considerada suficiente para a concep9ao. O intercurso 
tinha de continuar. O hornero tinha de fornecer mais e mais semen "para 
construir a carne da crian9a". Riram de mim quando aventurei-me a dizer 
que urna única cópula era suficiente e que em minha terra as mulheres 
algumas vezes ficavam grávidas após um único ato sexual. Em todo caso, 
o intercurso tinha de con~inuar durante a gravidez nao, necessariamente, 
com o mesmo hornero. Assim, todos os homens que tivessem tido intercurso 
sexual com urna mulher durante sua gravidez eram considerados genitores, 
e nao meramente país sociológicos da crian9a. Desta forma, acontecía, muitas 
vezes, que a crian9a tinha dois, tres ou mais genitores. Entretanto, um deles 
era publicamente reconhecido como o parceiro da mae, sendo chamado 
che ro pu (pai). Os outros eram conhecidos pelos f uxicos. Acredita va-se que 
Champukwi tinha ajudado a procriar algumas crian9as que conheci em 
1939-40. Vários jovens disseram-me que podiam chamar Kamairahó de 
' 'pai'', pois se sabia que suas maes tinham copulado com ele enquanto 
os carregavam no ventre. Outros confidenciaram-me que determinadas 
crian9as podiam ser seus descendentes. O assunto se complicava quando 
se sabia que urna mulher tinha tido rela96es sexuais com vários homens: 
quatro, cinco ou mais. Nesse caso, a crian9a teria "pais em demasía". Isto 
poderia colocar em risco sua sa~de e bem-estar. Em tais circunstancias, o 
recém-nascido era, na maioria das vezes, enterrado vivo ou morto. 
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De acordo. com o pensamento . tradicional Tapirapé, nem mesmo inter
cur~ores su~ess1vos .b?stavam para gerar ,u~a crian9a. No mundo anchunga 
hav1a um numero f1n1to de almas. O espirito da crian9a entrava na mulher 
invocado pelo xama (panché), que, em suas viagens de sonho, 0 atraía: 
Um Tapirapé tentou explicar-me o assunto do seguinte modo: ''Como voce 
pode explicar que algumas mulheres "comem" e " cornero" [a palavra para 
comer é a mesma para o intercurso sexual] e tem apenas urna crian9a ou 
nenhuma?" Deste modo, o xama podia ser acusado de esterilizar mulheres 
e, também, ser responsável por muitas crian9as. Mas, algumas vezes, o 
próprio espírito da crian9a tomava decisoes a respeito de qual mae iria 
nascer. Um Tapirapé explicou= ".O panché trouxe a [o espírito da] crian9a. 
Ele leva a crian9a para urna casa. A crian9a [por nascer] dis·se: 'Nao! Ela 
nao é boa bastante para ser minha mae'. O panché en tao leva a [o espírito 
da] crian9a para outra casa". Desta forma, mulheres velhas, casais passados 
da meia idade, mulheres com maridos velhos e ainda pessoas feias, rara
mente tinham filhos. Quando urna mulher quería procriar, devia levar mel 
para um xama ou pedir-lhe que cuidasse dela, soprando fuma9a sobre sua 
cabe9a e corpo. Entao, ele sonharia e traria urna crian9a para ela. Urna 
mulher deu um jacamim ao xama e ele sonhou com essa ave ao encontrar 
o espírito da crian9a .que se tornaría filho da referida mulher. 

Foi-me <lito que certos animais e peixes possuíam espíritos de crian9a, 
os quais podiam ser roubados pelo xama e entregues a urna mulher. De 
acordo com vário~ informantes Tapirapé, se o pajé pegasse o espírito de 
um macaco, a crian9a nasceria homem e, ao crescer, seria um refinado 
adúltero. O trovao (que vive no céu) também possui "espíritos <le crian9a": 
muitas delas foram roubadas desse sobrenatural. 

Os Tapirapé pareciam gostar e sempre desejar crian9as, mas, até cerca 
de 1954, tinham urna regra clara e precisa limitando seu número.63 Havia 
urna norma rígida, segundo a qual, urna mulher nao devia ter mais de tres 
crianc;as vivas. Além disso, nao mais que duas poderiam ser do mesmo 
sexo. A mulher podía criar dois meninos e urna menina ou duas meninas 
e um menino. A quarta crianc;a, ou a terceira se do sexo errado, era ime
diatamente enterrada após seu nascimento. Em 1939-40, presenciei o 
ent~rro de duas crianc;as recém-nascidas nao esperadas. Nenhuma mulher 
em Tampiitawa tinha maior número de crian9as vivas do que o prescrito 
pela referida norma. Ao que se saiba, nao existia cren9a alguma que impu
sesse ou convalidasse essas limita96es no tamanho da família. Em lugar 
de urna cren9a religiosa, obtive dos Tapfrapé urna explica9ao materialista 

63 Estas regras de Iimita9ao no tamanho da família tem sido confirmada.s por outros 
antropólogos que pesquisaram os Tapirapé, sobretudo Baldus (1970:279). E, sobretudo 
pelas Irmazinhas de Jesus, que acabaram com a prática em 1954. 
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muito lógica: "Nós nao queremos ver fome em seus olhos". Chamararri 
minha aten9ao para a dificuldade em fornecer comida, especialmente 
carne, a mais de tres crian9as. Outra motiva<;ao era o respeito a tabus 
alimentares impostas aos pais de recém-nascidos; e a proibic;ao de rela<;óes 
sexuais entre os casais até que a crian<;a tivesse pelo menos um ano de 
idade, pudesse locomover-se e comer outros alimentos além de leite 
materno. 

Devo enfatizar o significado da "política" de crescimento populacional 
zero em relac;ao a rápida depopula<;ao sofrida pelos Tapirapé. Dadas . as 
limita96es no tamanho da família e as condi96es um tanto estáveis que 
devem ter prevalecido antes de 1900, a popula<;ao Tapirapé difícilmente 
poderia ter-se expandido. Tres crian9as vivas por mulher teria sido suficien
te para repor a popula<;ao de urna gerac;ao a outra. Além disso, havia sempre 
n1ulheres que nao reproduziam; e em 1939-40, duas mulheres epilépticas, 
variando entre os 20 e 30 anos de idade, tinham ativa vida sexual, mas 
nao procriavam. Outras tinham apenas urna ou duas crian<;as. A par disso, 
a mortalidade infantil e adulta era relativamente alta, mesmo antes de 1900 
quando a vida indígena era tranqüila. 

Pouco antes de 1900, a sociedade Tapirapé come9ou a sentir a pressao 
da expansao da fronteira nacional. Adquiriram doenc;as antes desconheci
das para eles, indiretamente de outras tribos ou diretamente dos moradores 
locais. A mortalidade aumentou rapidamente, müitas vezes como resultado 
de epidemias de sarampo, catapora, caxumba e principalmente gripe comum. 
Mas, sua "política" populacional permaneceu imutável, rompendo-se a 
adapta<;ao ecológica delicadamente balanceada. O assédio de epidemias foi 
a principal causa da dizimac;ao dos Tapirapé entre 190Q e 1954. 

Por volta de 1954, o infanticídio chegou ao fim pela intervenc;ao direta 
das Irmazinhas de Jesus. O antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira que, 
em 1957 me acompanhou a Aldeia Nova, quando aí viviam apenas 54 
habitantes, relata como se processou a mudan<;a: 
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As missionárias, tendo verificado a existencia dessa prática - para elas 
incompreensível, é verdade - tentaram de todos os modos destruí-la, tendo 
sempre o cuidado de nao ferir frontalmente a cultura tribal; até que encontra
ram a seguinte forma, de resultados magníficos: quando viam que urna mulher 
Tapirapé estava grávida - e que já tinha o_s seus tres filhos, passavam a vigiá
la até que, em vésperas do parto, propunham "comprar" a crian9a por um 
bom pre90 . . . Realmente compravam a crian9a; mas, horas depois vinha a 
mae pedí-la em devolu9ao, no que as missionárias atendiam e ainda presen
teavam os pais com urna série de brindes e agrados. Com isso, quebraram um 
tabu tribal , eficiente em outros tempos, quando urna popula9ao superior a mil 
pessoas difícilmente sobreviveria naquela regiao (com seu equipamento tecnoló
gico ·tradicional); agora, aquele tabu, aquela mesma técnica de controle da 

natalidade, volta_va-se contra o grupo, mais do que nunca precisando incremen. 
tar sua popula9ao (Cardoso de Oliveira, 1959: 10).64 

Daquela data em <liante, apenas com o auxílio médico das Irmazinha 
de Jesus~ a popula~ao .T,apirapé foi aumentando, vagarosamente, até alean~ 
9ar, ~m 1976, 136 ind1v1duos. Contudo, é de se assinalar, que o incremento 
do~ ftlhos de um casal, refor9ou, até certo ponto, a ansiedade expressa pelos 
p:1s ~m 193.9-40. Em 1965, as esposas de tres homens tinham mais de 
tres ftlhos vivos: a de Imanawungo, tinha sete e, a de Cantidio, cinco. 
Imanawungo, que conheci bem em 1939-40, queixou-se amargamente de 
que algumas vezes sua família passava fome. Ele era bom horticultor e 
ca9ador, m~s empenhava-se em manter vivos os valores tradicionais. Absti
nha-.se por isso, de comer carnes consideradas tabu para país de infantes. 
Equ1parava carne de vaca a de veado, a qual nao podia ser consumida 
pelas mulheres de sua f amília e por ele quando os filhos a inda estavam 
pequeno_s. Experimentava comer carne de vaca e ficava nauseado. Ansiava 
ganhar dinheiro para poder comprar peixe dos Karajá ou implorava um 
pedac;o de mutum (que qualquer pessoa podía comer) quando trazido por 
alguém a aldeia. Dizia abertamente: ''tenho demasiados filhos." 

~ma mulh:r que se desfaz.ia da crianc;a ao nascer parecía negar que 
esta ttvesse nasc1do. Em 1940, f1quei observando a esposa de Kanchiwanio 
que estava grávida e já era mae de duas meninas. Urna manha, ouvi-a gri~ 
tando com as dores do parto. Ao meio-dia, ela havia parido urna menina 
mas seu marido já cavara um grande buraco dentro da casa. O corda~ 
umbilical nao ch ego u a ser cortado e a crian9a f oi enterrada com vida 
quase imediatame~te após o nascimento. Nao havia sinal de pesar e, a~ 
entardecer, Kanch1wanio e sua mulher foram a minha casa. Nao houve 
men9ao alguma por parte dos dois sobre a crian9a que havia nascido. 

. Em .outra ocasiao, a esposa de Chawaniuma, Mikantu, que já tinha 
do1s meninos e urna menina, teve urna quarta crian9a fora da aldeia, perto 
d? local da ro9a velha. Ela caiu no mato e pariu rapidamente. Quase ime
d1atamente levantou e andou em dire9ao a casa para repousar na rede. Eu 
e um grupo de mulheres reunimo-nos ao redor da crian<;a, que parecía um 

64 
As Irmazinhas estavam prevenidas, pois tinham !ido um artigo meu e discutiram 

o problema durante minh_a . estada entre os Tapirapé em 1953. Na viagem que se 
segum, e1i: 1965, as Irmazmhas contaram a minha esposa, Cecília Roxo Wagley, 
outra versao do caso acima relatado. De acordo com essa versao, elas estavam pre
s~ntes q~ando a crianc;a nasceu. Perguntaram a mae se podiam mante-la já que nao 
tmham. ~1lhos. Levaram o bebe para casa, mas passado um dia ficaram apavorads 
ao ~enf1car que nao tinham como alimentá-lo. Foram falar com a mae no dia 
segumte e perguntaram se ela se disporia a amamentar a crianc;a para elas. A máe 
concordou Ae depois de alguns días amamentando-o, perg4ntou-lhes se podía ficar 
com o bebe. 
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garoto saudável. Houve muita discussao que nao cheguei a entender bem. 
Mas decidí dar minha opiniao de que a crian9a devia viver. Lembro-me 
de ter <lito : " talvez a família mantenha a crian9a". Parecia ter convencido 
os pais, pois o cordao umbilical foi cortado e atado com cordao de algodao. 
Urna mulher ídosa banhou a crian9a em um regato próximo e besuntou 
todo o seu corpo com urucu e óleo de palmeira. Em grupo, entregamos 
a crian9a a Míkantu, que pareceu satisfeita. Chawaníuma protestou suave
mente dizendo que sua esposa tinha feito tudo certo: correu para o mato 
para livrar-se da crian9a, pois era duro alimentar tantos filhos.· Nao visitei 
a família por vários días, pois sentí que tinha interferido indevidamente 
em seus problemas pessoais. Passados alguns días, Chawaniuma veio 
visitar-me e contou-me tímidamente que o bebe havia morrido. Disse-me, 
que a crian9a falecera porque ele próprio havia comido um galináceo 
proibido para pais de recém-nascidos. Mas, meu amigo e informante 
Champukwi, disse-me que todos sabiam ter Chawaniuma enterrado a crian9a 
a noite. E acrescentou: " Ele nao quer mais filho. Ele nao quer parar de 
comer carne de veado. Sua mulher nao quería cuidar de outra crian9a." 

Havia outras razóes para o infanticídio, além das regras sobre o 
número e o sexo da crian9a. Foi-:me dito, em 1939-40, que um casal nunca 
devia comer bananas gemeas, pois, se assim procedesse, a r.iae poderia 
morrer no parto ou teria gemeos, os quais, um ou ambos, seriam enter
rados.65 

Ao aproximar-se a data do nascimento da crian9a, o pai deveria evitar 
trabalho pesado, bem como· respeitar os ta bus referentes a carne, os quais 
devia obedecer até a crian9a ser desmamada. Seu comportamento era deci
sivo para a saúde do feto e a seguran9a da mae durante o parto. A crian9a 
gerada por vários país, isto é, homens que tinham copulado com a mae 
durante a gravidez, era altamente vulnerável antes do nascimento e durante 
a primeira infancia. Esses amores fortuitos molestavam o respeito aos tabus. 
O trabalho de parto difícil e a morte de um bebe eram geralmente atribuídos 
ao "excesso de país". Falaram-me que quand~ se sabia que urna crian9a 
era o resultado do intercurso de urna mulher com vários homens, algumas 
vezes era enterrada ao nascer. Nao estou certo da ocorrencia· de algum 
caso de infanticídío por essas razoes desde que as Irmazinhas de Jesus 
persuadiram os Tapírapé a quebrar suas regras sobre o tamanho da família. 
Nao estou seguro de que infanticídio tenha desaparecido inteiramente. 
apesar de as lrmazinhas manterem cuidadosa vigilancia sobre as mulheres 
grávidas. 

65 Baldus nao entendeu bem. Afirmou que um casal come bananas gemeas espe
rando ter gemeos caso assim o deseje (1970:278). 
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Vejamos como se processa, segundo um exemplo concreto um · 
, mento dentro da maloca. A mae estava cercada por sua ma-e o'utra na~c1-. - o b · ' s maes 
e urnas. serve1 que os homens nao eram probidos de presenciar 

0 
p t 

mas so~en~e um ·ou d~is o_ fazi~m: Pelo que sei, nao havia parteiras e~t~~ 
os Tapirape, pelo menos nao ex1stta mulheres especialistas em partos. Nor
malmente, as mulheres maduras sabiam qual a posi9ao da mulher no parto. 
Ela era colocada em urna rede com as pernas estiradas sobre os lados. Urna 
abertura de cerca d.e, ~eio metro . de comprimen to era feita no fundo da 
rede, expondo a gen1taha da parturiente e permitindo as atendentes obserVar 
quando a crian9a emergia. As mulheres seguravam estacas de madeira 
dispo~tas . verticalmente a ,cada lado da rede. Caso a parturiente quizesse 
podena firmar nelas os pes . o parto que presenciei pareceu as atendentes 
excess~vamente ~ongo . . Várias delas expressaram a preocupa~ao de que a 
parturiente corna pengo de vida e recorreram, ao xama. Este, fumando 
o cachimbo tubular, soprou fuma9a sobre · ela e delicadamente massageou 
s~u corp?. Cantou por um tempo, invocando seus espíritos guardiaes, mas 
nao reahzou urna sessao d~ cura completa, nem ficou em transe como 
ocorria em outras ocasióes. 

Finalmente, para alívio de todos, a Grian~a nasceu. Urna mulher mais 
ve.Iba cortou e atou 0 cordao umbilical a tres ce~tímetros da barriga da . 
cr1an~a. Duas mulheres trouxeram água de um riacho e, depois de aquece-la 
em suas bocas_, borrifaram a crian9a para lavá-la e em seguida esfregaram 
seu corpo com urucu misturado com óleo de palmeira. No dia do nasci
me~to, tanto o pai como a mae se abstinham de tomar água. Se houvesse 
cau1m na casa, ele deveria ser jogado fora . O pai devia recolher-se imedia
tamente a rede o que continuaría a fazer durante vários dias.66 Pai e mae 
observavam alguns tabus alimentares pós-parto. Um dia depois, ou até que 
caísse a ''pele do nascimento" (a áspera crosta adicionada a pasta seca de 
urucu), só podiam comer farinha de mandioca, cauim fresco, mandioca 
doce a~sada e alguns inhames. Nao podiam f azer qualquer trabalho pesado. 
O mando passava, algumas vezes, urucu no cabelo, anunciando o nasci
mento da crian9a. 

. No caso do parto que assisti, algumas atendentes pediram presentes ao 
pat. Oua.tro delas, embora parentes, solicitaram um cordao de mi9angas 
com cerca de cinco polegadas de comprimento para cada qual. Outra mulher 
pediu um facao novo que dias antes eu havia dado ao pai: Champukwi. 
o xama, que durante algum tempo deu assistencia a parturiente, nada 

66 Este costume, chamado "couvade'\ é pobremente observado pelos homens Tapi
rapé. Nao obstante, é motivo de gracejos. Com efeito, sempre que . um hornero 
parece estar descansando na rede, um companheiro pergunta-lhe em tom de pilhéria: 
"Sua esposa acabou de dar a luz?" 
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d' .. mas segundo Champukwi, podía ter exigido um cordao inteiro de 
~~n~~~ ou ; facao de mato. Champukwi disse-me que pedidos de prese~t~s 

odiam ser recus.ados nessas ocasióes e que nao era de. bom to~ exigir 
pt t Ele ficou deprimido pela súbita perda de tanta riqueza. Disse ser 
an o. . · d' 1 

difícil acreditar que Tanuí, irma da sua mulher, r~1v1n icasse qua que~ 
coisa, mas ela o fez. Quando ela veio pedir as m19angas, Champukw1 
tratou-a asperamente e ela saiu insultada. 

Por outro lado, Champukwi estava satisfeito por nao ter de preparar 
presentes para que as orelhas. e o lábio superior do filho fossem perfurados. 
Isto foi feito, um dia após o nascimento, por Areowa, esposa de Urukumu, 
a quem chamava "irma". Usualmente, ele teria de dar um cola~ de contas 
a mulher que realizasse essa opera9ao. Areowa perfurou rap1dament~ o 
Jábio inferior da crian9a com agulha de osso, inseriu no buraco um fino 
estilete de madeira e fez pequenas bolas de cera de abelha para man ter 
o adorno auricular provisório no lugai:,. 

Um dia ou dois após ·a crian9a come9ar a ser amamentada, costumava
se dar-lhe pequenas por9óes de mel. O dedo era ~esu?tad~ . de mel e 
empurrado na boca do bebe. Pouco a pouco os Tap1rape ad1c1onavam a 
dieta do recém-nascido, urna sopa fina, preparada, geralmente, co~ man
dioca doce. A mae colocava o líquido em sua própria boca e cuidadosa
mente transfería-o para a boca do filho. 

As crian9as que morriam durante o primeiro ano de vida eram enter
radas no chao da maloca, a maneira dos adultos. Contudo, o sepultamento 
nao é tao elaborado quanto o de um adulto, nemas lamenta9óes tao intensas 
e prolongadas. Com efeito, nos doís casos que tive a oportunidade de 
observar, somente a mae e o pai choraram por um dia ou dois, ao por-do-sol, 
hora apropríada para as lamen'ta9óes. 

O nascimento de urna crian9a acarretava grandes mudan9as na vida 
de um casal. Durante algum tempo, após o nascimento, as ·pessoas chama
vam os país: "pai do menino" (Konomiowa), ou "pai da menina" (Kutan
tanowa); ''mae do menino" (Konomiu), ou " mae · da menina" (Kutantan,-u) 
em vez dos nomes pessoais ou termos de parentesco. Isto parece ter sido 
urna forma de lembrar aos país de um recém-nascido as obriga96es a que 
ficavam sujeitos. Deles se esperava abstinencia de rela9óes sexu~is, pel? 
menos até "a crian9a engatinhar" ou "ser desmamada". O periodo exi
gido para tal absten9ao era maís ou menos vago. De fato, urna crian9a pode 
come9ar a engatinhar aos seis ou oito meses, mas em .geral nao .é comple
mente desmamada antes de completar dois anos de idade· .. Durante e~se 
tempo, a mae tem que se abster inteiramente de se~o. O hom~m tal)lhem 
deve faze-lo ao menos em rela9ao a mae do seu ftlho. O pa1 procurava 
geralmente ¿utra mulher. Por isso, os maridos olhava~ os paiS de be?es 
com desconfian9a, pois estavam mais propensos a seduz1r mulheres alhe1as. 
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De qualquer maneira, a promiscuidade em que incorresse o novo pai era 
tida como causa de doen9as para o infante. Mesmo assim, poucos deixavam 
de ter parceira sexual ocasional. O pai de um bebe ta~bém devia respeitar 
os tabus alimentares que lhe eram impostos, como, por exemp,lo, nao 
comer carne de veado e outras carnes. Se a crian9a chorava m1,1ito, tinha 
diarré1a, era magra e frágil a culpa recaía sobre . o pai. 

Meus informantes tentaram recordar um caso em que o pai de recém
nascido tinha transgredido urna regra qe abstinencia alimentar ou sexual. 
Champukwi e Awanticantu, disseram-me. que essas regras nao se aplicavam 
a eles. Alegaram ter 'fornicado muitas vezes e comido o que lhes agradava 

. e que seus filhos permaneciam fortes e sadios. Eram, no en tanto, aberta
IJ?.ente criticados pelos companheiros. 

No curso de suas vidas, os Tapirapé adquiriam novos nomes. Nunca 
entendí este sistema de aquisi9ao e mudan9a de nomes, apesar dos esfor~os 
de várias pessoas em explicar-me o que lhes parecía óbvio. Sei que os 
homens mudavam seus nomes pelo menos tres vezes, algumas vezes quatro 
ou cinco, no decorrer de suas existencias. As mulheres mudavam o nome 
pelo menos duas vezes. Parece-me que a cultura Tapirapé tinha urna espécie 
de "banco de nomes". Alguns deles eram, em certas ocasióes, utilizados 
por pessoas vivas e outros permaneciam em reserva para uso futuro.67 

Nas geneologias, o mesmo nome reaparecía quase a cada gera9áo, e alguns 
nao apareciam e.m urna gera9ao mas reapareciam na próxima. Sei que os 
mais velhos ficav~m envergonhados dos nomes pelos quais tinham sido 
conhecidos quando crian9as. Ao retornar a aldeia Tapirapé, em 1953 e 
em 1957, chamei indivíduos, · entao adultos, pelos nomes que os havia 
conhecido quando crian9as. l sto levava-os a urna explosao de gargalhadas, 
exceto a pessoa a quem me dirigía. Foi-me entao explicado que tinha um 
novo nome. Percebi que alguns nomes de infancia eram descritivos, tais 
como Chiwi (pequeno rato que corre na floresta), Kaí (macaco), Konomi
chinga (rapaz branco), Uwuta (o vento) e Waiwí (mulher velha), para 
citar apenas alguns exemplos. 

Ninguém soube explicar-me claramente o momento exato em que a 
pessoa mudava seu no1ne de infancia e a razao pela qual tinham direito 
a um novo. Alguns insistiram que o rapaz perdía seu nome infantil e adqui
ría o de adulto quando come9ava a usar o estojo penia-no. Contaram-i:ne 
que as mo9as tomavain um nome adulto por ocasiao de sua primeira. 
menstrua9ao. Ch~mpukwi disse que recebeu esse nome quando ''atou seu 

67 Parece que raramente sao acrescentados nomes a este banco. Entretanto, dais 
foram incluídos - - Doktor (em homenagem a Herbcrt Baldus) e Cario (Carlos, após 
minha estada). Resta saber se esses nomes permanecerao no "banco". Os dois me
ninos assim chamados morreram e nao conhe90 ninguém na presente gera9ao que 
os tenha E»dotado. 
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cabelo", isto é, ao passar pelo rito que o declararia homem; e que algum 
dia tomaria o nome Kamairahó, o de seu avo. Mas já naquele tempo esse 
nome era usado pelo renomado líder de um grupo doméstico. ·Kamairahó 
falou-me que seu pai, seu avo e seu bisavo tinham sido conhecidos por 
esse nome. Em 1953, após a morte de Champukwi, encontrei outro homem 
assim chamado; explicou-me que meu falecido amigo tinha sido irmao 
de sua mae. Entre 1939 e sua morte, na batalha com os Kayapó em 194 7, 
Tanapanchowa mudou seu nome para Kamanaré, nome de seu irmao mais 
velho morto em 1939. 

Entre 1953 e 1965, quando refiz as geneologias e procedi ao censo 
da aldeia, verifiquei que alguns de meus amigos adultos haviam adquirido 
novos nomes. Depois de minha pesquisa de campo, em 1939-40, chamou 
minha aten~ao o fato de que entre as tribos de língua Je, tais como os 
Xerente, Akwé-Xavante e os mais distantes Timbira Orientais, herdava-se 
os nomes junto com certos direitos e papéis. (Nimuendaju, 1946: 77-79; 
Maybury-Lewis, 1967: 232-36). Mais tarde, de volta aos Tapirapé, tratei 

. de encontrar urna estrutura ou urna série de regras de descendencia para 
explicar a razao pela qual os Tapirapé adquiriam nomes específicos, quando 
e em que circunstancias isso se clava. Soube que os nomes eram trocados 
coma mudan~a no status de idade. As minhas notas de campo nao permitem 
generalizar essa assertiva, pois um adulto muitas vezes trocava seu nome 
pelo de um parente falecido .68 

Em 1965, quando voltei aos Tapirapé, a maioria das pessoas havia 
acrescentado outro nome, em portugues, passando a ser conhecida por 
este assim como pelo repertório de nomes Tapirapé. Tais eram: Cantidio, 
Raimundo, Antonio e Joao; Clara, Cecília, é claro, Maria. Os moradores 
locais com os quais entravam em contato tinham dificuldade em lembrar 
e repetir os estranhos nomes em língua tupi. Na aldeia, os índios continua
vam a usar seus nomes tribais. 

Os Tapirapé dividem o ciclo de vida numa série de períodos cogniti
vos, diferenciados para cada sexo. Os períodos de idade sao discriminados 
na Tabela 4. Para cada segmento da vida do homem e da mulher, pres
creviam-se padroes indicando como a pessoa devia agir e ser tratada pelos 
outros. 

As crian~as de colo parecem ter sido tratadas da mesma forma, inde
penden temente do sexo. Maes e irmas da mae teciam pulseiras e tornozelei
ras para os bebes, nao obstante devessem ser cortados em questao de meses, 
pois os bebes cresciam rapidamente. 

68 Baldus relatou que Kamairahó teve tres nemes antes do assumido com o casa
mento. " Kamairahó" tinha sido o riome do seu pai e do seu avo pelo lado materno 
(1970:281). Um dia, Kamairahó ditou-me 14 nomes pelos quais podia ser chamado. 
Nenhum era nome de pessoa viva. 
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TABELA 4 

Classes de idade dos Tapirapé• 

Homens Mulheres 

, 
namei infante masculino tantani infante fe minino 
konomi menino pequeno kotantani menina pequena 
churangi menino pré-adolescente kuchamoko menina adolescente 

menino adolescente apto 
a ser iniciado, is to é, 
a amarrar o cabelo . 

awachewete homem 
kuchan mulher 
kuchanwete mulher um pouco mais 

velha 
marikeura velho waiwi velha 

* Embora as designa~oes das classes de idade contenham o diminutivo expresso 
pela vogal 'i', outro é as vezes aposto para alterar o significado . Por exemplo: 
kotantani-i quer dizer menina de oito a nove anos de idade . 

A mae carrega o bebe no quadril, apoiado na tipóia de algodao. Ama
menta-o quando chora, a qualquer hora ou Jugar. A parentela feminina 
da mae (isto é, mulheres de seu grupo doméstico) muitas vezes ajudam-na 
a carregar o bebe. Os pais sempre sao vistos levando crian9as nos bra9os, 
sobretudo no fim da tarde quando voltam da ro9a ou ca9adas. Havia urna 
série de can~5es, semelhante as de ninar, chamadas " can96es da avó", que 
as mulheres cantavam para os bebes. Urna delas - em tradu9ao livre -
dizia assim: "Meu netinho, envolvi suas fezes em unia folha que cresceu 
perto da aldeia." Outra dizia: "Meu netinho, vi voce saindo do buraco de 
um tatu." Aten~ao especial e enormes cuidados eram dispensados as 
crian~as de colo. 

Quando meninos e meninas comec;:avam a andar tornavam-se konomi 
e kotantani. Os meninos passavam a usar um labrete fino e longo feito de 
osso de macaco.69 Tanto os meninos quanto as meninas usavam enfeites nos 
tornozelos e nos pulsos, quando tinham parentes do sexo feminino dispostos 
a tece-los. As meninas, mais freqüentemente que os meninos, eram pintadas 
com elaborados desenhos geométricos com tinta de jenipapo. Ambos 

69 Baldus afirmou que ele era feíto de osso de perna de ema (1970: 149). 
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tinham ampla liberdade de movimento. Moviatn-se contin.uamente ao redor 
da aldeia, sujeitos a pouca ou nenhuma repressao. Os meninos passav~m ho
ras afio atirando em lagartos com miniaturas de arcos e flechas munidas de 
ponta de taquara: Nao raro, brincavam de "casinha" tratando ~s men~na_s 
como esposas. Os adultos davam vastas. garg~lhadas qu~ndo .ªs. cnarn;as_ imi
tavam brigas entre marido e mulher. V1 meninos e meninas imitando copula 
sem serem reprimidos pelos adultos. . 

Imitavam também os dan9arinos mascarados. De urna feíta, dois 
rapazinhos, caracterizados como "espírito do pássaro gritad3r", ?an9a~am 
mascarados ao redor da aldeia pedindo comida. A encena9ao foi cons1de-, . 

. rada engra9ada e nao um sacrilégio. Os rapazes e algum~s mo9as reuniram-
se e dan9avam nos eventos cerimoniais, tomando lugar no fim da fi~a. Eram 
decorados com penas brancas coladas no corpo e usavam ornamentos nos 
pulsos e tornozelos. Seus carpos eram em geral cuidadosamente pintados. 
Certa ocasiao, na . cerimonia kaó, ;um menino (konomi) foi escolhido figura 
central. Dan9ou na frente da fila dos danc;arinos, que se organizavam aos 
pares envergando um ·diadema de penas de arara vermelha. Já disse que 
tanto os konomi como as kotantani possuíam propriedade pessoal. Cada 
crianc;a devia ter su~ própria rede, mas, em 1939-40, algumas nao a pos
suíam, sen do f or9adas a partilhar a rede dos pais. 

Nem todas as crian9as, porém, comportava-se adequadamente o 
tempo inteiro. Vi crian9as de ambos os sexos (de tres a seis anos) tendo 
acessos de raiva: Certo dia, um menino chamado Chiwi caili no chao 
gritando porque seu pai se recusava a dar-lhe urna latinha. O. pai nada 
fez, ignorando-o até que finalmente acalmou-se e parou de gritar. Urna 
outra vez a filha de Ananchowa (com mais ou menos tres anos) levantou-se 
gritando ~o meio da prac;a porque sua mae recusava-se a dar-lhe comida. 
A mae virou-se calmamente para conversar com outras mulheres. De repen
te, parou de conversar, virou-se para a filha e perguntou: ''Seu nariz nao 
está escorrendo?" .Todas as mulheres .riram e pouco depois a crian9a parou 
de chorar. Apar~ntemente, para evitar tais cenas, os pais Tapirapé pa~ecia1!1 
ceder a crian9a quando ela estava raivosa. Pouquíssimas vezes. v.1 pa1s 
Tapirapé baterem em seus filhos, exceto quando extremamente irntados. 
Mais de urna vez vi o pai de um garoto de dez anos atirar urna flecha, de 
ponta rombuda, recoberta com cera de abelha, no filho travesso. Ce~ta" oc~
siao, um pai irritado com seu filho, sem se erguer da rede e a urna d1stanc1a 
aproximada de 20 metros, fez-lhe pontaria, atingindo-o na coxa. A flecha~a 
provocou incha90 e o rapazola chorou. A ocorrencia divertiu toda a alde1a, 
e todos ca9oaram. do rapaz por causa do "ferimento". Outra feíta, vi urna 
mae com raiva do filho de cerca de dez anos puxar-lhe o cabelo e socar-lhe 

· as costas, porque ele se recusara a .correr e dar um recado, conforme lhe 
havia pedido. O rapazinho chorou, mas os outros acharara divertido o 
episódio. 
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Quando um rapaz tornava-se churangi, isto é, alcan9ava a adolescen
cia, seu comportamento era comparado ao do macaco. Os ornamentos 
corporais eram trocados e amarrado o prepúcio. Maes e irmas mais velhas 
choravam muitas vezes, quando o rapaz vestía o estojo peniano, pela pri
meira vez, pois assaltava-as o sentimento de que o infante lhes havia sido 
tomado. No dia em que atava o prepúcio, deixava a casa da familia 
mudando-se para a takana. Pendurava sua rede num canto da casa-dos
homens pertencente a sua metade da Associa9ao Pássaros. Durante sua 
prirpeira noite na nova moradia, a mae levava-lhe água em um pote, o 
qual depositava a porta da takana para que se banhasse, e o pai, um arco 
e flecha com ponta rombuda envolta com cera de abelha, para que matasse 
dois pássaros para o pai comer. Na manha seguinte, os homens esfregavam
lhe pasta de urucu no cabelo. Os homens chamavam-no a cada manha para 
banhar-se até a pasta sumir. Quando a tinta desaparecía, seu cabelo era 
cortado curto e urna por9ao do couro cabeludo raspado, cohferindo-lhe a 
aparencia de macaco. Na verdade, os Tapirapé. estabeleciam urna analogia 
entre esse macaco (kai) e , os rapazes desta classe de idade. Ao cortar a 
cabeleira, todo o corpo do jovem era pintado de preto com jenipapo. Tro
cava entao, o fino labrete de osso, usado na infancia, por um curto Jeito 
de madrepérola. 

Esperava-se que os rapazes dessa classe de idade vivessem na takana, 
longe das mulheres, durante alguns meses, ou até um ano ou mais. Em 
1939-40, nem t~dos os rapazes permaneciam segregados por tao longo 
tempo, retornando, passados alguns dias, a casa materna para comer. Esta 
era considerada a idade própria para o treinamento e a . aprendizagem. 
Por um tempo, o rapaz nao podia comer mandioca em qualquer ·de suas 
formas. Ao invés disso, lhe era dada farinha de milho. Nao podia comer 
amendoim ou bananas; temía-se que se o fizesse seus dentes cairiam. Sua 
comida devia ser cozida e nao assada. Era-lhe ensinado a dormir com as 
pernas fechadas e as maos em concha cobrindo os testículos; desse modo, 
nao teria testículos e escroto volumosos, considerados anti-estéticos. Era 
instruído por seu pai a nao co9ar a cabe9a ou o corpo com as unhas, mas 
a usar um cocador feíto de bambu. 

Os Tapi;apé nao ensinavam a esses rapazes as artes da guerra, enfati
zando, porém, como escapar a um ataque. Os churangi eram freqüent7-
mente untados com óleo de palmeira; estando "oleosos", escapariam ma1s 
facilmente das maos dos Karajá ou Kayapó, caso fossem atacados. Eventual
mente, no meio da noite, os adultos jogavam água num. rapaz na idade 
churangi, e o erguiam da rede pelas axilas, interrompendo seu so~o: ~om 
isso, pretendiam esticar o rapaz, tornando-o ágil e apto a escapar do 1n1m1go. 

Durante o terhpo em que um rapaz vivía na takana, devia aprender 
::is artes manuais masculinas. Ou seja, tranc;ar cestos, fazer arcos e flechas, 
fabricar máscaras dos espíritos usadas em diferentes cerimoniais e outros 
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trabalhos. Contudo, nunca presenciei o empenho dos mais velhos para 
ensinar essas artes aos IDO\:OS. Por outro lado, a takana era o lugar onde 
os homens manufaturavam seus artefatos, dando ampla chance aos jovens 
de observá-los. A par disso, durante esse período, os rapazes deviam apren
der as can9óes das Associa\:óes Pássaros e das várias dan9as mascaradas. 
Também neste caso nao se tratava de um aprendizado formal. Mas era na 
takana que os homens maduros cantavam, muitas vezes por puro prazer e 
nao por motivos cerimoniais. Os mais velhos achavam gra9a nas tentativas 
dos jovens de desempenhar tarefas dos adultos. Vestir o estojo podia ser 
doloroso. até que o prepúcio esticasse. Os homens riam quando a rapaziada 
tocava os 6rgaos sexuais, especialmente quando o manuseio causava urna 
ere9~0.70 

A essa mesma idade, isto é na adolescencia, as meninas conviviam com 
suas maes, sendo mais freqüentemente decoradas com pinturas corporais do 
que as mulheres mais velhas. Havia a expectativa, porém, que desempe
nhassem atribui96es das mulheres adultas, tais como: ajudar a cuidar das 
crian9as, carregar água, cuidar do fogo e cozinhar. Quando da primeira 
menstrua9ao, deixavam de ser consideradas kotantani e tornavam-se 
kuchamoko. Já entao, algumas mo9as estariam casadas, mas é pouco pro
vável que tenham tido rela96es sexuais com seus " maridos", que, · na quali
dade de genros, se haviam mudado para a casa da família da mulher. Pelo 
que eu saiba, os Tapiraré nao realizavam cerimonia alguma para marcar 
a primeira menstrua9ao de urna mo9a, ou seja, para assinalar sua mudan9a 
de status. Contudo, todos se inteiravam do fato, porque a mo9a era 
banhada, seu corpo decorado com pinturas e durante vários días usava 
urna profusao de colares de mi\:angas. Nao a isolavam em urna cabana 
especial ou em qualquer recanto da casa, a maneira de outras tribos.71 

70 Os Tapirapé asseguraram-me nunca terem ouvido falar de rnasturba9ao. Opro
nunchwi, que freqüentou o dormitório de urna escota durante os meses que passou 
em Concei9ao do Araguaia com. os padres dominicanos, contou-me ter aprendido a 
S($ masurbar com os rapazes ali residentes. Informou que " nem os Tapuapé, ncm 
os Karajá faziam aquilo". 
11 Baldus assistiu a decora9ao de urna jovem em sua primeira menstrua9ao. "Em 
27 de junho de 1935, de manha, Mariampinió, mo9a Tapirapé de 12 a 14 anos que 
há dois anos convivía com um homem, é enfeitada de modo muito especial por 
Taipá, viúva bem madura que morava com ela na mesma casa. e. que nesse dia 
terminara a primeira menstruac;ao de Mariampinió. Taipá pinta-lhe o corpo com 
jenipapo, tra9ando desenhos gea'métricos, coloca-lhe no pesco90 vários colares de 
contas de diferentes cores e nos tornozelos adornos recém-cobertos de urucu. Póe 
certn .quantidade da mesma matéria corante ná cabeleira puxada para trás, que fica 
parecida com espesso gorro vermelho. Durante todo esse tempo, Mariampinió fica 
sentada apaticamente no chao. Quando tudo fica pronto, ela se deita na rede e 
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Com o av~n90 da idade e o amadurecimento físico, o rapaz deixava 
de ser churangi, passando a awauahu (hornero jovem). A mudan9a na 
clas.se. de idade º.ªº era assinalada por cerimoniais. Essa passagem era 
dec1d1da entre o 1ovem e seus parentes mais velhos que patrocinavam 0 
rito ?e inicia9a~, um ou dois anos mais tarde. Era um período, ambíguo 
n~ vida de um 1ovem. Por um lado, estava físicamente maduro, mas nao 
p1ntava o corpo todo com tinta de jenipapo; deixava de usar o adorno labial 
~e madrepérola do c~urangi e permitia que o cabelo crescesse. Podia ca9ar, 
hmpar a ro9a e realizar qualquer trabalho pr6prio a um homem adulto 

. ' se qu1sesse. Por outro lado, continuava ligado ao grupo doméstico da mae, 
onde fazia suas refei96es e continuava sob o controle do pai. Só podia 
casar depois de passar pelos ritos de inicia9ao, nao assumindo, por com
pleto, a responsabilidade dos adultos. Nesse estágio da vida, os rapazes 
costumavam ca9ar ou apenas passar ociosamente o dia na takana. Nao 
havia segredos para eles na casa dos homens. Mas eram um tanto ignorados, 
pois ainda nao tinham assumido plenamente os papéis prescritos para 
adultos do sexo masculin,o. Esperava-se que um awauahu fosse casto, 
apesar de suas inclina96es libidinosas. Os constantes mexericos da aldeia 
relatavam seus esf or9os bem ou mal sucedidos para seduzir jovens e mes
mo mulheres mais vclhas. Os homens maduros davam-lhes ordens, nem 
sempre cumpridas. Champukwi lembrou que certa vez insultou o irmao 
de sua mae, Kamairá, que lhe pedira para buscar sua faca de mato. Quando 
se ficava sabendo que um rapaz dessa classe de idade mantinha rela96es 
sexuais ou quanoo demonstrava um con1portamento arrogante, seu pai ou 
o irmao da sua mae arranhava-lhe as coxas e bra9os com os dentes de 
urna cotia até sangrar. Champukwi lembrou ter sido arranhado algumas 
vezes por Kamairá, que o havia criado. Os Tapirapé acham que essa sangría 
tanto tornava o jovem mais forte como o punía. Os mais velhos exibiam 
tais cicatrizes com orgulho indisfar9ável. 

Quando o cabelo do rapaz ultrapassava a altura dos ombros, conside
rava-se chegado o momento da inicia9ao da maioridade,72 Esse evento era 
ansiosamente esperado pelos jovens e dele os velhos se recordam com nos
talgia. A cerimonia de inicia9ao da maturidade nao era realizada a cada 
ano, urna vez que os Tapirapé gostavam de ter dois, tres ou mais jovens 

permanece na mesma apatia. A noite, o urucu é tirado do seu cabelo, e cla, com 
ar sério e aparentemente fatigada, participa com outras mulheres da dan9a do kawi 
do milho. No tempo do "milho grande", isto é, na próxima esta~ao chuvosa, ela rece
berá a tatuagem, característica da mulher adulta" (1970:290). Minhas observa9óes 
indicam que as marcas da tatuagem, que na verdade sao escarifica9óes, sao adquirida~ 
anos mais tarde. · · 
72 O cerimonial é chamado em Tapirapé anchin-kungitanchin, que pode ser traduzido 
um tanto livremente por "amarrar o cabelo de alguém e usar um gran~e diadema". 
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com idade apropriada para celebrar o rito. Com vários grupos de parentes 
cooperando, a cerimonia transformava-se num acontecimento altamente 
elaborado. Preparava-se muita c~mida e cada parente empenhava-se em 
coletar maior número de penas e contas para decorar os iniciandos. Assim. 
alguns rapazes tinham de esperar um ou mais anos até que outros estives
sem aptos a participar d? ritual. 

No fim da estac;ao chuvosa, em 1940, Kamairahó anunciou que reali
zaría .a cerimonia de maioridade do filho da sua irma, Kanchinapio. Pelas 
razóes que enunciei anteriormente, houve nesse rito considerável indecisao 
e demora. Kamairahó carecia do apoio de outros grupos domésticos porque 
Kanchinapio er~ o único jovem· desta idade pronto para a cerimonia. 
Finalmente ela teve lugar em fins de maio. Durante toda a noite, antes do 
cerimonial, os homens da Associac;ao Pássaro Branco (Wuranchingió) 
cantaram canc;oes kaó na takana para homenagear o iniciando, que era 
membro de Wurankura, a meta de o posta Papagaio. Se Kanchinapio f os se 
Wuranchinga (a mais nova sociedade da metade do Pássaro Branco), 
Ananchá teria cantado canc;óes kaó em sua honra . 

Pela manha, ao iniciar-se o ritual, os homens da aldéia se reuniram 
na takana e comec;aram a danc;ar e cantar canc;oes chamadas monikahuya. 
Na ocasiao, danc;aram na prac;a em frente a casa dos homens, em fila 
única, movimentando-se em círculo, cada qual carregando urna flecha. As 
canc;oes monikahuya tem um ritmo acelerado, e os passos da danc;a sao um 
tanto rápidos. Cada homem retocou a sua pintura corporal ou foi decorado 
especialmente para a ocasiao. As mulheres traziam o cauim e outras comidas 
para a porta da takana como oferendas para os participantes. No comec;o 
da manha, Kamairahó, o patrocinador da cerimonia, trouxe para a takana 
toda a parafernália para decorar o iniciando. Preparar um jovem para o 
ritual constituía urna tarefa demorada e cuidadosa, feita com amor. O 
jovem já trazia os ornamentos do pulso chipampu recém-tecidos. A eles 
atavam-se cordóes de fio vermelho com cerca de 60 cms de comprimento. 
O peito e os brac;os eram recamados coro penugens de pássaro branco 
coladas com urna seiva pegajosa. A cabeleira era untada de óleo, penteada 
e amarrada com cordao de algodao formando um longo rabo de · cavalo. 
Sobre ele ajustava-se um bloco de madeira pesando cerca de meio quilo 
para servir de suporte ao enorme diadema de penas caudais de arara
vermelha, emolduradas com penas amarelas e azuis de outras aves. Preso 
ao diadema e pendendo sobre suas costas, o iniciando levava um manto 
de cordóes de algodao tintos de vermelho. A pa:r disso, era entao enfeitado 
com inúmeras voltas de colares de contas. O rito de iniciac;ao constituía 
urna oportunidade para que o patrocinador (e talvez outros parentes) exi
bissem suas riquezas. Calculo que os paramentos do iniciando pesavam 
cerca de dez quilos. 
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Havia outros pequenos detalhes na decorac;ao do jovem. o corpo er 
pintado com tinta de jenipapo em elaborados desenhos geométricos. Pé: 
e pernas, até a al~ura das panturrilhas, eram ornamentados com pasta bri
lhante de urucu. A maneira de brincos, trazia flores de penas de papagaio 
Os lábios eram pintados com pasta de urucu, fazendo com que os canto~ 
parecessem mais largos. E o mais importante, no furo do lábio inferior 
trazia o valioso tembetá de quatzo branco, medindo cerca de 10 cm.73 

Concluída ~ decorac;ao, o iniciando, com certo desconforto, transfor
mava-se num "belíssimo" anchikantu: homem jovem. Saía da takana e 
comec;ava a danc;ar com os homens em fila formando um grande círculo. 
Mantinha os olhos baixos em atitude discreta. Na verdade, parecía estar 
sendo submetido a um teste de resistencia. Havia expectativa de que dan~ 
c;asse até o fim do día, mesmo sob sol forte, e por toda a noite até 0 
amanhecer. Era-lhe permitido descansar um pouco na casa dos homens 
enquanto estes dormiam, voltando a dan9ar em seguida. Para fortalece-lo, 
davam-lhe goles de água e urna cabac;a de cauim. Finalmente, no dia se
~uinte, por volta do meio-qia, ele removía os pesados ornamentos e ia 
dormir. Ao cabo de 24 horas, o iniciando se arrastava mais do que pro
priamente dan9ava. 

Há um mito Tapirapé que explica esta cerimonia como símbolo de 
urna prova e urna vitória. Fala de um distante ancestral, Chawanamu, 
capturado por um povo inimigo chamado Wanchina. Ele foi comido por 
este povo, mas- tinha um filho, Mankanchi, que escapou. Mankanchi tinha 
as pernas e os bra c;os amarrados e usava um diadema. Esperava-se que 
danc;asse antes de ser morto e comido. Mas ele se libertou das cordas que 
o prendiam, livrou-se do diadema e correu para a floresta onde se escondeu 
em um tronco oco. No dia seguinte, os Wanchina só encontraram seus 
ornamentos dos tornozelos, dos pulsos e o diadema. Perceberam entao que 
havia escapado. Ele estava na idade dos iniciados (avauahu) e muitas 
decora9óes por eles usadas simbolizam a ligac;ao com o jovem Mankanchi. 
• 

Assim, a cerimonia da inicia9ao masculina representava urna prova de 

73 Em 1940, existía apenas um desses adornos labiais tido como "propriedade tribal" 
e guardado por Kamairahó. Os Tapirapé disseram que, em certa ocasiao, possuíam 
maior número de tembetás de quartzo, mas cada qual pertencia a um homem de 
prestígio, havendo alguns enterrados com seus donos. Contaram que alguns adornos 
foram negociados com os Karajá em troca de um facáo ou colares de con tas. Os 
Tapirapé nao lembravam ter visto fazer esses adornos labiais, mas alegavam que 
seus ancestrais sabiam fabricá-los. Nao havh depósitos de quartzo leitoso na regiáo, 
mas Kamairá disse que podía ser encontrado -a certa distancia ao norte, onde se 
localizara a antiga aldeia de Chichutawa. O único tembetá usado na inicia9ao que 
descrevi quebrou-se, passado algum tempo, sendo enviado· ao Río de J aneiro para ter 
suas partes coladas. Pelo que sei, os Tapirapé ainda guardam cuidadosamente este 
valioso adorno labial, pois sem ele nao podem "amarrar o . cabelo" de um jovem. 
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resistencia e, ao mesmo tempo, a passagem para a idade adulta, que c~ns
tituía 0 ponto alto na vida do homem. Champ.ukwi lembrava. nostal~1c_a
mente 0 seu rito de atar o cabelo: "Eu estava hndo: nunca ma1s sere1 tao 
bonito." E adiantou: ''Um homem casa e trabalha duro, tem filhos e torna
se velho." Na verdade, a medida que os homens envelheciam iam abando
nando seus ornamentos corporais. Mais tarde, com a meia idade, dificil
mente decoravam seus corpos. 

Passado o ritual da maturidade o jovem tornava-se awachewete: ho
mem maduro. Procurava avidamente urna esposa. Contaram-me que, no 
passado, fazia-o na sua própria aldeia. Nao havendo nenhuma disponível 
com a devida idade e a seu gosto, o jovem visitava outras aldeias Tapirapé. 
Em 1939-40, nao era fácil para um homem de 18 ou 20 anos encontrar 
urna esposa de sua idade ou um pouco mais jovem. Normalmente, um 
ano após ter atado seu cabelo,o rapaz devia casar-se e passar a morar no 
grupo doméstico da mae da esposa, assumindo o papel de genro. Nao 
havia cerimonia de casamento nem um pre90 pela noiva. Quando um 
jovem chegava a um en ten dimen to com urna jovem, ele carregava um f eixe 
de lenha cruzando a prac;a da aldeia e o depositava na moradia da família 
dela. Isso tornava pública sua uniao com a jovem. Armava entao sua rede 
junto a dela e passava a participar economicamente do seu grupo. 

O primeiro casamento entre jovens era, via de regra, frágil - quase 
um casamento-teste. Nao raro, o jovem casal separava-se passados alguns 
meses, devido, em parte, a escassez e competic;ao por mulheres em idade 
de casar. Jovens casais brigavam principalmente por causa da infidelidade 
conjuga!. As moc;as eram consideradas um tanto promíscuas e facilmente 
seduzíveis. Os maridos, quando irados, tomavam seus pertences pessoais e 
voltavam aos grupos domésticos maternos; no dia seguinte, outro homem 
ocupava seu lugar. Durante minha estada em Tampiitawa, urna jovem teve 
quatro maridos e outra tres. Mas, logo que a mulher engravidasse, seu 
casamento tornava-se mais estável e a uniao podia durar vários anos. 

Em 1939, um ou do is jovens f oram forc;ados a casar com mulheres 
muito mais velhas. Por exemplo, Opronunchwi, que tinha aproximada
mente 20 anos, viveu durante um ano com urna mulher de quase 50. 
E vários homens maduros tomavam como " noivas" meninas de seis a sete 
anos. Justificavam tais unióes dizendo estarem "criando suas próprias es
posas". Contaram-me ser esta urna velha prática, vigente antes mesmo 
de haver escassez de mulheres, e que urna esposa criada desde a infancia 
pelo marido seria urna boa companheira para o resto da vida. Tenho 
minhas dúvidas a respeito dessa justificativa para tomar urna crianc;a como 
noiva. Parece-me o caso de fazer o melhor numa má situac;ao. Na verdade, 
os esposos maduros nao tinham relac;ao sexual com suas noivas e nenhum 
deles mostrava-se disposto a esperar seis ou sete anos até a mo<;a ama
durecer suficientemente para o intercurso sexual. Contudo. estes homens 
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tornavam-se membros do grupo doméstico da noiva por algum tempo. As 
maes dessas meninas cozinhavam e carregavam água potável para eles, 
enquanto trabalhavam junto aos "cunhados" para manter o grupo domés
tico. O problema sexual, porém, persistía insolúvel, devendo ser resolvido 
sorrateiramente, o que nao era difícil na aldeia Tapirapé, mas tornava 
a vida complicada, provocando brigas com maridos traídos. Em fun~ao 
disso, um homem procurava urna esposa que f os se também urna parce ira 
sexual. Com o passar do tempo, muitos deixavam suas esposas-meninas 
para se unirem a mulheres mais velhas.74 

Nao existe um padrao ideal de relac;ao matrimonial Tapirapé. Alguns 
casamentos eram tranqüilos; outros, tempestuosos e cheios de dramas. Urna 
observac;ao aflora em minha mente e em minhas notas de campo: embora 
os casais fossem afetuosos, pareciam desconhecer o beijo. Falando a esse 
respeito com os Tapírapé, manifestaram estranheza por essa forma de ex
pressar atrac;ao física. Pareceu-lhes um costume nojento, próprio dos tori. 
Era comum ver, porém, casais passeando pela pra~a da aldeia, com o 
bra~o do homem sobre os ombros da esposa. O casal, durante a conversa
c;ao, devia manter-se junto: o brac;o do homein sobre os ombros da esposa, 
e ela segurando-o ao redor dos quadris. Durante a conversa9ao, a mulher 
podía casualmente recostar-se em seu marido. Quando repousavam na rede, 
ficavam também abrac;ados. O casal nunca se clava canta dessas manifes
tac;óes públicas de af eto e os circunstantes nao faziam comentários a 
respeito. 

Algumas vezes, tais contatos físicos progrediam além da mera afei~ao. 
Lembro que em urna tarde quente e abafada, eu estava sentado nao mais 
que a um metro de distancia de Kamairá e sua jovem esposa. Eles estavam 
estendidos na rede, os brac;os entrela9ados e as nádegas dela em suas viri
lhas. Estávamos envolvídos numa casual ·e monótona conversa. Gradual
mente, aquela afeic;ao transformou-se em jogo sexual. A mao de Kamajrá 
moveu-se vagarosamente sobre as ancas da esposa. Ela contorcía-se lenta
mente, comprimindo-se contra ele. Seus dedos encontraram sua vagina e 

74 Em 1966, a escassez de mulheres for9ara tres jovens Tapirapé a buscarem esposas 
Karajá, algo desconhecido no passado. Shapiro fala o seguinte do fenómeno: "Este 
desequilíbrio demográfico, que tem levado os homens Tapirapé a procurar esposas 
Karajá ou ficar solteiros por longo tempo, é o principal fator na acelera9ao da sua 
acult.ura9ao. Os que casam com mulheres Karajá tornam-se pescadores e comer
ciantes ao lado de seus afins (ambas as tribos sao matri ou uxorilocais) . Os rapazes 
solteiros, cujo celibato se prolonga devido a falta de mulheres disponíveis em suas 
próprias aldeias, gastam muito de seu tempo pescando e tendero a associar-se aos 
Ka rajá solteiros, nao chegando a abrir ro9as. Mesmo quando se casam, eventualme?t~, 
com mulheres Tapirapé, este período durante o qual tiveram rela9óes comerc~a1s 
com os Karajá e neo-brasileiros, contribui para conduzi-los a uro modo de vida dife
rente do sistema agrícola da sociedade tradicional" (1968a-:26). 
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penetraram. Ele balan9ou sua rede suavemente. Isto continuou por quase 
meia hora. Ele teve urna ere9ao, porém nossa conversa continuou. Final
mente, levantaram da rede e cuidadosamente saíram. Desculparam-se di
zendo angkuruk (vamos urinar) e caminharam para fora da- aldeia a fim 
de completar o ato sexual. 

Os Tapirapé, ao que parece, gostavam de fazer experiencias sexuais; 
pelo menos, nao se limitavam a ''posi9ao do missionário". O intercurso 
sexual tinha lugar, geralmente, no chao, na privacidade da floresta ou, tarde 
da noite, na residencia, protegido pela escuridao. O último local era consi
derado inadequado, pois a rede é balan9ante, nao permitindo movimentos 
amplos e o casal devia manter silencio dentro da casa. Contaram-me que, 
muitas vezes, durante o intercurso, a mulher emitía exclama96es. Nunca 
presenciei t!ma cópula em circunstancias normais. Contudo, assísti a urna 
violenta9ao grupal de urna jovem que estava sen do punida des ta forma por 
se recusar a trabalhar ao lado de suas parentas. As circunstancias, descre
verei mais tarde, mas naquela ocasiao pude observar várias posi9óes dife
rentes durante o intercurso. As técnicas usadas pelos homens diferiam na 
medida em que a mo9a cooperava. Um homem deitava sobre a mulher, face 
a face, repousando seu peso sobre ela; outro ficava de cócoras encarando 
a mulher, levantando ~s nádegas dela para encontrar seu penis; outro, ainda, 
apoiava-se sobre seus joelhos e cotovelos com seu peso fora da mulher, 
enquanto ela enroscava suas pernas ao redor de sua cintura. Contaram-me 
que, em circunstancias normais, a mulher algumas vezes tomava a posi9ao 
superior, montando sobre o homem que se deitava de costas. Isto se <lava, 
particularmente quando ele tinha alguma dificuldade em conseguir urna 
ere9ao completa. Champukwi assegurou-me que a mulher Tapirapé algumas 
vezes praticava o fellatio em seu marido, mas declarou desconhecer o 
cun.'!ilingus e duvidou que a prática acontecesse mesmo entre os· tori. Nunca 
saberei se isto era ou nao verdade, ou se era causado pelo chauvinismo 
masculino de Champukwi. Do mesmo modo, nunca saberei se a mulher 
Tapirapé alguma vez alcan9ou ·o orgasmo. Penso que elas o atingia1n, mas 
nao pude encontrar na linguagem Tapirapé urna palavra para o clímax 
feminino e Champukwi, meu amigo mais íntimo, quando tentei explicar-lhe, 
afirmou nao saber o que significava. 

Falaram-me de homens que no passado consentiram em ser usados 
por outros homens em coito anal. Eles eram tratados como favoritos pelos 
homens, que os levavam nas ca9adas. Em 1939-40, nao havia homens vivos 
com tal reputa9ao. Kamairahó deu-me o nome de cinco deles que tinha 
conhecido durante sua vida ou os quais seu pai lhe havia contado "ter 
comido". Contou-me que alguns erarn casados, mas a noite na takana pro
curavam outros homens para "come-los" (ter coito anal). Seu pai contou-lhe 
o caso de um hornero que adotou u1n nome feminino e fazia trabalho de 

158 

mulher: "Ele fazia f arinha de mandioca, cozinhava, carregava água e sabia 
!ec:r ornamentos de cordao de alg~dao e redes. Pintava seu corpo com 
1en1papo como urna mulher. Seu mando era um líder cantor da Associa9ao
Pássaros." Kamairahó nunca viu esse travestí, mas soube dos homens mais 
velhos que o ''homem-mulher" tinha morrido porque estava grávido. "Seu 
estomago dilatou, :nas nao havia útero que permitisse a crian9a nascer." 
Nenhum dos meus informantes ouvira falar de urna mulher que tivesse 
desempenhado um papel masculino ou que pref erisse f azer sexo com outra 
mulher. Em 1939-40, a homossexualidade continuava a fazer parte das brin
cadeiras sexuais masculinas. Como na época eu nao tinha urna esposa e 
Valentim era quem executava tarefas femininas, tais como carregar água 
e cozinhar, éramos algumas vezes alvo <le tais brincadeiras. 

A pederastia consta da mitología Tapirapé. Urna estória sobre um 
jabliti trapaceiro e urna on9a que procura va pegá-lo inf onna que eles con
cordaram em ter intercurso anal. Por ser o jabuti tao pequeno, a on9a acedeu 
em se deixar penetrar primeiro. O que ela nao sabia é que o jabuti tinha 
o penis muito grande e, quando foi penetrada pelo anus, saiu em dispa
rada através da floresta gritando de dor. Este mesmo tema é recorrente nas 
histórias que me foram contadas sobre as experiencias vividas em sonho 
por Waré, o grande xama que viveu há muitos anos. 

As vezes, a vida conjuga! Tapirapé tornava-se um tanto tempestuosa. 
Já mencionei que os homens, vez por outra, batiam nas esposas, mas os 
maridos Tapirapé sentiam-se nao raro um tanto oprimidos e ludibriados 
quando suas esposas paravam de cozinhar e carregar água para eles. Baldus, 
em pequeno artigo, descreve a timidez dos homens Tapirapé frente as 
esposas, na descri9ao que se segue: 

Geralmente, os casais vivem bem e nao se registram muitos divórcios. Mas 
algumas vezes, aparece um Don Juan e tem suas aventuras. E há também 
mulheres que tomam a iniciativa de umá escapada. Maeuma era um aplicado 
trabalhador, um homem feio casado com urna mulher belíssima e preguii;osa. 
Um dia ele bateu-lhe com um tacape porque ela nao tinha preparado sua 
comida. Além do mais, ela tivera relai;ó~s sexuais com Kamairá durante a 
ausencia de Maeuma. A moi;a adúltera deixou o marido a fim de viver com o 
viúvo Kamairá, um homem forte e de boa índole. Por poucos dias, Maeuma 
ficou com raiva do rival e. manteve-se distante de seu caminho. Mudou-se para 
a casa dos homens e compos urna cani;ao satírica sobre o casal adúltero, que 
cantava ruidosamente inúmeras vezes. Depojs, reconciliou-se com Kamairá e 
permaneceu sem comida enquanto a mulher continuou vivendo com o hornero 
forte e de boa índole. 

O seguinte diálogo de Baldus com Kamairah6, o mais· importante líder 
da aldeia, dá u1na idéia da diferen9a entre o con1portamento real e o 
desejado. 
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K - As mulheres dos brancos sao briguentas'! 

B - (Ansioso em saber o que havia ·por trás desta pergúnta)75 Nao. 

K - Todas as mulheres Tapirapé brigam (Ele quer dizer: com seus maridos.) 

.B -(Os homens também brigam? 

K - As brigas dos homens sao pequenas, as das mulheres sao grandes. 

B - Os homens f ogem com seus orn~mentos de pena e a rede quando sua 
esposa está brigando? 

K - Sorri e confirma ... (Observei muitas vezes que urna mulher coro raiva 
arremessava no fogo os mais valiosos pertences do seu marido.) 

B - Sua esposa também é briguenta? 

K - (Mentindo.) Nao, mas as esposas de Wantanamu e Tanopantshoa sao 
briguentas. (Estes dais líderes sao seus rivais políticos.) 

K - (Continuando) Quando a mulher está coro raiva, ela muda-se para outra 
casa. A esposa de Mangambi mudou-se para outra casa. 

B - Mae.uma e Mangambi tem batido em suas esposas? 

K - (Mentindo) Eles nao tero batido em suas esposas. (Ele acrescenta): Mui· 
tas muJheres hatero em seus maridos. (Nunca observei isto.) 

B - Os homens temem suas esposas? 

K - Os homens temem. 

B - As mulheres tem medo de seus maridos? 

K - As mulheres riao tem medo. Todas as mulher·es Tapirapé discutem muito. 

B - Todas? 

K - Todas. 

B - Sua esposa também? 

K - Miilha esposa nunca briga. Depois de certo tempo ele perguntou: Quan· 
do voce vai fazer urna grande viagem sua esposa briga? 

B - Nao. E a sua? 

K - A minha? Oh nao! 

(Baldus, s. d. 604-5.) 

Na verdade, o adultério era muito comum entre os Tapirapé. As únicas 
mulheres livres dessas acusac;óes eram as esposas de homens de conside
rável prestígio, tais como líderes de grupos domésticos e xamas . . 

Pelos mexericos correntes na aldeia, soube que Kantuowa, esposa de 
Kamairahó, teve muitos homens antes de casar, mas agora seus ex-amantes 
sentem medo de aproximar-se dela. Contaram-me, também, que Kamanaré, 
morto durante a estac;ao seca de 1939, tinha tido relac;óes sexuais com a 
esposa de Urukumu, poderoso xama, sobre quem recaía: a suspeita de ter 
causado sua morte. Exceto as esposas desses homens de posir;ao socia] mais 

75 Os enunciados entre parenteses sao observa9óes de Baldus. 
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alta, quase todas as mulheres eram suspeitas de - adultério. Por isso h . . , os 
omens v1g1avam sempre as esposas. Freqüentemente, acompanhavam-nas 

a floresta, quando iam satisfazer necessidades fisiológicas, ou a ro~a, mesmo 
quando se f aziam acompanhar de outras mulheres para colher amendoim 
ou ·algodao, taref as estritamente femininas. Quando tinham que se ausentar 
da aldeia para ca~a.r, os homens intu!am _que seriam traídos pe1as esposas. 
Algumas vezes obt1nham provas, po1s era costume a mulher receber pre
sentes, como colares de cantas, dos amantes. Era difícil esconder tais dá
divas constituindo a prova material da infidelidade.~6 Poucos casamentos 
se desf azianí, porém, por motivo de adultério, real ou suspeito. Era via 
de regra punido com surras de vara ou com as costas do facao; em contra
partida, urna mulher podia parar de cozinhar Óu carregar água por um 
dia, porém logo o casal retomava sua vida normal. 

As mulheres também eram ciumentas. Alguns jovens tinham a repu
ta9ao de Don Juans, como Baldus os chamava. Um deles era · o meu bom 
amigo Champukwi, hábil em negar seus romances extraconjugais <liante 
de qualquer pessoa. Contudo, quando estivemos os dois a sós em uma 
ca9ada, ele enumerou 15 mulheres com as quais tinha tido relar;óes sexuais 
e quatro delas como suas atuais amantes. Pediu-me para nao falar dos seus 
casos amorosos na aldeia porque "os irmaos da sua mulher podiam ouvir."77 

Entretanto, sua esposa, lpareowa, tinha ouvido falar dos seus casos. Tentou 
bater nele, mas Champukwi fugiu sorrindo de casa. Queixou-se que Ipa
reowa o importunava e que um dia enfiou os dois dedos indicadores na sua 
boca, esticando suas bochechas, o que obviamente lhe doeu muito. Ela 
chorou e, por dois dias, Champukwi veio a nossa casa pedir a Valentim 
comida e água, pois a mulher tinha parado de cozinhar e carregar água 
para ele. Por duas noites dormiu na takana para onde Ievou sua rede e 

-outros pertences pessoais com medo de que ela os destruísse . . 

Depois que urna moc;a se casava e antes de nascer seu primeiro filho, 
(isto é, dos '16 para os 18 ano.s), ela se defrontava com urna dolorosa 
prova. Esperava-se que se submetesse a urna escarificac;ao facial, que con
sistia tradicionalmente no desenho de um quarto de lua sobre cada bo-

76 As mulheres podiam saber se seus maridos tinham tido intercurso sexual através 
de seus hábitos alimentares. Um hornero que tinha tido rela96es sexuais nao comia 
na manha seguinte até que o sol estivesse alto no céu (t;neio-dia). Algun~ dos que 
comiam pela manha, após a rela9ao sexual adúltera, ficavam doentes. Outros men
tiam para suas esposas, dizendo nao estar com fome. Do mesmo modo, os homens 
acreditavam que urna mulher que preparasse o cauim devia abster-se de intercurso 
sexual. Se desobedecesse, ele se encheria de semen e o hornero que o bebesse ficaria 
barrigudo. 
71 Sempre que havia urna briga entre o casal, mesmo barulhenta, com surra na 
esposa e choro, o irmao da mo9a preferia nao toma~ conhecimento. Contudo, se a 
mulher fosse constantemente maltratada, ele podía exigir que o marido saísse de casa. 
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checha e de meia lua sobre o queixo. Era um ornamento perene e, segundo 
os Tapirapé, somente as mulheres que estampavam no rosto esse desenho 
eram verdadeiramente belas. Ele era. esboc;ado com carváo e a incisáo se 
fazia com os aguc;ados dentes incisivos da cutia ou da paca, em linhas cru
zadas. As lacerac;6es tinham cerca de um oitavo de polegada de profun
didade e dentro des ses ferimentos esf regava-se sumo de jenipapo para que 
ficassem permanentemente pretos. Era a prova mais dolorosa e as mulhe
res Tapirapé tinham verdadeiro pavor dela. Ano após ano, procuravam 
adiá-la. ~ compreensível que, quando retornei em 1953, essa prática esti
vesse em declínio. Em 1957, apenas poucas mulheres mais idosas exibiam 
os desenhos faciais. Urna delas tinha o desenho de urna i;neia lua apenas em 
urna bochecha. Disseram-me que a mulher pediu para interromper a ope
rac;ao devido a dore nunca mais a completou. Em 1965, apenas duas mu
lheres mais velhas tinham desenhos faciais. Conheci-as em 1939, quando 
a prática era quase obrigatória. Urna delas tinha ido viver em Chichutawa 
em 1946, e vagara através da floresta com o pequeno bando liderado por 
Kamairá, reaparecendo na Aldeia Nova no início dos anos 60. Acredito que 
ambas tinham se submetido a escarificac;ao em Tampiitawa antes de 1939. 

Em 1940, tive a oportunidade de presenciar a execuc;ao de urna operac;ac;> 
em urna belíssima moc;a chamada Taniwaya. Na época, contava cerca de 
20 anos. Casara-se havia vários anos com um homem jovem e capaz, pare
cendo ser a uniáo mais estável da aldeia. O casal nao tinha filhos. A época 
escolhida para a operac;áo foi no fim de marc;o e comec;o de abril, tempo 
do "milho novo". Em 1940, somente dois homens, Urukumu, que também 
era um xamá, e Kamairá sabiam executar a operac;ao chamada Kuchan 
achahut (literalmente "cortar mulher"). Kamairá geralmente recusava-se a 
f aze-la. A carga recaía sobre Urukumu. Esta operac;áo realizou-se em sua 
casa, junto a porta, onde havia luz suficiente. A paciente deitou-se de lado 
com a cabec;a presa entre os joelhos de Urukumu. Sua irmá mais velha 
sentou-se perto para assisti-la. 

Primeiro, o xama esboc;ou com carváo o desenho na face da mulher; 
em seguida, usando um formao com dente incisivo de paca ou de cutia 
(ambos roedores), iniciou o corte em urna das faces, acompanhando o 
desenho. Urukumu utilizou tres formoes, que de vez em quando eram afia
dos na borda de urna pedra. Depois de cortado o contorno do desenho 
nu.ma das bochechas, ele come9ou a f azer incis6es horizontais e verticais, 
até que parte da bochecha tornava-se um ensangüentado de linhas cruzadas 
- quase atingindo a. polpa. Em seguida, despejou sumo de jenipapo dissol
vido na água sobre o ferimento. Depois disso, com folhas de kaona (literal
mente: ka, "planta"; ona "preta"; urna erva nao identificada) fez um em
plastro sobre o ferimento. A operac;ao era vagarosa e,. ocasionalmente, a 
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assistente trazia água numa cabac;a para lavar o sangue, de forma que 
Urukumu pudesse prosseguir o trabalho. Concluída a escarificac;ao numa 
bochecha, iniciou a outra, e a seguir passou a fazer a meia lua no queixo. 
A paciente choramingava, mas nao relutava. De vez em quando gemia: 
"ankai! ankai!" (está doendo!). 

A operac;ao durou das 9 horas d_a man.ha até as 4 da tarde. Naquela 
noite, Taniwaya dormiu em urna rede na casa de Urukumu e tarde da noite 
podia-se ouvi-~a gemendo baixinho. Seu marido encheu o cachimbo com 
folhas de algodao e soprou fuma9a sobre sua f ace. De certo modo, acredi
ta va-se que isso aliviava a dor. Eu nao vi aplicarem nenhuma compressa. 

No dia seguinte, Taniwaya apareceu na prac;a da aldeia; sua face es
tava incrivelmente inchada. Ela retornou a casa depois de um banho e 
passou a maior parte <leste dia e do seguinte deitada na rede. Contaram-me 
que por vários días ela podia tomar apenas cauím, tao dolorida estava sua 
face e mandíbula. A inchac;ao continuou por mais de urna semana. Entao, 
seus ferimentos formaram cascas, as quais nao devia co~ar com as unhas. 

' . 
Passado um mes, as cascas secas come9aram a cair e o desenho preto, ao 
modo de tatuagem, ficou estampado na f ace pelo resto da vida. 

Com razao, as mulheres Tapirapé tinham pavor desta opera9ao. Con
tam casos de mo9as que morreram em conseqüencia dela, sem dúvida de 
infec9óes secl!ndárias.78 Um dia após ter operado Taniwaya, Urukumu co
mec;ou a trabalh~r na face de Tampaputunga, que contava cerca de 28 ou 
30 anos de idade aquele tempo ( 1940) e era a única mulher madura sem 
desenhos faciais. (Tampaputunga era a viúva de Kamanaré, agora casada 
com Ikoriwantori.) Após ter simplesmente esbrn;ado o desenho com carvao 
em urna das bochechas, ela lutou para libertar-se e correu para esconder-se 
no mato. Permaneceu escondida o dia todo, só retornando a casa com a 
escuridáo da noite. As pessoas fizeram-lhe gracejos e riram da rapidez com 
que escapou. Seu marido, Ikoriwantori, n?ío foi procurá-la, nem teceu qual
quer comentário. Disseram que podia ter manifestado seu desgosto, anun
ciando publicamente que ela ficaria disponível a todos, isto é, a um estu
pro. Se nao tivesse marido, ficaria automaticamente disponível para urna 
festa de violenta9ao. Kamairahó con to u o caso de cinco mulheres violen
tadas por terem fugido da escarificac;ao. Disse-me que, algumas vezes, os 
homens violentavam urna mulher a despeito da vontade do marido. T~ndo 
desistido antes de terminada a operac;áo, Tampaputunga teria de esperar 
outro ano, caso desejasse continuá-la, pois Urukumu recusava-se a reco
mec;ar tudo de novo naquele mesmo ano, numa paciente amedrontada. 

78 Existe um pássaro noturno, cujo canto soa como "kuchan iunga! Wu! Wu!!" Os 
Tapirapé diziam que era o anchunga de urna mulher morta em urna operai;ao desse 
tipo. 
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Algumas mulheres sao conhecidas por passarem toda a vida somente 
com urna bochecha tatuada, tal como aquela que vi em 1965 na Aldeia 
Nova. Estar em tais condi9óes, em 1939-40, significava ter pouco prestígio, 
nao ser completamente respeitada por seu marido e ser ridicularizada pelas 
outras mulheres. Naquele tempo, se urna mulher sem escarifica96es faciais 
nao tivesse marido, atrairia apenas um hornero de pouco prestígio. Contudo, 
já em 1965, nenhuma mulher Tapirapé pensaría submeter-se a opera9ao. 
Quando viram as fotografías da opera9ao de Taniwaya em 1940, soltaram 
exclama96es de horror. Creio que seu assombro se deveu ao fato de maes 
e avós se terem submetido a tamanho tormento. 

No mesmo dia, após a mulher ter sido escarificada, era costume urn 
hornero, seu marido- ou irmao, submeter-se voluntária e publicamente a urna 
escarifica9ao nos bra9os e pernas com os dentes do ca9ao-bagre. A opera9ao 
era executada pelo mesmo homem que havia operado a mulher. Em 1940, 
foi o irmao de Taniwaya quern tomou a seu cargo tal obriga9ao, e Uru
kumum foi o executor da escarifica9ao. O corte corria profundo do ombro 
até o cotovelo e da coxa até o joelho. O sangue fluía livremente e a vítima 
nao devia emitir qualquer som (e nao o fez) durante o processo. Kamairahó 
comentou: "Os homens devem mostrar que também podem suportar a 
dor." 

O operador era pago por seus servi9os, mas nao havia pre90 fixo, 
sendo o pagamento considerado um presente. No caso de -Taniwaya,. seu 
marido presenteou Urukumu com um facao e dez flechas. Contudo, urna 
mulher generosa fiaria algodao e fabricaría urna rede para o executor de 
sua opera9ao. Do mesmo modo, o operador recebia presentes por escari
ficar o homem que publicamente suportava a dor por sua esposa ou irma. 
Depois da opera9~0, a jovem nao mais era. descrita como kuchan (mulher 
jovem), mas como kuchanwete (mulher completamente madura). 

Poucos Tapirapé esperavam .atingir a velhice. Ser velho era ter mais 
de 45 ou 50 anos. Mas as pessoas se referiam a indivíduos nessa faixa etária 
como se fossem senis. A atitude para com as pessoas idosas, isto é, homens 
conhecidos como marikeura e mulheres como waiwi, pode ser definida 
como "tolerante". Nao sao nem altamente respeitadas nem procuradas. Tais 
pessoas nunca usavam pintura ou decofa9ao corporal. Eram alimentadas e 
tinham urna rede, embora nao raro esfarrapada. Estavam sempre sentadas 
ao sol ou na sombra, onde f osse mais conf ortável. As velhas ficavam 
livres de todos os tabus alimentares. Em 1939, conheci somente urna mulher 
Tapirapé relativamente velha, quase cega, que parecía estar apenas espe
rando a morte. Era Tanipa, urna mulher de cerca de 60 anos. Vivía com 
a filha e o genro, mas muitas vezes levava sua rede para dormir e comer 
em urna. maloca próxima, onde vivia seu neto casado. Quando morreu, em 
1940, o pranto foi breve. 
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Quando um Tapirapé morre, seu anchunga deixa o corpo. Anchunga 
pode ser traduzido por alma, sombra, imagem projetada num espelho ou 
em urna po9a d'água, ou espírito. Anchunga ou iunga (''i" é a terceira 
pessoa do possessivo plural; assim, seu espírito) é usado para significar nao 
somente espíritos de pessoas mortas, mas também espíritos dos seres da 
água e da floresta, bem como outros seres sobrenaturais que habitam a 
floresta. 1 ungwera parece significar o "lugar dos espíritos" ou outro mundo 
especial para homens comuns. Os Tapirapé contaram-me haver um "mundo 
abaixo da terra" que nenhum Tapirapé jamais tinha visto e que os xamas 
nao conheciam, "mesmo em seus sonhos". Eles apenas ouviram falar a 
respeito desse mundo através de seus avós. Naquele mundo as con(:ii96es 
de vida sao ideais. Nao há mosquitos, ninguém fica doente, e nao ocorrem 
epidemias. Lá, as pessoas tem crian9as, cachorros, galinhas e animais de 
estima9ao. Eles nao tem facoes, pois nao há necessidade de plantar ro9as. 
''Ninguém sabe o que, onde e como .eles comem." Outros Tapirapé falaram
me de um lugar no céu para onde alguns deles vao após a morte. Existem 
grandes ro9as e muito tabaco nesse local que pod~ ser visto pelos xamas 
nos seus sonhos. Mas esse conceito de outro mundo no céu me parece sus
peito, pois o missionário Frederico, a quem tanto amavam, parecía ter-lhes 
passado essa idéia. Contudo, os Tapirapé estavam certos de que havia urna 
aldeia de xamas falecidos, situada a oeste, a longa distancia, chamada 
Maratawa ou panché iungwera (lugar dos espíritos dos· xamas). A maior 
parte dos índios pareeia acreditar que a alma ou o espírito do homem 
comum levava urna existencia um tanto errante. Algumas vezes chegava 
perto das f ogueiras dos vivos em su as aldeias, outras permanecia na 
floresta.79 

Durante minha estada entre os Tapirapé em 1939-40, presenciei a 
morte de vários indivíduos. Nao era dada muita aten9ao ao falecimento 
de urna crian9a com menos de um ano; apenas a mae chorava por urna 
noite . A morte de urna mulher velha pareceu ser algo esperado. Ela estava 
magra e debilitada e permaneceu em coma por várias semanas. As pessoas 
consideravam-na morta muito antes do suspiro final. Por ocasiao da morte 
de um hornero jovem houve considerável lamenta9ao e urna cerimonia que 
mal havia come9ado foi suspensa. Contudo, a morte de Kamanaré provocou 
a representa9ao total dos ritos funerários, do luto e de todos os comporta
mentos característicos para tais ocasióes. Kamanaré estava em pleno vigor 
da maturidade, com cerca de 35 anos, forte, belo e dono de bonita voz. 
Tinha sido líder de ca9a e das can96es da Associa9ao Pássaro Ananchá. 

79 Baldus refere-se a quatro níveis do universo Tapirapé: um mundo inferior, a 
terra que habitamos, um munao superior chamado urupema e um outro acima deste, 
denominado "perto da bananeira silvestre", que só os xamas podiam ver (1970:357). 
A visao de mundo Tapirapé é descrita em detalhes no capítulo 6. 

165 



Pouco antes de falecer havia se tornado líder de um grupo doméstico. Por 
esta razao, possuía ampla parentela e seguidores, sendo admirado por mui
tas pessoas. Sua morte abalou a maioria dos habitantes de Tampiitawa. 
Kamanaré caiu doente um dia e permaneceu na rede com febre alta, ha
vendo muita especula9ao sobre sua doen9a. Suspeitei de malária e humil
demente sugerí grandes quantidades de água e. algum quinino, mas ninguém 
prestou aten9ao ao meu conselho. Várias pessoas simplesmente vaticinaram 
urna morte prematura. Entao, nas primeiras horas da manha de 26 de 
junho de 1939, altos gritos ecoaram da casa de ·Kamanaré. Sua m'ulher saiu 
bradando "amano! amano!" ("ele está morto!"). Fui ve-lo, seus lábios 
estavam rachados e secos e ele respirava debilmente. Seus dois irmaos 
seguravam os cordoes de sua rede e se lamentavam. Eles dan9avam vaga
rosamente batendo o pé fortemente na terra. Com as notícias espalhadas 
por toda a aldeia, as pessoas come9aram a se reunir na casa. As 1 O horas 
da manha seguinte, sua irma e irmao apalparam sua cabe9a e bra9os. Ele 
estava frío. 

O corpo, ainda na rede, foi ligeiramente afastado para um lado, a 
fim de acomodar o grande número de visitantes. Sua esposa, lamentando-$e 
muito, estava prostrada em outra rede ao lado do corpo. Ao meio-dia, oito 
homens dan9avam marcando combatidas dos pés a dan9a das lamenta96es. 
A lamenta9ao era estilizada e tinha um ritmo que aumentava e diminuía, 
como se fosse unta can9ao de pesar. Perguntei se os sons que produziam 
eram "can96es da morte". ''Nao", responderam, "é um choro". O amplo 
quarto estava tomado pela poeira que subía ao ritmo das batidas dos pés 
e o constante vaivém de pessoas. 

Naquela tarde, o irmao mais Jovem de Kamanaré, Tanopanchowa, 
preparou o corpo para o funeral. O cabelo de Kamanaré foi moldado, com 
urna mistura de cera de abelha e tinta de urucu, até que tomou a aparencia 
de um boné. A fa ce f oi pintada com jenipapo. Penugens de pássaro branco 
f oram colocadas em seu peito. O corpo permanecia estirado na rede. A 
cova foi aberta diretamente sob a rede. Era suficientemente profunda para 
que a rede· pudesse ser suspensa na sepultura sem tocar a terra. Tres fortes 
galhos de bambu foram cortados. Eles funcionariam como traves, supor
tando o corpo na rede e a terra a ser colocada no topo. Entao, enquanto as 
pessoas se lamentavam, os pertences de Kamanaré eram reunidos para 
serem colocados na cova. Contei cinco facóes do mato, um arco, 15 flechas, 
um par de tesouras, urna faca de ca9a, dois pequenos canivetes, urna camisa 
que eu lhe tinha dado e algumas roupas de algodao. Em seguida, as contas 
de Kamanaré foram tiradas da caba9a onde as havia depositado. Tinha 
um cordao de contas com cerca de um metro e 20 cm de comprimento. 
Ouvi urna conversa e nao pude perceber se seus parentes procuraram sub
trair algumas contas. Mas o longo cordao rompeu-se e as 1ni9angas foram 
jogadas dentro da cova. 
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· O som da dan9a aumentou ao por do sol. A sepultura f oi fechada 
depois que colocaram tres esteiras tran9adas de f olhas de palmeira sobre a~ 
traves. As mulheres come9aram a jogar punhados de terra sobre as esteiras. 
Logo, a cova estava coberta ao nível do piso da casa, mas continuaram 
a jogar ~erra ~té um I?ontí~ulo de cerca de 60 cm de altura marcar a sepul
tura. Fo1 entao despejada agua sobre o monte para que a poeira baixasse. 
O grupo de lamenta9óes dan9ou em conjunto, atravessando a porta da 
maloca e na pra9a. Os homens continuaram dan9ando dentro e fora da 
takana e, juntando-se as mulheres, urna vez mais voltaram dan9ando a 
casa de Kamanaré. so 

. A esposa de Kamanaré, sua mae e a irma (irma verdadeira) tiveram 
naquela noite seus cabelos cortados rente a cabe9a. Tanopanchowa, s~u 
irmao mais novo, teve seu cabelo cortado tao curto quanto o das mulheres. 
Outros homens, parentes ou amigos, apararam seus cabelos "em sinal de 
pesar". O tipo característico de dan9a dos homens, batendo os pés acom
paQhado pelo "choro" estilizado e as lamenta96es baixas das mulheres, 
continuou até depois da meia-noite. Só entao, a aldeia mergulhou no silencio. 

Na manha seguinte, o~m cedo, apareceu um grupo de parentes do 
sexo masculino de Kamariaré em minha casa. Seus semblantes estavam 
sérios e pouco amigáveis. Sem pronunciar palavra alguma, tiraram das 
paredes e dos caibros um arco cerimonial, dois cestos, um diadema de 
penas de arara e urna lan9a decorada. Haviam sido feitos por Kamanaré 
e eu planejava levá-los ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Valentim 
quis reagir, mas percebi a tensao e pedi-lhe que ficasse quieto. O grupo 
pegou os objetos · e um pouco adiante tocou fogo. Explicaram-me, mais 
tarde, que era perigoso guardar qualquer pertence do morto ou qualquer 
objeto feito por ele recentemente. Guardando penas de araras que lhe 
haviam pertencido, atrairia seu anchunga para minha casa. 

Além disso, falaram-me que naquele dia os parentes de Kamanaré 
estavam em perigoso estado de animo. Estavam iwuterahu (palavra que 
significa tanto ''zangado" quanto "triste"). Os Tapirapé reconhecem que 
as pessoas morrem de um golpe dado na cabe9a com um pesado tacape de 
guerra, por serem atingidas por flecha, de um tiro de espingarda ott, 
algumas vezes, por acidente, tal como ser esmagado pela queda de urna 
árvore. Mas, a morte por doen9a é quase sempre interpretada como resul
tante de magia ou feiti9aria. Logo que alguém morria, especialmente um 
homem tao proeminente como Kamanaré, as suspeitas recaíam sobre os 
xamas mais poderosos, conhecidos pela sua capacidade de curar e ao mesmo 
tempo matar mediante feiti9aria. Deste modo, durante um dia, ao menos, 

EO Contararri a Baldus que os xamas executados, por suspeita de feiti9aria nao eram 
enterrados na casa, mas na floresta perto da aldeia, onde seus parentes podiam cho
rar por eles (1970:302). Nao tenho informa9óes sobre este assunto. 
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os parentes do sexo masculino de Kamanaré ficaran1 de péssimo humor. 
Permanecemos, Valentim e eu, ~m nossa casa, evitando-os. O xama Uru
kumu nao foi visto por vários dias e quando veio visitar-me perguntou se 
nao seria possível acompanhar-me quando voltasse ao meu país. Estava 
obviamente amedrantado. 

Pelo espac;o de duas ou tres semanas, após a morte de Kamanaré, ao 
nascer do sol ecoava o som baixo do ritual de lamentac;5es partindo de 
sua casa ·e de várias outras, onde tinha parentes do sexo feminino. Durava 
apenas algu~t-0s . Mas nessa hora triste, justamente, é que as mulheres 
voltavam-a pensar no ente que perderam. Ocasionalmente, ao por do so1, 
sem qualquer aviso, urna mulher sentaria em sua rede, lamentando-se du
rante alguns minutos pela perda do filho ou marido que morrera, algumas 
vezes havia um ano ou mais. Cinco días após a morte de Kamanaré, um 
grupo formado por seus parentes reuniu-se na porta de sua casa. Cantaram 
e danc;aram ao redor da prac;a da aldeia e desceram pelo caminho que leva 
a floresta. Retornaram silenciosamente. Champukwi explicou-me que, em
bota o anchunga deixe o corpo com a morte de um indivíduo, o espírito 
gosta de permanecer ao redor dos vivos. Os patentes de Kamanaré tinham 
levado seu anchunga para fora da aldeia. Nao se realizava urna cerimonia 
especial anual em honra do rnorto, nem havia qualquer tabu relaciopado 
ao uso do nome do desaparecido. Quando retornei em 1953, percebi que 
Tanopanchowa, o irmao. mais jovem de Kamanaré, que sofreu tao dura
mente sua morte, adotou o noine em honra do irmao. 

Durante um mes quase, a viúva de Kamanaré Iamentava-se a cada 
dia ao por do sol. A partir de entao, seu choro diário deixou de ser ouvido. 
"Agora~', disse Okané, um dos jovens, "ela terá intercurso sexual todo dia 
com homens diferentes." A viúva passou por um período de licenc;a sexual, 
antes de casar de novo. Tampanputunga, pareceu aproveitar-se efetivamente 
dos seus direitos de viuvez. Na verdade, ela exibiu um comportamento um 
tanto espalhaf a toso. Permanecía na prac;a da aldeia conversando com vários 
jovens, com os brac;os ao redor de um deles e repousando a cabec;a em 
seu ombro. Deram-me urna lista de 10 homens com quem teve relac;óes 
sexuais. Kamairahó estava com. raiva do filho da sua irma, Kanchinapió, 
que tinha cerca de 16 anos e ainda nao havia atado o cabelo, porque 
sabia-se ter acompanhado várias vezes a viúva a floresta. Pass.arlo um mes, 
mais ou menos, Tampanputunga arranjou um novo marido: um jovem, 
Ikoriw~ntorí, que deixou sua esposa-menina para viver com ela. 

Em 1965, quando visitamos a Aldeia Nova, os Tapirapé haviam 
abandonado o costume de enterrar seus mortos na própria casa. Existía um 
pequeno cemitério fora da aldeia. Foi-me explicado que poucos anos antes 
urna cientista holandesa, visitando ·os Tapirapé, havia morrido, vítima de 
urna picada de cobra. O pequeno cemitério foi feíto para que fosse enter-
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rada, e poucos dias depois seu marido morreu de ataque cardíaco e foi 
enterrado ao seu lado. O missionário, Padre Francisco, usou o exemplo do 
enterro dos dois europeus no cemitério para persuadir os índios a mudar 
seu velho costume. Nao havia qualquer cheiro nas casas · Tapirapé pela 
putrefac;áo dos corpos; nem é de maneira alguma do meu conhecimento 
que os corpos tenham causado contágios aos moradores da casa. Contudo 
a prática ofendía os brasileiros e europeus e a mudan~a dos enterros d~ 
chao da casa para um cemítério perta era urna adapta~o necessária as 
novas condi~óes. Agora que os Tapirapé já nao podiam mudar suas aldeias 
(e casas) periodicamente, foi quase urna necessidade abandonarem a prática 
tradicional de enterrarem os mortos dentro de casa. 
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13.a, b. - Exceto os velhos, todos os homens Tapirapé pintavam 
seu corpo com ;enipapo. Este motivo é chamado cha-achawa e 

representa o peixe piaba, da família Caracidae. 

6 

UM ESPfRITO PARA CADA ESTA\:ÁO 

A visáo Tapirapé do mundo sobrenatural - e seu relacionamento 
com ele - nao era bem organizada. Aquele mundo compunha-se de urna 
multidao de espíritos de animais aquáticos e terrestres, espíritos do céu, 
da floresta e dos mortos. Esses espíritos, a maioria dos quais sonsiderados 
hostis e perigosos ao homem, eram controlados e manipulados pelos 
xamas ou panché. Os Tapirapé nao possuíam verdadeiros rituais reli
giosos, se se entender pelo termo a manipula~ao de objetos sagrados e 
ora96es para influenciar seres sobrenaturais. Da mesma forma, nao tinham 
sacerdotes que, através do seu conhecimento de preces e rituais eclesiás
ticos, influenciassem e controlassem ser~s e for~as sobrenaturais. Mais 
precisamente, os xamas Tapirapé apresentavam certas características pes
soais que propiciavam urna associa9ao direta com o sobrenatural. E, com 
a 'passagem do tempo e a experiencia, eram capazes de traduzir o sobre
natural para o leigo. Os Tapirapé realizavam, também, urna série de fes
tivais ou rituais no transcorrer do ano, em que homens mascarados repre
sentavam seres sobrenaturais e os xamas exibiam seus poderes. Compa
rado com outros grupos tribais - os Zuni do sudeste dos Estados Uni
dos, por exemplo - o sistema religioso e cerimonial Tapirapé era incon
sistente. Todavía, oferecia urna visao até certo ponto coerente da rela9ao 
do homem tanto com o mundo natural como com o sobrenatural.81 

O conhecimento dos heróis culturais ancestrais e das atividades dos 
xamas é fundamental para a compreensao da religiao Tapirapé. Em ce1 to 
sentido, os heróis culturais, que criaram o mundo tal como é conhecido, 
e os xamas vivos estavam íntimamente relacionados. Na verdade, os he-

s1 E de se presumir que o pensamento religioso e a organiza~áó cerimonial a ele 
relacionada eram mais coerentes antes de 1939-40 e da severa popula9ao que se 
seguiu. Além disso, alguém mais fluente do que eu na língua Tílpirapé, em 1939-40, 
teria entendido melhor a religiáo Tapirapé, particularmente em seus conceitos mais 
abstratos. 
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róis ancestrais do passado remoto tinham sido xamas. Algumas vezes, 
. ' d h" 82 eram descritos exatamente nesses termos, ou seJa, como gran es panc es. 

Tanto os legendários heróis como os panchés contemporaneos continua
vam a viver após a morte em Maratawa, aldeia dos xamas. O alarga
mento de horizontes além · da sua experiencia direta - . conhecimento de 
povos e lugares distantes dos céus, das origens dos povos e das coisas -
chegou aos Tapirapé unicamente através das experiencias de seus heróis 
legendários e xamas. Os mitos descrevem a origem do fogo e das plan
tas cultivadas, bem como a genese das instituic;óes sociais, em termos de 
aventuras e viagens de heróis ancestrais que foram grandes xamas.83 Os 
pajés atuais viajam extensamente em seus sonhos e em transe. Eles se 
transportavam para lugares longínquos - rio Araguaia, aldeias Kayapó, 
céu, casa do Trovao - em suas "canoas" (feitas de caba9as como as usa
das pelos Tapirapé como utensílios para comer) ou voando, transfigura
dos em pássaros. Pelo fato de os Tapirapé terem ampla experiencia vicária, 
isto é, em arranjar explicac;oes através da vivencia de outros, raramente 
tentavam explicar diretamente aqueles domínios de lugares distantes, de 
seres sobrenaturais de outros tempos, ou de corpos astrais. Ao invés disto, 
recorriam as viagens e proezas de um xáma "que tivesse estado lá" para 
explicar o mundo além da própria experiencia. 

Quando em 1939 Champukwi pela primeira vez viajou comigo ao 
rio Araguaia, identificou urna grande forma9ao rochosa na boca do rio 
Tapirapé como sendo o lugar onde Panteri, um xama contemporaneo, 
vira a arara-vermelha gigante da qual os sobrenaturais arrancavam as 
penas da cauda. Da mesma forma, Opronunchwi contou-me que quando 
desceu o rio Araguaia com um padre dominicano reconheceu as corredei
ras próximas a Santa Maria do Araguaia como sendo aquelas criadas 
pelo legendário ancestral Kaowaho. Diz a tradi9ao que Kaowaho criou 
aquelas corredeiras para lembrar o ponto onde havia comido muito peixe. 

82 Minhas descric;oes das atividades xamanísticas estáo baseadas nos dados de campo 
coletados em 1939-40. Há muito tempo nao existem poderosos xamás. Para facilitar 
a exposic;ao, tenho usado panché no plural com o uso do "s" - do plural ingles. 
lsto é Tapirapé incorrto: o termo apropriado é panché-iawera (panché coletivamente). 
83 Eles partilham tais heróis legendários com os Tupi costeiros do Brasil e com 
outras tribos das terras baixas sul-americanas. Alfred Métraux (1928b:7) escreveu: 
"Pour les Tupinambá, comme pour la plupart des tribus sudaméricaines, certaines 
personnages doués d'une puissance supérieure a celle du commun des magiciens on 
été les artisans du monde tel qu'il se presentait a leur yeux, mais ils ont été souvent 
moins les créatures que les transformateurs. Je veux dire par la que, meme s'ils ont 
creé le ciel, les astres, et la terre leur oeuvre est toujours partielle et íncomplete, 
ne s'achevant que postérieurement a la suite d'incidents divers." 
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Os Tapirapé consideravam o tempo presente como sendo a terceira 
cria~ao. Duas veies antes, a humanidade fora destruída: urna vez pela 
inunda9ao e a outra pelo fogo universal. Antes daquelas catástrofes, as 
pessoas eram pré-Tapirapé e chamavam-se Karajuntuwera. Faltava aquele 
antigo povo muitos refinamentos, mais tarde trazidos para os Tapirapé 
por seus próprios heróis ancestrais. Eles comiam grande variedade de 
sementes, mas careciam de mandioca, milho e todas as modernas plantas 
da ro9a. Tampouco possuíam arco e · flecha. Nao estou· certo se os Kara: 
juntuwera viveram antes ou após a inunda9ao, porém quando ocorreu 
o grande dilúvio um homem e urna mulher subiram numa palmeira que 
crescia tao rapidamente quanto as águas e que os sustentava acima delas. 

Depois de permanecer ali por algum tempo, o ho~em come9ou a 
arpoar peixes e cobras, que fervilhavam na água, usando as longas fo
lhas da palmeira COJllO arpóes. Na medida em que matava um peixe ou 
urna cobra, as águas gradualmente diminuíam e finalmente voltavam aos 
leitos dos rios. Das primeiras cobras da enchente, contaram-me os Tapi
rapé, descenderam os Karafá. "Elas (as cobras) tinham círculos abaixo 
dos olhos" (a marca tribal tatuada na face pelos Karajá). Quatro an
cestrais parecem ter escapado ao fogo universal. Eram pássaros: . dois 
jacus, urna femea de periquito e outra do mutum. Os quatro fugiram 
para debaixo da terra e presumo que os demais Karajuntuwera foram 
destruídos. Da uniao' desses dois casais originaram-se os ampa-awa, ho
mens e mulheres . 'tal como os conhecemos hoje. 

Os heróis míticos ancestrais foram viver com os Tapirapé nessa 
época, is to é, após o f ogo e a inundac;ao. Nao está claro em que se
qüencia viveram como homens entre os Tapirapé, mas o fizeram há muito 
tempo. Ao invés de criadores, foram todos transformadores da vida na 
terra, ou seja, nao criaram o homem, os produtos da roc;a e o fogo. 
Contudo, modificaram as condi99es de vida dos Tapirapé, trazendo plan
tas ou ·transferindo a posse dos fenomenos naturais. Pouco sei a~ respeito 
desses heróis ancestrais. Seus nomes foram ·mencionados apenas de ma
neira efemera e nunca pude coletar urna lenda completa concemente a 
sua passagem na terra. Tal é o caso de Kaowaho, a quem Opronunchwi 
atribuiu as corredeiras do rio Araguaia.84 Os mitos sobre outros heróis 
ancestrais, tais como Apuwenonu, Petura, Imanawungó, Anchopeteri e 
os gemeos Tomatochiri e Mukwura-ura eram melhor conhecidos e posso 
lembrar razoavelmente narrativas coerentes de suas notáveis proezas. 

84 Kaowaho parece ter sido o ancestral de um dos Grupos de Festa (ver capí
tulo 4). 
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Entre os heróis míticos, Petura foi dos mais importantes. Trouxe 
muitos bens para a humanidade e transformou o mundo com suas arti
manhas. Por exemplo, roubou o fogo do urubu-rei e doou-o a huma
nidade. Antes disso, os homens sofriam com o frio e nao podiam co
zinhar. Para obter o fogo, Petura deitou-se, agindo como se estivesse 
morto .. Os vermes cobriram seu corpo e o urubu-rei apareceu para se 
banquetear com os vermes. Primeiro ele trouxe o "fogo vermelho", de
pois o "f ogo amarelo" e em seguida o "fogo pre to"; quando o urubu-rei 
estava inchado de comer vermes, Petura pegou o "fogo vermelho" e 
correu. O urubu-rei gritou: "Traga-o de volta e poderemos comer milho". 
Mas Petura replicou: "Nao. A partir de agora voce só comerá carne 
putrefata". Em conseqüencja, hoje os urubus nao comem milho. 

Petura também roubou o dia ou a alvorada das corujas. Antes disso, 
reinava a escuridao, e os homens tinham medo de ir a ro9a porque as 
on9as podiam atacá-los. Petura viajou para a casa da coruja que fi
cava muito distante dormindo várias vezes pelo caminho. Na chegada, 
ela lhe mostrou o lugar onde poderia pendurar a rede. No dia seguinte, 
observou a coruja .tirar a "manha" de um saco. Convidou-o a acompanhá
la a ro9a, mas ·Petura desculpou-se, alegando estar com os pés doloridos 
da viagem. Naquela noite, ele roubou o saco contendo a luz do dia e 
fugiu. Agora as corujas nao tem a luz do día e só podem enxergar no 
escuro. 

Petura é autor de outras fa9anhas, porém de menor importancia. 
Roubou o jenipapo do macaco e os Tapirapé come9aram a usá-lo para 
fazer tirita preta. Aprendeu a fazer borduna de guerra com o tamanduá. 
Como o tamanduá estava fazendo urna borduna para matá-lo, ele o cas
tigou enfiando-a no anus (por isso o tamanduá tem cauda comprida). e 
empurrou um pau duro em suas narioas (daí o tamanduá ter nariz 
longo e curvado). Ao encontrar o jabuti, perguntou: "Onde fica sua 
casa?" Quando o animal respondeu-lhe que nao tinha casa, Petura tirou 
a casca da árvore e fez a "casa" do jabuti (isto é, sua carapa9a). Agora o 
jabuti anda devagar carregando sua casa, e pode facilmente ser apa
nhado pelos Tapirapé. Petura encontrou-se com a ema, que estava abrindo 
urna grande clareira na floresta para fazer ro9a. Essa clareira trans
formou-se na regiao de savana, onde ela habita. O herói cultural ajudou-a 
a abrir a clareira, trabalhando mais rápido do que a ema, embora esta 
usasse um facao de mato e urna enxada de a90. A ave ofereceu-se para 
negociar os instrumentos e Pe tura deu-lhe urna faca e urna enxada de 
barro em troca das ferramentas de a90, as quais passou aos Tapirapé.85 

85 Nao fa~o idéia qual seria a versao original desta lenda antes dos instrumentos 
de metal terem sido introduzidos entre os Tapirapé. 
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Petura deixou os Tapirapé, mas continua vivo. Algumas pessoas in
formaram-me que vive em Maratawa com alguns dos mais poderosos xa
mas; soube por outros que vive no céu.86 Onde quer que esteja, nao 
morre nunca. Revive seu ciclo de vida como o ciclo das . esta9oes. No 
início das chuvas, de outubro a dezembro, Petura é um menino (konomi). 
Durante as chuvas pesadas de janeiro a mar90, é um adolescente (churangi). 
Em abril e maio, quando as chuvas . diminuem, é um hornero maduro 
(awach~wete) e ao aproximar-se o fim do ano transforma-se em pessoa 
idosa (marikeura). Contudo, quando o ano recome9a com as refrescan
tes chuvas de outubro, Petura inicia novo ciclo de vida. Ele simboliza 
o ciclo· agrícola anual. Ou seja, os Tapirapé plantam quando Petura é 
jovem (out~bro-novembro) e colhem a maior parte da safra quando se 
torna hornero maduro (maio-juriho). 

Outro famoso herói cultural foi Apuwenonu, que desceu do céu 
p~ra viver com os Tapirapé. Tomou urna esposa dessa tribo com a qual 
teve um filho chamado Imanawung9. Trouxe consigo mandioca, milho, 
amendoim, iñhame, algodao ·e todas as outras plantas que os Tapirapé até 
hoje ctiltivam. Os índios nao sabiam como plantá-las, por isso Apuw~
nonu . chamou · alguns pássaros, tais como a gar9a-branca, o pato-do-mato, 
os periquitos e muitos outros para ajudar na to9a. A esposa de Apuwe
nonu ensinou os Tapirapé a tratar o algodao de modo que pudessem 
tecer redes e ornamentos para o pulso e tornozelo. Quando Apuwenonu 
ficou velho, deixou · os Tapirapé, levando consigo seu filho Imanawungó. 
Amb~s tornaram-se estrelas. Os Tapirapé apontam no céu Apuwenonu e 
seu filho.87 A mulher· de Apuwenonu, Anuntero, foi carregada pelas águas 
e, segundo dizem, transformou-se em boto. 

l~ sobretudo através dos seus heróis culturais míticos e dos xamas 
que viveril hoje (os dados sao de 1939-40) que os Tapirapé explicam a 
existencia do sol, da lua e de outros corpos celestiais. Como o sol é ma
cho, a lua é femea! No mito, ambos sao considerados gente e recebem 
nomes humanos. O sol chama-se Ancheriko e a lua Tamparawa. A lua, 
irma do sol, casou-se com Anchopeteri, um legendário ancestral dos Tapi
rapé. Com ele os Tapirapé aprenderam que o sol é um hornero velho 
e careca. Ele viaja através dos céus usando um grande diadema de penas 
de arara-vermelha. Desde esse tempo mítico, penas de arara sao consi
deradas "quentes"; conseqüentemente, os diademas emitem calor. Cada 
noite, após coxear através. de sua órbita diária (o céu é descrito como 

u Suspeito de que essa informa9áo se deve ao trabalho do m1ss10nario Frederick 
Kegel, que explicou aos Tapirapé que ·Jesus Cristo e Deus vivem no céu. 
~' Pareceu-me que Apuwenonu é Venus e Imanawungó, Vega. Mas eu tinha precá· 
rios mapas do céu em 1939-40. 
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"irregular", ten do espinhos nos pés) ele volta para debaixo da terra, a 
leste de sua casa em Maratawa. Come pouco e, após algum tempo, parte 
de novo. Foi-me <lito que o sol esbofeteou sua irma lua em pleno r_osto 
por causa do seu comportamento adúltero. A mao do sol estava umede
cida com jenipapo, daí as marcas sobre a face da lua.88 

De início, Anchopeteri nao podia ter intercurso com a lua, sua es
posa, porque ela tinha urna piranha na vagina que destro9aria seu penis. 
Por causa disso, lavou a vagina com timbó, veneno usado pelos Tapi
rapé para matar peixes. Apesar disso, ainda tinha medo. Pediu entao a 
um macaco para ter urna rela9ao sexual com a lua. Quando verificou 
que a piranha havia morrido, copulou com sua esposa. 

Anchopeteri trouxe fumo e lenha para os Tapirapé. Ensinou-os a 
lu_ta corporal e muitas can9óes. Foí Anchopeterí quem encontrou os pás
saros (e outros animais) dan9ando e cantando na floresta. Esse evento, 
que me foi contado por dois velhos Tapirapé, é que deu origem as 
Associa96es Pássaros .dos Homens (ver capítulo 4). Nao ficou claro se os 
Tapirapé acreditara que Anchopeteri vivía no céu ou em Maratawa, de-
pois de sua morte. . 

Os . Tapirapé falaram-me dos gemeos Tomatochiri e Mukwura-ura, 
filhos de Mukwura. De acordo com este m'ito, um. herói ancest~al fo\ 
viver longe, em dire9ao ao nordeste, talvez em Maratawa.89 Deixou para 
trás sua mulher grávida, que logo deu a luz a um filho, também chamado 
Mukwura. Ela decidiu procurar. o marido levando o filho consigo. 
Mukwura, que era um filho perverso, indicou-lhe a dire9ao errada. Urna 
noite, Mukwura copulou com a mae, que ficou grávida de gemeos. Nas
ceram dois meninos, Tomatochiri e Mukwura-ura, justament~ antes da 
mae ser morta pelos anchunga-aiuma (espíritos das águas, sem oJhos, 
que dan9am ao redor de um pote de água fervendo). Esses anchunga 
convidaram a mae dos gemeos para dan9ar, e durante a dan9a empurra
ram-na na água fervendo. Os gemeos, milagrosamente, atingiram a viri
lidade quase da hoíte para o dia. Vingaram sua mae, matando os an
chunga. Entao, seguindo as instru96es do jaco-gigante, encontraram o ca-

88 Em outra versao <leste mito, o sol e a lua tem rela¡;:óes incestuosas e Anchopeteri 
casa com a filha deles, nao propriamente com a lua. Pelo fato de o sol e a lua terem 
cometido incesto, estao sempre distantes um do outro no céu. O sol está no firma
mento quando a lua está embaixo da terra retornando para sua casa a leste; e quando 
o sol chega a Maratawa, a lua está no céu. 
89 Nas duas versóes que registrei <leste mito nao se menciona o nome . do herói 
ancestral. Entretanto, esta estória é conhecida, contada por vários grupos Tupi, na 
qual o herói é geralmente chamado Maíra (Métraux, 1928b; Wagley e Oalvao, 
1949:137 ss.). 
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minho para a casa do "pai" (de fato, seu "avo", mas no mito é éhamad 
"pai"). O pai deu a Tomatochiri o arco e flecha que ele trouxe de volt~ 
para os Tapirapé e deu a Mukwura-ura, . que se tornou o ancestral dos 
brasileiros, as armas de fogo.90 Ambos eram homens formosos, mas TÓ
matochiri (o Tapirapé) tinha pele clara e Mukwura-ura (o brasileiro) 
escura (isto é, ipion, "azul ou preta"). ' 

As proezas dos heróis culturais ancestrais explicam o mundo co
nhecido pelos Tapirapé; mas o mundo dos espíritos lhes é ·explicado 
por seus xamas. Como digo no capítulo 5, estes espíritos sao conhecidos 
pelo termo genérico anchunga,91 que pode referir-se as almas dos hu
manos, aos espíritos dos animais ou os do céu e da floresta. O Tapi
rapé comum, sem qualquer qualifica9ao xamanístíca, podía algumas vezes 
encontrar anchunga de indivíduos mortos. Tais "fantasmas" costumam 
viajar ·a noíte, e, s<?bretudo na esta9ao chuvosa sao atraídos _pelo calor 
das casas dos viventes, porque sao essencialmente "frios". Disseram-me 
que, quando um "fantasma" encontra urna pessoa, pode jogar urna ·súbs
tancia (poeira, por exemplo) sobre ela, derrubando-a por perda dos sentidos 

Durante minha estada em 1939-40, vários Tapirapé viram fantas
mas. Urna mulher viu um deles tomando banho num igarapé, quando 
foi bus.car água após o por-do-sol. Um homem, que d,ormiu sozinho na 
ro9a, v1µ o fantasma de urna pessoa morta há mais de)dez anos. ·contou 
que: "Era branco, nao tinha olhos e ainda tinha urucu no . cabelo".92 

Disseram-me qu& os fantasmas dos que haviam morrido há muitos anos 
"nao tinham carne, apenas ossos". Dessa maneira, as pessoas tinham 
medo de se · aventurarem a noite além da pra9a da aldeia ou mesmo da 
luz da fogueira. Contaram-me ainda que, após um período indetermi
nado, estes espíritos errantes encarnavam-se em animais e pássaros, tor
nando-se sapos, veados ou pombos. 

Os xamas nao temiam os fantasmas dos . mortos, dos· espíritos · do 
mundo animal, nem mesmo dos· espírítos malignos da floresta. Em seus 
sonhos e transes, induzídos pelo fumo, os xamas encontravam fantasmas 
e outrqs anchunga. A iunga (alma) podia libertar-se do eté (corpo) e 
mover-se livremente no espa90 e no tempo durante os sonhos e tr~nses. 
Obviamente, qualquer um podía sonhar, mas sonhos em quantidade po
diam ser um sinal de um potencial poder xamanístico. Os leigos que 

9) No início do século XVII, Claude d'Abbeville registrou informa¡;:óes da mesma 
natureza entre os Tupinambá, ou seja, que seu ancestral havia seleoionado "uma 
espada de madeira"; enquanto o ancestral europeu pegara uma de metal (s.d.:251-52). 
91 Registrados como anhanga ou aygnan pelos cronistas portugueses e franceses que 
escreveram nos séculos XVI e XVII sobre os extintos Tupinambá da costa brasileira. 
92 Ver o Capítulo 5 para a descri~ao da prepara~áo do corpo para o ·enterro. 
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sonhavam com freqüencia ficavam temerosos, pois nao se consideravam 
pertencentes aó mundo sobrenatural. Champukwi, que nao era um xama, 
demonstrou grande ansiedade quando viu perigosos anchunga em seus 
sonhos. Ele disse: "Nao sou um xama, estava com medo e corrí, senao 
eles teriam me matado." 

Somente os xamas detinham o poder sobrenatural de mover-se livre
mente no mundo dos sonhos, dos fantasmas e demonios. Para um xama, 
os fantasmas eram amigos e .seu poder aumentava a medida que confra
ternizava ou, ao contrário, derrotava em combate os espíritos da flo
resta. Após a visita em sonho, os espíritos demoníacos podiam tornar-se 
auxiliares familiares, obedientes ao pedido de ajuda do xama. Ou inver
samente, podía derrotar perigosos anchunga. Transformando-se em pás
saro ou lanc;ando-se no ar em . sua "canoa", o xama podía viajar as 
aldeias dos fantasmas, as casas· dos espíritos demoníacos, ou a lugares 
terrenos, tais como as aldeias dos Kayapó, Karajá ou a povoados dos 
brancos. O tempo nao constituía obstáculo; nos poucos minutos de sono 
ou transe o xama podía experimentar aventuras de tres ou quatro dias 
de dura~ao. 

· Os Tapirapé falaram-me de um grande xama chamado Waré que 
viveu no passado distante. Insistiram em dizer que nao era um herói 
c~ltural ancestral como os anteriormente · descritos. Waré nao transfor
.mou o mundo. físico., mas o mundo dos espíritos. Matou muí.tos an
.chunga perigosos. Champukwi, tentando explicar as atividades de Waré, 
disse-me: "Ele matou todos os anchunga lá (apontando para o sul), mas 
nao matou todos lá (apontando para o norte)". Hoje, Waré vive em 
Maratawa e "Panteri o tem visto lá ". Todavia, as lendas concernentes 
a · Waré retratam-no como trickster, isto é, trapaceiro que combateu os 
perigosos espíritos demoníacos da floresta, tornando o mundo dos espí
ritos seguro para os Tapirapé. 

Em suas viagens de sonho, Waré encontrou muitos anchunga. Urna 
vez, encontrou os anchunga chamados "aqueles cu jo anus tem um desenho 
geométrico" .93 W aré construiu urna tocaia (peque na cabana fe ita de copa 
de palmeira) onde sabia que o perigoso espírito viria beber água. Quando 
o espírito chegou, Waré enfrentou-o. Dirigiu-se a Waré como "amigo" 
(tuhawa) e sugeriu que tivessem coito anal. Waré teve intercurso com 
o demonio, mas quando terminou pulou das costas do anchunga e correu. 
Waré pegou um veado, colocando-o em seu lugar. O anchunga penetrou 

93 Ei kwana pu pé kwanchiana mae, em Tapirapé. Kwanchiana é o nome dado aos 
desenhos geométricos usados na decorayáo do corpo e também gravados na superfície 
das cabayas . 
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o anus do veado, mas durante o intercurso descobriu que ·pao era Waré, 
que havia escapado. O demonio perseguiu W aré, que subiu numa grande 
árvore e escondeu-se em um ninho de arara. Este o viu e disse: "Des~a, 
pois eu o comerei" .94 En tao o anchunga subiu na árvore, mas quando 
estava perto de W aré apareceram tres araras-brancas que bateram suas 
asas sobre ele, fazendo-o cair e morrer. 

W aré matou todos os mqmupi ank anchunga - espíritos que ma
tavam os Tapirapé e be]?iam-lhes o sangue. \Varé procurou a aldeia 
deles e, ao chegar, convidaram-no a beber cauim, chamando-o "amigo". 
Ele se recusou a beber o cauim porqµe sabia ser feíto de sangue.· Viu 
espíritos de mulheres fazendo pasta de urucu.· Urna ·mulher ofereceu-se 
para esfregar urucu em sua cabeleira e em seus pés porque ele estava 
muito cansado. Waré recusou, pois cheirando o urucu verificou que era 
sangue. Entao, pegou o tacape e matou homens, mulheres e crianc;as. 

Waré encontrou outro espírito maligno na floresta, que parecía · um 
homem e também fingiu 'ser seu "amigo". Cac;aram · juntos e por acaso 
encontraram um quati, que estava se escondendo numa toca no alto de 
urna árvore. Waré subiu na árvore e matou o quati, mas ao descer o 
anchunga golpeou-o com um tacape. O espírito colocou Waré e o quati 
em seu cesto-cargueiro e partiu para casa. O fardo estava muito pesado 
e quando sentou para descansar, Waré fugiu, . colocando pedras em seu 
lugar e levando o quati consigo. Waré voltou para casa e deu o quati 
para sua sogra assar. Porém, quando o anchunga chegou em casa, seu 
filho encontrou as pedras em lugar do quati e Waré. Entao, o anchunga 
foi para a aldeia de W aré e encoritrou ·a sua sogra queimando o pelo 
do quati para depois assá-lo. O anchunga matou-a, en.fiando a lanc;a no 
anus até a pónta aparecer na sua boca. A princípio, · W aré nao sabia 
que estava morta: "Ela permaneceu em pé e parecía estar rindo". Ouando 
percebeu que havia sido assassinada, ficou irado. Correu a aldeia do 
anchunga e matou homens, mulheres e crianc;as. 

Entre outras proezas, Waré matou os anchunga que tinham · um 
penis "tao grande quanto o tronco de urna árvore". A cada dia, eles 
se dirigiam a urna lagoa para lavar a genitália, repetindo sempre: "Kuchi! 
Kuchi! Eu quero urna mulher. Eu quero· um homem." Waré fez um 
pó de pimenta vermelha e espalhou-o na lagoa. Quando os anc.hunga 
foram lavar a genitália, a pimenta queimou-as. Gritaram e correram, 
morrendo logo depois. Outro espírito maligno da floresta encontrou Waré 

94 A palavra para "comer" e para "ter rcl~óes sexuais" é a mesma. 
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coletando frutas de um inajazeiro.95 (Era o avo da palmeira inajá e seus 
frutos eram enormes.) "Venha ter intercurso comigo, meu amigo", disse 
0 anchunga. "Nao", respondeu Waré, "tenha intercurso com sua esposa". 
o demonio come9ou a subir na árvore, mas Waré jogou um fruto gi
gante de inajá no anchunga, matando-o. 

Waré viveu há muitos anos, mas foi-me <lito que os xamas Tapi-
. rapé mais recentes também tiveram experiencias apavorantes em suas 
viagens em sonho. As v~soes em sonho dos xamas que conheci em 1939-
40, erám similares aquelas dos heróis ancestrais e as proezas legendárias 
de Waré. Contudo, nem sempre o xama matava os anchunga, mas os 
atraía como "amigos" e eventuais ajudantes. Ikananchowi, um pode
roso xama que morreu alguns anbs antes da minha visita em 1939-40, 
teve tal experiencia em sonho. 

Nesse sonho, lkananchowi caminhava pelas margens de um grande 
' lago nas profundezas da floresta. Lá, ouviu cachorros latindo e correu 

na direc;ao do som até que encontrou vários espíritos da floresta da es
pécie munpi anká. Estavam arrancando pedac;os de urna árvore para 
alimentar-se. Falaram com Ikananchowi e o convidaram a voltar com 
eles para sua· aldeia situada no lago. Nesta aldeia, ele viu periquitos 
e muitos socós (Butorides, sp.), mantidos como animais de estimac;ao. 
Os anchunga tinham vários potes de cauim e convidaram lkananchowi 
para comer com eles. Ele recusou ao verificar que a bebida era feita de 
sangue humano. Ikananchowi viu um espírito bebe-la e vomitar sangue. 
Outro espírito tomou cauim de outro pote e imediatamente expeliu san
gue pelo anus. Ikananchowi observou, ainda, os espíritos vomitarem suas 
entranhas e jogá-las na cabac;a, mas percebeu que era apenas um tru
que; nao morriam, pois possuíam intestinos sobressalentes. Após sua 
visita, os munpi anká chamaram Ikananchowi de "pai" e este tratou-os 
como "filhos". ·Visitava-os freqüentemente em seus sonhos, tendo sempre 
um munpi anká por perto. Quando Ikananchowi danc;ou e cantou n~ 
cerimonial xamanístico anual contra o trovao (ver a seguir), pintou seu 
peito e queixo com urucu vermelho, representando o cauim de sangue 
que escorreu da boca dos munpi anká após vomitarem, e em suas can9óes 
chamou aqueles espíritos para ajudá-lo. Outros xamas que conheci em 
1939-40, tinham espíritos familiares, mas nenhum possuía espíritos tao 
poderosos quanto os munpi anká de Ikananchowi. Por isso "as pessoas 
tinham muito medo de Ikananchowi, pois esses anchunga sao muito 
perigosos ", disse um. Tapirapé. 

95 A palmeira inajá produz um fruto muito apreciad~ pelos Tapirapé. 
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Em outro sonho o xama Ikananchowi encontrou espíritos da flo
resta chamados areya. Tinham cabelos longos enrolados no alto da ca
bec;a e carregavam urna flecha para os arcos com a · qual matavam ho
mens. Os areya estavam prestes a atirar no xama, quando ele gritou: 
"Nao, eu sou um xama." Nao o feriram; ao invés disso, deram-lhe co
mida e ajudaram .. no a voltar a aldeia através do emaranhado da floresta. 
Outro xama tinha anchunga anuawa familiares. Estes demonios da flo
resta tem . olhos protuberantes e queixos pontudos. Matam os Tapirapé 
agarrando-os por trás quando os índios caminham desprevenidos pela 
mata, colocando suas maos na boca da vítima e pondo seu queixo agudo 
na parte posterior do seu pescoc;o. Um homem agarrado por um desses 
anchunga ·morre de assombro e gaguejando por se tornar incapaz de 
falar. Assim, embora encontrado com vida, nunca poderá explicar o que 
Ihe aconteceu. Um xama com familiares tao perigosos protegía sua laici
dade colocando esses espíritos sob controle. 

Um poderoso xama podia ter vários espíritos familiares. Sua res
ponsabilidade e prestígio aumentavam na proporc;ao ao número e forc;a 
desses espíritos. Panteri, provavelmente o mais poderoso xama vivo, em 
1939-40, recebia a visita de várias espécies de duendes em seus sonhos. 
Ele também costumava visitar as aldeias dos fantasmas nos seus sonhos. 
Visitou os anapi anchunga, seres com penis enormes com os quais ma
tavam as pessoas por sodomia e cópula. Certa vez, em seus sonhos, 
Panteri viajou através de urna alta cadeia de montanhas ao norte da 
regiao Tapirapé, onde esteve com os fantasmas dos hostis Kayapó. Estes 
fan.tasmas inimigos, que também se tornaram seus familiares, disseram 
que o previniriam quando os Kayapó fossem atacar os . Tapirapé. Nova
mente, em um de seus sonhos, Panteri viajou dois dias através de urna 
densa floresta onde nao havia ca.minho algum. Subitamente, viu-se na 
boca do rio Tapirapé, onde este desemboca no rio Araguaia. Numa co
lina próxima, visitou anachoiva, um papagaio-vermelho gigante do qual 
os seres sobrenaturais e as almas dos xamas mortos obtinham seu eterno 
suprimento de penas vermelhas para seus adornos.96 

Panteri também esteve com os demonios da floresta chamados peropi 
awa, que tinham 'o poder de provocar febre nos Tapirap~. ~obre est~ 
visita a "casa" deles, relatou o seguinte: "Eu vi muitos an1ma1s de .esh
ma9ao: periquitos, papagaios, e ..putros xerimbabos. . . Nunca os ttnha 
visto antes. Vi também urna paca. A paca estava gripada e tremendo. 

. . 

96 Os heróis ancestrais o trováo (ser sobrenatural) e as almas dos xamas falecidos 
' . lh que eram tidos como possuidores de abundante supnmento de penas verme as, o 

causava grande inveja aos Tapirapé. 
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Tinha febre e calafrios; sabia que todos os Tapirapé teriam febre. Disse 
a muitas pessoas que isto ocorreria, mas nada podia fazer." Durante 
muitas de suas viagens em sonho, Panteri também visitou Maratawa, a 
aldeia dos ancestrais míticos e de falecidos xamas. Conheceu igualmente 
muitas povoa95es brasileiras no rio Araguaia. 

Dizia-se, a respeito de certos xamas, que realizavam freqüentes via
gens ao céu em suas "canoas" e que tinham o poder de controlar corpos 
celestes. A· Vía-Láctea era considerada a "Estrada do Panché". Urna vez, 
comparando seus poderes com os de outro, um pajé informou que so
nhava somente ao nível da terra. Por conseguinte, nao era tao pode
roso quanto aquele, que sempre viajava pelo céu. Outro xama afirmou 
que visitara as Pleiades e Kapia chawana, a "On9a dos Céus". Acre
dita va-se que muitas on9as terrestres, enviadas pela ·"On9a dos Céus", 
rondavam os arredores da aldeia quando um xama morria. Contaram-me 
também que quando o poderoso xama W antanamu morreu o "sol era 
grande e vermelho como o sangue do xama"; ele estava "quente" e 
"raivoso" porque o xamá havia f aiecido. 

Os Tapirapé relatara grandes escaramu9as entre fortés xamas, cada 
qual apoiado por seu séquito de espíritos. Durante· minha estada entre 
os Tapirapé correram rumores de um possível combate entre Urukumu e 
Panteri, os dois mais poderosos xamas de entao. Muitos acreditavam 
que a raza o dessa hostilidade f oi a morte por feiti9aria de um amigo 
pessoal de Panteri, atribuída a Urukumu. Um homem chegou a descre
ver-me como seria o combate. 

1

" Panteri. fumará muito tabaco e irá dormir 
em sua rede. Em sonho, atingirá com sua canoa o alto de urna mon
tanha. Dali, olhará em torno até enxergar a alma de Urukumu. Jogará 
. k . 97 seu an ungztana, que envolverá a alma de Urukumu, carregando-a a 
fo~9a para o céu." A partir de entao, os vários poderes familiares dos 
do1s xamas se apressam em ajudá-los. Poi nesse ponto que o narrador 
visualizan~o a possível batal_ha, enumerou as for9as que viriam ajuda; 
cada xama. Um deles, cuj~ alma tivesse sido capturada desta forma, 
passava a sentir calafrios e febre, morrendo em seguida. Em seu último 
alento .sussurrava ~través de urna can9ao, que estava deixando a terra 
e, poss1velm~nte, mesmo arquejante pronunciava o nome do xama que lhe 
causara a morte. Ambos os xamas, envolvidos no ruidoso combate, ne-
gavam qualquer participa9ao ou inten9ao de realizá-lo. · 

97Q k., . 
an un.gitana e um adorno cerimonial de cabe9a, feíto de tres ou quatro longas 

penas cauda1s de papagaio e usado pelos Tapirapé inclinado para trás, atado ao curto 
penteado "rabo de porco". . 
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.. Como era de se esp:r.ar, os métodos que, segundo se alega, eram 
utilizados na luta c~mpettttva. entre xamas, também podiam ser empre
gados contra um le1go. Acred1tava-se que os xamas roubavam as almas 
que vagavam durante o sono. O xamá podia lan9ar seu ankugitana para 
golpear a cabe9a da alma da vítima _ou amarrá-la e carregá-la. Aquele 
cuja alma ficava incapacitada ou aprisionada, morria logo. Um xama 
podía recorrer aos espíritos familiares malignos da floresta para lidar 
com sua vítima, ou em sonho, atirar rio seu espírito pequenas flechas 
que, em algumas circunstancias, causavam a morte e em outras semente 
feridas. Outro modo de agredir suas vítimas consistía em jogar ossos de 
peixe (ipira kunija) ou vermes corrosivos (unaká ou awai) que podiam 
causar-lhe doen9as ou mesmo a morte. o tratamento consistía em 're
mover do corpo da víti~a essas flechas malignas, os ossos de peixe e 
os vermes.98 

Como disse, os Tapirapé que morriam de doen9a . eram geralmente 
considerados vítimas de feiti9aria e a cada morte as suspeitas recaíam 
sobre um xama.99 Nos casos de morte de urna crian9a ou mulher de 
status inferior; as mesmas suspeitas eram levantadas, mas logo desapa-
reciam. Contudo, quando o morto era um homem de prestígio, seus ir
maos, filhos ou filhos de sua irma, tornavam-se irascíveis e assassinavam 
o xama de quem desconfiavam. Algumas vezes, após urna série ·de 
mortes sucessivas, as suspeitas recaíam sobre. um xama forte e famoso, 
decidindo os Tapirapé, informalmente, que ele devia ser morto. A maioria 
dos assassinatos por vingan9a ocorria nos primeiros dia.s após a morte de 
um indivíduo, quando os parentes ainda estavam "tristes" e "raivosos" .

100 

Passada a primeira fase do luto sem manifesta9ao de violencia contra 
o xama, a ira a ele dirigida esvanecia e, pelo meno.s temporariamente, 
ficava fora de perigo. Desta forma, após o falecimento de um homem 
de prestígio, tanto Urukumu quanto Wantanamu, panchés com poder 
suficiente para serem objeto de suspeita, deixavam de circular nas proxi-

98 Doen9as e outros infortúnios, eram atribuídos pelos Tapirapé a feiti9aria. Por 
conseguinte, um xama era responsabilizado por eles . Entretanto, a feiti9aria 
era considerada urna prática realizada pelos xamas em seus sonhos ou transes. Assim, 
ela nunca era conscientemente praticada. Que eu saiba, náo havia encantamentos 
ou dispositivos mecanices para a deliberada indur;áo da magia negra. 
9-J Meus informantes admitem que as pessoas podem ser infectadas por outras, como 
no caso do resfriado comum que reconhecem ser urna doen9a transmitida pelos bran
cos. Mas creem que urna pessoa que tem gripe vagarosamente fica curada se nenhum 
feiticeiro interferir. 
100 Um Tapirapé usou a palavra iwuterahu para descrever a condir;á~ de. cólera e 
tristeza. 
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rnidades da aldeia. W antanamu saía a pescar na savana e ali perma
necía até que os irmaos do morto se acalmavam. 

Em 1939-40, conheci oito homens que tinham assassinado panchés, 
0 que atesta a freqüencia de vinganc;as desse tipo. Meu informante 
Kamairá, que contava aproximadamente 35 anos em 1939-40, lembrava 
os nomes de dez xamas que tinham sido assassinados.101 Durante sua 
juventude, ele próprio assassinara um xama chamado Panchewani por 
julgá-lo responsável pela morte de seu irmao mais moc;o. Indo a casa 
do xama, dois dias depois que seu irmao morreu, Kamairá encontrou-o 
adormecido e matou-o com várias flechadas no abdomen. Segundo di
versos informantes, a seqüencia de mortes que estava ocorrendo na al
deia cessou, provando a culpa de Panchewani. Em outro caso, o assas
sino de um xaina escondeu-se na floresta e atirou quando este se dirigia 
a ro9a. Um terceiro, foi espancado com um tacape até morrer, quando 
sentado com sua família na prac;a da aldeia. Dois Tapirapé que cheguei 
a conhecer, assassinaram mulheres xamas, espancando-as com o tacape. 
As kuchananché (kuchan, "mulher"; panché "xama") tinham, geralmente, 
morte· violenta, porque, de acordo com meus informantes, eram perigosas. 
Disse-me um deles que "sonham mais que os homens pajés e nos seus 
sonhos matam muitos Tapirapé". Paradoxalmente, tres dos mais podero
sos pajés que conheci em 1939-40 tinham assassinado xamas na juven· 
tude e pelo menos dois deles corriam perigo de vida, porque eram consi
derados basta~te poderosos, e portanto suspeitos de ter "maus sonhos". 

Meus informantes nao se lembravam de nenhuma ocasiao em que 
um pajé assassinado tenha sido vingado desde logo por seus parentes .. 
Disseram-me, . contudo, que um xama que tivesse vários irmaos adultos 
(isto é, irmaos verdadeiros), suficientemente fortes para vingá-lo, geral
mente nao era assassinado. Um pajé poderoso empe.nhava-se em formar 
um grupo doméstico unido para protege-lo. Os Tapirapé nao se lembraram 
de que xamas assassinados tenham sido vingados por seus espíritos f ami
liares, embora um homem insistisse que os xamas eram assassinados so
mente por pessoas dominadas por intensa raiva ou desgosto, pois nor-
1nalmente tinham medo dos espíritos auxiliares dos xamas. 

Ritos especiais eram realizados por aqueles que assassinavam um 
xama. Destinavam-se a protege-lo,· e o restante da tribo, contra possíveis 
represálias. No dia seguinte ao crime, o assassino devia ficar na sua 
re<le, comer barro-branco (uwu chinga) e tomar urna bebida fermentada, 
feíta com a fervura -dos ornamentos da perna de um homen1. Tinha que 

101 No período de vida de Kamairá deu-se a terrível e intensa despopula9ao dos 
Tapirapé em conseqüencia das doen9as, antés desconhecidas, trazidas pelos brancos · 
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ingerir a bebida até vomitar, a fim de limpar seu corpo "do sangue do 
xama". O executor do pajé devia escurecer todo o corpo com jenipapo 
e esfregar tinta vermelha de urucu em seu cabelo. Além disso, cumpria 
escarificar o peito, bracros, coxas e as costas com os dentes do peixe
cachorro ou da cotia, da forma como o fizera quando rapazote a fim de 
tornar-se um adulto forte. A partir de entao, a cada ano, durante a 
cerimonia anual da colheita (maio e junho), todos os executores tinham 
de beber kawió1º2 até vomitarem novamente, limpando-se do sangue do 
xama até a próxima colheita. 

Exatamente um ano depois de ter deixado a aldeia de Tampiitawa, 
recebi carta de Valentim Gomes, que ali retornara para curta visita. 
Relatou a execuc;ao de Urukumu, poderoso xama ao qual fiz aqui inú· 
meras referencias. O duvidoso duelo xamanístico travado com Panteri 
nao causo u sua morte. Valentim inf ormou-me que em 1940-41, durante 
urna epidemia de gripe, morreram 15 homens e 14 mulheres. Entre os 
mortos estava Wantanamu, líder de um grupo doméstico e poderoso 
xama, e Champokwi, rapa~ jovem, altamente respeitado, e íntimo amigo 
meu. Conforme -assinalei, Urukumu temía por sua vida e, em certo sen
tido, previu a própria morte. Foi eliminado por Irawu, irmao mais mo~o 
de Wantanamu, que vivía na maloca de Urukumu com o status de 
"genro". Era de se prever que Urukumu podia ser assassinado. Irawu, 
em sua ira e dor provocadas pelo falecimento de Wantanamu, matou 
Urukumu com ~m tacape enquanto dormía em sua rede.103 

Como ocorrera outras vezes, Urukumu nao foi vingado imediata
mente, mas sua execuc;ao nao foi esquecida. Ao morrer, deixou um filho, 
Chawachowa, de seis anos de idade. Quando retornei em 1953, este 
rapaz, por falta de mo~as Tapirapé de sua idade casou-se com urna 
Karajá. Irawu tornara-se homem de prestígio e trocara seu nome para 
W antanam_u, o nome do xama e líder de maloca cuja morte o levou a 
matar Urukumu em 1941. Em 1953, este novo Wantanamu já tinha fama 
dé grande panché, sendo, de certo modo, temido pelos índios. Na ver
dade, sua reputacrao de homem agressivo tinha extravazado o ambi~o 
da aldeia. Valentim Gomes, funcionário do Posto Indígena Heloísa Al
berto Torres e meu velho companheiro, queixou-se de Wantanamu di
zendo que ele havia carneado duas vacas pertencentes ao posto do SPI. 
()s moradores das vizinhanc;as ref eriam-se a ele como "caboclo de co
ragem" e alguns o consideravam "chefe dos Tapirapé". Wantanamu 

to¿ Ver Capítulo 5. . 
1ro Informaram-me que também Panteri fora executado por volta de 1943, mas nao 
me f oi po~sível conhecer de tal hes do evento. 
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possuía um rifle e sempre andava armado. Parecía que sua celebridade, 
tanto como xama quanto como líder excessivamente agressivo, tinha au
mentado a tal ponto, dele próprio temer por sua vida. Em 1965, quando 
voltei de novo a regiao soube do desenlace da trajetória de Wantanamu 
e talvez do xamanismo entre os Tapirapé. 

Em 1964, Chawachowa, o filho de Urukumu, eliminou Wantanamu, 
vingando assim o assassinato de seu pai 22 anos antes. Os Tapirapé 
disseram que Wantanamu havia se tornado um homem irritadi90. Na
quele ano grassou urna epidemia de sarampo na aldeia que deu cabo 
de inúmeras pessqas. Wantanamu, o único xama vivo de considerável 
reputa9ao, foi, em conseqüencia, acusado de feiti9aria. Chawachowa, 
embora vivesse entre os Karajá, voltou um día a aldeia e, com um rifle 
calibre 44, atirou na nuca de Wantanamu, matando-o. 

Mas os tempos tinham mudado e os Tapirapé foram enquadrados 
nas leis brasileii:as. O entao funcionário do Posto Indígena (Valentim 
Gomes havia sido transferido para outro . pos to do SPI), ignorando os 
costumes tribais, entregou Chawachowa a polícia hrasileira. Acusado de 
assassinato, o jovem Tapirapé foi levado río acima para a cidade de 
Goiás (antiga capital do estado), onde foi preso. A justic;a é vagarosa 
nessas pequenas cidades, de modo que Chawachowa passou tres meses 
na cadeia, ocupando o tempo na limpeza das celas. Segundo contou, fcii 
bem tratado pelo povo da cidade, que lhe deu roupa, comida e "muitos 
presentes". Quando seu caso foi levado ao tribunal, pode expliéar que 
matara o assassino do seu pai. Isto foi facilmente entendido pelo juiz 
brasileiro, que o absolveu sem demora e ordenou que fosse devolvido 
a sua aldeia em aviao da Forc;a Aérea. Os Tapirapé, em 1965, disseram
me que Wantanamu tinha sido seu último xama. Nestas condi9óes, a 
tribo perdera talvez a figura mais próeminente . da cultura tradicional, 
pois os xamas exerciam papéis cruciais no seu relacionamento com o mun
do sobrenatural e o natural. 

O tratamento· de doentes constituía a principal f unc;a<? do xama e '? 
uso do fumo, um prelúdio e acompanhamento necessário nesse míster. 
A menos que a doen9a f os se bastante sé ria para justificar tratamento 
imediato, os pajés praticavam as curas ao anoitecer. O xama ia ao en
contro do doente, agachava-se perto da sua rede e acendia · o cachimbo. 
Quando ~ paciente esta va febril ou perdía a consciencia pela vi sao de 
um fantasma, o principal método de cura era a massagem. o xama 
baforava fumac;a sobre suas maos, cuspia nelas e massageava o. paciente 
vagarosa e firmemente, sempre em direc;ao das extremidades do corpo. 
Procurava mostrar que removía substancias es.tranhas do corpo pelo · rá
pido movimento das maos quando atingia as extremidades :do bra~o 
ou da perna. 
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. Contudo: o métod': ~!is freqüe~te de cura era a extrac;ao do objeto 
maligno mediante suc9ao. O xama agachava-se junto a rede de seu 
paciente e comec;ava a "engolir f uma9a ", is to é, sorvia largos tragos de 
seu cachimbo~ Forc;ava a fuma9a do tabaco para dentro do seu estó
mago com grandes sorvos de ar; logo ficava intoxicado e nauseado 
vomitando violentamente, e expelindo a fumac;a pela boca. Gemía e lim~ 
pava .a garganta como· urna pessoa com náuseas, mas incapaz de vomitar. 
Chupando de volta a saliva, acumulava-a na boca.105 No meio do pro
cesso, parava várias vezes para chupar o corpo do seu paciente e, 
finalmente, com um terrível arquejar vomitava no chao toda a saliva 
acumulada. Entao, procurava nessa sujeira o objeto intrusivo causador 
da doen9a. Nunca vi um · pajé exib~r tal objeto aos circunstantes. Du
rante o tratamento, o panché ·Tapirapé usualmente _repetía o processo 
de "engolir fumac;a", chupando e vomitando várias vezes. Quando um 
homem de prestígio adoecia, reuniam-se dois ou até mesmo tres xamas, 
repetindo a cura lado a lado. O barulho da vomitac;ao violenta reper
cutía através da aldeia. ' 

Entre os Tapirapé, o tabaco era urna planta sagrad.a, empregada na 
cura de enfermidades e em todas as atividades xamanísticas. Mas nao 
era propriedade exclusiva dos xamas. Embora encontrada perto de qual
quer aldeia ~apirapé e ·nas suas ro9·as, nao era propriamente urna pl~nta 
cultivada. As pes._soas sabiam onde crescia um pé de tabaco e aí o cole
tavam. Ocasionalmente, transplantavam-no para perto de suas casas ou 
suas roc;as, mas na maioria das vezes o pé de fumo reproduzia-se por 
si mesmo. Quando alguém descobria um lugar onde vicejava o tabaco, 
construía urna cerca baixa ao redor da planta para informar aos outros 
que lhe pertencia. Este tabaco nativo era fumado pelos leigos em ca
chimbos tubulares curtos, feítos de madeira ou barro, e pelos xamas 
em ··cachimbso tubulares longos de barro, por vezes com 30 centímetros 
de comprimento. 

O tabaco era , fumado por prazer, mas seu uso principal entre os 
Tapirapé era como estimulante e remédio. A noite, após um longo dia 
de trabalho ou enquanto viajavam ou cac;avam, os homens Tapirapé sopra
vam fumac;a sobre suas pernas, brac;os e costas e algumas vezes podiam ser 
vistos defumando suas esposas ou companheiros cansados. Acompanhavam 
a fumega9ao do corpo com massagens, esfregando brac;os e pernas no 

104 Tal como osso de peixe, minhoca ou flecha que, por obra de f eiticeiros, era 
injetada no corpo da vítima. 

. 105 ~ escusado dizer qu.e um. panché nao se alimenta antes da cura. Prefere fazé-la 
com o estomago vazio. · 
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sentido das extremidades. Cansa90 e irrita9ao eram considerados elemen
tos estranhos, adquiridos durante o exercício do dia e acreditava-se que 
podiam ser retirados do corpo através de defuma9ao e massagem. 

Existía ainda uro outro método de cura. Durante urna epidemia de 
gripe, Panteri fez urna cura coletiva para expulsar a febre da aldeia 
e dela proteger os moradores. Dois homens foram enviados a coletar 
mel silvestre que, dissolvido na água, resultou numa bebida adocicada. 
Depois de fumar por algum tempo, Panteri, colocando a mistura em 
sua boca, foi de casa em casa borrifando-as e a seus ocupantes. Cuida
dosamente, aspergiu e massageou os pacientes febris removendo as subs
tancias estranhas de seus corpos. Trabalhou durante várias horas, borri
f ando tanto dentro quanto fora de su as casas. inclusive a takana, a 
casa dos homens. Os índios disseram que o mel nao tem efeito tera
peutico contra febre, mas aspergido pela boca do panché, expulsa febres. 

Os xamas também protegiam os Tapirapé dos fantasmas ou almas 
dos mortos. Como mencionei anteriormente, as pessoas que viam fan
tasmas desmaiavam, seja de medo ou por causa da substancia branca 
que o fantasma atirava sobre elas. No curso de urna danc;a fúnebre, o 
xama Panteri "viu muitos fantasmas" nos arredores da aldeia, reconhe
cendo alguns deles como parentes há muito falecidos. Soprando fuma9a 
de· tabaco sobre essas almas penadas, e caminhando entre elas com um 
grande espelho, afugentou-as para longe antes que causassem qualquer dano. 

Os xamas eram necessários em várias outras situa9óes além das 
doen9as. Por exemplo, pensava-se que controlavam a gravidez da mulher. 
Como disse, os Tapirapé estao conscientes de que a gravidez está rela
cionada com o intercurso sexual. Contudo, pensam que a concep9ao 
ocorre sornen te quando um xama "traz urna crian9a para a mulher". 
Várias espécies de pássaros, peixes e 1nsetos, assim como grande nú
mero de fenómenos naturais, especialmente o trovao, tinham crian9as, 

1 " , . d . " 106 isto é, pensavam que eles contro avaro os esp1ntos as cnan9as . 
Os pajés roubavam, ou mais simplesmente, tomavam os espíritos das 
crian9as des tas f ontes naturais e os traziam para a mulher enquanto ela 
dormía. Os país que desejavam urna crian9a levav,am presentes ao panché 
para "faze-lo sonhar e trazer urna crian9a para eles". Alguns pais Tapí
rapé podiam identificar a origem de seus filhos e o xama qu_e os trouxe. 
Um pai explicou-me que havia dado mel ao panché Urukumu para faze
lo sonhar e que ele tinha, conseqüentemente, viajado para a casa do 

líl6 Trováo, noite, macacos, queixadas, jacu (Pene/o pe, sp.), jacamim (Psophidia, sp ·): 
tucunaré (Cichlas ocellaris), pacu (Mylinae, sp. ), piranha (Serrasalmo) e jeraqu1 
(Prochilodus) f oram listados como fon tes de "espíritos de criani;as". 
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trovao de onde lhe trouxe uro bebe. Outro deu um peixe ao xama 
que, em troca, voltou com urna crian9a do pequeno peixe chamado 
piau. Outro hornero deu me] ao panché que lhe trouxe urna crian9a ori
ginária da mutuca. 

Os Tapirapé colocam todo o bem - e, do mesmo modo, todos 
os males - a conta do xama. Nestas condi9óes, um fenómeno como 
a esterilidade era considerado urna falta do pajé . .. Urna mulher estéril 
ou um homem que nao tivesse filhos com sua mulher devia ter "discutido 
muito com o panché". Por exemplo, ficou claro para Kamairahó que 
sua incapacidade de gerar filhos nas tres mulheres com as quais coabitou 
ao longo da vida inteira devia ser imputada aos xamas. Explicou: "Eles 
nao quer~m que eu tenha filhos." 

A seguran9a física e emocional dos Tapirapé dependía do poder 
de seus xamas. Esta necessidade de se sentirem seguros se tornava mais 
peremptória quando muitos saíam para pescar e apanhar tartarugas.107 

Como se sabe, nesta regiao os ríos estao infestados de jacarés, arraias-lixas 
e piranhas. Os Tapirapé também acreditavam que grandes cobras es
condiam-se no fundo das lagoas ou dos ríos, prontas para enrolarem-se 
nos homens e arrastá-los para o fundo. No decorrer do ano os homens · 
nao nadavam em águas profundas, a menos que fosse absolutamente 
necessário, e pescavam somente nas águas rasas e claras das corredeiras. 
Acreditavam que, se tivessem de nadar para pegar tartarugas, um xama 
garantir-lhes-ia a sobrevivencia. Com efeito, um poderoso xama, em seus 
sonhos, viajaría para o rio, ataria a mandíbula dos jacarés com arame, 
golpearía os dentes das piranhas para que . nao pudessem morder e 
amarraría as cobras grandes, dando nós as suas caudas. 

A abundancia de ca9a era também imputada aos pajés. Era cren9a 
generalizada entre os Tapirapé que alguns xamas poderosos tinham a 
capacidade de controlar os movimentos dos bandos de queixadas. Em 
seus sonhos, visitavam a "casa das queixadas ", perto do rio Tapirapé, 
numa colina chamada por eles Towaiyawá (isto é, a cauda anelada do 
qua ti). Lá, o pajé · tinha intercurso sexual com as queixadas femeas, 
provocando grande aumento nos bandos. Aquelas que corriam mais rá
pido e eram mais difíceis de matar eram consideradas as "crian~as do 
panché". O controle do xama sobre o movimento dos bandos de quei
xadas derivava do seu poder de comando sobre os anchunga chamados 
ampukaya (espíritos gritadores). Pensava-se que as queixadas eram ani
mais de estima9ao desses espíritos e que elas eram suas seguidoras. Os 
mais poderosos pajés capturavam esses espíritos e os conduziam, seguidos 

101 Em 1939-40, poucos Tapirapé sabiam nadar. 
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de seus animais de estima9ao, para um lugar det'erminado onde os ca9a
dores Tapirapé os aguardavam para matar as queixadas. Nenhum dos 
xamas vivos era considerado capaz de controlar as queixadas e várias 
pessoas responsabilizavam o insucesso na ca9a e a aparente escassez de 
parcos a diminui9ao do poder dos seus pajés. 

As viagens em sonho dos xamas conferiam-lhes o poder da prof ecia. 
Um indício dessa cren9a é a visao de Panteri da febre que teve quando 
na aldeia do peropi awa, a qual me referi anteriormente. Tais experien
cias sonhadas nao se limitavam ao mundo sobrenatural, ocorrendo~ nao 
raro, nas regióes terrestres. Por exemplo, um pajé, ao visitar aldeias 
Karajá ou povoados brasileiros ao longo do rio Araguaia, tomava conhe
cimento de fatos de grande interesse para seus companheiros. Quando 
Panteri visitou pela · primeira vez povoados brasileiros ao longo do rio 
Araguaia, disse ter reconhecido algumas das fisionomías: em seus sonhos, 
tinha estado muitas vezes nesses povoados. Quando retornei a aldeia 
Tapirapé em fins de 1939, após tres meses de ausencia, um pajé afir
mou ter profetizado minha chegada naquele día. Disse ter viajado em 
seus sonhos ao río Araguaia e ter visto minha canoa subindo o rio. 
Outro previu a' chegada de um jovem ·Tapirapé que estava retomando 
após várias semanas no Araguaia. Freqüentemente, em seus sonhos, os 
xamas ficavam sabendo o local onde grandes bandos de queixadas podiam 
ser encontrados e ensinavam seus companheiros como deviam aproximar
se deles .108 

A purific~9ao dos alimentos só podia ser obtida se o xama os expe
rimentasse e jogasse fuma9a sobre eles. Várias vezes, a cada ano, esses 
ritos eram executados nos primeiros frutos da colheita, visando assegurar 
. sua boa qualidade antes que as pesso.as os comessem. Em janeiro, as 
primeiras espigas de milho colhido eram dadas de presente a um xama 
forte, que as entregava a esposa para cozinhar. Nesse dia, ao pór-do-sol, o 
pajé dirigía-se ao centro da pra9a, seguido da esposa que carregava 
o milho cozido, empilhando-o a sua frente para as cerimonias que se 
seguiam. Panteri foi quem iniciou esta cerimónia, em 1939, e a ele se 
juntaram outros cinco experimentados xamas. O povo da aldeia reuniu
se em torno dos pajés que se sentaram em círculo, voltados para o 
milho. Um a um os xamas deram profundas tragadas em seus_ cachim
bos e ~opraram a fuma9a sobre o milho. Entao; cada qual arrancou 
alguns graos de urna espiga e os comeu. Depois que o último pajé pro-

108 Muitas dessas profecías nao se realizavam. Ouvi pessoas dizerem que a pr~fe
cia de um xama era "mentira". Muitas vezes as profecias s6 se tornavam conhec1das 
depois ~e os acontecimentos provarem terem sido verdadeiras. 
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vou o milho novo, encerrou-se a cerimónia. Os mais jovens caíram sobre 
a pilha de milho; a produ9ao tinha sido provada pelos xamas, libe
rando o consumo. 

No dia seguinte, comeu-se milho em todas as casas. Cerimonia 
se~elhante t~nha lugar em agosto ou setembro, com a coleta do pri
meuo mel silvestre da esta9ao, e novamente por volta de janeiro ou 
fevereiro, quando o milho novo era apanhado para fazer cauim. Nao 
tive informa9óes de que os xamas "provassem os frutos" de outros 
produtos da ro9a, e os informantes nao se lembraram de qualquer oca
siao na qual os pajés considerassem o milho ou o mel novo impróprio 
para o consumo. A cada ano, durante os primeiros meses da esta9ao 
chuvosa, quando a nova colheita de milho ficava amea9ada pelas chu
vas e tempestades desse período do ano, os pajés Tapirapé tinham de 
"lutar" contra o trovao e seus poderes sobrenaturais, a fim de proteger 
dele as ro9as e as próprias pessoas .100 

Como se ve, os Tapirapé dependiam de seus xamas para controlar 
o perigoso ~undo sobrenatural, eliminar o risco dos primeiros frutos, 
predizer o futuro, trazer os espíritos das crian9as para os futuros pais, 
curar doen9as e prevenir malefícios. Em todas as situa9óes da vida, onde 
o acaso ou o imprevisível intervinham, os índios dependiam basicamente 
de seus xam~s. Assim, a posic;ao de maior prestígio que a cultura Tapi
rapé podía ofere.per a seus membros era tornarem-se xamas.110 Essa po
sic;ao de destaque se refletia pelo conceito vigente de urna vida após 
a marte especial para os pajés e também por sua identificac;ao com os 
heróis culturais ancestrais. Petura, o introdutor de fenomenos como o 
fogo e a luz do dia, e Waré, que matou tantos anchungá perigosos • 
eral? f reqüentemente referidos como "grandes xamas". Enquanto julgava
se que a alma de um Tapirapé leigo desencarnava com a marte, a vida 
após a morte para um xama era tao-semente a continua9ao de sua vida 
terrena, porém em circunstáncias especiais. Sua alma ia para Maratawa, 
o lar dos heróis culturais.111 Esse habitat dos mortos ilustres se situa a 

100 Esta cerimonia espetacular será descrita adiante . 
110 A impor.tancia incomum do xama para os Tapirapé foi bem colocada por um 
dos meus informantes: "Sem nosso panché, todos os Tapirapé morreriam." 
111 Se um xama encontra a morte por assassinato, sua viagem para Maratawa é 
retardada . Ele segue temporariamente para "outra casa dos xa.mas", localizada a 
Oeste, até que seus ferimentos estejam curados; só depois· segue para Maratawa . Se 
seu cranio· f oi fraturado por urna borduna, um novo cranio de metal lhe é feito nessa 
moradia temporária. Um "cranio de ·metal" obviamente é um conceito incorporado. 
No entanto, os informantes nao conseguiram me explicar de que material o novo 
cranio poderia ter sido faito antes do metal ser conhecido pelos Tapirapé. 
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grande distancia, a noroeste, "onde a terra termina e a água come9a 
e onde o sol retorna para dormir após suas viagens através do céu. 
Em Maratawa, os pajés teriam um inesgotável suprimento de tabaco, 
muitas penas de arara-vermelha, muita mandioca, cauim, bananas, carne 
e todas as outras coisas imprescindíveis e supérfluas da vida. Freqüen
temente, um xama era enterrado com um· cachimbo cheio de fumo na 
boca, para que pudesse fumar e amenizar o cansa90 da viagem para 
Maratawa. Algumas vezes, colocavam alimento junto ao cadáver do pajé 
para poder matar a fome, pois a jornada para ~aratáwa seria longa. 

Afora essas considerac;oes nao-materiais, havia um fator real que 
garantía respeito social aos xamas 'l'apirapé. Em geral, os xámas eram 
os homens mais ricos dentre os Tapirapé. Embora recebessem de um 
modo geral, carne ou mel por suas curas, ou por terem trazido "o espí
rito da crian9a" a um casal, muitas vezes os pagamentos eram na forma 
de objetos pessoais, considerados símbolos da "riqueza". As con tas e 
os .artigas de metal que dei de presente aos Tapirapé logo passaram as 
maos dos xamas, como retribui9ao pelas curas. 

O pagamento aos xamas no tratamento de doen9as dependia da 
gravidade do mal e do que o paciente ou sua f amília podía oferecer. 
Freqüentemente, quando a cura era bem-sucedida, o pajé fixava seus 
honorários pedindo objetos específicos, pois conhecia perfeitamente o 
que cada família possuía. Por exemplo, para o tratamento do filho da 
sua irma e de sua filha, que adoeceram ao mesmo tempo, Kamairahó, 
ele próprio um xama, chamou tres colegas e pagou-lhes o pre90 que 
pediram. A Panteri deu um facao de mato e dois cordóes de contas; a 
Urukumu, urna enxada, um canivete, um par de tesouras . e cinco penas 
caudais de arara-vermelha. Contudo, a. Kamaraí deu apenas quatro cor
does de contas, pois este era considerado um xama de ~enor poder 
que os dois outros. Um jovém de poucas posses deu . cinco flechas a 
um pajé que, com sucesso, tratou da sua esposa. Um outro deu em 
pagamento pelos servi9os de um xama, penas do peito do seu papagaio 
e quatro cordóes de mic;angas. Quando Chawaniuma matou urna paca, 
cuja carne é muito apreciada pelos Tapirapé, deu urna parte a seu com
panheiro de ca9a e dividiu o restante entre os dois xamas que haviam 
tratado com sucesso de sua filha pequena. Nenhum pajé devia pedir 
pagamento ou um presente específico, mas freqüentemente o exigía. Mui
tas vezes, as pessoas queixavam-se do alto pre90 pago ao xama, mas 
geralmente pagavam o que fora exigido. A avareza constituía l,lma acusa-
9ao grave para um Tapirapé. Assim sendo, alardear o vulto dos pre
sentes repassados ao pajé era urna forma de afirmar a própria genero
sidade. Entretanto, cabe recordar que, durante as comemorac;oes da · co-
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lheita anual, os xamas (e outros homens de prestígio) deviam obsequiar 
todos aqueles que bebiam kawió. Dessa forma, as riquezas dos xamas 
eram redistribuídas, retornando as maos dos seus pacientes. Mas, no de
correr do ano seguinte, os honorários e presentes retornavam as dos pajés. 

Ao tempo de minha primeira pesquisa de campo entre os Tapi
rapé, em 1939-40, havia seis renomados pajés, requisitados sempre para 
cuidar dos doentes e executar vários cerimoniais. Panteri e Urukumu, os 
dois xamas mais eminentes, assumiam lideran9a dos ritos xamanísticos 
e freqüentemente eram os mais procurados para o trabalho de cura. 
Além desses seis xamas, de reputa9ao incontestável, havia quátro homens 
joyens trabalhando para desenvolver poderes xamanísticos e granjear o 
reconhecimento da comunidade. 

As pessoas que conheci em 1939-40 .disseram ter lembran9a da exis
tencia de tres mulheres xamas. Porén1, antigamente havia em maior nú· 
mero, seja praticando como xamas reco~hecidas ou trabalhando como 
riovatas. As mulheres xamas eram lembradas como sendo especialmente 
malévolas. Supunha-se que sonhavam mais do que os homens e se em
penhavam em prejudicar as pessoas. Os que se lembravam delas expli
caram que, quando cantavam na cerimónia anual de convoca9ao e luta 
com o trovao, elas o faziam entoando as mesmas canc;6es dos xamas 
masculinos. As mulheres panché fumavam e ficavam em transe, tal como 
os xamas masculinos. Tudo o que faziam os pajés masculinos estava ao 
~lcance das mulheres pajés. Nenhuma delas foi descrita como tendo . 
coµlportamento masculino; pelo contrário, eram tidas como "boas es
posas". Urna delas, em particular, era lembrada como miúda de corpo 
e extremamente atraente. 

A certas pessoas, independente do sexo, era atribuída desde muito 
cedo, urna vocac;ao para o papel de xama, devido a sua inclina9ao na
tural para sonhar. Vários informantes mencionaram um menino órfao -
e por essa razao mal-cuidado - o qual, seguramente , viria a ser um 
poderoso xama. Movimentava-se e falava enquanto dormía, tomando-se 
conhecido por g::itar durante um pesadelo. Lembrava pouco dos seus 
sonhos, mas afirmava ter visto o espírito de sua mae; também descreveu 
um espírito mau que encontrou durante um sonho. Um dos entao pode
rosos xamas vivos, quando jovem, tamhém tinha tido inclina9óes para 
sonhar. Na infancia, os futuros pajés eram, via de regra, nervosos e 
sensíveis . Contudo, nenh11m tra90 distintivo de personalidade era obser
vado entre os xamas adultos. Freqüentemente, eram macilentos e ma
gros, o que talvez possa ser atribuído ao constante uso do fun10 e re
sultantes náuseas. Um xama; já morto, foi descrito pelos informan1es 
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como um indivíduo interessado apenas no mundo sobrenatural e facil
merite irritadi90 com a família e os amigos. 

Pessoas a quem faltava a inclinac;áo para sonhar, mas que tinham 
aspira96es ao xamanismo, podiam provocar sonhos. Todo ano, ao tér
mino da esta9ao seca, os jovens que aspiravam ao xamanismo - mesmo 
aqueles que tinham mostrado potencialidade durante a infancia - jun
tavam-se ao anoitecer na pra9a central da aldeia para buscar sonhos.. O 
aspirante sentava-se no chao, perto do panché, seu mentor, e engolia, 
fuma9a do cachimbo <leste até vomitar violentamente. Quando os princi
piantes nao agüentavam mais segurar o cachimbo, o xama fazia isso, 
forc;ando-os a continuar "engolindo fuma9a". Geralmente, os aspirantes 
a pajé entravam em transe e náusea, devido ao fumo. Nesse estado, 
podiam sonhar. Ení qualquer caso, quando recuperavam os sentidos, o 
cachimbo lhes era outra vez colocado na boca até que caíssem nova
mente de costas, indispostos e inconscientes. O processo podia ser re
petido várias vezes, no lapso de duas ou tres horas. Mais tarde, ao 
recolher-se a rede, o aspirante a pajé podia ter a expectativa de que 
iría sonhar. 

Semelhantes sessóes de aprendizado de pajelan9a ocorriam, via de 
regra, durante as poucas semanas que antecediam a cerimónia do trovao. 
Vários candidatos a aprendiz de pajé acorriam a elas. Durante esse pe
ríodo, o aspirante abstinha-se do banho e ficava imundo. Nao devia 
comer animais que "andam a noite", tais como o jabuti ou o macaco, 
porque tinha . de demonstrar urna atitude amistosa com todas as criatu
ras que podía encontrar em suas viagens noturnas em sonho. Podía co-. 
mer farinha de mandioca, inhame, pimenta e carnes brandas, tais como 
a do jacu, quati, caititu, mutum e galinha; as demais comidas devia 
ingerir frugalmente ou abster-se de comer. Os aprendizes de pajé fica
vam "cansados" e "magros". Muitos desistiam, após as primeiras noites, 
porque eram preguic;osos ou porque estavam com "medo". Champukwi, 
que f oi um bom informante, nao continuou o aprendizado porque nao 
gostava de sujeira, do enjóo, do tabaco, da falta de comida e da absti
nencia sexual. 

. Outros aspirantes a xama, mais bem-sucedidos e persistentes, real
mente sonhavam. De início, diziam ver formas esfumac;adas de almas do 
outro mundo e, algurnas vezes, sobrenaturais da floresta. Afirmavam, con· 
tudo, que "nao sabiam caminhar com tais espíritos". Usualmente, na 
primeira ou segunda sessáo, quando um jovem provocava o sonho, podia 
esperar sonhar somente sonhos suaves. Após várias sessóes, em seu es· 
tado de inconsciencia, o principiante podía ver perigosos demonios da 
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floresta e falar com as almas dos mortos. Tradicionalmente, os jovens 
xamás Tapirapé tornavam-se agressivos e incontroláveis quando tinham 
seus primeiros sonhos apavorantes. Informaram-me que, vez por outra, 
no induzido estado de transe, levantavam-se de repente e, em corrida 
desabalada pela aldeia, matavam galinhas, cachorros, papagaios, ou que
bravam a ceramica. 

Embora nenhum aprendiz de pajé tenha "corrido" des ta forma du
rante o período de treinamento de 1940, um informante descreveu-me o 
estado de um jovem xama que assim se comportou vários anos antes: 
"Ele levantou-se ·de repente, gritou e disparou pela aldeia. Levava um 
taca pe nas maos (usualmente as armas eram colocadas f ora do alcance 
dos aprendizes de pajé). Matou duas galinhas e abriu caminho ao lado 
de urna casa. Matou o cachorro do irmao. Todas as mulheres e cti2.n9as 
fugiram da aldeia amedrontadas. Finalmente, Maeuma agarrou-o, mas ele 
era forte e atingiu-o com o tacape, fazendo · escorrer sangue da face de 

· Maeuma. Muitos vieram, dominaram-no, e Urukumu (seu mentor) so
prou fuma9a sobre ele"; levando-o, entao, a recobrar a consciencia. 
Informantes contaram-me que ele havia visto espíritos perigosos e es
tava "com medo", rea9ao comum naqueles que demonstram potencia
lidade para o xamanismo. 

O simples fato de um jovem panché ter muitos sonhos perigosos nao 
f azia dele uin. xama de habilidade e poder comprovados. Para se testar, 
devia tomar parte no combate "aos seres do trovao" e, ao lado do seu 
mentor, realizar curas. Se fosse bem sucedido, seria de vez em quando 
chamado para tratar doentes. Com a reputac;ao adquirida por várias curas 
e contínuos sonhos, nos quais teria encontros com seres sobrenaturais, 
tornar-se-ia respeitado como xama, fama essa que manteria por vários 
anos. Panteri e Urukumu beiravam os 50 anos quando os conheci; os 
inf ~rmantes nao me deram qualquer indica~ao de que seus poderes decli
nassem com a idade. 

Os dados que acabo de expor sobre o papel tradicional do xama na 
cultura Tapirapé, permitem apreciar a teatralizac;ao das cerimónias desti
nadas a combater os poderes do trovao. Esses rituais eram celebrados 
anualmente em janeiro, constituindo, na realidade, exibi~óes xamanísticas 
com o objetivo de impressionar o leigo. Além disso, davam aos xamas a 
oportunidade de expor seus poderes. Contudo, o propósito alegado das 
cerimonias era proteger os Tapirapé dos perigos do trováo e do relampago. 

A semelhanc;a de outros grupos Tupi, os Tapirapé consideram o tro
vao um poderoso ser sobrenatural. ~ chamado Kanawana. Mora em sua 
casa no céu, cercado por vários comparsas. Mantém consigo as almas dos 
xamás mortos (panché-iunwera); os mensageiros chamados awampewa 
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que Ievam notícias para os panché-iunwera; e, finalmente, os topu.112 Estes 
sao descritos como pequenos seres antropomorfos, aproximadamente do 
tamanho da mao humana . Tem o corpo coberto de penugem branca, usam 
contas européias, pequenos diademas de pena de papagaio e adornos la
biais. Viajam velozmente pelo ar em pequenas "canoas" (feitas de caba<;a 
como as embarca<;óes dos xamas) e carregam penas vermelhas e contas 
para usar como flechas para atirar nos Tapirapé. Algumas vezes meus 
informantes ref eriam-se aos top u como "animáis de estima<;ao" do trova o 
ou, ainda, como seus filhos; de qualquer forma, sao_ muitos e cumprem 
ordens do trovao. 

Aproxirnadamente no fina] de dezembro e em janeiro, quando desa
bam pesa'dos temporais, relampagos e fortes ventos, os Tapirapé creem 
que o trovao está raivoso. O barulho da tempestade seria o ruído das 
canoas dos topu e o relampago é explicado como suas flechas velozes. 
Certa ocasiao, quando um vento forte carregou a cobertura de urna casa, 
os Tapirapé assustaram-se porque sabiam que o panché-iunwera tinha ·pro
vocado a ventania. Aquele tempo, a cada ano, os xamas "chamavam" o 
trovao e contrapunham seus poderes ao dele. Em frenética intoxica<;ao 
pelas tragadas de fuma<;a de tabaco, constantemente cantando e da~<;ando, 
caíam em transe, durante o qual viajavam para a casa do trovao. Os 

' A ' xamas e uns poucos leigos corajosos, que tomavam parte na cenmon1a, 
eram atingidos pelas flechas dos topu e caíam no chao contorcendo-se. 
o comportamento violento era a tónica dessas cerimonias contra o trovao 
e seus seres. 

Em janeiro de 1940, esta cerimonia foi anunciada de surpresa por 
Panteri. Urna manha, muito cedo, antes da alvorada, Panteri levantou-se, 
encheu seu cachimbo e engoliu fuma<;a de tabaco, como se fosse executar 
urna cura; Entao, come<;ou a cantar, acoínpanhado por sua esposa que 
cantava em contraponto num tom mais alto. Sua can<;ao desafiava Kana
wana (trovao) para vir a aldeia; também anuncíou que no dia seguinte 
vería topu e panché-iunwera. Disse, finalmente, que "muitos Tapirapé 
morreriam" .113 Só parou de cantar ao romper do dia e os que o tinhafn 
ouvido foram dormir. Desse modo, Panteri anunciou a aldeia o início 

112 Parece claro que topu vem a ser o equivalente Tapirapé de Tupa, palavra re
gistrada pelos cronistas em relayao aos Tupinambá e outros Tupi c.:osteiros - Entre 
os últimos, Tupa era o ser sobrenatural causador do trovao e do rel~mpag~. Er~ 
tao importante que os primeiros missionários usa_ram a palavra para designar Deus 
(Métraux, 1928b:52-56). Note-se, entretanto, que entre os Tapirapé, topu meramente 
designa criaturas do trovao. 
113 "Morrer'' nessa .cerimonia, é cair em transe por efeito das flechas de to pu· 
Durante esse transe, a alma abandona o corpo e viaja para a casa do trovao. 
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do ritual. Ao meio dia, Ur.ukumu come<;ou a entoar as can9óes. Engolia 
fuma<;a, vomitava e cantava, também acompanhado por sua 1nulher. De
pois de tima hora ou mais, Urukumu deitou-se na rede e a cantoria teve 
prosseguimento, primeiro por um e em seguida pelos outros xamas ou 
aspirantes a xama. A cantoria prolongou-se até o por do sol. 

Entao, os xamas e principiantes vieram um a um dan<;ar no terreno 
em frente a casa dos homens e repetiram a representa<;ao engolindo fu
má<;a até se intoxicarem. Sucessivamente, cada um deles ficava de pé com 
sua ·esposa (um em frente ao outro, afastados cerca de l;50cm) cantando 
juntos. Ao anoitecer, terminava o ciclo de can96e's da pra<;a. O trovao 
tinha sido chamado e todas as suas criaturas apareceriam na aldeia no 
dia seguinte. 

Nos tres días que se seguiam, as cerimonias continuavam e o por do 
sol sempre marcava urna mudanc;a nas atividades. Parecia existir duas 
fases distintas no ritual: urna para as horas do dia e outra para o cre-
púsculo. , 

De manha bem cedo, passadas 48 horas do início dos cerin1on1a1s, 
foram feitos os preparativos para as atividades do dia. Nas nove casas 
da aldeia, era aberta urna porta em cada parede lateral,- no ponto mais 
próximo da casa vizinha. Foram varridos os caminhos entre as casas, 
conciuzindo de urna dessas novas portas para a outra, e assim formada 
urna trilha circular ao redor da aldeia que passava por cada casa. Os 
moradores da maior delas ("A", no Mapa 4), localizada a sudoeste, coio
caram seus pertences junto a parede, Iimparam o chao, retirando os fogos 
de coziríhar, e desarmaram suas redes. Esta casa passou a ser o ponto 
central das cerimonias purante os tres dias que se seguiram. 

Por volta do meio-dia, Panteri recome<;ou a cantar e a tragar fuma<;a 
do cachimbo. Depois de ficar indisposto e intoxicado de tanto "engolir · 
fuma9a", foi para fora com a mulher, através de urna das -novas portas 
laterais de sua casa. A partir dessa porta, o casal come9ou a mover-se na 
dire9ao dos ponteiros do relógio, ao longo do caminho circular até o cen
tro da próxima casa. Lá pararam, um em frente ao outro, e cantaram. 
Panteri interrompia o canto com profundos tragos de· cachimbo e vomi
tava. Em cada casa, repetiam a encena<;ao. De volta a sua casa, Panteri 
apanhou dois maracás decorados com penas de papagaio, e acompanhado 
da mulher fez urna segunda ronda pelas casas da aldeia. Após repetirem 
o circuito quatro vezes, pararam na sua casa, onde Panteri descansou na 
rede. No último circuito, os maracás foram deixados na casa localizada 
a sudoeste. 

Urukumu e a esposa realizaram, por sua vez, quatro caminhadas se-
1nelhantes na nova trilha circular. Depois . disso, um jovem xama reco-
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mec;ou a cerimonia, mas nao chegou a completar urna volta sequer sem 
ajuda. Depois de cantar em várias casas, come9ou a cambalear, trope9an
do cegamente nos esteios do interior da casa. Encontrava-se, visivelmente, 
em estado de transe. Alguns rapazes levaram-no de casa em casa. Subi
tamente, gritou, seu corpo enrijeceu-se e ele caiu no chao. Seus músculos 
tremeram por alguns minuto·s e o corpo ficou ríg_ido . Havia perdido a 
batalha. Tinha visto topu e fora atingido por suas flechas, pois nao pos
suía a for9a de Panteri e Urukumu. Os con1panheiros puseram-no imedia
tamente nos ombros e carregaram-no através das casas restantes do cir
cuito, colocando-o, finalmente, na casa a sudoeste. Foi chamado um dos 
poderosos xamas, que massageou e soprou fumac;a sobre o corpo do 
prostrado ·xama, até que recobrou a vida. 

O restante da tarde, aspirantes ao xamanismo e vários leigos conti
nuaram a cerimonia. de chamar o trovao, caminhando pelo circuito ceri
monial da aldeia. Ao mesmo tempo, tres homens e respectivas esposas 
moviam-se nessa rota circular. Alguns nunca chegaram a alcanc;ar o esta
do de transe, pois "nao sabiam engolir fumac;a" ou porque "topu nao 
escutava suas canc;6es". Vários ·aspirantes a pajé "viram topu" e foram 
derrubados, como o jovem xama havia sido, mais cedo, naquela manha. 
Um aprendiz, cambaleando cegamente e vomitando violentamente, tentou 
livrar-se dos companheiros que tratavam de ampará-lo. Quando o agar
rara1n, ele caiu imediatamente no chao.· Finalmente, ao entardecer, Panteri 
recomec;ou suas cab96es. Era "mais forte que topu" e capaz por isso de 
entoar sua canc;ao sem cair em transe. 

. Ao por do sol, os homens comec;aram a juntar-se na casa a sudoeste, 
da qual tinham sido removidos os pertences pessoais. Cerca de 20 homens · 
participaram desta fase do ritual. A maior parte dos membros da aldeia 
estava reunida dentro da casa, onde espectadores se amontoavam, e os 
que permaneciam f ora da casa olhavam a través das portas e huracos. das 
paredes. Os dois poderosos xamas, Urukumu e Panteri, permaneceram no 
meio da casa, um em frente ao outro. Encheram seus longos cachimbos 
e comec;aram a engolir fumac;a. No fundo da sala estavam dois jovens 
com os maracás cerimoniais que os xamas haviam usado. Estes rapaz~s 
estavam particularmente em perigo, pois os maracás atraíam especial 
atenc;ao das criaturas do trovao. A sua frente, Ikoriwantori, um rapaz 
que se destacava por seu canto, postou-se de pé no banco e comec;ou a 
entoar os canticos do trovao. Os jovens tangiam os maracás acompanhan
do o ritmo das canc;óes. Um rapaz sentou-se as suas costas · e marcava o 
ritmo da canc;ao com um bambu oco. De vez em quando, os rapazes que· 
estavam em pé encostados na pared e f aziam coro com o solo do cantor· 
Os xamas aproximaram-se dos jovens com os maracás, oferecendo-lhes 
seus cachimbos para que tragassem fumac;a até ficarem tropegos. As vezes, 
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só se mantinham em pé quando apoiados por outros. Comec;aram entao 
a recuar e avanc;ar na direc;ao da frente da casa, balanc;ando os maracás. 
ameac;adoramente para o teto, desafiando topu e panché-iunwera a apa
recerem. 

Entao, os xamas ofereceram os cachimbos aos seus aprendizes e aos 
leigos. Logo, ~s dois pajés comec;aram a andar para a frente e para trás 
em toda a extensao da casa, primeiro sozinhos e depois fazendo-se acom
panhar, cada qual, de um aspirante a pajé. Um a um, os demais homens 
juntaram-se aos xamás, na medida que estes iam e vinham pela casa. Na
quele momento, quase todos pareciam completamente intoxicados (o único 
estimulante era o tabaco) e o ambiente tornava-se cada vez mais tenso. 
Enquanto movimentavam-se, vomitando e cambaleando, os participantes 
expeliam fumac;a, que os ia engolfando suavemente. Todos comec;aram o 
canto resmungado: "hew! hew!" Alguns conduziam espelhos e penas ver
melhas de arara como armas contra o topu. Os dois poderosos xamas car
regavam facóes, e ao atingirem a extrenlidade da casa pararam. Num 
gesto ameac;ador dirigido ao teto desafiaram topu e panché-iunwera a 
aparecerem. Durante todo este tempo, prosseguiu o canto, acompanhado 
do ritmo dos maracás e do bambu, exceto por intervalos quando algum 
participante desmaiava. 

Subitamente, Panteri parou sua marcha para frente e para trás, afas
tou-se alguns passos e apontou para um canto da casa. Explicaram-me que 
havia visto panché-iunwera. Ele precipitou-se para o fundo da casa e 
apontou novamente; vira um topu. Retrocedeu apavorado; pareceu entao 
amea~ar, apontar, correr de medo e finalmente recuar completamente 
aturdido pelos numerosos inimigos. 

Um jovem xamá escapou do grupo e correu pelo círculo das casas 
como um animal cac;ado, esquivando-se e com os olhos vidrados. Caiu 
no chao, rolando e gemendo. Seu corpo contraiu-se e enrijeceu. Sua espo
sa, que se encontrava entre os espectadores, correu para ajudá-lo, arras
tando-o para fora do circuito do grupo. Amparou-o, sentando-o apoiado 
em suas pernas. Vários outros participantes do ritual caíram desta mesma 
maneira, derrubados pelos acólitos do trovao, e foram ~rrastados para 
um lugar onde alguém soprava fumac;a sobre eles e os niassageava. Com 
este tratamento, recuperavam a consciencia, mas permaneciam deitados, 
porque estavam "fracos de pavor". 

Finalmente, ao anoitecer, Panteri, ainda conduzindo os homens que 
nao tinham sido derrubados, apontou diretamente sobre sua cabec;a. Uru
kumu olhou nessa direc;ao, colocou as maos na nuca e correu rapidamente 
de um lado para outro, esquivando-se. Um dos espectadores fa!ou-me: "há 
muitos panché-iunwera e muitos topu na casa". Nesse exato momento, 
todos os participantes do ritual caíram subitamente. Semente Panteri e 
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Urukumu mostraram-se suficientemente f ortes para resistir a f orc;a do 
trovao. As esposas dos que haviam caído ajudaram-nos a recuperar-se e 
outros homens os sopravam e massageavam. Um a um "voltavam a vida". 
Foi-me explicado: "nós morre1nos e o fumo traz de volta · a vida. Sem 
o tabaco, o trovao nos mataría". Todos os homens que haviam partici
pado da cerimonia agora retornavam as suas casas pelo caminho do cir
cuito, parando por um momento em cada casa p.ara executar novamente 
o canto ritual. Dois rapazes encerraram esta fase do rito ao apanhar os 
maracás caídos no chao e correr com eles ref azendo o circuito completo 
ao redor da aldeia. 

No terceiro e quarto dias do cerimonial foram obedecidos rigorosa
mente os padróes descritos para este último mas com algumas importantes 
variac;óes. Nos últimos dois dias somou-se urna nova ameac;a, causando 
ataques ainda mais violentos. No decorrer <lestes dias, cada homem per
corria o circuito das casas envergando o elaborado diadema ankungitana, 
confeccionado com penas caudais de arara vermelha. O adorno plumário 
enfurecia o trovao e atraía suas criaturas contra aquele que o vestia.114 

Sem exce9ao, todos os que usaram o diadema durante o rito, inclusive 
Panteri e Urukumu, caíram inconscientes e transidos de terror, <liante 
do impacto do trovao. 

Antes de um homem envergar o diadema, o xamá balancyava-o vaga
rosamente diante dos seus olhos. Colocava-o sobre a cabe<;a do portador, 
soprando fumac;a a través das penas para retirar algum "calor" terrífico. 
Quando Urukumu colocou o ankugitana sobre sua cabec;a, comec;ou a ca
minhar tropegamente, mesmo antes de deixar a primeira casa do círculo. 
Foi socorrido por dois rapazes e, antes de completar um circuito da aldeia, 
caiu em um transe que 1ne pareceu mais violento do que os presenciados 
anteriormente. Seu corpo enrijeceu e ele foi carregado pelo restante do 
circuito até a casa a sudoeste, onde foi tratado por Panteri. 

Do mesmo modo, Panteri foi vencido e caiu quando colocou o dia
dema. Durante seu transe, cantou fragmentos de can<;ao e, quando re
cuperou a consciencia, disse ter viajado para a casa do trovao. Mais 
tarde, Panteri relatou-me suas experiencias durante o transe. A versao 
livre de sua estória pode ser assim resumida: "engoli muita fumac;a e 
entao fumei novamente. Eu cantei; eu vi um grande sol. Ele veio na 
minha direc;ao e desapareceu. Eu vi muitos sóis pequenos. Eles aproxi-

114 Penas de arara vermelha sao "quentes como o f ogo", dizem os Tapirapé. O 
Sol é quente porque usa um grande dia_dema de penas vermelha~. Esse ~a~or semprc 
atrai o sobrenatural. Os Tapirapé disseram-me que eu contra1 a malaria por ter 
deixado um diadema de penas de arara vermelha pendurado bem a vista em minha 
casa. 
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mavam-se e iam embora. Eu vi o trovao. Ele era pequeno e vinha numa 
canoa pequena. Era a criarn;a do trovao (um topu). Ele usava um pequeno 
diadema de penas de arara vermelha. Tinha um pequeno adorno labial. 
Procurei arrancar-lhe o adorno labial (assim ele teria vencido o topu), 

mas ele deixou a casa. Entao tudo estava escuro (ele nao havia derrotado 
to pu e, conseqüentemente, este acertou-lhe urna flecha). Vi muitos sóis. 
Viajei cantando enquanto caminhava. Andei tres días e escalei urna gran
de montanha no outro lado do Araguaia. É lá que o sol levanta. Vi o 
trovao; ele é grande e seu corpo coberto de cabelo branco. Tem muitas 
penas de arara vermelha. Vi muitos topu e muitas almas de panchés perto 
dele. Nao falei, mas voltei depressa." Mais tarde, acrescentou que, se 
tivesse tocado o maracá do trovao, teria ficado no outro mundo; teria 
morrido. 

Alguns aprendizes de pajé e, raramente um leigo, usavam o diadema, 
maravilhando os índios com sua coragem. Contudo, a maioria dos Tapi
rapé nao tinha coragem de fazé-lo. O adorno plumário 'também aumen
tava o perigo e a violencia nas fases finais da cerimonia, durante o ter
ceiro e o quarto dias. No auge do excitamento, quando tornou-se evidente 
que os dois poderosos xamas tinham avistado criaturas do trovao, Panteri 
arrebatou o diadema que estava pendurado num caibro e, agitando-o 
no ar, ameac;ou e desafiou esses inimigos sobrenaturais. !mediatamente, 
caiu abatido por um panché-iunwera. Urukumu apanhou o adorno de 
penas, caindo também inconsciente e com ele todos os participantes. No 
fim da cerimónia do dia, os dois rapazes, como antes, correram pelo 
círculo das casas, desta vez, porém, carregando os maracás e o diadema. 
A medida que recuperavam a consciencia, os participantes retornavam 
as suas casas cantando. 

No quarto e último dia, um rito adicional seguiu-se a representa9ao 
usual do anoitecer. Quando a cerimonia terminou, os dois poderosos 
xamas, levando os maracás e o ankungitana, deixaram a casa para dan9ar 
no pátio. Ao lado de outros recomec;aram, nesse local, a cerimonia há 
pouco encerrada na casa, mas com menos violencia. Ao cab.o dessa apre
sentac;ao, todos os homens da aldeia se reuniram encarando o norte, "em 
direc;ao a casa do trovao". Afastando-se, Panteri dirigiu-se ao norte da 
prac;a, agitando os maracás sobre a cabec;a. Retornando ao grupo, tocou a 
cabe9a de vários homens com os maracás, tal como procede um padre 
quando abenc;oa com o crucifixo. Repetiu o gesto até que toc!os os parti
cipantes tives~em recebido a "benc;ao". Múlheres, e depois crianc;as, adian
taram-se para também serem tocadas pelos maracás. Dessa forma se livra
ram do perigo do trovao. Disseram-me que, depois disso, o trovao vai 
para sua longínqua casa, até o ano seguinte. 
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Nessa noite, os homens entoaram as can9oes dos anchunga aiwiró, 
os espíritos que vem viver na casa da dan9a após a partida do trovao. 
Tarde dessa mesma noite, os homens dan9aram em fila única pelo cir
cuito, partindo da casa maior onde as principais cerimónias haviam sido 
realizadas. Enquanto danc;avam, cantavam dizendo que o trovao se reti
rara e tudo estava a salvo novamente.115 

No decurso dos quatro dias de combate ao trovao e suas criaturas 
era proibido manter rela96es sexuais. A noite, após sua retirada, pórém, 
"todos os Tapirapé teriam intercurso com suas esposas e muitas mulheres 
ficariam grávidas". Tradicionalmente, as mulhcres ficavam sexualmente 
liberadas por alguns dias depois dessa cerimónia. Contudo, algumas vezes 
os índios ·quebravam o tabu, causando problemas para si e para a tribo. 
Panteri informou: "Eu estava fraco quando retornei da casa do trovao. 
No caminho, muitos mosquitos chuparam meu sangue. Isto porque os 
Tapirapé coabitaram com suas mulheres. Sonhei nessa noite, vi muitos 
Tapirapé tendo relac;oes sexmais e soube que seriam picados pelos mos
quitos quando· chamassem o trovao." 

Em 1965, quando voltei a visitar os Tapirapé, contaram-me que o 
cerimonial de luta contra o trovao nao se realizava pelo menos desde o 
ataque dos Kayapó em 194 7. É provável que o cerimonial que acabei 
de descrever, realizado em janeiro de ~ 940, tenha sido o último. Quando 
perguntei, em 1955, sobre Kanauana, tanto Tampiri quanto Ipawungi 
responderam que nao havia mais verdadeiros panchés. Olhando as foto
g.rafias do cerimonial de 1940, os índios nao o identificaram a outros rea
lizados posteriormente. As Irmazinhas de Jesus, que desde 1953 tem 
vivido continuamente com os Tapirapé, nao se lembram de te-lo presen
ciado. Na verdade, quando em 1965 tentei esclarecer alguns pontos sobre 
o cerimonial com amigos Tapirapé, fui dissuadido pela ·afirmac;ao: "Voce 
<leve saber melhor que nós. Voce conheceu xamas poderosos como Uru
kumu e Panteri. Falou com eles e os viu lutar com o trovao. Aquele tem
po, éramos semente crianc;as · e nao nos lembramos bem dele." Também 
explicaram que Opronunch·Ni e Chaneó sao "xamas menores". Eles p~dem 
tratar crianc;as e enfermidades menos graves, mas nao podem curar 8oen-
9as de adultos. 

Urna noite, em 1965, ouvi Opronunchwi vomitando perto da minha 
casa. Minha esposa e eu fomos ve-lo curar. Estava soprando fumac;a sobre 

115 Durante essa dam;a, alguém podía roubar as espigas de milho penduradas nos 
caibros das casas. por onde passavam. · Os mats jovens roubaram algumas e as. mu
Iheres saíram em seu encal~o. tentando recupetá-las. Havia muita alegria e risos· 
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urna crian9a que dizia estar com febre . Ele usava massa-gem, mas seu 
desempenho xamanístico era urna pobre imita9ao daquele que tinha visto 
muitos anos antes e somente poucas pessoas juntaram-se ao redor para 
testemunhar a cura. No dia seguinte, Opronunchwi veio visitar-me. Afir
mou que nao era realmente um panché; ele nao tinha sonhos importan
tes. Durante sua visita, minha esposa achou engra9ado quand¿, pediu que 
lhe aplicasse urna inje9ao de penicilina. Ele próprio estava doente, com 
calafrios e febre - insistiu que somente urna "inje9ao" o aliviaria. Em
bor~, em 1965, Chaneó e Opronunchwi fossem xamas maduros, mais 
ou menos respeitados, nao possuíam o prestígio de pessoas mais jovens 
como Tampiri e 1 pavwungi, en tao os líderes reconhecidos da aldeia. Estes 
últimos adquiriram notoriedade por outra via: serem considerados bons 
trabalhadores e possuidores de bens manufaturádos. que lhes conferiram 
um padrao de vida mais alto que o da maior parte dos Tapirapé. lpawungi, 
por exemplo, possuía um rifle calibre 22 , conchas em abundancia, duas 
canoas, e urna casa .coro paredes de adobe perto do rio. Por outro lado, 
gozava da confian9a do Padre Fran9ois e muitas vezes dirigia o trator do 
missionário. Em 1965, havia formas de ganhar prestígio menos perigosas 
do que o xamanismo, e a vida se tornara mais secular. Quando os índios 
ficavam doentes, procuravam remédios com as lrmazinhas de Jesus. Esta
vam convencidos de que seus filhos se curavam, nao pela intera9ao com 
o sobrenatural, mas pelos "remédios dos tori". 

Nao obstante, os Tapirapé sentiam-se vulneráveis sem seus xamas. 
Nao tinham substituído de todo urna visao sagrada do mundo por outra 
profana. Diversos amigos Tapirapé queixaram-se de que estavam sujeitos 
aos feitü;os dos pajés Karajá, os quais sabiam continuar existindo. Depo-
sitavam muita fé em Sabino Velho, um . índio Karajá que vivía a 30 ou 
40 quilometros rio acima. Procuravam-no para consulta quando alguém 
na f amília ficava doente e nao parecía melhorar com os remédios admi
nistrados pelas Irmazinhas. Disseram que Sabino Velho adivinhava, qual 
dos muitos pajés Karajá podia ter . causado a doen9a. Ministrava "rem ~
dio" contra o feiti90, mas ninguém foi capaz de descrever exatament~ 
seus métodos. Certa vez, "curou" lpa:wungi, que sofria de urna doen9a 
de pele, exigindo em pagamento urna "velha carabina" (rifle calibre 44) 
e 20 conchas. Tampiri, o outro líder de entao, procurou Sabino Velho 
quando · sua filha ficou muito doente. Parece que seus honorários foram 
igualmente exorbitantes. Cobrou um par de caleras, vários cordóes de mi-
9angas e a metade dos produtos da ro9a de Tampiri, a ser entregue na 
época da colheita. Nessa oportunidade, Sabino Velho encheu urna canoa 
com mandioca, feijao, abóbora e outros produtos. O velho pajé parecia 
corroborar o medo que, tradicionalmente, os Tapirapé tem dos Karajá. 
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Disse a Ipawungi: "quando eu morrer, os Tapirapé estarao em grande 
perigo. Eles morrerao novamente, como antes". 

Depois das cerimónias de luta entre os xamás e o trovao, caíram pesa
das chuvas. Foi um período de pouca atividade na aldeia Tapirapé. Os 
índios permaneciam em suas casas lutando coro os carapanas e mosqui
tos. Os homens passavam a maior parte do tempo na takana, conversando, 
tecendo cestos ou descansando. A monotonía da chuva era quebrada pela 
ida as ca9adas individuais ou em grupos organizados pelas Associa9óes 
Pássaros. Durante essas cac;adas coletivas, ocorria um pequeno festival de 
canc;óes. Embora o ritual kaó propriamente <lito come9asse no fim da esta-
9ao chuvosa, os homens algumas vezes cantavam e dan9avam antes do 
término das chuvas, no estilo kaó. Come9avam cantando e dan9ando no 
interior da takana. A cerimonia consistía em um par de homens, ambos 
de urna Associac;ao Pássaros, danc;ando inclinados para a frente, com os 
bra9os estendidos sobre os ombros do oµtro. Entoavam can<;óes perten
centes a sua sociedade, marcando o ritmo com batidas fortes de um pé. 
Logo juntava-se a eles um par de outra sociedade que cantava e dan9ava 
defrontando-se uns aos outros. Sucessivamente, outros pares iam se jun
tando e a música toma va a forma de canto coral. Ao ouviren1 os homens 
cantar, as mulheres reuniam-se em frente a takana. Os homens saíam aos 
pares, continuando a dan9ar e cantar. A medida que os pares masculinos 

--. 
avan~avam e recu¿ivam um do outro, as mu1heres cantavam em dois gru-
pos atrás deles. Urna can9ao e urna dan9a ao estilo kaó podía prolongar
se por .toda a noite, exceto se estivesse chovendo ou as pessoas, por urna 
razao ou outra, subitamente perdessem o interesse. Em geral, essas can
torias mantinham-se animadas com Úm bom número de participantes, até 
perto de meia-noite. i.\.1uitas vezes os cantores e danc;arinos do kaó inva
diam minha ca~a. pouco antes do amanhecer, convidando-me a participar 
ou simplesmente acordando-me, como um grupo boemio que tivesse pas
sado a noite farreando. 

As festividades kaó nao sáo cerimoniais, e sim- puramente recreativas. 
.As can95es Tapirapé sao geralmente antigas e parecem menos influencia
das por empréstimo de outras tribos. Mas algumas sao novas. Champukwi, 
conhecido como um bom cantor, explicou-me como surgia urna nova can-
9ao. Um hornero, andando sé, talvez a caminho de sua roc;a, canta velha~ 
can9óes. Experimenta introduzir novas palavras e mudar o tom. Se gastar 
do que produzíu, a noite, na takana, cantará baixinho para seus ainigos. 
Caso aprovem, cantarao alto na próxima festividade kaó. Os novos cantos 
nunca apresent&m inova96es profundas. Introduzem-se palavras, urna acen
tua9ao diferente na músic~ e tal vez urna ligeira dif eren9a no ritmo. Etn 
1974, Judith Shapiro· retornou de urna curta estada entre os Tapirapé e 
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me fez ouvir urna carn;ao que gravara. Pareceu-me seguir o estilo kaó. 
Nela havia referencias ao Doutor Carlo, que vivera com os Tapirapé e 
foi para bem longe, além das "águas grandes". Ninguém sabia se esta 
can9ao passou a integrar o repertório permanente Tapirapé. Em 1939-40, 
as can96es .kaó eram cantadas irregularmente a noite na casa dos homens, 
de fins de janeiro a fins de abril. So u be que as can96es profanas se deviam, 
a!ternada e rotativamente, aos dois grupos de idade mais velhos das Asso
cia96es Pássaros - isto é, Wuranchingó, Tanawe, Wuranchingió e Anan
chá; e que a irregularidade das festas cantadas devia-se a frouxidao da
quelas sociedades. Nem todos confirmaram essa afirma9ao; simplesmente 
criticaram a aldeia inteira. "Os Tapirapé es tao preguic;osos este ano", dis
seram, quando transcorriam muitas noites sem cantoria alguma. 

Cabe enfatizar que o foco central de todas as cerimonias Tapirapé 
era a música vocal. Com efeito, nao há como negar a importancia do 
canto na vida Tapirapé . Os homens eram julgados e garantiam seu pres
tígio segundo a melodía e potencia de suas vozes. Recorde-se que cada 
Associac;ao Pássaros tinha membros conhecidos por sua habilidade em 
cantar e puxar o canto. Cantavam, geralmente, em coro, com os solistas 
introduzindo a can9ao e o grupo unindo-se a eles. Muitas vezes, as mu
lheres, em pé atrás dos homens, cantavam exatamente urna linha atrás 
deles e, quase em contraponto, algumas notas mais altas na escala. 

Em certas ocasioes, ouviam-se solos de longas e monótonas cantigas, 
intercaladas, volta e meia, por um discreto coro masculino. Havia can-
96es evocando a história dos ancestrais míticos. Urna delas, bastante ex
tensa, denominava-se "Chawanamu". Em 1939-40, disseram-me que so
mente um homem, Macuma, conhecia todo o ciclo Chawanamu. Ouvi-o 
cantar várias vezes. A cantiga era lenta, CO:fll pouca variac;ao de tom, que
brada pela imitac;ao de sons de animais que Chawanamu encontrava em 
suas viagens. Após longas horas, tentando obter as palavras exatas através 
da transcric;ao fonética , fui forc;ado a concluir que a canc;ao nao narrava 
urna estória. Primeiro, seria preciso conhece-la e, só entao, as palavras 
relatando os incidentes das viagens do ancestral teriam algum significado. 
Em outras palavras, a canc;ao nao era um poema épico. Nao relatava a 
trajetória completa de como Chawanamu viajou, encontrou inimigos peri
gosos, foi capturado e escapou, teve um filho, foi novamente capturado 
e finalmente comido pelos seus captores. Ou como um dia seus captores 
comeram sua perna, no dia seguinte sua outra perna, entao seus brac;os, 
seu peito e assim por <liante, até que foi -inteiramente consumido. Empe
nhei-me igualmente em encontrar o significado das canc;oes que os ho
mens e as mulheres cantavam em coro e concluí que freqüenterríente se 
referiam a eventos do passado ou a mitología e que nao fariam sentido 

206 

sem um conhecimento do contexto mítico. Urna canc;ao bem conhecida 
tinha a seguinte letra: 

Os pequenos pássaros cantam, hé, hé 
Os grandes pássaros cantam, hé, hé 
Todos os pássaros cantam, hé, hé 

Ela se ref e ria ao canto dos pássaros que Pe tura presenciou e a origem das 
Associa96es Pássaros dos homens. 

Já me referi ao fato de os Tapirapé terem aprendido os hinos do 
missionário Frederick Kegel. Eram extraordinariamente receptivos as can-
96es de O\ltras culturas. Mesmo para meu inexperiente ouvido, os Tapirapé 
cantavam can96es que eu estava certo terem sido assimilados dos índios 
Karajá do rio Araguaia. Até as palavras eram em Karajá e, em conse
qüencia, ininteligíveis para os Tapirapé. Em 1965, quando fiz urna rápida 
visita aos Gorotire (Kayapó), que viviam várias centenas de milhas ao 
porte e foram urna das hordas Kayapó que atacara os Tapirapé, ouvi-os 
cantar can96es que escutara nessa tribo. Em 1957, quando visitei os Tapi
rapé com Roberto Cardoso de Oliveira e meu sobrinho George White, 
os jovens nos entretiveram ~ noite, cantando em Tapirapé, em ingles 
(hinos), em frances ("Frere Jacques") e em portugues. A música é o 
foco central da sua cultura.116 -

No final da estac;ao chuvosa e durante toda a esta9ao seca, vinha o 
período do ano par excellence em que a takana se tornava a moradia dos 
anchunga. Quando residia na takana, cada anchunga era representado por 
uni par de dan9arinos mascarados. Havia urna multidao desses anchunga 
na cosmologia Tapirapé e eles "moravatn" na takana em diferentes épocas 
do ano. Pareciam representar urna variedade de coisas do mundo natural 
e do sobrenatural. Havia, por exemplo, os que representavam as quei
xadas e pareciam ser os protetores desses anin1ais. Referiam-se a eles 
por vários nomes: anchunga ampukaiya, anchunga tampanchi e simples
mente anchunga tachaho (espíritos das queixadas). Vinham para a takana 
de suas longínquas moradas na "colina" - urna colina verdadeira que 
podia ser vista a distancia nas planas savanas, perto do rio Tapirapé. 
O panché, em seus sonhos, visitava suas moradas, trazendo-os para resi
dir por um tempo na takana. Eram representados por urna vestimenta e 

116 O leitor <leve precaver-se no tocante a minha descri9ao da música. Gosto de 
música, mas nao possuo qualquer conhecimento técnico sobre o assunto. Além disso, 
nao consigo sustentar um tom . Posso nao ser surdo, mas o resultado é quase o mes
mo. Meus amigos Tapirapé ficaram um pouco desapontados com minha total falta 
de habilidade para cantar. 
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máscaras de buriti, com as quais os homens dan9avam, enquanto solta
vam os grunhidos barulhentos das queixadas. A par disso, os mascarados 
usavam chocalhos nos tornozelos, feitos de cascos de porcos selvagens. 
Anchunga tachaho, em urna de suas varia9óes, era introduzido na takana 
durante a celebra9ao de urna ca9ada de que resultava abundancia de carne 
de queixada para comer. 

Outras máscaras anchunga representavam diferentes animais. I riwe
anchunga dizia respeito ao peixe-elétrico, que era comido pelos Tapirapé 
mas nao constituía elemento importante na sua dieta. Ao que tudo indica, 
Iriwe-anchunga nao protegía (ou "possuía") a enguia. Muito ao contrário, 
um mito explica por que tal espírito visitou a takana. Há muito tempo 
atrás, um espírito (ou ancestral) chamado Chureni matou todos os Tapi
rapé que residiam numa aldeia distante. Chureni era entao, presumo, o 
espírito ancestral do poraque. Seja como for, mais tarde Chureni regressou 
a aldeia Tapirapé trazendo sua esposa e filho. As mulheres Tapirapé ma
taram a esposa, entregando o corpo aos homens, que o enterraram na 
takana. Entao, os homens Tapirapé liquidaram o filho da enguia-elétrica, 
cortando-lhe a cabe9a e enterrando o corpo ta1nbém na takana. Chureni 
saiu bastante " triste" e "raivoso"; e agora, quando volta na forma de 
I riwe-anchunga para visitar a takana, está sempre tristonho e colérico. 
A despeito do caráter singular que desponta no mito, Iriwe-anchunga é 
simbolizado por um par de máscaras e roupas. Sua permanencia na takana 
nao constituía visita agradável e presumía-se que as mulheres, em espe
cial, ficassem amedrantadas. Deve ser <lito, porém, que as máscaras e 
vestimentas nao eram grotescas ou assustadoras e nao pretendiam inspi
rar medo. 

A medida que a esta9ao chuvosa terpiinava, come9ava a verdadeira 
esta9ao das dan9as mascaradas e das visitas de urna variedade de an
chunga. Cumpre lembrar que o início da esta9ao seca caracterizava-se pelas 
cerimónias da colheita que constituíarr1 o ápice das can9óes kaó, dan9as 
e cantos kawió, quando havía a troca de bens pessoHis e os ritos de mu
dan9a de idade para os jovens. Todos esses eventos foram descritos em 
diferentes contextos neste livro. Ncssas ocasióes, as can95es ~ dan9as, 
especialmente estas, eram caracterizadas por estilos diicrentes. Em d¿ter
minado momento, as mulheres dan~avam com os hotnens. Desde que 
estes passeassem pela pra9a, urna mulher abordaría um deles, selecio
nando-o como parceiro e o par se junta:::ia ao grupo dan9ante. Eles dan-
9avam com os brac;os sobre os ombros dos vizinhos, en1 curiosos passos 
que consistiam em jogar os pés para a frente em uníssono. Os dan9arinos 
f ormavam grande círculo qu~ vagarosament~ fecha va e abria quando os 
pares recuavam do centro. Parccia puro divertimento, embora houvessc 
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a expectativa de que cada homem oferecesse algum presente a mulher 
que o havia selecionado como parceiro de dan~a. Na cerimonia de mu
danc;a de idade, os homens dan~avam em fila única, porém em círculo. 
E, no auge da colheita, o faziam na pra~a em longa fila indiana e as mu
lheres (geralmente as esposas dos homens que dan~avam) bailavam logo 
atrás deles. 

Na esta9ao seca, os espíritos anchunga que vinham morar na takana 
representavam animais aquáticos e terrestres. Em 1939-40, apenas um 
par de tais anchunga se achava representado: irancha, claramente o espí
rito do peixe, e jakuí, espírito do jacu. Cada um desses anchunga era sim
bolizado por um conjunto de máscaras e roupas. As máscaras eram altas, 
cónicas, em forma de cestos que deixavam semente pequenas fendas atra
vés das quais os dan9arinos podiam ver e guiar-se. A máscara jakuí desta
cava-se da irancha por duas penas de arara vermelha amarradas no topo 
do cone. Cada roupa tinha urna jaqueta ou colete que cabria os bra9os 
e peito do danc;arino e urna saia que lhe descia até bem abaixo dos joe
lhos. Essas máscaras eram, ou pareciam ser. duas vezes mais altas que 
um homem normal. Pares de homens, geralmente um de cada Associa~ao 
Pássaros, dan9avam e "cantavam" irregularmente durante os meses de 
verao. (Coloquei cantavam entre aspas porque muitos dos sons que estes 
homens emitiam eram gritos agudos que se dizia ser característicos de de
terminado anchunga.) Quando um par de anchunga emergía da takana, 
danc;ava num movimento oscilatório específico; ao longo de urna rota 
definida. Algumas vezes, meninas e mo9as dan9avam em torno, como a 
render-lhes homenagem. Os dan9arinos movimentavam-se da takana para 
a porta de cada maloca, até completar o círculo da aldeia. Em cada ma
loca, danc;avam. e soltavam gritos característicos, até urna jovem despon
tar de urna delas, para oferecer-lhes cauim de milho e mandioca. Cober
tos ·pelas máscaras de buriti, os dan9arinos nao podiam tomar a bebida, 
mas ficava claro que soli_citavam - ou talvez exigiam - a dádiva. De
pois disso, voltavam a takana e o outro par de anchunga aparecía para 
fazer a ronda da aldeia. Era usualmente no fim das tardes frias ou no 
início da noite que os anchunga dan9avam. 

Os Tapirapé disseram que outros anchunga viriam durante o verao 
de 1939-40 mas, na realidade, somente estes dois apareceram. Haviam 
prometido que iranchahó (um grande irancha, espírito de peixe) viria...,e 
descreveram iranwuré .(outro espírito de queixada), moro (um peixe) e 
akmukó (um espírito que é o "animal de estima9ao''" da tribo Karajá). 
A nao apari9ao desses mascarados foi explicada, pragmaticamente, por um 
informante: "nós nao ternos mais buriti (para f azer roupas) nem penas 
(para decorar as máscaras)". Ti ve de me dar por satisfeito com irancha 
e jakuí. Mas descreveram-me inúmeros outros anchunga que ocasional· 
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mente vinham a takana, e que nao cheguei a ver. Havia o anchunga awa
naí, que diziam ser amigo dos Tapirapé, mas na verdade os prejudicava. 
Este espírito aparecia geralmente na esta9ao chuvosa por dois ou tres 
dias e visitava as ro~as, roubando espigas de milho. Havia, . ainda, os 
anchunga aiwo, espíritos que os Tapirapé diziam ter roubado dos Kayapó 
que urna vez visitaram sua aldeia. Os Tapirapé orgulhavam-se de dizer 
que correram com os Kayapó (o que .parece inverossímil), e resgataram 
seus espíritos, que eram magros e maltratados. Trouxeram-nos de volta 
a· takana, onde foram cevados com caldo de mandioca e milho. Meus 
cadernos de notas estao repletos de nomes de outros anchunga, nenhum 
dos quais vi ou tive boa descri~ao. Parece avultado o número de an
chunga que a~gull?-a vez te~ha visitado a takana. Se, porventura, todos vies
sem, haveria urna autentica procissao deles ao longo do ano. Parece claro, 
também, que os Tapirapé eram francamente receptivos a sobrenaturais de 
outras tribos. Como disse anteriormente, os próprios Tapirapé afirmaram 
ter "roubado" o' anchunga dos Kayapó. Por outro lado, as suas máscaras 
irancha e jakuÍ eram identicas as que vi entre os Karajá. Devo assinalar 
que. os Karajá sao famosos por seus dan9arinos mascarados, a quem cha
mam arawanií, e que dan9am constantemente durante a esta9ao seca. 
Além disso, sabe-se que nenhum dos anchunga Tapirapé que "visitou" a 
takana foi considerado malévolo - exceto, talvez, o anchunga de jaka
conya (macaco-guariba), que atacou as mo9as com seus enormes falus. 
Mesmo assim, a situa9ao pareceu ser mais obscena do que propriamente 
assustadora ou maléfica. 

Quando retornei, em 1965, os Tapirapé asseguraram-me que nao 
tinham esquecido seus fes ti vais e cerimonias.. As 1 rmazinhas de Je sus res
peitavam ~eus costumes e, como é de hábito, estimulavam os índios a 
organizarem seus festivais de can9óes, ·dan9as mascaradas e cerimoniais 
marcando ritos de passagem. Elas acreditam, muito corretamente, que 
tais festivais e cerimonias asseguram aos Tapirapé urna identidade como 

• povo. Na verdade, nao chegaram a interromper, propriamente, sua vida 
cerimonial. Em 1964, celebraram o rito de mudan9a de idade de um 
jovem. Nos fins da esta9ao chuvosa (mar90 a abril) cantaram kaó várias 
noites na casa dos homens. Nessa oportunidade, as grandes máscaras, cha
madas upé tawa, representando os espíritos dos inimigos mortos, emer
giram da casa dos homens e dan9aram ao redor da aldeia, embora, um 
tanto fora da esta9ao. Eles prometeram que, se nós permanecessemos por 
toda esta9ao seca, os pares de irancha, iranwuré e outros anchunga vive
riam na takana e dan9ariam pela aldeia. Em 1966, Shapiro presenciou a 
.troca de presentes do kawió e viu um apachirú. E quase todo ano recebo 
cartas das Irmazinhas de Jesus insistindo para qµe vá visitá-los. Os Tapi
rapé disseram-me que dois ou tres jovens estao prontos para "amarrar" 
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o cabelo, e eu seria bem-vindo as cerimonias. Em 1976, recebi urna men
sagem em fita de Cantidio (também conhecido como lpawungi) para que 
eu fosse a Aldeia Nova durante a esta9ao seca de 1977, quando haveria 
muitos anchunga dan9ando. 

Relocados na Aldeia Nova, os Tapirapé tem procurado dar continui
dade a sua vida cerimonial, da melhor maneira possível, sob as novas 
condic;óes. Obviamente só tem podido faze-lo de forma precária instalados 
como estao no río Araguaia, em novo ambiente ecológico, com as ro9as 
situadas a grande distancia e com muito menos gente. Por outro lado, 
cabe lembrar que o ciclo de festas e ritos anuais te ve sempre urna pro
grama9ao instável. Com a morte de qualquer pessoa (exceto talvez urna 
crianc;a) um ritual ficava sujeito a adiamento ou cancelamento. Mesmo 
nos velhos tempos, era rara a realizac;ao do .~iclo anual completo de festas 
e cerimoniais. Assim, tanto nos nossos dias, como no passado, as festivi
dades e rituais sao facilmente adiados para o ano seguinte. 

I! de se esperar que os Tapirapé, hoje mantendo rela9óes quase diá
rias com sertanejos da regiao, adotem alguns costumes brasileiros, espe
cialmente em razao da sua receptividade a música estrangeira. Em 1965, 
por exemplo, alguns Tapirapé come9aram a organizar festinhas sertane
jas nas noites de sábado. Sao reunióes dan9antes ao estilo ocidental, nas 
quais homens e mulheres .danc;am aos pares ao som de cavaquinho, pan
deiro e flauta. Um Tapirapé aprendeu a tocar flauta de bambu. Tanto 
os homens quanlo as mulheres estavam em condi96es de dan9ar no estilo 
brasileiro. As famílias sertanejas participavam e, as vezes, havia nessas 
festas alguns convidados Karajá. Quase sempre os homens Tapirapé dan
c;avam com mulheres Tapirapé mas, de vez em quando, percebia-se pares 
mistos arrastando os pés pelo salao. Tais danc;as nao se realizavam na 
takana, embora ela fosse excelente local para folguedos desse tipo, mas 
numa casa situada a margem da aldeia. Era estranho observar os Tapirapé 
dancando ao estilo brasileiro. No entanto, a cena como um todo nao 
esta~a em desarmonia com o ambiente de f ronteira, onde duas tribos 
indígenas viviam lado a lado de camponeses pobres. As Irmazinhas e o 
funcionário do Posto Indígena nao estimulavam es.sas festinhas. Na ver
dade, faziam tudo para desencorajá-las, pois, como de costume, os visi
tantes traziam cacha9a e também vinham armados de fácóes e agudos 
punhais. Encorajavam os índios a beber, hábito que lhes era estranho. 
Muitas vezes, as festinhas terminavam em briga, geralmente por causa 
de urna mulher. Um índio nao entendía bem a situa9ao e tentava seduzir 
a esposa de um brasileiro; ou urna mulher Tapirapé tirava sua blusa por 
fazer calor, parecendo com isso convidar um sertanejo a urna investida 
sexual. Planos para festinhas apavoravam as Irmazinhas de Jesus, que 
insistiam com o f uncionário do Pos to Indígena no sentido de _proibi-las. 
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14. Mulheres Tapirapé. Uma delas está crochetando uma bra9a
deira enquanto a outra se penteia com um pente nativo. 

15. Menina (kotantani) fotografada em 
1940 usando tornozeleiras de croché e 
colares de cantas brilhantes com dois 
dentes de on9a intercalados. O carpo 
está pintado com motivos geométricos 

feítos com sumo de jenipapo. 

• 
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QUATRO AMIGOS TAPIRAPÉ 

Neste capítulo, tento retomar alguns dos elementos humanos l! pes
soais da minha pesquisa entre os Tapirapé. A pesquisa antropológica nun
ca é um processo inteiramente isolado e objetivo, embora muitos antro
pólogos queiram pensar que assim seja. Ela envolve algo da "arte das 
rela96es humanas", na qual se conjugam emo96es, atitudes e rea96es sub
jetivas e, sem dúvida, motiva96es subconscientes. ~ um esfor90 profunda
mente humano. Enfrentando indivíduos de urna cultura diferente da pró
pria, por longos períodos, o antropólogo, em urna aldeia primitiva ou 
em urna desconhecida comunidade camponesa, envolve-se em um com
plexo conjunto de relacoes humanas, exatamente ''como se estivesse em 
seu lar ou ña ~.ua soci;dade. Alguns dos indivíduos com os quais traba
lha, convive e se encontra diariamente sao altamente inteligentes, alguns 
amigáveis e abertos, outros inflexíveis, outros plácidos; há aqueles men
talmente vagarosos e os facilmente irascíveis. Cada antropólogo, por sua 
vez, é por si só urna personalidade distinta que manipula, a sua maneira, 
um duplo papel: o de observador científico e objetivo de urna sociedade 
e de urna cultura que nao sao as suas e o de um ser humano for9ado a 
manter rela96es com um povo com o qual vive por certo tempo. Espero 
aqui resumir para o leitor meu relacionarpento com quatro indivíduos 
que, durante minha permanencia entre os Tapirapé, conheci bastante bem. 
Da mesma forma, tentarei contar como cada um deles ensinou-me aspectos 
da cultura local. Para atingir esse objetivo, tive que me projetar como 
parte desse quadro, inserir · meus próprios sentimentos sobre pessoas· e 
lugares e contar minha experiencia pessoal no decorrer da pesquisa. 

Os esb0<;os que se seguem dizem algo a respeito dessas quatro pes
soas: seus antecedentes, o lugar que ocupavam na sociedade e meu rela
cionamento com elas. Acima de tudo, espero que o leitor venha a enten
der um pouco do seu sistema de vida e como o revelaram para mim no 
contexto de situa~óes existenciais. Nenhuma dessas pessoas podia ser "ci
dadáo" comum. A m0<;a, Antanchowi, que era menosprezada por seus 
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companheiros e companheiras, beirava os 17 anos quando a conheci em 
1939. Tanto Champukwi quantq Kamairahó eram homens especialmente 
admirados quando os encontrei em 1939-40. O primeiro tinha cerca de 25 
anos e Kamairahó aproximadamente 45. Conheci Cantídio primeiro, em 
1939, quando devia ter de 12 para 13 anos, mas o conheci melhor como 
um "Tapirapé moderno", em 1965, com 38 ou 39 anos. Os antropólogos 
devem construir seu conhecimento de urna cultura a partir de variadas 
pessoas, mas seria impossível retratar toda gama de indivíduos e perso~ 

nalidades que conheci entre os Tapirapé. Selecionei de meus cadernos . de 
notas e da memória indivíduos com diferentes papéis em sua sociedade, 
a quem conheci mais do que os outros. Nao tento oferecer urna história 
de vida completa de nenhum deles, nem tampouco urna história crono
lógica. Escrevo e analiso, meramente, meu relacionamento com cada qual 
e discuto certos acontecimentos em suas vidas.117 

Como antropólogo e como ser humano, aprendi muito com os qua
tro e com muitos outros Tapirapé. Tanto Champukwi quanto Kamairahó 
foram aberta e conscientemente meus professores. Foram meus "informan
tes-chave" em meu estudo da cultura Tapirapé. Embora um antropólogo 
colete informa9óes de urna ampla variedade de pessoas, há geralmente 
algumas que lhe proporcionam o quadro básico de urna sociedade e cultu
ra particulares. Parece que em todas as culturas há indivíduos que podem 
ser chamados de "observadores natos", pessoas dotadas de interesse par
ticular pelo cenário humano e tendencia para especular sobre ele. Parte 
da luta para penetrar numa cultura estranha está em descobrir tais obser
vadores naturais. Mas nao tenho achado isto difícil. Essas pessoas parecem 
tao atraídas pelo antropólogo quanto o antropólogo por elas. Geralmente, 
tem-se a impressao de que sempre estiveram a espera de um observador 
estranho e que encontram considerável satisf a9áo em tentar explicar sua 
cultura. Com tais "informantes-chave", um antropólogo pode literalmente 
gastar centenas de horas em entrevistas intensivas. Com o passar do tem
po, as rela9óes entre o antropólogo e cada um de seus informantes tornam
se inevitavelmente íntimas. Em alguns aspectos, esta rela9ao ~e assemelha 
a que se estabelece entre o psicoterapeuta e seu paciente, pois, no decor
rer de entrevistas muito longas, tais pessoas revelam (e talvez descubram) 
muito sobre elas próprias. Talvez, Champukwi tenha sido meu informante
chave mais importante em 1939-40; e Kamairahó nao somente muito me 

117 Espero que o leitor desculpe a repetic;ao de alguns fatos da cultura Tapirapé des
c~itos neste livro. As vezes, é necessário relembrar certos dados descritivos para 
situar pessoas e eventos ·em seu contexto social e cultural. 
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ensinou sobre sua cultu¡·a, como também constituiu-se na ·pessoa-chave 
estabelecer minha rede de amigos e parentes Tapirapé. em 

. Outros i.ndivíduos mencionados neste livro nao foram, em sentido 
estnto, meus informantes. Foram apenas meus amigos conhecidos na ald · 
T 

· ,, 
1 

· . . .eia 
ap1rape, n~ qua vivi e· estude1. Contudo, a sua maneira, esses amigos 

falaram-me igualmente sobre sua cultura. Os antropólogos aprendem sobre 
urna cultura nao apenas através das entrevistas com informantes-chave mas 
também pela observa9ao do comportamen.to das pessoas ao seu redor e, 
tanto quanto possível, pela participa9ao na vida da comunidade. Entre 
as pessoas de qualquer comunidade, parece existir sempre aquelas a quem 
o antropólogo vem a conhecer e gestar mais do que a outras ~ taÍ como 
ocorre na nossa própria cultura. Essas pessoas tornam-se amigas. Sao . ; . "' 
as cnan9as prox1mas a sua porta, com quem muito se pode aprender, isto 
é, como brincam, como sao punidas e como aprendem as regras de con
duta da sua sociedade. A mulher nativa que vem varrer a casa de um 
antropólogo pode tornar-se urna amiga, e das conv~rsas freqüentes ~om 
ela se pode aprender muito sobre as mulheres daquela sociedade. Um 
companheiro de ca9ada pode nao se tornar um informante-chave, .mas 
em um longo dia de ca9a pode fornecer mu itas informa96es ao antropó
logo. As observa9óes do comportamento, problemas e opinióes desses ami
gos em urna cultura estranha devem ser continuamente testados com as 
de outros que desempenham papéis similares dentro da mesma so~iedade. 
Mas, no fim, esses amigos proporcionam as situa9óes de vida das. quais 
se extrai o conhecimento antropológico. 

Champukwi: um professor Tapirapé 

Devo ter visto Champukwi logo que cheguei a Tampiitawa, pois os 
presentes f oram distribuídos para toda a popula9ao no dia da minha che
gada. Mas, na época, nao o distinguí, nem ele se destacou dos outros 
homens da aldeia. Seu noine nao apareceu nas notas tomadas durante meu 
prjmeiro mes entre os Tapirapé. 

Para mim, e ainda mais para Valentim Gomes, as primeiras se
manas na aldeia Tapirapé foram um período de adapta9ao a um mundo 
estranho e muitas vezes confuso. Tres jovens Tapirapé tinham passado 
alguns meses no porto das missóes, aprendendo a expressar-se em um 
portugués rudimentar com vocabulário limitado a substantivos e verbos 
básicos. A, princípio, nosso maior problema foi · a comunica~ao, no que 
aqueles jovens nos ajudaram. Afora eles, os únicos indivíduos que conhe
cíamos pelo nome, durante as duas primeiras semanas, foram os chefes 
das nove grandes malocas da aldeia. Mas m< ~smo os nomes desses ho-
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mens tais como Opronunchwi, Wantanamu, Kamanaré, ~1aria-pawungo 
e Ok~ne, que <leste modo sao citados neste livro, foram difíceis de gravar. 

Durante as primeiras semanas em Tampiitawa, comecei a estudar 
intensamente a língua Tapirapé. Até poder usá-la, pelo menos de forma 
razoável, limitei-me a observar e anotar apenas os aspectos materiais 
da cultura Tapirapé que saltavam aos olhos, e, mesmo esses, usualmente 
necessitavam de explica96es. Visitei suas ro9as, olhei as mulheres fa
zendo farinha, tanto da variedade venenosa q~anto "doce" de man
dioca, e potes de barro. Observei os homens tecendo cestos de folha 
de palmeira e man uf aturando arcos e flechas, enquanto estavam sentados 
nas redes da casa dos homens. Estes e muitos outros aspectos da cul
tura Tapkapé pocÍiam ser registrados em notas e fotografias, enquanto 
estudava sua língua. 

Os Tapirapé sao amistosos e bem humorados e pareciam deleitar-se 
com os forasteiros que se encontravam entre eles. Achavam nossas a96es 
e nossos gestos divertidos; as explosóes de gargalhadas que acompanha
vam as conversas que podíamos ouvir, mas nao entender, pareciam esti
muladas pelas estórias do nosso estranho comportamento. Por outro lado, 
nossa presen9a era materialmente valiosa, porque o sal, facas, agulhas, 
contas, espelhos e outros presentes que trouxéramos eram altamente apre
ciados. Em pouco tempo, algumas dessas pessoas come9aram a se iden
tificar individualmente. Havia Kamairahó, líder de maloca, que nos re
cebeu muito bem; um menino de cerca de seis anos, chamado Awanchowa, 
que me seguía por todos os lados e literalmente aboletava-se em nossa 
pequena casa, com os olhos fixos no grande saco de sal, que comia da 
mésma maneira como nossas crian9as comem guloseimas. Tanui, urna 
mulher de meia-idade (cujo cabelo foi cortado bem curto, indicando 
que um paren te próximo havia morrido recen temen te) e que muitas vezes 
nos trouxe comida de presente. Gradualmente, várias pessoas passaram 
~ destacar-se como personalidades distintas. Entre elas, Champukwi. Nao 
me lembro em que circunstancias o conheci, mas seu nome come9ou a 
aparecer regularmente em minhas notas de campo, um mes depois da 
nossa chegada. Tornou-se meu melhor informante e, passado algum tem
po, meu companheiro inseparável. 

Como disse, Champukwi devia ter uns 25 anos em 1939. Era alto 
para um Tapirapé, medindo cerca de um metro e sessenta e oito, consti
tui9ao forte, porém magro, pesando cerca de 70 quilos. Como todos os 
Tapirapé, usava franja e rabo-de-cavalo. Era urna espécie de "almofa
dinha", pois seus pés e panturrilhas estavam pintados com um intrincado 
desenho, e usava pulseiras feítas de croche em cordao de algodao tingido 
de vermelho. Desfrutava, obviamente, de algum prestígio entre os ho
mens de sua idade: tratavam-no com deferencia, sempre procurando um 
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lugar para que sentasse no banco encostado a parede da nossa casa. 
Logo fiquei sabendo que vários anos antes havia passado algum tempo 
na sede de urna missao e que sabia algumas palavras em portugues. Era 
casado e tinha urna filha de dois anos. Sua mulher, nao muito atraente 
para os padroes Tapirapé, parecía ser um pouco mais velha que ele e 
estava grávida quando nos encontramos pela primeira vez. 

Champukwi parecía mais paciente do que os outros índios <liante 
de minhas tentativas de aprender sua língua e obter inf orma9óes. Ele 
repetiría urna palavra, urna frase ou urna senten9a várias vezes até que 
eu pudesse grafá-las foneticamente. Recorría ao seu pobre portugues e 
mesmo a mímica para tornar claro o que queria dizer. Naturalmente 
sua paciencia era temperada com presentes de mi9angas, f erramentas e 
sal que eu providenciava de tempos em tempos. Após alguns días, co
.mecei a nao ter perguntas para fazer a Champukwi, quando habitual
mente, nos fins de tardes, vinha a minha casa. Era a hora em que 
outros índios gostavam de nos visitar. Nao raro, concentrava-se em nossa 
casa urna multidao de homens, mulheres e crian9as e, ainda, animais 
de estima9ao dos Tapirapé - situa9ao nao muito propícia para entre
vistas etnológicas e, menos ainda, para registro sistemático de vocabulário. 

Certa ocasiao petguntei a Champukwi se podia acompanhá-lo a ro9a. 
Lá, alternando a ajuda para o corte do mato e o descanso na sombra, 
pude desenvolver um arremedo de entrevista. Muitas vezes, enquanto 
ele trabalhava, eu formulava perguntas a meu hesitante Tapirapé e era 
cápaz, pela repeti9ao, de entender suas respostas. Embora os outros mem
bros da aldeia come9assem a gracejar sobre a propriedade da nova ro9a 
de Champukwi como sendo de nós dois, aqueles dias foram muito va
liosos para minha pesquisa. Champukwi ensinou-me os rudimentos da 
cultura Tapirapé. Isto se deu na esta9ao seca quando derrubava as ár
vores de maior porte e limpava o mato rasteiro para abrir sua ro9a. 
Nao o vi queimar o sítio em fins de outubro, mas estava presente em 
fins de novembro quando plantou milho, feijao, pimenta, inhame, banana 
e brotos de mandioca. A mulher de Champukwi veio plantar algodao. 
Suas planta96es eram como um labirinto sem ordem, nao como as nossas 
ro9as, plantadas em ordenadas fileiras. 

Caminhando através da floresta, indo ou voltando da ro9a de Cham
pukwi, muitas vezes ca9amos jacu. Eu tentava ensinar-lhe a usar m~u 
rifle calibre 22, mas ele tinha dificuldade em entender a mira e perd1a 
continuamente o alvo. Esfor9ava-se, por sua vez em mostrar-me o jacu 
escondido na copa das árvores, mas eu raramente avistava os pássaros 
antes de voarem. Por isso, nossas ca9adas nao eram muito produtivas e, 
desgostoso, Champukwi recorría ao seu arco e flecha. Some~te no fim 
do ano, após ter praticado atirando em latas de conserva, pode Cham-
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pukwi dominar o uso do rifle, e a habilidade recentemente adquirida 
aumentou seu prestígio entre os Tapirapé. 

Contudo, minha amizade com Champukwi realmente come9ou quando 
contraí malária, cerca de dois meses após nossa chegada. Durante os 
primeiros días da minha doen9a, eu r_econhec~a pouca c?isa ao meu redor. 
Falaram-me que enqu·anto um xama prof ettzou a m1nha morte, outro 
t~ntou curar-me f azendo massagem, soprando fuma9a de tabaco sobre 
meu corpo e tentando sugar o "objeto" que causava a febre. Evidente
mente, seus esfor9os, mais os tabletes de Atobrine administrados mais 
tarde por Valentim Gomes, conseguiram debelar · minha febre . Con~enci
me, porém, de que a convalescenc;a seria demorada. Incapaz de sa1r de 
casa por quase tres semanas, passei dias e noites deitado na rede. Ouando 
os índios perceberam que eu estava me restabelecendo e nao morreria, 
nossa casa transformou-se, nos fins de tarde, num local de reuniao de 
quase toda a aldeia. Os Tapirapé nao somente vinham ver-me (a comu
nicac;ao ainda era difícil) mas também se encontrar e contemplar os 
pertences do tori. Isto foi bom para a pesquisa etnográfica. Contavam 
estórias, nao somente para me distrair, mas também para entreter uns 
aos outros. Ao tentar explicar-me um mito, um homem encontrar-se-ia 
de repente contando o mito para todos os presentes. E neste ambiente 
ouvi (e vi) estórias Tapirapé contadas como devem ser : como narra
c;5es dramáticas recitadas com vivacidade e considerável imitac;ao dos 
animais, que com muita freqüencia, eram as personagens principais da 
estória. Mas, usualmente, perdia o fío da meada e pedia que a lenda 
fosse repetida vagarosamente. 

Champukwi foi um visitante assíduo durante minha convalescenc;a. 
Vinha toda manha, quartdo de passagem para a roc;a, e acostumou-se a 
tomar o café da manha conosco. A tardinha, após ter retornado de sua 
roc;a, aparecia para "conversar" - muitas vezes, recontando lentamente 
as estórias e incidentes que eu tivera dificuldade de entender na noite 
anterior. Vários días, durante este período, nao trabalhou em sua ro9a 
e sentava por duas ou tres horas f alando. Entendeu que devia f alar 
pausadamente e mu itas vezes repetir, para que eu pudesse tomar nota. 
Percebeu o significado da escrita, pois tudo o que eu anotava em meu 
caderno poderia repetir mais tarde. Compreendeu ainda que eu nao es
tava tao interessado em aprender a falar a língua Tapirapé, mas sim 
assimilar o seu estilo de vida. Como acorre, em geral com quem en
tende e fala precariamente urna língua estrangeira , a comunicac;ao só se 
torna possível com alguém acostumado aos erros e ao escasso vocabu
Iário do interlocutor. Por isso, pude entender e fazer-me entender me
lhor por Champukwi do que por qualquer outro Tapirapé. Além disso, 
como ele passava longas horas em nossa companhia, foi aprendcndo 
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portugues com Valentim Gomes. - Isso me ajudou a traduzir palavras 
e frases recém-aprendidas em sua língua, e ~té mesmo as explica~óes 
que Champukwi me deu de costumes Tapirapé. Dessa forma, meu amigo 
tornou-se, conscientemente, meu mestr.e e todos se deram conta disso. 
Durante os dois meses seguintes, tivemos sess6es diárias, algumas curtas 
e outras com dura9ao de duas ou mais horas. 

Em 1939, achei necessário deixar Tampiitawa e ir a Furo de Pedra 
comprar suprimentos e recolher minha correspondencia. Valentim e eu 
havíamos subido o rio Tapirapé impulsionados pelo motor de popa de 
meu colega antropólogo William Lipkind. Agora tínhamos de remar rio 
acima e o nível das águas havia baixado, sendo necessário empurrar 
nossa canoa em determinados trechos. A malária me enfraqueceu; p_or 
isso alguns índios, inclusive Champukwi, se ofereceram para acompa
nhar-nos. Nao era aconselhável levá-los para Furo de Pedra. Primeiro, 
devido a sua suscetibilidade a gripes e outras doen9as. Segundo, nao 
estando acostumados a roupas, dinheiro e comidas, bem como aos cos
tumes e regras de etiquetá, ficarian1 inteirainente dependentes de . nós 
durante a permanencia na comunidade fronteiri9a. Apesar disso, nao re
sistí a tenta9ao de levar meu melhor informante e Champuk.wi nos acom
panhou a Furo de Pedra. A viagem f oi lenta. Do is remadores experi
mentados em urna canoa leve, poderiam realizá-la em tres dias; nós 
levamos oitó. Champukwi foi de pouca ajuda no rio, pois os Tapirapé 
eram, até entao, um povo da floresta. Apenas uns poucos ~inham via
jado de canoa e era de admirar que Champukwi pudesse nadar. Emhora 
mais resistente do que eu, seus esfor9os em remar punham em risco o 
equilíbrio da canoa. Somente Valentim era competente reinando. Con
tudo, Champukwi matou muito peixe com seu arco e flecha . O fim da 
esta9ao seca havia ·atraído a ca9a das savanas para as margens do rio 

· Tapirapé e pudemos matar veado, mutum e patos-selvagens. A. noite 
acampávamos numa praia, onde coletávamos ovos de tracajá. Somente 
os mosquitos, que fervilhavam ao entardecer e no início da noite, per
turbaram nossa viagem. Foram di as memoráveis e meu reconhecimento' 
foi partilhado, ereio, por Valentim Gomes e Champukwi. 

Em Furo de Pedra, Champukwi adaptou-se com incrível rapidez. 
Sua curta visita ao posta das missóes, quando jovem, contribuiu sem 
dúvida para esse ajustamento. 'Sem embargo, ocorreram pequenos pro
blemas e incidentes . Os sertanejos de Furo de Pedra estavam acostu
mados com índios, pois, próximo, havia urna aldeia dos semi-aculturados 
Karajá, que freqüentemente visitavam e negociavam no povoado. Con
tudo, Champukwi tornou-se objeto de curiosidade, urna vez que só ti
nham visto um único Tapirapé. Os moradores locais convidavam-nos .ª 
entrar em suas casas e ofereciam-nos café e doces . Tanto Valentim quanto 
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eu nos esfor9ávamos para controlar seus movimentos, temerosos de que 
ele pudesse expor-se a urna infecc;ao respiratória (ele nao contraiu ne
nhuma) ou que a hospitalidade dos sertanejos o persuadisse a beber 
aguardente. A diferen<;a de outras tribos, os Tapirapé nao tinham fami
liaridade com qualquer bebida fermentada. Conforme o próprio Cham
pukwi relatou, ele tentou tomar cacha9a urna única vez em Furo de 
Pedra ; achou-a desagradável e de gesto ruim. Contudo, aquele tempo, 
houve mo~entos embarac;osos, embora hoje parec;am divertidos. Um dia, 
quando comprei várias dúzias de larati.ja na rua, Champuk·~i calma
mente tirou a calc;a que vestia para fazer um saco, atando-lhe as pernas, 
a fim de levar as frutas para casa. Em Furo de Pedra, ele muitas vezes 
andava nu em casa. Mesmo a cozinheira que vinha preparar nossas 
refeic;oes acabou acostumando-se com sua nudez. Contudo, algumas vezes 
e.squecia de se vestir quando saía a rua. A cozinha rural brasileira; em 
parte de influencia indígena, parecia agradar Champukwi. Mas ele nao · 
se sentia confortável a mesa, préferindo sentar a um canto, num banco, 
durante as ref eic;é5es. 

A reac;ao de Champukwi a esta forma rural da civilizac;ao brasileira 
nao era, de forma alguma, infantil. Na excursao, tornou-se etnólogo. Pro
curou ver as roc;as que proviam comida para tanta gente (a populac;ao 
de Furo de Pedra nao excedia 200 pessoas). Ficou fascinado pelas má
quinas de costura. Foi a urna missa católica realizada na pequena capela. 
Viu homens e mulheres danc;ando aos pares. Formulava perguntas a res
peito desses e outros estranhos costumes. Como no caso do antropólogo 
que tinha vivido em sua aldeia, sua curiosidade as vezes tornava-se in
conveniente. Observava o interior das casas e algumas vezes entrava sem 
ser convidado. E seguia as mulheres até seus recatados locais de banho 
no rio Araguaia para descobrir se ha vi a dif erenc;as anatómicas entre 
elas e as de sua aldeia. Chegou a tentar aproximac;é5es sexuais com mu
lheres do vilarejo, o que era muito arriscado tendo em vista as normas 
machistas de comportamento vigentes na sociedade rural h~asileira. Des
contado tudo isso, Chatnpukwi granjeou estima dos moradores locais du
rante as duas semanas de visita a Furo de Pedra. Seu portugues melho
rava a medida que visitava as pessoas, e recebeu presentes baratos, tais 
como anzóis, garrafas e latas vazias. Continuei trabalhando com Cham
pukwi durante todo o tempo em que estivemos ausentes da aldeia. Falou 
dos antagonismos, mexericos e cismas na aldeia Tapirapé, os quais hesi
taría em relatar em outras circunstancias. Contou casos de adultério e 
da crescente determinac;ao de um grupo de parentes em assassinar Uru
kumu, o poderoso pajé, devido a suspeita de feitic;aria . 

Depois de duas semanas em Furo de Pedra, achei que devia subir 
o rio Araguaia até a estrada de rodagem e daí para o Rio de J aneiro. 
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Pedi a dois sertanejos que levassem Champukwi até certo pont d · 
T · ' d d d · 1 o o no apirape e on e po ena a can9ar sua aldeia em um dia de cami-
nhada. Retomamos, Valentim Gomes e eu a vagarosa travessia ri'o · 
D · d · ac1ma. 

ots meses epo1s, recuperado da malária e com novos suprime t 
f . · d d . . n os, re tzemos o tra1eto, escen o o no Aragua1a e subindo 0 Tap· , , . trape para 

passar com os 1nd1os a longa estac;ao chuvosa, que vai do · , · d d b , · lillClO e 
ezem ro ate JUnho: Lá estava Champukwi a nossa espera, ajudando-nos 

a consertar e a~plt~r a casa. Retomamos a antiga amizade, estreitada 
ago.ra pela ex~enenc1a da viagem a Furo de Pedra e pela sensac;ao que 
mu1tos antropologos experimentam quando retornam as comunidades que 
estudam: quem retorna é um "velho amigo". 

Meu retorno no início de dezembro, marcou, contudo, 0 término do 
que cha~aria ª. primeira fase do meu relacionamento com Champukwi 
com? amigo e ~nform~n.te. Durante mais de 200 horas de conversac;ao 
(mu1tas das qu~1s quahf1co como entrevistas formais), aprendí muito so
bre Champu~wi como pes~oa e sobre a cultura Tapirapé. Soube que, 
quan?o menino, ele de1xou a Aldeia do Peixe, onde seus pais tinham 
morrido, para viver em Tampiitawa. Morou com o irmao mais jovem do 
seu pai, Ka~a~rá,. líder de urna grande maloca. Revelou o nome que 
recebeu na infancia. Como disse, os Tapirapé mudam de nome várias 
vezes ?ª vida e o primeiro deles é, geralmente; o de um peixe, de ou
tro animal, ou um nome simplesmente descritivo, a exemplo de Mankai 
"manga", ou Aneuma, "alguém pre to". Dizer o no me de infancia cau
sa va risos e considerável embarac;o, mas Champukwi nao se furtou 
em. f a~e-lo . Soube qu~ sua primeira mulher morreu e. que seus ·paren tes 
atribuiram a morte a transgressao de tabus alimentares impostos aos 
futuros país. A observancia desses tabus o afligía de vez em quando. 
Em duas excursé5es a savana, Champukwi comeu carne de veado. Trans
grediu tabus alimentares várias vezes durante a visita a Furo de Pedra. 
Temía que a magreza de sua filha de dois anos fosse .conseqüencia 
?isso. Logo após minha chegada, no início de dezembro, ~ua esposa deu 
a luz a urna menina . Teve um parto difícil que ele próprio atribuiu a 
essas transgressé5es, assim como outras pessoas da aldeia. 

Champukwi nao era feliz no casamento. Tinha conflitos freqüentes 
com sua segunda esposa. Ela nao podía alegar que ele f os se mau prove
dor, já que trazia muita cac;a e trabalhava duro na roc;a. Mas Cham
pukwi confidenciou-me que nao via atrativos nela; pelo menos, nao era 
tao atraente quanto outras mulheres da aldeia. Champukwi tinha grande 
senso de humor e adorava f azer gracejos comigo e Valentim. Contou 
suas muitas aventuras extraconjugais, mal-disfarc;adas, das quais fá ou
vira f alar. Nao era para menos: deu as su as amantes mic;angás que to
dos sabiam terem sido presenteadas por mim. Isto também causou pro-
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blema as mulheres, cujos maridos nao tiveram qualquer dificuldade em 
identificar a origem da dádiva. Certa vez, segundo Champukwi, a esposa 
ciumenta agarrando-o pelo rabo-de-cavalo e espremendo seus testículos 
prostrou-o na rede. Em outras ocasióes, revidou da forma usual ern 
casos semelhantes: recusou-se a carregar água do riacho, a preparar u 
comida ou permitir-lhe dormir na rede que comumente partilham. Car
regar água de beber, cozinhar ou dormir em urna esteira é considerado 
ridículo para um Tapirapé. Na ausencia de seus amigos estrangeiros, 
Champukwi teve de recorrer as suas parentes, e toda a aldeia tomou 
conhecimento e divertiu-se com o caso. Em fun9ao disso, Champukwi 
vinha constantemente a nossa casa para beber água. comer e dormir 
em urna rede extra que tínhamos para os visitantes. Nao eram poucos 
os casos amorosos de Champukwi. Certa vez referiu-se as mulheres 
adultas da aldeia classificando-as em duas categorías: - aquetas "que eu 
sei como falar com elas" (para seduzir) e aquelas "que eu nao sei como 
f alar com elas" . Sua lista daquelas com as quais podía falar era extensa. 

Em fins de dezembro de 1939, infelizmente, os romances de Cham
pukwi come9aram a causar problemas tanto para mim, quanto para ele. 
Algumas vezes, sua esposa vinha a minha casa perguntar se eu sabia 
onde ele havia ido, o que nao era difícil de imaginar. Certa feita, até 
um irado marido apareceu para indagar do seu paradeiro. Suas ativi
dades de Don Juan evidentemente aumentavam. E a amizade para co
migo passou a afetar seu relacionamento com outros Tapirapé, que ti
nham ciúmes dos presentes que eu lhe dava. Circulou um rumor de 
que tinha roubado urna tesoura quando na verdade eu lha havia dado. 
Várias pessoas griparam e Champukwi foi acusado de ter trazido á in
fecc;ao de Furo de Pedra (de fato, ela foi provavelmente transmitida 
por um sertanejo que nos prestou servic;os no início de dezembro). Cham
pukwi procurou vingar-se pondo abaixo um dos principais pilares da 
takana, desmoronando-a. Ninguém saiu ferido e a destruic;ao da takana foi 
rapidamente esquecida, pois ela era normalmente reparada ou mesmo 
reconstruída a cada ano. No entanto, as pessoas continuaram a criticar 
Champukwi e muitas das críticas giravam em torno do seu relaciona
mento comigo. Nao havia segredos esotéricos na cultura Tapirapé (como 
acorre em outras) que nao pudessem ser revelados a um estrangeiro. A 
única excec;ao era o "segredo " guardado das mulheres de que os danc;a
rinos mascarados nao sao sobrenaturais, mas homens comuns . De minha 
parte, tomava o maior cuidado para nao revelar qualquer informac;ao 
pessoal recebida de um informante, Champukwi ou outro. Porém, em 
urna pequena aldeia, os rumores sao comuns. Um deles era que eu es
tava furioso e iria embora (en tao eu constituía um bem valioso); que 
Champukwi contou-me mentiras a respeito de outros Tapirapé; que eu 
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recusara dar um facao a um líder de maloca porque Champukwi insti
gara-me a nao faze-lo (recusei porque já lho havia dado) . 

Champukwi reagia taciturnamente a essa situa9ao. Já nao podia 
contar com suas visitas nem com nos.sas entrevistas. Estava sempre com 
um aspecto sombrio. Certa ocasiao deixamos de oferecer-lhe café e ele 
se retirou ofendido. Voltou no día seguint~ alegre e brincalhao, mas nao 
tinha mais a paciencia necessária para responder minhas perguntas como 
anteriormente. Recordo que, ao voltar de urna cac;ada discutiu com a 
esposa, bateu-lhe com a lamina do facao e partiu furioso. Carregou 
a rede da família e um cesto de farinha, dormindo quatro noites na 
floresta, perto de sua ro9a. Logo após ter largado a mulher, tomou a 
de um hornero mais jovem. Os dois homens tiveram urna conversa calpla 
mas tensa, porque ficou provado que a jov~m preferiu Champukwi. Diante 
disso, o marido abandonado mudou-se para a takana. A ex-esposa de 
Champukwi e as duas filhas continuaram a viver com seus parentes, 
o que é urna regra Tapirapé. 

Mas a mudan9a de conjuge causou tensao entre Champukwi e 
parentes da ex-esposa, e os do marido abandonado; a par disso, tinha 
agora um novo conjunto de parentes afins para agradar. Vi-o poucas 
vezes no primeiro mes do novo casamento; obviamente, estava evitando 
nossa casa. Quando nos encontrávamos na aldeia, ou na takana, ele se 
dizia ocupado, consertando a casa ou ca9ando . Discutir problemas emo
cionais com alguém de cultura tao diferente da minha, era difícil; e a 
barreira da língua continuava senda o maior entrave. Embora meu voca
bulário Tapirapé estivesse aumentando, era insuficiente para sondar a 
fundo reac;oes emocionais. Champukwi tampouco se sentia inclinado a in~ 
trospec96es. De minha parte, nunca cheguei a entender de todo a re
jeic;ao temporária de Champukwi - a mim e a Valentim, embora entre
vesse algumas causas. Primeiro, a aparente influencia que teria exercido 
e a estreita amizade que nos unia atraiu o antagonismo de outros Tapi
rapé. Rejeitar, pois, o forasteiro contribuiu para sua reintegrac;ao na 
sociedade. Segundo, raz6es profundas e mais pessoais, provavelmente, 
causaram sua rejei9ao, pois como falou muito sobre si próprio, receou 
ter perdido prestígio a meus olhos. Pareceu-lhe óbvio, por outro lado, 
que eu estava menos dependente dele, a medida que melhorava meu 
domínio da língua e meus conhecimentos da cultura Tapirapé. A re· 
jeic;ao nao era unilateral. Nesta fase, outros informantes seriam mais úteis 
a minha pesquisa . Se nao me falha a memória . (isto nao anotei no meu 
caderno de campo), irritei-me com a desaten9ao de Champukwi ·e sua 
falta de lealdade. 

Ao desabarem as primeiras chuvas pesadas de janeiro, todos nós 
ficamos mais ou menos confinados n.a aldeia, pois os rios e regatos 
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inundaram a savana. Os riachos da floresta transformaram-se em largos 
rios difíceis e algumas vezes perigosos de atravessar. Chovia muitas horas, 
todos os dias. As mulheres e crian9as Tapirapé permaneciam a maior 
parte do tempo em suas casas, ao passo que os homens e rapazes des
cansavam na takana. Mais urna vez, nossa casa tornou-se um lugar de 
encontro e essa época foi muito oportuna para fazer entrevistas. Jun
tava-me aos homens da takana e, em casa, acolhia os visitantes. Nova
mente comecei a ver mais Champuk\vi, primeiro, na takana, depois, 
quando voltou a ser urna visita constante. Agora, trazia sua nova (e 
jovem) esposa. Gostava de vir tarde da noite, depois que todos se reti
ravam, seja para suas casas, seja para a takana, onde passariam a noite 
inteira ca°ntando, costume comum nesta época do ano. Sob a luz de 
urna lamparina a querosene, novamente empreendíamos nosso estudo da 
cultura Tapirapé. Nunca mencionou o período em que se afastou, exceto 
para queixar-se de que os Tapirapé fuxicavam muito. 

Em fins de janeiro, come9ou o que poderia ser considerada a se
gunda fase do meu relacionamento com Champukwi. Nossa amizade 
continuou firme, mas -as conversas e entrevistas eram menos freqüen
tes. No mes seguinte, Champukwi tornou-se quase um assistente de pes
quisa. Continuou a dar-me valiosas informa96es e dados, mas quando 
demonstrava interesse por um assunto que nao conhecia bem aconselhava
me a falar com alguém de maior gabarito. Recomendou-me Urukumu 
para o assunto dos xamas, mas ele próprio relatou sonhos que tinha 
ouvido de outros xamas. Explicou que nao se tornaría xama, pois viu 
parentes seus, já falecidos, surrar violentamente pajés suspeitos de haver 
provocado a morte de alguém por feiti9aria. Disse nao estar seguro da 
culpa desses pajés, sujeitos, nao obstante, a ter morte violenta. Cham
pukwi tinha sonhos freqüentes, indício de voca9ao xamanística em po
tencial. Em alguns dos seus sonhos viu espíritos anchunga. Relatou o 
fato apenas a um ou dois parentes e procurou ocultá-lo, a fim de nao 
ser pressionado para tornar-se xama. 

Champukwi esbo9ou as estórias de Petura, o herói ancestral Tapi
rapé que roubou o fogo do Urubu-rei, a luz do dia da coruja noturna, 
o jenipapo dos macacos e outros bens culturais que beneficiaram os 
Tapirapé. Persuadiu Maeuma, famoso por seus conhecimentos de mito
logía, a relatar detalhes desses mitos, ajudando a esclarecer o significado 
de frases e a fazer-me entender mais completamente os enredos míticos. 

Champukwi também chamou minha aten9ao para eventos que de
veria presenciar, e que sem sua advertencia me teriam escapado. Por 
exemplo: as lutas corporais, ocorridas no retomo de um grupo de 
ca9a, entre os homens que tinham ido e os que haviam ficado na aldeia. 
Esclareceu que os viajantes desconfiavam dos que permaneciam no to-
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cante a rela96es sexuais com suas esposas. Mostrou-me um cesto muito 
bonito que um hornero tecia e que eu deveria comprar para a coleyao 
que estava fazendo para o Museu Nacional. Avisou-me quando urna 
jovem na casa vizinha estava para dar a luz. Assisti ao parto da crian<;a 
e fotografei o recém-nascido sendo banhado no regato. Nessa oportuni
dade, Champuk~wi insistiu com seus companheiros para celebrarem um 
rito para que pudesse ddcumentá-lo. Mais que um informante; passou 
a participar da pesquisa, embora, é claro, nunca pensasse nesses ter
mos . De qualquer modo, parecía entender a tarefa antropológica dE: se 
estudar urna cultura e, nesse processo, adquiriu compreensao e conside
rável objetividade sobre sua própria cultura e sociedade. 

Entretanto, cabe salientar que Champukwi nao desacreditava das 
normas, institui<;óes e cren9as do seu povo. Embora me visse caminhando 
com Valentim pela trilha através da floresta tarde da noite, recusava-se, 
terminantemente, a acompanhar-nos. Tratava-se do caminho e lugar fav~
rito das solitárias almas de Tapirapé falecidos, que podiam prejudicar 
os viventes. Argumentou que os tori talvez fossem imunes a este perigo. 
Quando esteve doente, tomou comprimidos que lhe demos, mas nao dis
pensou o pajé. Tinha grande curiosidade em saber sobre avióes, auto
móveis e "canoas-gig3ntes" (navíos de passageiros), que viu: nas revistas 
que tínhamos trazido; mas dizia que os Tapirapé podiam ir mais longe 
e andar mais . rápido do que qualquer tori ou mesmo os Karajá. Na 
verdade, seu interesse e entusiasmo por certos aspectos da cultu~a Tapi
rapé pareciam ter aumentado com a nossa presen9a. Quase todas as· ceri
monias Tapirapé envolviam canto coral -e Champukwi era um dos me
lhores cantores de sua Associa~ao Pássaros. Sempre ficava satisfeito quando 
vínhamos ouvi-lo e, particularmente, se nos juntávamos ao coral. Era um 
excelente lutador ao estilo Tapirapé. Nossa luta corporal foi breve (ele 
ganhou, embora eu fosse mais alto); e sua luta com Valentim Gomes, 
que o ultrapassava em mais de vinte quilos, resultou empatada. Ao con
trário de muita gente que entra em contato coro um mundo aparente
mente "superior", Champukwi nunca se mostrou desgostoso com seu 
próprio sistema de vida. 

Em junho de 1940 terminou meu período de permanencia entre 
os Tapirapé. As águas na savana - que tinha de ser atravessada a pé 
para se chegar ao rio Tapirapé onde nossa canoa estava ancorada -
nao tinham recuado completamente. Muitos amigos Tapirapé, entre eles 
Champukwi, ofereceram-se para carregar nossa bagagem (que havia se 
tornado mais leve após a última , distribui<;ao de presentes) até o rio. 
Na noite anterior a partida, houve um festival com as can96es usuais 
para celebrar a fase final da cerimónia durante a qual um jovem "ata 
seu cabelo". Champukwi, na maior parte da noite, comandou os cantos, 
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mas, ao amanhecer, veio a nossa casa superv1s1onar o en1pacotamento 
dos pertences dentro de caixas tranc;adas com folha de palmeira usadas 
para qualquer tipo de carga. Champukwi distribuiu a bagagem entre os 
homens mais jovens. Velhos líderes de grupos domésticos decidiram acom
panhar-nos, naturalmente sem carregar nada. A travessia foi lenta porque 
estávamos todos cansados após urna noite de cantorias e o lamac;al que 
tínhamos de atravessar dificultava a marcha. Foi preciso construir bal
sas para transportar a bagagem através de um riacho transbordante. Como 
a maioria dos Tapirapé nao nada ou nada pouco como Champukwi, nós 
os tori o fizemos puxando as balsas. Tive a honra de atravessar o rio a 
nado transportando -Kamairahó sobre a balsa (como ele voltou, nunca 
soube). Após um dia e meio, atingimos o rio Tapirapé; na manha se
guirite, embarcamo&', descendo o rio. A última lembranc;a que guardo 
de Champukwi é ve-lo acenar ao estilo tori quando nosso barco dobrou 
a curva do rio. 

Só voltei a visitar os Tapirapé em 1953, mas suas notícias me che
gavam a certos intervalos. Valentim Gomes voltou a regiáo em 1941 
como funcionário do Servic;o de Protec;ao ao 1ndio, encarregado de prestar 
assistencia aos Tapirapé. Em seu primeiro ano naquela func;áo escreveu 
o seguinte: "Informo que fui a aldeia dos Tapirapé em 26 de julho 
(1941). Eles estao com saúde e havia abundancia de prodt.ttos na roc;a, 
tais como mandioca, inhame, amendoim e similares. Havia abundancia 
de bananas. Mas, sinto dizer que, após te-los deixado, 29 adultos e al
gumas crianc;as morreram: 15 mulheres e 14 homens. Entre aqueles es
tava Champukwi, melhor informante na aldeia e nosso melhor amigo." 
Trocas de cartas trouxeram-me outras notícias de Valentim. De alguma 
maneira, tal vez a · visita de sertanejos, trouxe a gripe a9s Tapirapé. Foi 
fatal a muitos, inclusive a um jovem ·vigoroso como Champukwi que 
tinha prestígio e muitos parentes. Também por informac;ao de Valentim 
fiquei sabendo que Urukumu, o poderoso xama, fora assassinado. Como 
Champukwi previu, as suspeitas de feitic;aria vinham aumentando quando 
eu ainda me encontrava na aldeia. Após a morte de Champukwi, um 
dos seus muitos "irmaos" (na verdade um primo, chamado por um termo 
equivalente a "irmao") tinha entrado na casa de Urukumu tarde da 
noite, matando-o a cacetadas.118 

Mencionei anteriormente que, em 1953, quando retornei ao rio Ara
guaia, encontrei somente 51 remanescentes do grupo Tapirapé, estabe-

118 Durante a epidemia, o xamá e líder de grupo doméstico Wantanamu também 
morreu. Irawu, assassino de Urukumu, era também "irmao mais novo" de Wanta
namu (ver capítulo 6). 
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lecidos numa peque~a aldeia próximo a desembocadura do rio do mesmo 
nome, so~ a pro:ec;ao do s.PI. Champukwi foi urna das muitas vítimas 
dessa des1ntegrac;ao da soc1edade Tapirapé. Na minha chegada, vários 
dos seus parentes que sobreviveram receberam-me com a tradicion 1 
"sauda~ao lacrimosa" Para os Tapirapé, o retorno de alguém combi:a 
a alegria de rever um amigo com a tristeza da lembran9a daquele que 
morreu durante a sua ausencia. Tanto a tristeza quanto a alegria sao 
expressas ritualmente pelo choro. As pessoas falaram-me complacente
mente da perda . do meu amigo e apresentaram-me um jovem, que era 
somente um menino em 1940, mas que agora era conhecido como Cham
pukwi. Este rapaz passou vários meses e até estudou com os missioná
rios dominicanos no baixo rio Araguaia; por .isso falava, bem o por
tugues. Ele lembrou meu relacionamento com seu homónimo e talvez 
tenha sentido como eu, um estranho elo entre nós. Deste modo, por 
poucos días, o nome Champukwi foi novamente registrado no meu 
caderno de campo como minha fonte de informac;óes sobre a cultura 
Tapirapé. 

Kamairahó: um líder Tapirapé 

Em 1939, Kamairahó era o homen1 de maior prestígio em Tampiitawa. 
Tinha ouvido falar dele em Sao Paulo, quando do meu contato com 
Herbert Baldus, o antropólogo que antes de mitri visitara os Tapirapé. 
Também ouvi pronunciar seu nome por sertanejos do Araguaia, que o 
tinham na conta de "capitao" dos Tapirapé. Em Jins de abril, ao in
gressar pela primeira vez na aldeia, os homens, mulheres e crian9as que 
me cercaram apontaram para urna das maiores malocas dizendo: "Kamai
rahó! Kamairahó!" Entendí que esperavam que eu fosse visitar o "chefe". 

Ouando me aproximei de sua casa, vários cachorros esqueléticos 
avanc;aram sobre mim, sendo recha9ados pelos índios. Entao, apareceu 
na porta um homem de mais ou menos 45 anos, baixo, como a maioria 
dos Tapirapé, mas de constituic;ao forte . Veio apertar minha mao e 
abra9ar-me ao estilo brasileiro (aprendido isto com padres dominicanos) 
e conduziu-me para dentro de casa. Eu estava cxausto depois de 50 km 
de caminhada através da savana e floresta e, a princípio, as coisas me 
pareceram confusas. Mas, sentei na rede, tomei água em meia caba9a 
e provei peda9os de queixada e bocados de farinha de mandioca rart-
9osa oferecidos por urna mulher que soube ser Kantuowa, esposa de 
Kamairahó. Kamairahó permaneceu por perto silenciosamente. Ele con
seguia falar apenas poucas palavras em portugués, mas sentí que me 
dera as boas-vindas. Convidou-me para ir a pra9a ver os dan9arinos, 
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urna vez que se celebrava o kawio, a mais importante ce1imonia Tapi
rapé, marcando o fim das chuvas e o comec;o da esta9ao seca. Kamairahó 
e eu ficamos afastados dos dan9arinos na sombra da takana, quase como 
convidados de honra. 

A tarde, perambulei pela aldeia. Em todas as casas as pessoas con
vidavam-me a entrar e em cada urna encontrei um homem maduro -
Wantanamu, Urukumu, Kamanaré, Maeuma e Kanchiwanio - que obvia
mente eram chefes de grande prestígio. Os índios insistiam para que acei
tasse bananas, amendoins, inhames e outras comidas, mas voltei logo 
a casa de Kamairahó onde havia deixado meus pertences. Convenci-me 
de que Kamairahó era o chefe da aldeia e cabía-me respeitar a hierar
quía de poder. 

Minha impressao de que Kamairahó era o único chefe, ou o de 
maior poder persistiu por vários meses. A ele ofertei em primeiro lugar, 
os presentes que havia trazido. Kamairahó fez com que os homens re
tornassem ao porto para trazer o restante da minha bagagem. Escolhi 
um local para construir minha casa (de início nao mais do que um abrigo) 
justamente atrás da sua e ele parece ter mandado os jovens cortar 
largas folhas de bananeira silvestre para cobri-la. Toda noite, quando 
o sol se punha, ia visitar Kamairahó, sentando num banquinho em 
frente de sua casa. Conversávamos pouco, mas pelo menos, os índios 
me viam na companhia de seu líder. Os jovens que falavam portugues, 
disseram-me que Kamairahó, tinha decidido chamar-me cheriivura ("meu 
irmao mais novo") e, como ansioso antropólogo de campo, fiquei sabendo 
que ele era meu cherikeura ("irmao mais velho"). Aos poucos, fui per
cebendo as dificuldades que isso me traria. 

A medida que dominava o funciortamento da cultura Tapirapé e 
algo da língua, obtinha maiores informa9óes a respeito de Kamairahó 
e sua posic;ao na sociedade Tapirapé, tanto através dele como de outros. 
A menina de cerca de oito anos chamada Ampitanya, que acreditava ser 
sua filha, era filha da sua esposa com o marido anterior. O adolescente 
chamado Kamchinapió, que acreditava ser seu filho, era filho de· sua 
falecida irma. Kamairahó nao teve filhos, ou nos termos dos Tapirapé, 
nenhuma de suas esposas tinha concebido dele. Nao obstante, Kamairahó 
era tido publicamente como "pai" de tres rapazes na aldeia, urna vez 
que manteve intercurso sexual com suas maes durante a gravidez delas . 

A esposa de Kamairahó, Kantuo~wa, era pelo menos 10 anos mais 
jovem. Apesar dos rumores de ter sido urna ardorosa amante no pas
sado, era tida na aldeia como urna das poucas mulheres que concedía 
favores somente ao marido. Kantuo\va exibia certo ar de rainha. Cami
nhava ereta e orgulhosamente, como a esposa de um homem importante. 
Tratava Kfimairahó con~ respeito, cobrindo seu corpo com óleo de coco 
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misturado com tinta de urucu e catava-lhe os piolhos do cabelo. Kamairahó 
há muito nao usava ornamentos nos bra9os, nem pintava seu corpo com 
desenhos elaborados. Kantuowa abra9ava o marido publicamente, pois os 
casais Tapirapé demonstravam afei9ao sem constrangimento. Sua filha 

' a enteada de Kamairahó, era tratada com carinho, na qualidade de 
"crianc;a bonita" - alguém que recebia aten9ao especial e que seria 
um "ca pi tao" mais tarde. 

Kamairahó raramente deixava a aldeia para cac;ar ou cuidar da ro9a, 
mas falava de suas roc;as e sugería que as visitasse. Em sua maloca 
multifamiliar, ele, a esposa e a filha penduravam suas redes em frente 
da única porta - o lugar favorito - onde ficavam mais protegidos da 
fumac;a dos muitos fagos. No jirau acima de suas redes guardavam seus 
pertenc~s: muitos cordóes de mic;angas, presente dos missionários e de 
expedic;oes; vários facóes e colmos de bambu cheios de penas caudais 
de arara vermelha, usadas na f abrica9ao dos diademas cerimoniais. Seus 
bens multiplicaram-se quando nosso parentesco foi solidificado. Dei-lhe 
urna enxada, tesouras, outros facóes, um cobertor, um vestido para a 
mulher, calc;as, vários espelhos, sal e muito mais cordóes de mic;angas. 
Nao resta dúvida de que Kamairahó erá um homem importante: aparen
tava-o e exercia este papel. Era calmo, sereno e honrado e verifiquei 
que conhecia a fundo seu povo. 

Com o tempo, sem embargo, compreendi que Kamairahó nao era 
o líder principal, porque cada maloca possuía seu próprio chefe. Em
bora esses homens pudessem ser considerados integrantes de um . vago 
tipo de conselho da aldeia, realmente nunca se reuniam como um corpo 
formal. E nem todos · mantinham entre si um convívio ameno. Entre Ka
mairahó e Wantanamu, cujo grupo doméstico era quase tao grande 
quanto o de Kamairahó, persistía urna antiga e renitente rivalidade. Os 
dois líderes pareciam diferir na "linha política" em relac;aó aos tori. 
Wantanamu era reservado, quase mal-humorado ou esquivo com Valentim 
e comigo; tudo faz crer que o tenha sido também para com Herbert 
Baldus e os missionários protestantes que viveram durante algum tempo 
na aldeia. Veio ver-nos quando estávamos instalados na nossa casa e 
aceitou nossos presentes. Mas evitava encontrar-se com Kamairahó e era 
sensível a qualquer reprimenda. Por exemplo, sentiu-se insultado quando 
pedí que nao sentasse sobre um saco que continha equipamento foto
gráfico. Por outro lado, Kamairahó era conhecido por gostar dos tori 
e por isso nos procurava. Sabendo disso, os índios nos levaram imedia
tamente a sua casa quando da nossa chegada. Desta fo1ma, inconscien
temente, liguei-me ao seu grupo doméstico de parentes~o e, em certo 
sentido, a sua facc;ao dentro da comunidade. 
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Kamairahó estava igualmente em desacordo com Kamairá, um quieto 
e impassível líder de outra grande maloca . O antagonismo devia-se ao 
fato de que, em sua juventude, Kamairá matara o pai de Kantuowa, 
um renomado pajé acusado de feitic;aria . Kantuowa alimentava a riva
lidade e o antagonismo entre os dois homens. Espalhava rumores sobre 
Kuchinantu, a esposa de Kamairá, e nos dias em que ele e seus pa
rentes do sexo masculino iam cac;ar, ou capinar as roc;as, Kantuowa 
mandava suas jovens parentas hostilizar Kuchinantu . Um dia, ela irritou
se e puxou os cabelos de urna dessas mulheres, que caiu em pranto. A 
despeito dessas dificuldades, a relac;ao entre os dois homens permaneceu 
sob controle e, <liria, cerimoniosa. Quando se encontravam, conversa
vam polidamente, mas evitavam os encontros. Ao mostrar um cesto a 
Kamairah6 feíto por Kamairá, olhou-o com desdétn, dizendo: "eu farei 
um cesto mais bonito para voce". A reputac;ao de Kamairá como ho
mem de ac;ao e chefe de maloca contando inúmeros· parentes jovens 
contribuiu para colocar essa rivalidade sob certo controle. 

A ausencia de urna lideranc;a centralizada e a prevalencia de anta
gonismos e rivalidades entre os líderes dos grupos domésticos tornavam 
qualquer a9ao coesa dentro da comunidade muito difícil. Por exemplo, 
Kamairahó deu ordens aos jovens da aldeia para carregar minha ba
gagem até o porto do rio, quando saí em setembro para Furo de Pedra; 
mas os membros de outros grupos domésticos só concordaram em ajudar 
após consulta a seus próprios líderes. Novamente, em novembro, no fim 
da esta9ao seca, quando o teto da casa-dos-homens teve de ser renovado, 
nenhum líder parecen disposto a dar ordens para um apachiru. Kamairahó 
ordenou os jovens do seu próprio grupo doméstico a reconstruir a ta
kana. Os do grupo doméstico de Kamairá juntaram-se a eles e, a seguir, 
os outros grupos. Finalmente, num esfo'r90 conjunto ocorreu o mutirao. 
Isso veio a comprovar a lideranc;a de Kamairahó em rela9ao aos demais. 

En1bora Kamairahó nao fosse, como eu supunha, o chef e supremo 
da aldeia, era provavelmente considerado por todos os Tapirapé como o 
homem de maior prestígio. P'ercebi que sua lideranc;a provinha dos vá
rios papéis importantes que desempenhava em sua sociedade: - o de 
patriarca de um grande grupo doméstico, líder de urna Associa9a~ Pás
saros, membro de urna ilustre família e, finalmente, panché ou xama. 
Devido aos efeitos acumulativos de todos esses papéis, sua posic;ao so
cial era das mais destacadas. 

Entretanto, o papel que conferia n1aior poder a Kamairahó era o 
de líder de urna maloca composta por um grupo de mulheres aparen
tadas, seus esposos e filhos . Ele nao teve filhas, mas seu falecido irmao 
teve duas. Como um homem pode chamar os filhos de qualquer ir· 
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mao ou primo de "minha fil ha" ou "meu filho", Kamairahó colocou 
várias mulheres sob seus cuidados, filhas de irmaos falecidos, as quais 
chama va de "filhas". Assim, na maloca de Kamairahó viviam sua es
posa, a filha dela, o filho de sua irma e cinco outras mulheres, coro 
seus maridos e filhos. Os homens eram "genros" de Kamairahó. Eram 
eles que derrubavam a mata para a abertura de ro9as; Kamairahó ia 
somente plantar o peda90 de terra que lhe designavam. Mostrou-nos 
"su as ro9as" e ofereceu-nos mandioca e inhame das ro9as de todo seu 
grupo. Eu o vi arrancar raízes de mandioca e colher inhame e feijáo, 
1nas nunca o vi fazer qualquer trabalho pesado, tal como abater mata 
virgem. Kamairahó contou-me que seu pai e o pai de seu pai chamavam 
se Kamairahó. Como todo Tapirapé, teve vários nomes ao longo da 
vida: o da infancia, adolescencia, um nome quando rapaz e finalmente 
Kamairahó. Nao tendo tido filho, seu famoso nome passaria para o 
fi lho de sua irma quando fosse mais velho. Todos esses nomes foram 
herdados de seu pai, mas <leve te-los recebido do tio materno. Esses 
nomes conferiam prestígio e, quando crian9a, ocorrera o mesmo, urna 
vez que, segundo ele, havia sido anchirikantu. Como mencionei anterior
mente, crian9as assim chamadas nao devian1 brincar com outras. Eram 
excepcionalmente cuidadas e tinham seus corpos decorados com elabora
das pinturas, para embelezá-los. Contavam-lhes estórias e, a se crer em 
Kamairahó, a água do banho lhes era trazida evitando que caminhassem 
até o córrego. i\o fim e ao cabo, eram treinadas para o alto status que 
atingiriam quando adultas. A postura de Kamairahó como home~ . de 
dignidade e importancia incontestáveis, foi de alguma forma _ a~q~1nda 
mediante esse treino . Sua enteada estava sendo tratada como cr1anc;:a 
bonita", pois tanto os homens quanto as mulheres podiam assumir esses 
papéis. Treinado como foi para um alto status, Kamairahó <leve ter tido 
urna primorosa cerimonia de ascenc;ao a maioridade. . 

Kamairahó pertencia a Associac;:ao -Pássaro Tanawe. Champukw1 ex
plicara-me o que significava. Assim, quando Kamairahó mencionou ~. fa:o, 
nao fiquei surpreso. Como ele era membro da Tanawe e eu seu 1rm~o 
mais jovem", tornei-me um Ananchá (associac;:ao dos homens mad.ur~s 
da metade Papagaio), o grupo com o qual danc;:ava durante os festtva1s 
e ia as cac;:adas comunitárias. Quando mais jovem. Kamairahó tinha sido o 
líder do Ananchá, pois cantava bem e era um bom cac;ador.. 

A par disso, Kamairahó pertenceu ao Chankanepera ("o lugar do 
jacaré "), um dos oito grupos de festa que ainda funcionavam durante 
minha permanencia em Tampiitawa. Novamente, fui designado para o 
Tantanopao, ou grupo de festa de Kamairahó, urna vez que o chaniava 
de meu irmao mais velho. Menos de tres semanas após minha chegada a 
Tampiitawa, realizou-se urna festa para todos os grupos. Levei rapá-
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dura, como contribui9ao a refei9ao Chankanepera. Foi multo apreciada, 
pois o único ado9ante era o mel silvestre, um tanto ácido. Outros 
levaram um peda90 de queixada assada, bem como f arinha de mandioca, 
inhame cozido e feijao-lima, recentemente colhido de suas ro9as. Para 
agradar, enviei urna rapadura para cada grupo de festa. Entao, meu pró
prio grupo exigiu mais, o que Valentim relutantemente tirou de nossa 
despensa. Foi consumido um total de 15 a 16 rapaduras grandes, cada 
urna pesando cerca de meio quilo. Chankanepera era um forte gruoo 
de festa com muitos membros e as generosas contribui96es de Kamairahó 
para seu encontro granjearam-lhe prestígio. 

Finalmente, Kamairahó devia seu alto prestígio, em parte, ao fato 
de ser utn panché. Nao era o mais poderoso xama na aldeia, pois 
Urukumu, Wantanamu e Panteri eram mais famosos por suas curas e 
rela96es com o sobrenatural. Todavia, Kamairahó tinha executado muitas 
curas e também podia entrar em contato com o sobrenatural. Havia 
aprendido a ser um panché com o pai de sua atual esposa, que tinha 
sido assassinado por Kamairá. Explicou-me que seu período de apren
dizagem havia .durado apenas "urna lua", enquanto que outros rapazes 
podiam passar várias luas aprendendo. Durante este tempo, na quali
dade de aspirante a xama, Kamairahó aprendeu a "engolir fuma9a". 
Explicou que como aprendiz tinha ficado doente e vomitado violenta
mente . Finalmente, disse que foi colocado na rede e enquanto dormía 
sonhou. Em seus sonhos encontrou seres sobrenaturais - demonios da 
floresta e almas dos mortos que se tornaram seus auxiliares fa miliares 
nas curas. Alguns homens e, no passado, algumas mulheres, mostraram, 
quando crian9as, talento natural para sonhar como panchés. Mas, Ka
mairahó teve de ser treinado para isso e durante o período de apren
dizagem observou os tabus relativos ao banho, rela96es sexuais (ele já 
era casado), comer anima is que "andam a noi te", tais como a tarta
ruga e o ·macaco. Conseguiu ver em sonho o anchunga e vários sobre
naturais da floresta. 

Mas esclareceu: "aprendí a sonhar sornen te ao nível da terra". 
Com isso quería dizer que nao era um xama poderoso como Panteri, 
que em seus sonhos tinha visitado as pleiades e a on9a celeste, lu
gares onde habitam os mais poderosos seres sobrenaturais. Ainda assim, 
alguns dos sonhos de Kamairahó, ·relatados mais tarde, foram bastante 
dramáticos. Após tratar um rapaz de nome Aneí, que estava com febre, 
repousou na rede. E em sonho viajou para longe, para o local de urna 
antiga aldeia. Lá, viu as velhas casas (que há muito tinham desapare
cido), e as almas de antigos Tapirapé. Viu e reconheceu a alma de um 
homem que tinha morrido seis ou sete anos antes. Carregava nos ombros 
um animal que acabara de matar; era todo branca e espalhava poeira 
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branca quando andava. E, em seu sonho, Kamairahó viu Aneí. Soube 
quando "retornou" da viagem em sonho que Aneí estava doente de
vido ao encontro com urna alma. Assisti Kamairahó tratar o jovem 
na noite seguinte. Ajoelhou-se perto da rede de Aneí e soprou fuma~a 
sobre o paciente, massageando seu corpo em dire~ao as extremidades 
como se estivesse desembara9andq-o de urna substancia que o tivesse 
revestido. Os que presenciaram a cura disseram-me tratar-se da "poeira 
branca" (invisível para nós) que a alma tinha lanc;ado sobre o rapaz. 
Depois disso, Kamairahó partiu cambaleando, recolhendo-se a rede para 
sonhar de novo. Entao previu a recuperac;ao de Aneí, o que realmente 
ocorreu passado algum tempo. 

Kamairahó foi um dos xamas que tentou curar-me quando contraí 
malária. De acordo com o seu diagnóstico, minha doen9a foi causada 
nao peia alma de um morto, mas por outro xama (ele insinuou que 
talvez · fosse ·wantanamu), que enviara urna espinha de peixe para den
tro do meu corpo. Embora nao tenha visto, ele massageou meu corpo, 
trabalhando em dire9ao a testa; sugando, retirou a espinha de peixe, 
cuspindo-a num dos acessos de vomito induzidos pelo tabaco. 

Outro desempenho bem sucedido ·de Kamairahó como xama foi 
"chamar urna crian9a '' para a esposa de Maeuma. Etn retribui~ao, ela 
lhe trouxe mel silvestre que o induziria a sonhar. Algum tempo depois, 
a mulher engravidou e teve urna filha. 

Mas Kamairahó <lava pouca importancia as suas habilidades xama
nísticas evitando ostentá-las. Estava consciente dos perigos a que ficava 
sujeito um poderoso xama, tendo conhecido vários pajés assassinados por 
vinganc;a. Durante as cerimónias do trovao, Kamairahó foi derrubado 
mais rapidamente do que outros pelas "flechas" do topu, um pequeno 
ser que o trovao envia contra os xamas. Em fun9ao disso, ficou rígido 
e em transe, até que, com ajuda de um pajé mais poderoso, recobrou a 
consciencia. O pajé soprou fuma9a e massageou seu corpo. E, quando 
o filho de sua irma, Kanchinapio, adoeceu, Kamairahó mandou que se 
tratasse com dois outros pajés. Alegou nao contar com a ajuda de seus 
sobrenaturais suficientemente poderosos que lhe· permitissem obter a cura. 
Quando ele próprio caiu doente, tres xamas revezaram-se tratando-o du
rante mais de urna noite. Kamairahó sabia perfeitamente como usar o 
xamanismo para granjear prestígio e poder e como obviar o poder xama
nístico para isentar-se de suspeitas como as que recaíram sobre Urukumu. 

Contudo, a estória de Kamairahó nao era sem trope9os. Tinha muitos 
detratores, especialmente entre os paren tes de seus rivais W antanamu e 
Kamairá. Diziam, raramente em minha presen9a, que era mesquinho 
(ankantaum). ·Para comprovar essa essertiva, denunciavam seu compor
tamento durante os ritos anuais do kawió •. quando os homens de pres-
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tígio deviam presentear os de status tnais baixo, que bebem o " Kawi ruim:·. 
Salvo se o primeiro líder convidado a ingerir a bebida recusar o desafio 
(isto é, nao tomar um bocado e um outro cuspi-lo), o pote é emborcado 
e nao haverá mais desafio naquele ano. Em 1940, a bebida foi oferecida 
primeiro a Kamairahó, que tinha acumulado considerável quantidade de 
mercadoria presenteada sobretudo por mim, mas recusou-se a bebe-la, 
terminando assim o desafio e a doa9ao de presentes aquele ano. Fiquei 
bastante satisfeito, pois como urna pessoa de algum prestígio, ficaria 
altamente vulnerável e minha reserva de presentes já era, aquela altura, 
bastante escassa. Contudo, Kamairahó perdeu prestígio aos olhos do seu 
povo por seu comportamento "mesquinho". 

De um modo geral, com o passar dos meses, vim a concordar com 
algumas das críticas que o apontavam como ankantaum. ·oe certo modo, 
Valentim e eu sentimo-nos explorados por Kamairahó e especialmente 
por sua mulher, Kantuowa. Passamos a considerá-la urna verdadeira 
megera. Vinha a nossa casa com Kamairahó e sorrateiramente espiava 
nossos haveres. Em seguida, mandava mo9as e rapazes pedir coisas. 
Inteirava-se qe tudo que dávamos a cada Tapirapé e também quem nos 
fornecia milho ou mandioca e em que quantidade. Algumas vezes, pa
recía estimulada por Kamairahó, que arquitetava apossar-se das mic;angas 
e os objetos que trouxemos passando-os aos seus parentes mais che
gados. Com o transcorrer do tempo, eu e Valentim ficamos ressentidos 
com Kamairahó e o controle que parecía querer exercer sobre nós. 
Tornamo-nos mais amigos de Kamairá, um dos seus rivais. Até Champukwi 
o criticava abertamente e é possível que exercesse influencia sobre nós, 
porque, afinal de contas, fora criado por Kamairá. t provável, também, 
que nossa irritac;ao fosse o resultado do mal de foret: estar longe das 
pessoas de nossa cultura por tanto tempo. 

Como se aproximava a data de nossa partida, Kamairahó planejou 
as cerimonias de inicia9ao de Kanchinapio, filho de sua irma. Para ele, 
essa era urna grande ocasiao. Reenfiou seus numerosos colares de mi-
9angas, confeccionou o enorme diadema de penas de arara vermelha, exi
biu o longo adorno labial de quartzo, e sua esposa e filhas fiaram al
godao para os ornamentos dos pulsos e brac;os. Por vários dias, seu ~rupo 
deméstico trabalhou febrilmente, preparando comida para o . evento. En
tao, no dia em que Kanchinapio danc;ou com todos os seus adornos, 
permanecí ao lado de Kamairahó, orgulhoso de seu logro . Minha irri
ta9ao com ele e mesmo com sua esposa, Kantuowa, desapareceu. Com
preendi que ele é que entendía e apreciava sua própria sociedade e 
cultura. E que me explorou ufiicamente para prestigiar o filho da sua 
irma. Era como se um membró ingenuo do corpo de diretores da Fun
dac;ao Rockefeller, rico em subven96es e outros fundos , subitamente apa-
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recesse numa assembléia de reitores de universidades. Kamairahó prote
gera meus interesses; porém, ao mesmo tempo, e com grande digni
dade, manipulara o inexperiente tori para atingir seus próprios objetivos. 

Kamairahó muito me ensinou sobre a vida Tapirapé, e apesar de 
nao ter sido tao paciente quanto Champukwi ou tao experiente sobre 
xamanismo quanto Urukumu, fazia um grande esfor90 para instruir 
seu "irmao mais jovem". o mais importante foi ter-me assegurado um 
lugar na estrutura social Tapirapé. Como irmao mais jovem de Kamairahó, 
passei a ter parentes, ser membro das associac;óes e, em conseqüencia, 
participar de um grupo doméstico. Nessa qualidade, obsequiei Kanchinapio 
que, ao fim e ao cabo, era também o "filho da minha irma" e sempre 
havia me tratado com grande respeito e deferencia. Como dizem os 
Tapirapé, "um rapaz nunca sol ta vento que o irmao da sua mae nao 
possa cheirar". Terminado o ritual, ao partir para Nova Iorque, Kamai
rahó acompanhou-me até o porto do rio e Kanchinapio carregou meus 
pertences. 

Em 1953, quando retornei para urna rápida visita aos Tapirapé, 
encontrei somente Ampitanya e Kanchinapio - "a filha do meu irmao 
mais velho" e "o filho da minha irma". Kamairahó havia marrido vá
rios anos antes.119 Sua esposa ainda vivia, mas após os ataques Kayapó 
e a transferencia dos Tapirapé para o posto indígena, ela faleceu. Ampi
tanya, Kanchinapio e seus esposos moravam numa casa grande com os 
poucos parentes que tinham sobrevivido. Mantinham a tradi9ao de afabi
lidade para com os estrangeiros, refor9ada pela presen9a das Irmazinhas 
de Jesus, que passaram a viver entre os Tapirapé. 

Antanchowi: um bode expiatório 

Antanchowi era a antítese da mulher jovem "ideal" Tapirapé. Tinha 
cerca de 16 ou 17 anos em 1939-40, quando vi vi entre eles. Nao era 
feia; tinha até boa aparencia, mas os índios achavam-na sem gra9a e 
muitas vezes mostravam aversao por ela. Nao era urna pessoa que de 
alguma forma se destacasse. Mas, logo após nossa chegada a Tampiitawa, 
passou a freqüentar nossa casa, talvez na falta de coisa melhor para 
fazer. Mas só nos visitava quando havia outros Tapirapé presentes. Fi
cava sentada, olhava e escutava. Os meninos que brincavam perto de 
nossa casa, esperando que lhes déssemos um punhado de sal, cac;oavam 
dela. Ouvia as provocai;óes sem alterar-se e ficava contente quando a 

119 Contaram-me que seus testículos ficaram enormes e que no final ele nao podía 
andar. 
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incluíamos na distribui9ao de sal ou guloseimas. Gradualmente, através 
de Champuk~"1i, aprendí muito a respeito de Antanchowi e as razóes de 
seu status subalterno na sociedade Tapirapé. Antanchowi era talvez um 
pouco bronca, mas nao nos parecía, a Valentim ou a mim, retardada 
mental. Tudo o que dizia nas raras ocasióes em que conversou conosco, 
fazia sentido. Faltavam-lhe, porém, as habilidades pertinentes a condic;ao 
de mulher Tapirapé. Nao aprendeu a fazer ceramica, urna ocupac;ao 
feminina em franco declínio em 1939. E o que é mais importante, nao 
sabia fiar · o cordao de algodáo com que eram confeccionados os orna
mentos para o pulso e pernas usados pelos homens, nem tecer urna rede, 
que todas as mulheres deviam fazer para suas famílias. Antanchowi 
podía, é ·claro, desenvolver trabalhos femininos menos especializados, 
como por exemplo: preparar farinha de mandioca, triturar o milho em 
um grande pilao de madeira para fazer farinha, carregar água de beber. 
Mas era preguic;osa· e procurava esquivar-se dessas tarefas. Em suma, 
estava longe de ser urna mulher trabalhadeira, qualidade que os homens 
Tapirapé mais admiravam. Com efeito, eram as mulheres que, em via
gem, carregavam os fardos pesados, para que os homens tivessem as maos 
livres para usar suas armas em caso de ataque jnimigo. Os homcns aju
davam suas esposas a desenterrar os tubérculos de mandioca e cada casal 
carregava da r0<;a um grande fardo nas costas. Mas a árdua tare fa de 
transformar a mandioca em f arinha cabía unicamente as mulheres. Antan-, 
chowi nao demonstrava cuidado ou habilidade para desempenhar esse 
trabalho, pois suas maos estavam quase sempre sangrando pela impe
rícia de ralar os tubérculos de mandioca. Nesta tarefa a mulher Tapirapé 
em.pregava a maior parte de seu tempo. E Antanchowi evitava-a de todas 
as formas. 

Antanchowi nao era menosprezada apenas pela falta de diligencia 
em desempenhar as atribui96es femininas, senao que lhe faltavam quali
dades pessoais admiradas pelos homens Tapirapé. Aliás, pela explicita9ao 
dos defeitos me dei conta das qualidades e das expectativas em rela9ao 
a mulher na sociedade Tapirap.é. Primeiro, AntanchoT"1i era relapsa quan
to a higiene pessoal. Sem roupas e entregues a pesados trabalhos manuais, 
as mulheres .Tapirapé freqüentemente andavam sujas. Mas se banha
vam ao menos urna vez ao di'a e, de quando em quando, tnais de urna. 
Todas untavam o corpo com óleo de palmeira, misturado com pasta de 
urucu, o que os fazia brilhar ao sol. Conservavam seus cabelos preto
azeviche arrumados com pentes, feítos de finos espinhos tirados de ár
vores que cresciam na floresta e passavam bom tempo catando piolho 
urnas as outras. As jovens da idade de Antanchowi muitas vezes pin
tavam o corpo com intrincados desenhos trac;ados com sumo de jenipapo. 
Tal como os homens, conservavam o corpo cuidadosamente depilado: 
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- mesmo as sobrancelhas e os cílios eram considerados feios. Cumpria a 
mulher ajudar o marido a remover os pelos do corpo e com freqüencia 
o marido faria o mesmo em sua esposa. Sem marido e sem vaidade, 
Antanchowi dependía das outras mulheres para ajudá-la no cuidado 
corporal. 

Nos comentários da aldeia, ouvia-se que Antanchowi andava sempre 
suja e raramente se banhava . Durante seu período menstrual, aparecia 
em público com manchas de sangue nas pernas. Qualquer mo9a com auto· 
estima teria se banhado várias vezes, ou ao menos, evitaria ser vista nes
tas condi96es, pois o sangue menstrual é considerado feio e impuro. Além 
disso, talvez por ser pregui9osa, suas parentas raramente se dispunham 
a perder tempo dando-lhe conselhos para tratamento de beleza. Rara
mente estava coberta com óleo de palmeira -ou tinha o corpo pintado. 
Ela própria penteava seu cabelo e se sabia que tinha muito piolho na 
cabe9a. Certa vez, abandonou urna reuniao abruptamente. Notando seu 
embarac;o, pedí urna explica9ao. Urna menina parece ter comentado que 
Antanchowi deixara crescer ' vários pelos pubianos e tinha cabelos nas 
axilas. 

Além disso, Antancho~w-i alcan9ara a idade em que as mulheres de
viam ter suas faces escarificadas. Como afirmei, anteriormente, após o 
casamento e, geralmente, antes de nascer seu primeiro filho, a mulher re
cebia urna tatuagem na f ace. Antanchowi presenciou a operac;ao e disse 
que jamais se submeteria a ela. Novamente, as pessoas zombarain dela, 
dizendo que sempre seria feia e diferente de todas as outras na falta de 
desenhos faciais. 

Mas seu maior defeito eram os ataques de epilepsia, que, ocasional
mente, sofría. De acordo com os Tapirapé, a epilepsia (eanwurup) era 
provocada por pequenos seres sobrenaturais, brancos, que vivem nas nu
vens. Eles selecionam· certos indivíduos para atacar, abatendo-os durante 
o dia ou a noite. Kamairahó explicou-me que urna crianc;a epiléptica devia 
ser tratada com banhos de f olhas de mandioca deixadas. de molho na 
água, o que evitaria a repetic;ao dos ataques. Mas nao havia nenhum re
médio que pudesse curar a eanwurup de um adulto. Teria de tolerar a 
doenc;a até o fim da vida. 

Embora me assegurassem que tanto homens quanto mulheres esta
vam sujeitos a doenc;a, em 1939-40 só vi mulheres epilépticas.120 Caso 
parissem, os filhos dessas mulheres eram enterrados logo após o nasci-

1;:0 Em 1965, disseram-me que o menino Carlo, que recebeu esse nome depois de 
minha permanencia entre os Tapirapé, era epiléptico. Ele morreu afogado aos 10 
ou 12 anos de idade. 
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mento. Antanchowi sabia, e os homens também, que ela nunca poderia 
ter seus próprios filhos. l sto a desmerecia como esposa em potencial. 
Embora os Tapirapé controlassem a concep9ao, todos os homens queriam 
que suas mulheres procriassem. 

Nunca vi Antanchowi em pleno ataque epiléptico. Contudo, conta
ram-me as conseqüencias de urna dessas crises. Certa ocasiao, tarde da 
noite, quando eu estava ausente da aldeia, Antanchowi subitamente caiu 
no chao contorcendo-se . De acordo com Champukwi (e sua narrativa foi 
confirmada por outros), os rapazes que estavam por perto carregaram-na 
para o mato . Ainda nos espasmos do ataque, vários deles, um de cada 
vez, teve intercurso sexual com ela, enquanto outros a seguravam. Exa
tamente quantos, foi difícil descobrir. Champukwi falou-me de seis ho
mens, entre eles Panteri, o famoso xama. Mas os que foram citados riam 
quando abordei o assunto. "Nao, os outros copularam com ela. Eu nao. 
Ela cheira mal." Disseram-me que ela nao resistía, pois estava fraca, aba
tida pela epilepsia. Seu irmao mais velho veio socorre-la, levando-a de 
volta a casa. Nao protestou contra os violentadores da irma. Parecia que 
tinham direito de assim agir. Ele estava triste e um dia perguntou a Valen
tim se nao poderia carregar Antanchowi para longe, para viver com um 
tori. J amais alguém explicou-me por que os homens tinham direitos sexuais 
sobre a mulher no momento de um ataque epiléptico. Acontecimentos pos
teriores indicaram que talvez fosse considerado urna puni9ao. 

A despeito de suas inabilidades e defeitos como u1na mulher, Antan
chowi tinha passado por vários mas instáveis casamentos. Em 1939, havia 
escassez de mulheres em Tampiitaw·a e muitos rapazes em idade de casar 
estavam sem esposas. Um ou dois tiveram ainda de recorrer ao costume 
Tapirapé de casar com a noiva criarn;a. Quando mais jovem, Antanchowi 
tivera vários maridos que a abandonaram assim que puderam encontrar 
urna n1ulher mais velha. Mesmo Tanuí, mulher de meia idade e um tanto 
feia, teve um marido, a despeito do fato de ser sujeita, em ocasi6es raras, 
a ataques epilépticos. Como Antanchowi, Tanuí havia sido agredida se
xualmente por um grupo de homens durante um acesso. Contudo, Tanuí 
tinha urna personalidade jovial e era muito trabalhadora. Em 1939, seu 
marido morreu, e em menos de um mes conseguiu outro companheiro. 
Antanchowi, entretanto, tinha tantas desvantagens que, apesar da escas
sez de mulheres, nao conseguía conservar um homem. 

Durante nossa permanencia em Tampiitawa, vários rapazes "casa
ram" com ela: - mudavam para sua maloca e davam presentes a seus 
irmaos mais velhos. Desta forma, anunciavam publicamente sua promes
sa de casamento. Contudo , tais unióes duravam somente poucos dias. 
Certa vez, Antanchowi pareceu fazer un1 esfor90 para conservar um des
ses homens. Poi vista trabalhando duro no preparo da farinha de man-
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dioca e ia para a ro9a com seu marido colher tubérculos de mandioca. 
Mas era desmazelada e inábil e ele a deixou depois de duas semanas. 
Seus maridos ficavam embara9ados com as provoca96es. Perguntavam, 
por exemplo, se a esposa sabia tecer urna rede. Discutiam com Antan
chowi, deixando-a, talvez com algumas pancadas, e voltavam a takana ou . 
a casa de suas parentas do lado materno. E Antanchowi permanecía 
solteira. 

A vida diária de Antanchowi entre seus parentes nao era difícil. 
Soube que seus pais morreram quando ela era bem jovem. Fora adotada 
por Kamairá, o irmao mais novo do seu pai. Além disso, dois homens 
na aldeia chamavam-na de "irma". Eram na verdade seus primos legíti
mos. Vivía na maloca de Kamairá, que a tratava bem, pelo que pude per
ceber. Trabalñava, quando queria, com as mulheres de seu grupo domés
tico. Tinha urna rede velha, mas prestante. Muitas vezes, parecia quase 
feliz e segura, conversando com as mulheres e brincando com as crianc;as. 
Com freqüencia, participava das atividades comunitárias. No comec;o da 
esta9ao seca, quando os homens das Associa96es Pássaros dan9avam mo
ninkanchi, durante o qual as mulheres selecionavam um homem para a 
dan9a, Antanchowi selecionou Champukwi como seu par. Houve muitas 
risadas, pois ele era conhecido como conquistador e sabia-se que Antan
chowi teria apenas poucos amendoins para oferecer-lhe. Tradicionalmen
te a mulher Qferece amendoins, produto plantado e colhido semente por 
elas, ao hornero com quem dan9a. O hornero, por sua vez, <leve cacrar um 
mutum, um macaco ou mesmo urna queixada como retribui9ao ao obsé~ 
quio. Antanchowi dan9ou bem e a esposa do seu irmao forneceu-lhe urna 
panela de amendoins descascados para of erecer a Champukwi. Outra noite, 
no mesmo cerimonial, ela escolheu-me como companheiro de danc;a, e 
meu presente, em retribui9ao aos seus amendoins, foram vários cordóes 
de mi9angas. Antanchowi nao vivia isolada, nem evitava as pessoas, mas, 
muitas vetes, se expunha ao ridículo. Freqüentemente tinha amores for
tuitos, mas ninguém admitía ter tido rela9oes sexuais com ela, temendo 
ser ridicularizado pelos companheiros. Champukwi contou-me que alguns 
mo9os tinham encontros com Antanchowi na floresta perto do córrego 
ou movendo-se silenciosamente a noite até sua rede. E provável que assim 
f osse, pois Antanchowi passou a exibir mi9angas que eu ha vi a dado a 
vários rapazes em pagamento pela feitura de artesanatos para a cole9ao 
do Museu Nacional. Dizia-se que Panteri, o xama, tinha tido vários en
contros amorosos com ela, pois volta e meia entrava em desaven9a com 
sua esposa. Tais aventuras tinham de ser secretas, porque, de acordo 
com os costumes Tapirapé, seus irmaos e os irmaos do seu pai fkariam 
zangados. A prote9ao desses parentes masculinos evitava que Antanchowi 
se tornasse presa fácil para os rapazes da aldeia. 
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A for9a protetora dos parentes na sociedade Tapirapé ficou drama
ticamente demonstrada nos eventos de mar<;o de 1940. Aproximava-se o 
fim da estac;:ao chuvosa e os homens da Associa¡;áo Pássaro Branco pla
nejaram organizar um grupo de ca<;a para mata~ .queixad~s. As mulh.eres 
do grupo doméstico de Kamairá prepararam vanos pan~1ros d: f annha 
de mandioca para os homens se abastecerem para a v1agem a sava~a 
inundada. Antanchowi trabalhou apaticamente. Suas parentas da maloca 
criticaram . asperamente sua falta de cooperac;:ao. Quando Kamairá cha
mo u sua aten<;áo, ela recusou-se a colaborar e passou o resto do dia indo
lentemente, enquanto as outras mulheres ralavam a mandioca. Os índios 
sabiam que Kamairá estava muito bravo mas nao me preveniram sobre 
a punic;:ao· que lhe daria. 

Subitamente; ouvi uns berros vindos da maloca de Kamairá. Minha 
casa ficava distante para poder entender o que estava senda <lito. Pareceu
me que ele a amea<;ava e que as mulher~s o estavam apoiando. ~ntao: 
ele saiu de casa e comec;:ou a fazer um discurso para toda a alde1a. So 
inais tarde fiquei sabendo o que disse, pois as coisas se precipitaram. 
Antanchowi irrompeu da maloca correndo e desapareceu em direc;:ao a 
floresta. Um minuto depois, foi perseguida por um grupo de homens. 
Muito curioso, mas guardando distancia, segui-os através da floresta, tro
pe<;ando nas trepadeiras e caindo. Mas pude ouvir adiante os gritos. carac
terísticos de ca9a dos homens Tapirapé. Assim, logo os encontrei. Eles 
tinham apanhado Antanchowi. Ela lutava, mas nao desesperadamente, pois 
estava sendo imobilizada por vários homens. Cortaram folhas de bana
nei.ra selvagem para f azer um catre no chao. Antanchowi foi empurrada 
para o chao e sustentada por dois homens. Enquanto olhávamos a curta 
distancia, foi violentada por pelo menos 12 homens. Primeiro ela lutou, 
mas em seguida tornou-se passiva. A cada um que nela montava, suas 
pernas tinham de ser puxadas e separadas pelos outros. Os homens riam 
muito enquanto prosseguiam e discutiam sobre quem seria o próximo. 
a ·uando terminaram, deixaram-na chorando na floresta e evidentemente 
muito fraca para andar. Mais tarde, urna velha de seu grupo doméstico 
foi buscá-la, ajudando-a a voltar para a nlaloca e para sua rede. 

Come9ou entao a discussao sobre o evento. Fiquei sabendo que Ka
mairá tinha anunciado na aldeia que Antanchowi estava sem irmaos (ou 
seja, repudiada por seus parentes) . O anúncio constituiu a senha para 
o amuchino (literalmente, " juntos para comer"), ou a violenta~ao em 
massa, que se seguiu. Sem a prote9ao dos parentes, ela era urna presa 
fácil para qualquer um que desejasse possuí-la. Asseguraram-me que este 
nao foi um caso isolado entre os Tapirapé. Kamairahó contou que, há 
muitos anos, quando havia mais mulheres solteiras, esse expediente era 
usado com mais freqüencia. Relembrou urna jovem que fugiu de urna 
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opera<;ao dolorosa de escarificac;:ao e f oi sub metida a esta puniyao. En tao 
exatamente poucos anos antes, Mariampi, urna das "filhas" de Kamai~ 
rahó (ou seja, filha adotiva), continuamente recusava ter intercurso com 
qualquer dos maridos que ingressaram no grupo doméstico. Também re
cusava-se a trabalhar. Ir~itado com a perda desses genros, Kamairahó de
nunciou-a da mesma forma que Kamairá e com o mesmo resultado. Ela 
estava agora bem casada e mae de um filho. 

Mas Kamairahó pareceu revoltado e chocado com o gesto de Ka
mairá e um pouco preocupado com a minha rea<;ao. Pediu que eu nao 
contasse a Frederico, um missionário escoces que tinha vivido em duas 
ocasi6es com os Tapirapé, o que havia visto. Disse que "Frederico ficaria 
furioso com os Tapirapé" , pois o missionário foi um grande protetor das 
mulheres e chocara-se com o bizarro hábito de, de vez em quando, bate
rem nelas. Mas ~amairahó ensinou-me a nunca interferir na vida Tapira
pé e, pelo menos abertamente, nunca julgar qualquer coisa que tivesse visto 
ou escutado. Valentim sentía de forma diferente. Nao tendo a "vanta
gem" do treinamento antropológico, quis passar um sermao nos Tapirapé 
pelo que tinham feíto. Com alguma dificuldade o controlei, pois necessi
tava saber mais sobre o que havia presenciado. 

Os rapazes nao partilhavam as reticencias ou o medo de Kamairahó 
de que eu falasse ao missionário sobre a violentac;:ao de Antanchowi. Dis
cutiram o acontecimento com grande satisfa9ao e ridicularizaram~me por 
nao ter participado. Contudo, todos negaram sua participa9ao, embora · 
eu os tenha pego em flagrante e, como faria qualquer antropólogo, ano
tado seus nomes. Cada qual sentía-se feliz em fornecer-me urna lista dos 
outros, a qual adicionavam nomes de homens, particularmente dos mais 
velhos casados, que nem mesmo estiveram por perto. Dois ou tres homens 
casados tomaram parte da violenta<;ao, mas asseguraram-me que suas es
posas nao ficariam zangadas. O contrário ocorreria se tivessem se envol
vido em um caso amoroso extraconjugal. "Quando muitos vao comer 
urna mulher, as esposas nao brigam. Se todos os '(apirapé fazem isto, as 
mulheres nao se aborrecem. Nossos avós faziam isto muitas vezes", disse 
Champukwi. 

Antanchowi nao saiu da maloca por dois dias. Durante este tempo, 
as pessoas falavam sobre o evento e a lista dos homens que teriam copu
lado com ela aumentava sempre que o caso era contado. Finalmente, no 
terceiro dia, Antanchowi deixou sua rede e caminhou vagarosamente em 
direc;ao ao córrego para banhar-se. A. tarde, veio a nossa casa, onde reu
nira-se um grupo dos seus parentes. Parecía ter sido aceita novamente 
pelas mulheres do seu grupo doméstico; ninguém a molestou. Sentou em 
um banco escutando a conversa e depois voltou para casa. Tao logo saiu, 
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várias mulheres inspecionaram o banco no qual se sentou. Declararam 
ter visto manchas de semen no banco e no piso. Cada qual come9ou a 
cuspir, como os Tapirapé fazem quando sentem mal cheiro. Urna mulher 
jogou areia sobre a mancha de "semeri" que tinha caído sobre o piso (nao 
vi nada, exceto marcas de transpira<;:ao). Quando Valentim sugeriu que 
alguém lavasse o banco com água, homens e mulheres viraram-se com 
nojo. Ninguém sentou no banco pelo resto do dia. 

Passaram-se vários días e o incidente foi esquecido. Ninguém mais 
falava nele. Os homens da Associa9ao Pássaro Branco foram ca9ar como 
haviam planejado. Antanchowi comec;ou a trabalhar ao lado das mulheres 
na casa do irmao do seu pai. Nao parecía mais enérgica do que antes. 
Com o fluir do tempo, passou a dispender horas em nossa casa, e Valen
tim, com compaixao, muitas vezes oferecia-lhe comida. Propositadamente, 
cozinhava mais do que necessitávamos para oferecer aos nossos inevitá
veis comensais. Ela se tornou de certo modo urna visita permanente, apa
recendo sempre que havia outros na casa. Falava pouco, mas, algumas 
vezes,. ia apanhar água quando nossa lata de cinco gal6es estava vazia. 
Constantemente, era motivo de zombaria de crian9as e jovens, mas reagia 
apaticamente. Quando a grosseria aumentava, isto é, quando muita aten
i;:ao esta va sendo dirigida a ela, · levantava-se calmamente e voltava para 
a casa de seus parentes e protetores. Quando deixei Tarripiitawa, em maio 
de 1940, Antanchowi era quase a mesma. Permanecia calma e silenciosa, 
enquanto nossa bagagem era organizada para ser levada ao porto do rio. 
Muitas vezes, perguntei a mim mesmo como Antanchowi preenchia os seus 
d1as após o tori ter partido. 

Visitando novamente os Tapirapé em 1953, urna noite jantei no 
Pasto Indígena, tendo sido servido por Joana, esposa de Valentim. Vários 
índios estavam sentados nos bancos encostados a parede. Agora, os ho
mens usavam cali;:as ou, pelo menos, cal96es quando vinham visitar Valen
tim; e as mulheres tinham sido ensinadas a usar saia. Os poucos rema
nescentes Tapirapé demonstravam grande afeii;:ao por Valentim e con
fi avam nele como há 13 anos passados. Todos se sentiam a vontade e eu 
perguntava sobre os velhos amigos Tapirapé. Subitamente, um rapaz inda
gou-me num portugues claro: "Voce nao quer saber de Antanchowi?" 
Vagarosamente, devido ao impacto da estória , relatou-me seu triste fim. 
Antanchowi, em 1941 , havia sobrevivido a epidemia de gripe que cau
sara a morte de 29 índios Tapirapé. Contudo, ela continuou muito doente 
e nunca se recuperou. Depois que sua febre baixou, ficou com feridas 
abertas, sem dúvida infeccionadas pelas coceiras. e a a9ao de moscas e 
mosquitos. Sem ninguém para cuidar dela, vivia suja e fedorenta. Perdeu 
peso e ficava deitada na rede todo o dia. Suas feridas estavam "cheias de 
vermes" . Enfraqueceu tanto que nao podía andar e falava com dificulda-
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de. Um dia, concluiu-se que havia marrido. A cova foi aberta no piso 
?ª casa, como era costume entre os Tapirapé, e Antanchowi foi baixada 
a sepultura na sua rede, pendurada entre dois suportes. Enquanto as mu
lheres choravam, c?bria~ a tumba com terra, um punhado de cada vez. 
Talvez Antanchow1 estivesse muito fraca para saber o que Ihe estava 
acontecendo. Mas, meu jovem contador de estória, que relembrava a cena 
claramente, disse: "Por alguns momentos, nós a ouvimos gritar, debaixo 
da terra . Mas entao, ela parou e tudo ficou quieto." Os índios riram da 
cxpressao de horrpr que deve ter-se estampado na minha face. Eles sabiam 
que Va~entim _ est~va furioso e quando pedí a um velho Tapirapé para me 
dar ma1s detalh~~ sobre o evento, ele foi evasivo. 

Cantídio: um Tapirapé moderno 

Em abril de 1965, quando minha esposa e eu deseemos de um pe
queno aviao num campo de aterrissagem, cerca de um quilómetro da 
Aldeia Nova, um dos primeiros Tapirapé a nos saudar foi Cantídio. Voa
mos de Brasília no "Spirit of Philadelphia", pilotado por um missionário 
do Summer Institute of Linguistics. O aviao, de fabrica9ao alema, foi 
feíto para aterrissar em pequenas pistas e tinha recebido este nome em 
homenagem aos grupos protestantes da "cidade da paz" que tinham for
necido os fundos ,Para comprá-lo. Nosso piloto, ansioso em chegar antes 
da chuva vespertina a Macaúba, no rio Araguaia, onde ia· pegar um 
colega que estava trabalhando entre os Karajá, desembarcou rapidamente 
nossa bagagem. Em dez minutos, retomou o voo. Permanecemos rodeados 
por dez ou mais índios Tapirapé e mais d.e 200 quilos de bagagem. A 
despeito de minha experiencia prévia, eu estava confuso e Cecilia, minha 
esposa, mais ainda, pois esta era sua primeira visita aos Tapirapé. A via
gem de urna Brasília do século XX para os índios do Araguaia em urna 
questao de quatro horas causou-nos considerável choque cultural. Foi 
Cantídio quem tomo'u a iniciativa: "Espere", disse em portugues, "vou 
trazer o trator." 

Suas palavras só aumentaram minha confusao. Que diabos quereria 
dizer? Um trator na aldeia Tapirapé? De qualquer forma, acomodamo
nos a sombra de urna árvore para esperar. Em seguida chegaram as Irma
zinhas de Jesus. Disseram que nos esperavam, pois souberam por suas 
colegas que trabalhavam numa favela no Rio de J aneiro, e que havíamos 
visto um mes antes, de nossa próxima chegada. Cerca de meia hora mais 
tarde, chegou o tratar puxando urna plataforma-reboque . . Cantídio estava 
na dire9ao e o reboque estava carregado de homens, ·mulheres e crian9as 
da aldeia. Cantídio levou nossa bagagem no reboque e rodamos triunfal-
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t mo a aldeia para a casa das Irmazinhas de Jesus. No caminho, men e ru • , . . . , . 
· f aram-nos que o trator pertencia ao padre Fran901s, m1ssionano re-
1n orm , . d' . . l c ·a ·a t e que havia ensinado Cantidio a ingi- o. ontaram que er 
Sl en e, Id . c 'd' 
usado para transportar produtos da ro9a para a a eta. ~ntt 10 era um 
excelente motorista, mas, infelizmente, naquele. mesmo d1a, a e~grena
gem do trator engui9ou. enquanto :stava estacionado num galpao e o 
veículo ficou parado ma1s de um mes. 

Após tomar café e almo9ar com as lrmazinhas, foi levantada a ques
táo de onde podíamos ficar. Eu havia comprado urna .~rand~ barraca, em 
Brasília. Como fosse muito pesada para o pequeno av1.ao, de1xamo-la para 
ser enviada a Santa Terezinha em um aviao comercial (nun~~ chegotg · 
Nao podíámos ficar na takana por razóes óbvias, e as Irmaz1nhas nao 
tinham espa9o em sua casa para um casal. Eu esta va casado desde .194 ~, 
mas esta era a pritneira vez que Cecília me acompanhava aos Tapirape. 
Eles tinham visto sua fotografia em 1953 e 1957, mas ago~a ela era o 
centro das aten<;óes. Estavam ansiosos para encontrar um alo1amento para 
riossa família. Novamente foi Cantídio quem resolveu o problema. Seu 
cunhado, Chawankatu (também chamado Manero), .casado com Antan
chowa (a que tinha conhecido como Ampitanya, a f1lha de Kantuo~a e 
esposa de Kamaiarahó) estava construindo uipa casa para on~~ a1nda 
nao se havia mudado. Cantídio levou-me para ver a casa, que Ja estava 
com 0 teto e os esteios prontos. Fomos f alar · com Chawankatu e .Antancho
wa que imediatamente nos deram permissao para ficar na casa inacabada. 
Prometemos pagar-lhes "aluguel ", o que fizemos mais tarde, na forma de 
bens man uf aturados. Can tí dio chamou as. mulheres para varrer a casa e 
construiu um jirau para acomodarmos nossos haveres. As chuvas come-
9aram a cair naquela tarde, mas tínhamos um teto sobre nossas cabe9as, 
gracas a Cantídio. . 

, Nos primeiros días tive alguma dificuldade em reconhecer meus ami
gos Tapirapé, ligando os nomes as pessoas e tentando lembrar quem er~ 
quem. Eu os vira durante curtas visitas em 1953 e 1957, mas os conhec1 
melhor em 1939-40. Muitos deles eram crian9as entao; os rapazolas con
tavam agora 25 anos, como eu, na época. Quase todos haviam mudarlo 
seus nomes Tapirapé e, para aumentar a confusao, muitos usavam. nomes 
brasileÍros. De imediato reconheci pessoas, tais como Opromunchw1, Tam
piri, Kanchiwanio e outros que conhecera muit~ bem. em 1939-40, m~s 
os chamei pelos nomes que tinham abandonado. A medida que reconhec1a 
pessoas que conhecera crian9as (eles ajudavam-me dizendo o nome de 
seus pais), eu os chama va pelos apelidos inf antis, o que ao mesmo tempo 
lhes causava embara90 e deleite. Tive dificuldade em lembrar-?1e de Can
tídio (agora I pawungi em Ta pi rapé) mesmo consultando m1nhas notas 
de campo. Encontrei referencias a ele nas notas tomadas em 1953, quando 
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seu nome Tapirapé era Okanchowa, e também em 1957, quando já 
0 

cha
mavam Cantídio, mas minhas notas indicam que naquele tempo era 
Anawuo. Cada vez que lhe perguntava seu kono1ni-w€.ra (nome ed me
nino), ria e dizia: "Vocé sabe porque o escreveu no seu caderno de notas." 
Falou-me que era órfao, em 1939-40, e que fora criado por Wantanamu. 
Meus registros diziam que tres meninos tinham vivido na maloca de 
Wantanamu em 1940. Pare~eu-me que Cantídio era chamado Toripuku 
ou Champei e o identifiquei numa foto. Len1bro que um menino de apro
ximadamente 12 ou 13 anos freqüentava nossa casa, era konamí, isto é, 
ainda usava um longo adorno labial sem ostentar a pintura preta de um 
churangi. 

Se minha estimativa de sua idade em 1939-40 é cerreta, Cantídio de
via ter de 37 a 38 anos em 19q5. Em 1953, estava casa.do com Tanchowai 
e, em 1965, já tinha cinco filhos. As notas tomadas por minha esposa dos 
registros de morte conservados pelas Irmazinhas indicavam que mais dois 
filhos do casal tinham morrido, provavelmente na infancia. Em 1965, a 
filha mais velha era Kuchanrawa, urna mocinha de 13 ou 14 anos; e havia 
duas outras filhas, Choikatu, de aproximadamente quatro anos, e Maran
chowa, com cerca de oito meses. Havia dois filhos: Tamora, que estava 
na idade churanf!,i (cerca de 12 ou 13 anos), e Wanakani; com tal vez 
seis anos. Cantídio e sua mulher nao era o primeiro casal a quebrar o 
tabu de ter mais de tres filhos vivos. Sua família tampouco era a mais 
numerosa em 1965. Imana~wungo (também chamado José) e sua esposa 
tinham sete filhos. Embora morando cada casal e seus fi1hos em casa sepa
rada, a família extensa estava por perto. Por exemp1o: a casa da família 
de Cantídio situava-se próxima a do seu irmao mais velho (Okaniwa) e 
do seu cunhado (Tampiri). Em 1965, muitas casas Ta pi rapé abrigavam 
somente urna família nuclear. 

Assim que nos instalamos, víamos diariamente Cantídio e os seus. 
Aprendemos a chamá-lo pelo nome brasileiro tal como as freiras e o padre. 
Creio que os Tapirapé chamavam-no Cantídio, ao invés . de Ipawungi; 
ao menos em nossa presen9a. Conversávamos em portugués, nao só por
que minha esposa nao falava o Tapirapé, senao também porque os meus 
conhecimentos dessa língua diminuíram com o tempo. Cantídio falava 
o portugues fluentemente, embora com erros gramaticais e um vocabulário 
limitado. Na verdade, a maioria dos homens jovens e de meia idade falava 
urna espécie de pidgin portugues, quando se dirigía aos tcri ou aos Karajá. 
Em minhas longas conversas com Cantídio, freqüentemente misturávamos 
palavras Tapirapé com o portugues. Cantídio desempenhou Ym papel 
semelhante ao de Kamairahó em 1939-40, no tocante as minhas rela\:5es 
com os Tapirapé. Embora nao reivindicasse ser o · "capitao" da aldeia, 
era um homem de considerável prestígio e muitas vezes mencionado como 
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tal. Tornou-se a figura central para restabelecer as rela96es com os Tapi
rapé e meu melhor informante. Em 1939-40, Kamaitahó ansiava pelos 
artigos manufaturados de que eu dispunha para aumentar seu prestígio ; 
em 1965, Can tí dio, com f amília numerosa para sustentar, necessitava des
ses mesmos bens para ajudar sua subsist.éncia. 

Desde o princípio, tornou-se óbvio para mim e minha esposa que 
necessitávamos de ajuda para realizar as tarefas diárias, se nao quisés
semos gastar todo o nosso tempo procurando lenha, lavando roupa, cozi
nhando e lavando pratos . Tínhamos contratado um rapaz de Santa Tere
zinha, Clarindo, um sertanejo analfabeto, mas ele se recusava a fazer cer
tas tarefas, tais como lavar roupa e carregar água. Cantídio ofereceu a 
fi lha mais velho para realizá las. Assim, Kuchanra·wa tornou-se nossa em
pregada, por um tempo, recebendo urna diária de 600 cruzeiros (cerca 
de um dólar naquela época) . No come90, ela trabalhava energicamente, 
lavando as roupas (um tanto mal. lavadas) no rio, varrendo a casa (oca
sicnalmente), lavando a lou9a e carregando água. Semanalmente, Cantídio 
vinha com ela receber o salário. O pai insistia que o dinheiro pertencia 
a filha. De fato, ela comprou algumas roupas e pediu alguns objetos que 
tínhamos trazido para efetuar trocas, ao invés de dinheiro. Contudo, era 
óbvio que Cantídio a estava controlando. Ele e a esposa ralhavam com 
a mo9a quando falta va ao trabalho e devem ter usado parte do dinheiro 
para comprar f arinha de mandioca, en tao escassa. Kuchanrawa trabalhou 
conosco cerca de um mes. Obviamente, nao gostava de ficar confinada 
a tais obriga96es. Disse a minha esposa que jamais casaria . Gostava de 
jogar futebol com os rapazes na pra9a e brincar com as crianc;as. Con
tratamos Manoya (Cecília em portugués), para ocupar o seu lugar. Cecília 
era urna das sete crian9as vivas de Imanawungo. Era mais madura do 
que Kuchanrawa, senao na idade, ao n1enos na maneira de ser. Gostava 
de costurar e conversar com minha mulher. Tinha sido fortemente influen
ciada pelas Irmazinhas e sabia cantar can96es simples em portugués e 
frances. Cantídio lamentou o comportamento da filha , mas nosso bom 
relacionamento nao f oi af eta do. 

Se me fosse dado descrever Cantídio, em termos puramente a'meri
canos, <liria que era "um rapaz que só pensa em fazer dinheiro". Em
bora analfabeto, conhecia o valor e a diferenc;a da moeda. Em 1953, es
crevi em meu caderno de notas que Cantídio quis saber o valor de urna 
nota de Cr$ 20,00 (naquela época, cerca de US$ 0,50). Em 1965, mani
pulava dinheiro com facilidade e alguma seguran9a. Tinha aprendido, 
por exemplo, que os artefatos indígenas estavam sendo procurados pelos 
ccmerciantes. Obteve um adiantamento de 14.000 cruzeiros por co11ta 
de artefatos a serem entregues a Antonio Pereira Machado, filho do guia 
que acompanhou , meu colega William Lipkirid em 1939. Cantídio traba-
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lhava constantemente na takana fazendo máscaras de upé e pequenos ban
cos para pagar seu débito e ter um excedente para vender a outros comer
ciantes. Era um dos poucos homens que sabia tran9ar cestos no estilo 
tradicional Tapirapé e possuía vários para vender, os quais decorava com 
pingentes de penas de arara. Quando os comerciantes chegaram a aldeia 
em fins de abril de 1965, Can tí dio tinha os artef a tos necessários par~ 
.pagar seu débito e outros mais para negociar. Os comerciantes pagavam 
cerca de Cr$ 3.0~0,00 por um pequeno banco de madeira entalhada, de
corado com tinta de urucu e jenipapo; a mesma quantia por um arco 
cerimonial com flechas e aproximadamente Cr$ 25 .000 ,00 por urna más
cara upé bem feita. 

Deduzida a <lívida, Cantídio efetuou suas compras com os regatóes. 
Adquiriu um par de cal96es de banho, um corte de tecido para sua mu
Iher fazer urna blusa e urna jaqueta imitando couro e ainda lhe restou 
urna pequena quantia em dinheiro. Estava a par dos pre9os cobrados pelas 
lojas de Santa Terezinha e pelos regatóes que chegavam até sua aldeia. 
Cantídio e Timóteo (Awanao) forneceram-me urna lista de pre9os para 
facao de mato, enxada, pequena faca de cozinha, litro de querosene; tesou
ras, quilo de farinha de mandioca, a9úcar, feijao e cartuchos para espin
garda calibte 22 . Conferi suas estimativas de pre9os nas pequenas Iojas 
em Santa Terezinha, comprovando sua exatidao. Em 1965, muitos Tapi
rapé conheciam o valor em dinheiro dos artef a tos que manufaturavam, 
das peles de queixadas e gatos-do-mato que vendiam· e dos artigos manu
faturados e generos· alimentícios que compravam. 

A casa de Cantídio era urna mistura do estilo tradicional e moderno 
da regiao. Havia um quarto no qual a família dormía, urna varanda aberta 
que servia de cozinha e um lugar para sentar durante o dia. As paredes 
do quarto eram de taipa e a casa coberta com fo]has de paJmeira. A 
família dormía em redes, mas somente urna era feíta no estilo tradicional 
Tapirapé; as outras tinham sido compradas nas canoas dos regatóes ou 
nas lojas de Santa Terezinha . Cantídio possuía urna mala de material imi
tando couro, na qual guardava suas melhores roupas e objetos de valor. 
Um dia, abriu-a para mostrar-nos suas mic;angas. Entre várias camisas, 
cal9as e outras pe9as de vestuário, tirou um saco plástico contendo mais 
de 50 cordóes de con tas de' porcelana, que os Tapirapé altamente apre
ciavam em 1939-40. O pacote devia pesar cerca de tres quilos. Em res
posta a minha pergunta, estimou o valor das contas em Cr$ 3.000,00 por 
cordao. Assim sendo, possuía mic;angas no valor de quase 200 dólares, 
se bem que nao pudesse vende-las a qua1quer comerciante. Semente os 
Tapirapé e alguns Karajá ainda valorizavam as contas de vidro. A cozi
nha ao ar livre de Cantídio, com seu fogao de várias pedras, tinha uten
sílios de origem mista: caba9as, folhas de flandres, ceramica comprada 
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dos Karajá (os Tapirapé deixaram de manufaturá-la), panelas de ferro, 
colheres de madeira e metal, recipientes de caba9a e pequenas caixas de 
"cream-crakers". Havia também um pilao nativo usado para triturar milho 
e castanhas. 

Cantídio possuía urna espingarda calibre 22 e um revólver pequeno, 
mas sempre lhe falta va muni9ao. Pelo menos · dez índios possuíam um 
rifle calibre 22 'e todos arcos e flechas, os quais eram usados principalmente 
na pesca . . Na ca9a, usavam rifles calibre 22. Cantídio encantou-se com 
urna espingarda que obtive por empréstimo em Brasília. Pediu~me empres
tada várias vezes e sémpre a mantinha limpa. Mas parecia ter pouco 
interesse em adquirí-la, ao saber o pre90 dos cartuchos. Seu rifle era muito 
mais barato, tanto a arma quanto a muni9ao. E, conforme acentuou, as 
balas calibre 22 podiam ser cor.apradas a qualquer regatao, ao passo que 
cartuchos de esping_arda nao se encontravam com facllidade. · 

Frente a casa de Cantídio havia a arma9ao de urna pequena casa 
inacabada, que serviría para abrigar a máquina de costura. Padre Fran9ois 
comprou urna e, por instru<;ao das Irmazinhas, várias mulheres, incluindo 
a .de Cantídio, tinham aprendido a usá-la. Receando que fosse usada por 
urna família só, o padre mandou instalá-la em sua própria oficina. Can
tídio, com a ajuda de vários outros homens, come9ou a construir a casa 
da máquina que, pelo visto, nao chegou a ser concluída. A máquina 
pern1aneceu no depósito do padre e nunca foi usada por quem quer que 
fosse, pelo menos durante nossa visita. Tanchowai, a mulher de Cantídio 
e outras mulheres, contudo, costuravam a mao seus vestidos e os das 
filbas. Ela ficou encantada quando minha esposa fez um pequeno vestido 
para · seu bebe. Nao sabiam, porém, confeccionar cal9as e cal96es para 
homens, dos quais havia grande procura. Urna costureira sertaneja, que 
vivia perto do pesto do SPI, fazia as cal<;;:is de Cantídio, que· eram pagas 
em dinheiro. 

Em 1965, Cantídio nunca apareceu nu; sempre vestía cal9as e muitas 
vezes camisa. A maioria dos Tapirapé deixara de usar o estojo peniano 
e nao tinha coragem de andar sem cal9as. Contudo, os mais velhos, entre 
os quais Opronunchwi, Kanchiwanio e Kuriwa (Juliao), ao retornar de 
suas ro9as ou de ca9adas, ao anoitecer podiam, eventualmente, aparecer 
nus, com estojo peniano, bem como' os pés e barrigas da p~rna pintados 
de urucu. Do mesn10 modo, na privacidade de suas casas, algumas mulhe
_res mais idosas nao usavam roupas, mas a esposa e as filhas de Cantídio 
estavam sempre vestidas, como quase todas as mulheres mais jovens da 
aldeia. Seu recato devia-se as visitas, um ·tanto freqüentes, de brasileiros 
a aldeia. A lavagem de roupas exigía sabao, que era adquirido em barras. 
Os Tapirapé tinham poucas mudas de roupa, freqüentemente muito sujas. 
A f amília de Cantídio destaca va-se entre as mais limpas da aldeia. 
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De um modo geral, Cantídio era um dos Tapirapé melhor adaptados 
as novas condi96es de vida. Disse-me que, após Tainpiitawa ter sido aban
donada, foi viver no rancho do Sr. Lúcio da Luz, em Porto Velho, no 
rio Tapirapé. Antes disso, tentou estabelecer-se com várias famílias Tapi
rapé em Chichuta~wa, situada mais ao norte do local onde Kamairá se 
estabelecera. Mas retornou depois de dois .dias de caminhada porque 
um dos seus companheiros enfiara um espinho no pé. Nao esteve presente 
ao ataque Kayapó a Tampiitawa, porque na época acampara na savana 
com várias famílias. Foi um dos primeiros Tapirapé a mudar para o posto 
do SPI, quando Valentim Gomes come9ou a reuní-los na Aldeia Nova. 
Quando visitei os Tapirapé em 1953. Cantídio já era hábil canoeiro e, 
em 1965, era capaz de construir urna canoa, embora preferisse comprá-las 
dos Karajá. Possuía urna boa canoa, que usava ocasionalmente para pes
car. Visitei as ro9as de Cantídio. Estavam localizadas a cerca de duas 
horas de caminhada da aldeia . (seis ou sete quilómetros). Medindo com 
passadas sua largura e comprimento, estimei em aproximadamente 45.000 

· metros quadrados a área cultivada. J á estava limpando as capoeiras para 
cultivo no início das chuvas. Em abril de 1965, suas ro9as tinham poucos 
produtos, exceto mandioca, amendoim, algum milho seco e bananas. Du.
rante nossa ida a ro9a, mostrou-me um caminho pelo qual o trator podia 
atravessar o campo cerrado até um ponto cerca de meia hora de cami
nhada das ro9as. Esperava poder abrir urna estrada, no ano seguinte, para 
o trator atrávessar a floresta até suas ro9as e, assim, escoar mais facil
mente a produ<;ao. Construiu um galpao na ro9a para poder acampar 
junto com a família por alguns días. As vezes acompanhavam-nos Tampiri 
(Marcos) e os seus, cujas ro<;as ficavam próximas. 

Trabalhador e inteligente, Cantídio tinha consciencia plena da pre
cária situa<;ao dos Tapirapé em rela<;ao as terras. Disse que a área per
tencia a Companhia de Terra. Sabia que os fazendeiros andaram demar
cando e receava que os Tapirapé perdessem toda a regiao da floresta, 
onde haviam plantado suas ro9as. Contou que padre Fran9ois fizera várias 
viagens para tentar resolver o problema da terra, mas adiantou que os 
tori continuavam vindo e procuravam "deixar para nós alguns campos 
que nao prestavam para nada". Falou-me que tinha pouca conf~an<;a ~o 
SPI. "Eles nada farao por nós." Salientou, com acerto, que nao hav1a 
nenhum índio encarregado do posto do SPI. Na verdade, o Sr. José A_u~e 
fora transferido e o pos to esta va entregue a um sertanejo local. Cant1d10 
nao conhecia, como outros Tapirapé, cidades grandes, como o Rio de 
J aneiro e Sao Paulo. Mesmo assim, achava que as crian9as Tapirapé de
viam aprender a falar e escrever o portugues. Por orienta9ao do ~adre 
Fran9ois, os Tapirapé construíram urna escola. Durante um curto perto~o, 
um casal jovem de professores viveu na aldeia. Depois que o casal partiu, 
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o constrm;ao passou a ser residencia de um carpinteiro que estava edifi
cando a capela. Cantídio tinha consciencia dos problemas que seu povo 
enfrentava devido ao rápido avan90 da fronteira da civiliza9ao. Embora 
nao fosse reconhecido como o "chef e" da aldeia, era considerado pelos 
Tapirapé como a pessoa mais ,indicada a tratar do problema do contato 
com a sociedade envolvente. 

Cantídio era também um tradicionalista interessado nos costumes 
Tapirapé. Nao aprovava os bailes no estilo brasileiro e proibiu a filha de 
participar neles. Admitiu ter experimentado tomar cacha9a em Santa Te
rezinha, mas achou-a desagradável; criticou Timóteo (Awanao), que disse 
beber com freqüencia, e, com a ajuda das Irmazinhas, tentava eliminar 
o álcool da aldeia. Vinha sempre a minha casa, em 1965, para ver a cole-
9ao de fotografías do período 1939-40.121 ldentificou dan9arinos anchunga 
mascarados, xamas lutando com o trovao e outras cenas. As fotografías 
estimularam-no a falar e a perguntar sobre o passado. Muitas de suas 
perguntas eu nao soube responder. Urna noite, depois de folhear pela 
quinta vez as fotografía s, contou a minha mulher, detalhes das viagens 
de Chankanepera, o ancestral do Grupo de Festa do mesmo nome. Em 
outra ocasiao, contou estórias de Mucura, que andou procurando um 
genro entre vários pássaros e outros animais. Nunca tinha ouvido essas 
lendas dos Tapirapé. Ocorre que eram quase identicas as que eu havia 
anotado, em 1942, entre os índios Tenetehara do Maranhao, também de 
língua Tupi (Wagley e Galvao, 1949:151-54) . Trata-se de relatos com 
finalidades puramente recreativas. Narram como o Mucura tratou de 
imitar cada um dos animais, com os quais, sucessivamente, casou sua 
filha. Num dos episócJ,ios, a filha casou com o martim-pescador. Mucura 
tentou voar como seu genro para pegar peixe, mas quase afogou-se. Em 
outro, sua filha casou corrí o gaviao e Mucura novamente tratou de imitá
lo, ca9ando como fazia o genro e despencou, porque lhe faltavam as asas. 
Mu~ura tentou urna descida rápida como faz o gaviao para capturar a 
presa, caindo pesadamente no chao. Distraiu-nos com urna série de nar
rativas desse tipo. 

Cantídio também respeitava os tabus alimentares, embora de forma 
atenuada. Tendo um filtto pequeno, abstinha-se de comer carne de veado 
e outros alimentos. Várias vezes, de volta de urna e~19ada , trouxe-nos carne 
de mutum, tradicionalmente vedada a pais e niaes de bebes. Comiá, no 
entanto, carne bovina e permitia sua esposa e filha faze-lo. Argun1entava 

121 Essas fotos foram excepcionalmente úteis no trabalho de campo, em 1965. Jo
vens e velhos vinham ve-las, o que proporcionava urna oportunidade de discorrerem 
sobre o passado e o presente . 
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que era comida tori e, portanto, isenta dos tabus. Ao contrário de outros 
índios Tapirapé, nao associava a carne bovina com a de veado, elimi
nando a primeira do sistema de tabus alimentares. Cantídio participou 
das poucas festas de cantos kaó que .tiveram lugar em 1965. Nao era, 
contudo, um "líder cantor"; aqueles papéis eram preenchidos por Marcos · 
(Tampiri) e Juliao (Karuwa), que comandavam as cam;óes para o Anan
chá e Wuranchingió. Embora Cantídio se avocasse o direito de fazer 
e usar urna máscara de upé (o espírito de um inimigo) , foi Timóteo (Awa
nao) quem patrocinou os dan9arinos de máscaras de upé e proveu o 
cauim para as .Associa96es Pássaros na takana. Cantídio desculpou-se di
zendo que nao tinha mandioca suficiente em suas ro9as e que "minha 
família está faminta". 

Em maio de 1965, minha esposa adoeceu com febre alta. Receando 
que f os se malária (nao foi), convencí-a a viajar para Drasília, a fim de 
receber cuidados médicos. Foi muito presenteada por Cantídio e sua 
mulher. Exatamente dez dias depois, quando viajei a Santa Terezinha 
para tomar o DC-3 comercial que ali aterrissava toda semana, na rota 
para Goiania e Brasília, Cantídio e Marcos me acompanharam. Carre
garam minha bagagem para o aeroporto e esperaram urna manha inteira 
até o aviao chegar. Ambos pediram-me que voltasse logo que possível. 
Desde entao, tenho recebido poucas informa9óes de Cantídio através de 
cartas das Irmazinhas de Jesus, de Judith Shapiro, que retornou para 
breve visita em 1974, e de urna fita gravada que um estudante entregou
me em 1976. Em sua última carta, datada de 30 de dezembro de 1975, 
as Irrnazinhas escreveram que os Tapirapé dispóem agora de urna escola 
onde ledona um jovem casal brasileiro. Segundo relatórios da Funai, 42 
estudantes estao matriculados nessa escola e os professores estao ten
tando ensiná-los a ler e escrever em Tapirapé e em portugues. As Irma
zinhas disseram que "homens e mulheres jovens es tao estudando. Dos 
mais velhos que tem tentado estudar, soln ente Cantídio tem perseverado" · 
Estou certo de que Cantídio <leve ter estado entre representantes Tapira
pé presentes ao encontro de chefes indígenas em Mato Grosso, em 1975, 
e em 1976, em urna missao de chefes Tapirapé que esteve em Brasília 
para defender a aloca<;ao de terras adicionais aos Tapirapé, junto ao pre
sidente da Funai (comunica9ao pessoal de J udith Lisansky). Parece-me 
que de todos os Tapirapé que conheci em 1965, Cantídio tinha visao 
mais clara dos problemas contemporáneos de seu povo e o maior empe
nho em ajudar a resolve-los. 
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16. Menino (konomi) envergando um longo labrete de osso. 

17. Crian9a re~ém-nasci~a sendo banhada num riacho em 1940. 
Era o quarto fzlho de Mzkantú e, por isso, nao !he foi permitido 

sobreviver. 

8 

A TRAGÉDIA DOS fNDIOS BRASILEIROS 

Os Tapirapé descendem de urna das centenas de grupos tribais inde
P,endentes que habitaram as vastas florestas tropicais do vale do Ama
zonas. As sociedades das terras baixas da América do Sul diferiam pro
fundamente das localizadas na regiao andina e na América Central. O 
~ltiplano era habitado por milhóes de aborígenes americanos, organiza
dos em complexos estados nativos. Ali, a agricultura intensiva fornecia 
a base para urna alta densidade populacional e mesmo para cidades tao 
grandes quanto as da Europa da época da conquista. Porém, as tribos das 
terras baixas sul-americanas eram cac;adoras e coletoras ou, como na hacia 
amazónica, baseavam sua subsistencia na horticultura de coivara, suple
mentada pela pesca nos rios e ca<;a na floresta tropical. Provavelmente, 
havia nao mais de dois ou tres milhóes de pessoas espalhadas nas terras 
baixas da América do Sul e nao mais de um milhao em toda a hacia ama
zónica quando os europeus chegaram ao Brasil , em 1500. É possível que 
algumas dessas tribos fossem organizadas e lideradas por chefias que 
reuniam várias aldeias em unidades sociais maiores. Mas, de um modo 
geral, esses povos amazónicos nao tinham qualquer unidade sócio-política 
mais ampla do que urna aldeia. 

Esses dois fatores - densidade populacional e organizac;ao sócio
política - tiveram grande importancia na detern1ina9ao das diferentes 
rea96es das sociedades indígenas das terras altas e baixas a conquista eu
ropéia e, mais tarde, a integra9ao sob o domínio colonial. Em todos os 
lugares, o contato entre índios e europeus foi, em geral, marcado pela 
violencia armada. Os conquistadores espanhóis promoveram guerras nas 
terras altas da América para dominar povos civilizados como os Astecas, 
no México, Maias do Yucatan e planalto guatemalteco, e Incas, da Amé
rica do Sul andina. No Brasil, holandeses, franceses e portugueses devas
saram o interior em busca de escravos índios, devastando pequenas aldeias 
e massacrando grupos inteiros. Como ocorreu na América do Norte, os 
europeus nao apenas guerrearam contra as tribos indígenas, como usaram 
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guerreiros dessas tribos para expandir sua conquista dos territórios tri
bais. Novas doenc;as como o resfriado comum, sarampo, catapora e coque
luche foram trazidas para o Novo Mundo pelos europeus . Tanto nas terras 
altas quanto nas baixas, como resultado da guerra, escravidao e doenc;as, 
houve um rápido declínio populacional entre os povos aborígenes nos 
anos que se seguiram imediatamente a chegada dos europeus . Em fins do 
século XVI, por exemplo, os índios das ilhas do Caribe foram drastica
mente reduzidos vivendo em grupos isolados. A populac;ao do altiplano 
mexicano, que pode ter montado a 11 milhóes ou mais, foi reduzida a 
4.400.000 por volta de 1565 e a apenas 2.000.000 em 1700 (Cook e 
Simpson, 1948:38 ff). Supóe-se que a popula9ao do Peru, entre 1531 .e 
1561, declinou em pelo menos 50% (Kubler, 1946:334-38). 

Po mesmo modo, a populac;ao das terras baixas amazónicas sof reu 
muito logo após o contato com os invasores europeus. Nao podemos pre
cisar a rapidez do declínio populacional nos primeiros anos, mas sabe-se 
que durante o primeiro século de história colonial brasileira grassaram 
epidemias virulentas. Por outro. lado, portugueses e franceses envolve
ram os grupos costeiros em suas cruentas disputas. Em 1562 e 1563, re
gistraram-se epidemias de varíola nas vizinhanc;as da Bahía. Os cronistas 
informam que a primeira matou um terc;o dos índios da regiao e a segun:. 
da de um quarto a tres quintos dos remanescentes. As epidemias desor
ganizaram tanto os grupos nativos que as roc;as foram abandonadas, se
guindo-se a fome (Marchant, 1942:116-17). No final do século XVI, as 
tribos costeiras do Brasil ou estavam totalmente extintas ou tinham fugido 
para o interior. 

Em 1621, a varíola devastou as tribos do baixo Amazonas (a cidade 
de Belém f oi fundada em 1616) e, em 1651, a doenc;a atingira os principais 
tributários do alto curso do rio. No final do século XVII, a maior parte 
das tribos Tupinambá da costa brasileira estava extinta ou seus remanes
centes tinham escapado rumo ao interior. Porém, a expansao colonial nao 
avanc;ou regularmente para o oeste. Na n1aioria dos casos, ~s colon.os por
tugueses se mantiveram agarrados a costa "como caranguejos '', Nos sé
culos XIX e XX, vastas regióes do Brasil Central permaneceram inexplo
radas ou tao isoladas que nenhum brasileiro as habitava. Ali, a milhares 
de milhas das cidades coloniais da costa, no vale do Amazqnas, mas aci
ma das corredeiras e quedas d'água, onde a navegac;ao era impossível 
ou muito difícil, as tribos indígenas continuaram a viver, em sua maioria 
desconhecidas dos brasileiros. Sua vez chegaria com o século XX. 

O resultado final do contato europeu com as populac;óes aborígenes 
nos altiplanos e planícies nao foi o mesmo. ~las reagiram diferentemente 
as guerras de conquista e a explorac;ao económica que se seguiram. Nas 
terras altas, os espanhóis conquistaram e dominaram os governantes na-

254 

tivos. No Peru, Guatemala e México um punhado de soldados europeus 
passou a governar milh6es de índios americanos. Nas terras baixas, con
tudo, cada chefia, aldeia ou bando teve de ser conquistado ou destruído. 
Mesmo quando se celebra va "tratados de paz" com caciques loca is, ou 
chefias, estes nunca foram entendidos pelos índios das terras baixas, a 
cujas so~iedades faltava urna unidade política. Desse modo, travavam-se 
guerras sucessivas com bandos das inesmas tribos e tribos que já haviam 
sido conquistadas tiveram de se-lo novamente. Freqüentemente, as guerras 
só tinham fim com o completo extermínio do grupo aborígene. Da mesma 
forma, diferenc;as nas organiza<;óes social e política indígenas resultaram 
em diferentes métodos de controle pelos europeus. As. popula<;óes assen
tadas nas terras altas podiam ser governadas e taxadas, como tinham 
sido antes por seus próprios governantes, e levadas ao sistema de trabalh~ 
forc;ado. As populac;óes das pequenas aldeias das terras baixas, por outro 
lado, nao eram facilmente governáveis. Muitas vezes, <liante do avan<;o 
dos europeus embrenhavam-se na floresta . Apenas podiam ser levadas 
a trabalhar por forc;a da escravidao ou por um sistema de comércio, com 
a troca de armas de fogo e instrumentos de metal por produtos da flores
ta. De modo geral, as guerras de conquista e a explorac;ao económica fo
ram, provavelmente, mai~ destrutivas para as tribos das terras baixas do 
que para as das terras altas. 

Embora as doenc;as importadas matassem maior número de pessoas 
nas terras altas do que nas terras baixas, havia maior reserva demográfica 
nas áreas densamente povoadas do altiplano. Na segunda metade do século 
XVIII, a populac;ao aborígene ao longo da costa e dos principais cursos 
d'água da hacia do rio Amazonas tinha sido exterminada ou compelida 
para os interflúvios ou regi6es inacessíveis das cabeceiras do Amazonas. 
~ de duvidar se urna única tribo da planície, a despeito do seu isola
mento do contato europeu, nao tenha sofrido direta ou indiretamente o 
impacto da presen<;a européia. A maioria das tribos das terras baixas que 
logrou sobreviver a esse impacto encontrava-se total ou parcialmente de
sorganizada. A mesma época, as populac;óes indígenas dos altiplanos re
cuperavam-se dos primeiros choques da conquista. As populac;óes rema
nescentes adquiriram certa imunidade as doenc;as do Velho Mundo, e 
novos instrumentos, novas safras e relativa acomodac;ao sob a hegemonia 
de seus novas governantes tornaram possível nao somente o incremento 
demográfico mas a ultrapassagem do contingente populacional existente 
em 1500. Hoje em dia, os descendentes da populac;ao aborígene, embora 
1üi0 possam auto-identificarem-se como "índios'', formam a maioria da 
populac;ao nas áreas das terras altas da América do Sul. Por o~tro, la~o, 
a populac;ao indígena das terras baixasi. é insignificante em relac;ao a nao
indígena da regiao. Em todo o Brasil talvez haja menos de 100 mil índios 
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e na Amazonia brasileira o número deles provavelmente nao exceda os 
50 mil. 

Os Tapirapé sao um desses grupos tribais que simplesmente se em
brenharam no interior quando os europeus avanc;aram a partir da costa. 
O grosso dos povos que partilhavam sua língua Tupi habitou, no passa
do, a costa brasileira, desde a desembocadura do Amazonas até Sao Paulo. 
Os Tapirapé sao um grupo de língua Tupi, cercado por tribos que falam 
línguas da família Je. Provavelmente, os Tapirapé foram urna das tribos 
costeiras que se deslocou para o oeste, após 1500 (Metraux, 1927). Talvez 
nao tenham sido expulsos do seu território original pelo contato direto 
com europeus, pois ao que parece, só vieram a conhecer o branco no 
início do século XX. Devem ter sido forc;ados a migrar para oeste por 
pressao de outras tribos, igualmente próximas da costa que fugiam dos 
curopeus (Metraux, 1927) . Is to levou-os ao território dos falantes de lín
gua Je; e a estrutura social e cultura Tapirapé refletem essa íntima asso
cia9áo com os Je. Eles podem ter estado em contato pacífico com os Xe
rente ou os Xavante, cujo território original · ficava a leste do rio Ara
guaia, ou com um dos grupos Kayapó, que vivia ao norte. A tradi9ao 
oral ou a mitologia Tapirapé conta que, por algum tempo no passado, 
eles viveram perto ou mesmo com a di vi sao J avaé da tribo Karajá, que 
hoje habita o brac;o ocidental do rio Araguaia, onde este se divide para 
formar a grande ilha de Bananal. 

Talvez devido a migra9ao rumo oeste pelo interior do Brasil, os 
Tapirapé foram poupados ao primeiro impacto do contato europeu, no 
curso do qual muitas tribos desapareceram totalmente. Também escapa
ram aos horrores da valoriza9ao da borracha na Amazonia, que atraiu 
grandes contingentes de nordestinos aquela área, no fim do século XIX 
e início do presente. Nesse período, que durou até 1910, numerosos gru
pos tribais foram expulsos de seus territórios, dizimados ou levados a 
peonagem ou a escravidao. 

Os Tapirapé encontraram o primeiro hornero branco quase ao tempo 
em que se iniciava urna nova era para os índios brasileiros . Em 1910, 
instituí-se o Servi<;o de Prote<;ao aos Indios (SP,l). Sua cria9ao consti
tuiu urna rea<;ao ao escandalo envolvendo a dizima<;ao de popula96es 
indígenas - nao nas profundezas do Brasil Central, onde viviam os 
Tapirapé, mas pouco além da faixa costeira, ocupada durante a pri
meira onda de coloniza9ao européia. Num segundo movimento de ocupa-
9ao, que teve lugar nessa época, novamente os brasileiros se depararam 
com índios hostis. Os Kaingang, por exemplo, resistiam ao longo dos 
300 quilómetros da Estrada de Ferro Noroeste, que estava sendo cons
truída a partir da populosa cidade de Sao Paulo. No vale do Rio Doce, 
nos estados de Minas Gerais e Espírito· Santo, onde se localizavam os 
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ricos depósitos de ferro de ltabira, os Aimoré, armados do arcos e fle
chas, resistiam a penetra9áo nos seus domínios. E nas florestas de 
pinheiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina, os índios Xokleng 
eram ca<;ados por bugreiros, preadores de índios, pagos com fundos 
públicos para expulsá-los das . terras destinadas a colonizac;ao por imi
grantes italianos e alemaes. 

Os jornais do Rio de J aneiro, Sao Paulo e outras grandes cidades 
noticiavam a crónica da guerra contra os índios movida na soleira da 
porta da civilizacyao, guerra esta que, segundo a classe dominante, estava 
comprometendo o desenvolvimento económico do país. Discutía-se o pro
blema na Assembléia Legislativa, e o Presidente da República fazia 
reunióes com ~eus ministros para estudar a possibilidade de enviar tro· 
pas federais a fim de exterminar os selvagens hostis. Todos estavam 
ávidos em concluir a ferrovia (a construcao fora suspensa pela hosti
Údade dos índios) para explorar . os ricos .depósitos de ferro de ltabira 
e para garantir as vidas dos colonos brasileiros e imigrantes europ~us 
que abriam clareiras na floresta para plantar café. Apenas poucas orga
niza96es filantrópicas e científicas e alguns idealistas levantavam a voz 
em defesa dos índios e contra os horrores das ca9adas e massacres que 
lhes eram movidos. Os índios acabaram expulsos de suas terras e for9ados 
a estabelecer um convívio pacífico com os usurpadores. Esta acomodac;ao 
foi desastrosa para eles, a despeito dos esfor9os do recém-criado Servi90 
de Prote9ao aos 1ndios. 

Essa realidade talvez ·possa ser melhor ilustrada através do dra
mático exemplo dos Kaingang do Estado de Sao Paulo, um dos grupos 
que, em 1910, impedía a marcha da civiliza~áo brasileira. Os Kaing~ng 
eram habitantes seminomades das florestas paulistas, que se tornanam 
das mais ricas terras para plantio d~ café do mundo. Os Kaingang nao 
só atacavam os trabalhadores da f errovia que esta va sen do construí da, 
como impediam o assentamento dos imigrantes europeus, ávidos em der
rubar a mata para plantar café. A pacifica9ao dos Kaingang paulistas 
tornou-se imperativo nacional. Ficou claro para os idealizadores do SPI 
que esses índios tinham de ser pacificados, do contrário as tropas fe
derais os eliminariam numa batalha desigual de metralhadoras contra 
arcos e flechas. Em 1912, o Dr. Bueno Horta Barbosa, um dos primeiros 
funcionários do SPI , estabeleceu contato pacífico com um bando de 
200 Kaingang, liderados por um índio chamado Vauhim. Era apenas um 
dos seis bandos nómades Kaingang, e o liderado por Vauhim estava em 
guerra com os outros cinco. Estes últimos, convencidos de que Vauhim 
celebrara a paz com os brasileiros a fim de assegurar aliados na luta 
intertribal, embrenharam-se ainda mais na mata. Só em 1915 o SPI pode 
atrair esses bandos que, aquele tempo, já estavam reduzidos a um só. 
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A época em que re]a9óes pacíficas copi os Kaingang estavam plena
mente asseguradas, a devasta9ao resultante do contato já tinha cobrado 
um elevado tributo. Em 1912, · segundo estimativa do Dr. Barbosa, os 
seis bandos compreendiam pelo menos um total de 700 pessoas. Em 1916, 
exatamente um ano após a atra9ao do último bando restavam menos 
de 200 índios. Gripe e sarampo exterminaram nao só o primeiro grupc 
pacificado, mas também foram transmitidos aos demais que ainda guer
reavam entre si. Certa ocasiao o Dr. Barbosa recebeu a notícia de 
que um bando Kaingang hostil, devido ao avultado número de pessoas que 
contraíram essas doen9as, encontrava-se em estado de inani9ao. Quando 
a turmá do SPI chegou para assisti-los só encontrou ossos no acampa
mento (Barbosa, 1954). Enguanto os Kaingang resistiam ao avan90 da 
sociedade nacional, a propriedade legal da terra que ocupavam tinha 
sido atribuída a um só hornero: Luiz Piza. Contudo, enquanto os índios 
permaneceram hostis, ela quase nao tinha valor algum. Logo após a 
pacifica9ao dos primeiros bandos Kaingang, a terra valorizou-se em 
100 mil-réis (a moeda brasiJeira da época) por alqueire. !mediatamente 
depois, alcan<;ou 1.000 mil-réis por alqueire. O Sr. Piza enriqueceu da 
noite para o dia, elegeu-se senador pelo Estado de Sao Paulo, e aos 
Kaingang, que haviani habitado urna enorme área, foram deixados cerca 
de 1.000 alqueires. Assentados nesse escasso território, foram induzidos 
a tornar-se agricultores (antes praticavam apenas algum cultiv.o). Em 
1917, o pacificador dos Kaingang descreveu sua condi9ao económica: 
"Eles tem roupas que absolutamente nao usam; casas melhor construídas 
e mais seguras que suas primitivas cho9as; plataformas como camas 
substituindo aquelas que faziam no chao com folhas de palmeira, pró
ximas de seus fogos; comida com sal e gordura; e comidas, antes des
conhecidas, tais como arroz, a9úcar e feijáo" (Barbosa) 1954:73). 

A despeito das duvidosas vantagens de viverem na .reserva, os 
Kaingang ficaram totalmente desorganizados devido ao choque de seus 
valores e costumes aborígenes com os da cultura nacional. Em 1910, a 
maioria dos sertanejos brasileiros considerava os índios selvagens brutos 
e suspeitava deles, tal como ocorre ainda hoje. Os Kaingang eram bravos 
guerreiros, mas logo perceberam que eram pouco numerosos e que te
riam de f azer a paz com as novas "tribos brancas" que penetravam em 
seu território. Do seu ponto de vista, os brasileiros é que tinham de ser 
pacificados. Com efeito, antes de os Kaingang entrarem em contato com 
o SPI, o líder do bando decidiu "pacificar" um grupo de trabalhadores 
da estrada -de ·ferro. Deixando suas armas para trás e levando nos bra-
9os o filho, o guerreiro Kaingang aproximou-se dos "homens· da nova 
tribo". Assustados com o súbito aparecimento do "selvagem", os traba-
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lhadores receberam-no com urna rajada de balas. A crian<;a niorreu na 
h9ra e o pai escapou ferido. 

Em 1910, este mesmo líder Kaingang tentou novamente pacificar 
um~ "tribo" hostil, d~sta vez com ~ucesso, pois tratava-se de um grupo · 
enviado pelo SPI. Ate 1914, os Ka1ngang acreditavam que deviam paci
ficar os brancas ou, mais exatamente, um lado e outro pensava desse 
modo. Em 1914, entretanto, um grupo de índios Kaingang foi IevadC' 
para a cidade de Sao Paulo por funcionários do SPI, num vagao da 
estrada de ferro. A cada esta9ao os índios ficavam mais e mais admi
rados com o número de brancas. Chegando a cidade deram-se conta 
de que a "nova tribo" é que os havia pacificado. De volta a reserva 
nao puderam disfar9ar seu abatimento. o orgulho com rela9ao aos can
tos, dan<;as e costumes diminuíra. Sentiram-se dominados e humilhados. 

A nova situac;ao que os Kaingang e outros grupos passaram a en
frentar exigía difíceis ajustamentos nos valores, costumes e institui9óes 
tribais. As regras de casamento Kaingang sao um exemplo assim como 
a política demográfica Tapirapé. Nos tempos aborígenes, os Kaingang 
de Sao Paulo estavam divididos em dois grupos hereditários ou metades 
exogamicas. Cada indivíduo da tribo pertencia a metade do seu pai e 
devia procurar um conjuge em certos clas da metade oposta. O casa
mento, ou mesmo as rela9óes sexuais extraconjugais com um membro 
da mesma metade - ou com um membro de um cla errado da me
tade oposta -, ' era considerado incesto. O par transgressor era seve
ramente punido e, algumas vezes, morto. O número de parceiros con
jugais ou sexuais era sempre muito limitado. Mas, na época em que 
os Kaingang estavam divididos em. vários bandos, um parceiro do cla 
apropriado e da metade oposta podía ser encontrado quase sem difi
culdade. Em 1916, quando toda a tribo Kaingang ficou reduzida a ape
nas 200 indivíduos, alguns clas estavam representados somente por poucas 
pessoas. Vários tinham desaparecido completamente. Nessas circunstan
cias, inúmeros jovens viram negado o direito legítimo a casar, dada a 
ausencia de indivíduos do sexo oposto pertencentes a metade e clas den
tro dos qua is o casamento deveria consumar-se. Em f ace des ta situac;ao, 
alguns casais quebraram as regras de exogamia e incesto. Nao o fa
ziam publicamente, em casamento aberto, mas quando as circunstancias 
favoreciam e através de rela<;óes sexuais furtivas. O primeiro casal a 
assim proceder foi executado quando descoberto, de acordo com os cos
tumes tribais. Dr. Horta Barbosa, funcionário do SPI, interviu ao tomar 
conhecimento dessa regulamenta9ao do casamento entre os Kaingang. Ao 
pressentir que um jovem casal se sentia atraído um pelo outro, inter
rogava sobre a metade e cla respectivos. Ao verificar que nao eram da 
metade e cla adequados, persuadía-os a fugir e viver na reserva dos 

259 



índios Guara.ni, cujos conceitos sobre o casamento eram distintos. Desta 
forma, vários casais escaparam, e somente após muitos meses atre
veram-se a voltar a seu próprio grupo. 

Passou-se quase urna gerac;ao até que os Kaingang fossem persua
didos a modificar as rigorosas regras de casamento. Isto parece ter 
finalmente acontecido por intervenc;ao de Eurico Sampaio, que ocupou 
0 cargo de chef e do poste Kai_ngang por mais de 20 anos. O Sr. Sam
paio, em quem os Kaingang depositavam grande confianc;a, casou com 
urna mulher que ele apresentou cómo sendo filha do irmao do seu 
pai; ou seja, da sua própria metade e do seu próprio cla do ponto de 
vista Kaingang~ Somente depois de verem esse brasileiro, que muito 
apreciavam, desafiar o perigo de casar com urna mulher "aparentada", 
os Kaingang se cot;tvenceram de que nao ha vi a mal nenhum no fato de 
"parentes" casarem e terem filhos. Mas já era muito tarde. Por se ha
verem apegado por ta~to tempo aos costumes ancestrais, esses índios 
aceleraram o índice de depopulac;ao, precipitando assim a própria ex
tinc;ao. O apego as velhas regras de casamento .contribuiu fortemente para 
um drástico declínio nas taxas de natalidade. Assim, .Horta Barbosa 
verificou que, de 1912 a 1916, houve semente tres nascimentos entre os 
Kaingang e que as tres crianc;as morreram no primeiro ano de vida. 
Nos anos 50, fui informado que restavam semente 65 Kaingang, a des
peito dos ingentes esforc;os do SPI para salvá-los.122 

Criado em 1910, o Servic;o de Protec;ao aos fndios contou no início 
com quadros idealistas, identificados com a causa indígena e com expe
riencia de sertanistas. A frente do SPI estava Candido Mariano da Silva 
Rondon, um hornero incomum, em qualquer país e em qualquer tempo, 
que se tornou herói nacional. Em 191 O, Rondon já tinha considerável 
experiencia dos problemas indígenas. Graduado pela Academia Militar 
em 1890, serviu 80 Exército no seu Estado natal, Mato Grosso. Incum
biu-se da missao de estender a linha telegráfica da capital do Estado, 
Cuiabá, até a parte mais oriental do Estado de Goiás. A linha cruzava 
o território dos índios Bororo, entao hostis aos colonos brasileiros na área.123 

O General Gomes Carneiro, subordinado a Rondon, emitiu urna ordem 
estabelecendo que qualquer ato hostil aos índios, por parte do pessoal 
civil ou militar, seria rigorosamente punido. Mais tarde, quando Ronden 
assumiu o comando da expedic;ao, colocou os índios sob a protec;ao da 
tropa. Concluída a linha telegráfica, já os Bororo mantinham relac;óes 

122 A história dos Kaingang é relatada pelo ·antropólogo Darcy Ribeiro (1970), com 
base nos relatórios do SPI da época. 
123 Consta que Ronden era descendente de mae Boróro. 
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pacíficas com colonos e soldados. Rondon tratou de desenvolver urna 
estratégia para a protec;ao dos grupos indígenas com que se deparava, 
instituindo, durante sua missao militar, urna política indigenista que mais 
tarde aplicou no SPI. 

Ronden incumbe-se, em seguida, em estender as linhas telegráficas 
até as fronteiras do Paraguai e da Bolívia . Durante esse trabalho, en
controu índios em contato mais estreito com sertanejos. Eram os Terena; 
Kadiweu, Guató e Guarani, que haviam sido despojados de suas terras 
subsistindo como pe6es nas fazendas vizinhas. Pode ver, entao, a explo
rac;ao a que eram submetidos os grupos tribais que viviam em contato 
com a sociedade nacional. 

Em 1906, foi indicado para sua taref a mais difícil: nao semente 
estender as linhas telegráficas cruzando mil milhas de cerrado e duas 
mil de floresta amazónica entre Cuiabá e o recém-adquirido Território 
do Acre. Cabia-lhe, também, levar a cabo pesquisas científicas naquela 
regiao praticamente desconhecida do Brasil. Ao longo de oito anos Rondon 
viveu principalmente no sertao. Sua expedic;ao prestou importantes con
tribuic;6es nos campos da zoologia, botanica, geografía, etnografía e ou
tras ciencias naturais cujo mérito lhe pertence. O mais importante, po
rém, é que no curso desses anos, Ronden comec;ou a por em prática 
sua política indigenista. 

Durante essa expedic;ao, inúmeras tribos entraram, pela primeira vez, 
em contato com o hornero branco. Rondon empenhou-se a fundo em 
evitar calamidades e crueldades a que ficaram sujeitas as populac;óes indí
genas de outras regi6es, onde estradas de ferro, rodovias, sistemas de 
na~egac;ao e mesmo simples explora96es geográficas penetravam em seus 
territórios. Além disso, tratou de garantir os direitos dos índios sobre 
suas terras. Ronden percorreu, em suas andanc;as, vastas regióes do Brasil, 
onde nenhum homem civilizado havia pisado, e que nao obstante isso, 
tinham sido registradas como propriedades de indivíduos que viviam em . 
Sao Paulo e no Río de J aneiro. Viu índios expulsos de suas terras por 
esses supostos "proprietários". Durante a expedi9ao; Rondon e seus bo
mens desenvolveram técnicas de pacificac;ao de tribos muito aguerridas. 
Seu famoso lema f oi adotado pelo SPI: "morrer se preciso f or, matar 
nunca". Sua técnica de aproximac;ao com grupos arredios envolvia pa
ciencia e espera, permitindo aos índios aproximar-se sem serem reprimidos 
e ofertando-lhes grande quantidade de artigos manufaturados. 

A imensa extensao territorial entre Cuiabá e o Acre era habitada 
por várias tribos gue se encontravam permanentemente em guerra com 
as frentes avancadas da sociedade nacional. Nessa regiao sobreviviam 
grupos totalmente desconhecidos da . civiliza9ao. Entre outros, os Nambi
kuara, famosos por sua. voca9ao guerreira. A linha telegráfica devia 
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atravessar seu território e Rondon havia decidido que isso se faria paci
ficamente. Reconhecia que seus homens seriam considerados invasores 
do território Nambikuara e que, inevitavelmente, os índios atacaria1n. Mas 
sabia também que qua.lquer represália significaria que a linha telegrá
fic~ só seria completada a custa de muitas vidas, tanto de índios quanto 
de brasileiros. De fato, os Nambikuara atacaram a expedi9ao. Ao in
vés de revidar, Rondon e seus soldados deixaran1 utensílios de ferro e · 
outros artigos nas trilhas percorridas pelos índios. Tanto os soldados con10 
os guias indígenas nao entendiam essa atitude. Principalmente os Paresi, 
que acompanhavam a expedi9ao, desafetos tradicionais dos Nambikuára. 
Do ponto de vista <lestes últimos, tratava-se de um curioso grupo de 
inimigos que, em vez ~e contra-atacar, deixava valiosos presentes. Tal
vez a tarefa mais difícil de Rondon tenha sido conter seus próprios homens. 

Firialmente, em 1910, seus métodos provaram ser os mais acer
tados. Após desferir inúmeros ataques, um pequeno bando Nambikuára 
teve um encontro pacífico com a Comissao Rondon. Os índios rece
beram muitos presentes guardados para essa ocasiao. Meses mais tarde, 
centenas de índios Nambikuára, inclusive mulheres e crian9as, vieram ver 
o estranho homem branco que penetrou. pacíficamente no seu território. 
Nos anos seguintes, outras tribos, tais como os Kepkiri-wat e os Rama~ 
Rama, grupos de língua Tupi, do rio Gy-Paraná, foram pacificadas pela 
Comissao Rondon através dos mesmos métodos. · 

A estratégia desenvolvida por Rondon continua sendo usada ao longo 
das f ronteiras da civiliza9ao para chamar a paz grupos indígenas que 
estao sen do . contatados pela primeira vez. Em 194 7, o SPI conseguiu 
pacificar . os Xavante, . que habitam o rio das Mortes, ·entre os rios Ara
guaia e Xingu, embora no curso da pacifica9ao, em 1941, um grupo 
inteiro de indigenistas tenha sido exterminado por esses índios. Desde 
1950, sertanistas do SPI tem entrado em contato com tribos como os 
Xikrin e Kuben-kran-kegn, os Parakana, os Asurini e os Gavioes que, 
ou estavam em guerra com as frentes de expansao da sociedade nacio
nal, ou eram totalmente desconhecidos. Na década de 60, os famosos 
irmaos Villas Boas, que criaram o Parque Indígena do Xingu como um 
refúgio para os grupos indígenas da regiao, usaram essencialmente as 
mesmas táticas com tribos até entao desconhecidas do alto Xingu e da 
bacía do rio Teles Pires. 

Ron don também inovou no que poderíamos denominar "mudan9a 
cultural dirigida", durante os anos de constru9ao da linha telegráfica. 
A prin1eira tribo a ser encoritrada pela Comissao Rondon, entre Cuiabá 
e o Acre, foi a dos .Paresi. Durante séculos os Paresi foram explorados 
pelos brasileiros: primeiro, por antigas expedi96es bandeirantes, depois 
por garimpeiros que achavam suas mulheres atraentes, e em seguida por 
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seringueiros. Os índios que v1viam perto das povoa96es fronteiri9as fo
ram engajados a for9a na indústria extrativa regional. Rondon colocou 
os Paresi sob a prote9ao da Comissao e usou todo o seu prestígio para 
que nao mais fossem retirados a· f or9a de su as aldeias, tivessem suas 
terras roubadas ou induzidos ao uso da cac;ha9a por sertanejos e serin
gueiros. Convenceu os chefes Paresi a transferir a tribo para urna áre~ 
onde a Comissao poderia garantir-lhes a posse da terra, e treinou os 
homens como conservadores das linhas telegráficas. Abriu escolas e mui
tos Paresi aprenderam a ler e escrever em portugues. Vários tornaram-se 
artesaos e operadores encarregados das esta9óes telegráficas da área. 
Rondon reabilitou os Paresi, como pessoas, institui96es e autoridades. 

A experiencia de Rondon serviu de embasamento a política huma
nitária que o Servi90 de Prote9ao aos Indios desenvolveu nos seus pri
meiros anos de existencia. Por várias razóes nao foi possível levá-la a 
cabo de forma completa e por muito tempo. Primeiro, a dificuldade de
corrente da grat?de variedade de culturas e línguas tribais com que o 
SPI teve de tratar. Segundo, as grandes diferen9as nas situa9óes de con
tato, urna vez que as frentes de expansao que entravam em contato 
com os índios variavam de seringueiros ávidos pela mao de-obra indí
gena a vaqueiros ansiosos em remover os índios das pastagens para 
entregá-las ao gado. Qualquer que · f osse a política adotada pelo SPI 
- melhoria das condi<;óes de vida dos assalariados índios .ou garantía 
das terras que ocupavan1 contrariava os interesses económicos: tanto dos 
sertanejos locais quanto dos poderosos homens de negócio da distante 
Sao Paulo ou do Rio de J aneiro. Terceiro, esta pressao económica de
bilitou o Servi90 de Prote9ao aos Indios, que se viu privado de seus 
melhores quadros e de fundos para levar a cabo suas ingentes tarefas. 
Afastados os líderes que fundaram o SPI, os Postos Indígenas foram 
entregues a prepostos de políticos locais que, freqüentemente estavam 
longe de entender a problemática indígena. Finalmente, o SPI enfren
taría o fato de que o contato com a popula9ao regional, pacífico ou 
nao, continuava a levar novas doen9as aos índios, tal como ocorreu no 
passado e com resultados igualmente funestos. Tribos isoladas, a exem
plo dos Parakana e .outras contatadas quando da abertura do sistema 
rodoviário da Amazonia, foram reduzidas, em pouco tempo, a algumas 
dezenas de indivíduos. Rondon morreu em 1959 aos 93 anos, promovido 
a marechal do Exército brasileiro e herói nacional, felizmente, antes de 
1968, quando o SPI notorizou-se como escandalo nacional. Prévio a sua 
morte, contudo,, ficou claro que sua política idealista nao se susten~ava 

frente a realidade brasileira. 
Em 1957 ,· Darcy Ribeiro, conhecido antropólogo brasileiro, reuniu 

dados que indicaram claramente o malogro do SPI {_!m sua missao de 
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"protetor dos índios" na primeira metade <leste século. Ribeiro coletou 
informa96es nos arquivos do· SPI e outras fontes acerca de 230 tribos 
existentes em 1900, discriminando-as segundo o grau de contato, aquela 
época, com a sociedade brasileira. Classificou como isoladas as tribos 
que· ainda habitavam regióes nao alcan<;adas pela sociedade brasileira, 
mantendo, por conseguinte, contatos espor.ádicos com civilizados. Essas 
tribos eram ou arredias ou hostis, conservando a posse de suas terras 
e a autonomía cultural. Ribeiro classificou como tribos em contato inter
mitente as que viviam nas áreas. em processo de incorpora9ao a socie
dade nacional, tendo contatos mais freqüentes com brasileiros. Essas 
· tribos mantinham alguma autonomía cultural e continuavam a prover 
sua subsistencia pelos meios tradicionais, mas já haviam adquirido ne
cessidades que só podiam ser satisfeitas através ·das rela96es económicas 
com os civilizados. 

Urna terceira categoría de tribos, classificada como tendo contato 
permanente, mantinha com-µnica<;ao direta e contínua com representantes 
da civiliza9ao. Haviam perdido a maior parte · de sua autonomía cult~ral, 
tornando-se totalmente dependen tes do f ornecimento de produtos como 
sal, remédios, .roupas e manufaturas industriais. Retinham apenas os ele
mentos culturais compatíveis com a nova situa9ao, já modificados por 
ela. A maioria falava o portugues, o que se tornara urna necessidade 
do dia-a-dia de suas vidas. Atualmente, o número dessas tribos está em 
aumento. O montante populacional cresceu · igualmente, urna vez que as 
tribos nesse grau de contato adquiriram certa imunidade contra doen9as 
antes desconhecidas. 

Finalmente, um grupo de tribos f oi classificado por Ribeiro como 
integradas. Era representado pelas que sobreviveram até a passagem do 
século "ilhadas" em meio a popula9ao nacional, constituindo urna. re
serva de mao-de-obra empregada na produ9ao de certos produtos comer
ciáveis. A maioria havia esquecido a língua aborígene, mas em alguns 
casos retinha certos elementos ~ulturais como símbolo da identidade tri
bal. Alguns desses grupos, bastante integrados a vida brasileira, distin
guiam-se da popula9ao circundante por terem obtido ou reconquislado 
urna pequena área reconhecida pela FUNAI como. reserva indígena (Ri
beiro, 1967 :86-87). 

Das 230 tribos a respeito das quais Ribeiro obteve informa\:óes fide
dignas para 1900, 105 foram por ele classificadas como isoladas, 57 como 
em contato intermitente, 39 como em contato permanente e 29 como inte
gradas. ~m 1957, o ano em que completou seu estudo, o quadro havia 
mudado drasticamente. Das mesmas 230 tribos, 33 podiam ser classi
ficadas como isoladas, 27 como em contato intermitente, 45 como em 
contato pern1anente e 38 como integradas. Do total de 230 tribos arro-
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ladas em 1900, 87 estavam extintas. Esta classifica9ao de Darcy Ribeiro 
dos diversos graus de contato de tribos indígenas com a sociedade na
cional, nao <leve ser confundida como um conjunto de estágios a través 
dos quais as tribos passam por um inevitável processo em dire9ao a 
integra9ao ou assimila9ao. Em circunstancias adversas, um grupo isolado 
pode subitamente entrar em rela96es intermitentes ou esporádicas com 
brasileiros e em alguns anos estar extinto. Cabe assinalar o que acon·
teceu com as 105 tribos que Da rey Ribeiro classificou como isoladas 
em 1900. Em 1957, 33 delas permaneciam isoladas, 23 tinham entrado em 
contato intermitente, 13 estavam em contato permanente, tres tornaram
se integradas e 33 estavam extintas (Ribeiro, 1967: 84-94) .124 

Embora tenha citado as estatísticas de Ribeiro como evidencia do 
malogro do SPI como protetor dos grupos indígenas entre 1900 e 1957, 
o referido autor salientou que a situa9ao podia ter sido pior. A · es se 
respeito escreveu: 

As diferen9as essenciais das condi96es de vida sintetizadas em cada urna 
delas, de 1900 para nossos dias, decorrem da presen<;a de um fator novo, a in
terven9ao protecionista exercida pelo Servi90 de Prote9ao aos 1ndios. Em 
virtude dessa interferencia, o processo já nao opera espontaneamente como 
antes, mas, ao contrário, em larga medida é controlado artificialmente . Por 
isto mesmo, a condic;ao de isolamento. de contato intermitente e permanente 
ou de integra9ao, nao corresponde precisamente a caracteriza9ao anterior (Ri
beiro, 1951:14). 

O esquema de Darcy Ribeiro, aplicado a história Tapirapé, per
mite entender melhor os fatores e as circunstancias, as vezes fortuitas, 
em que qualquer tribo pode incorrer. Em 1900, os Tapirapé constituíam 
urna tribo isolada, tendo sido assim classificada por Ribeiro. O alto 
Araguaia, especialmente os seus tributários, só raramente era navegado 
pelos brasileiros. As jazidas de diainante foram descobertas no baixo 
río Araguaia, perto da atual cidade de Marabá, desconhecendo-se a. exis
tencia de minérios ao longo do trecho médio onde o rio se divide para 

124 "Tao alta mortandade nao pode ser explicada apenas pela virulencia das epide
mias. Aqui vários fatores devem ter agido. Entre eles, a docilidade com que aquelas 
tribos se aproximavam espontaneamente dos civilizados, que viram como os deten
tores todo-poderosos dos instrumentos de metal , das cantas de louc;a, das armas de 
f ogo e out ras maravilhas . Após os prime iros con tatos com os oficia is da Comissao 
Rondan, atraídos pelá prodigalidade com que foram acolhidas, muitas tribos pro
c:uraram contato com seringueiros, pensando lidar com a mesma gente. As conse
qüencias foram fatais: em poucos anos desapareceram urna após outra e as que 
ainda sobrevivem sofreram tamanhas redu96es que hoje representam fra9óes ínfimas 
da antiga popula9ao" (Ribeiro, 1957:26). No original, a cita9ao é feita a partir da 
tradu9ao de Janice H. Hopper (Ribeiro, 1967:97-98; N .T.). 
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formar a ilha de Bananal. As concentra9óes de seringueiras e castanhei
ras do Pará localizavam-se na floresta, exatamente a oeste da ilha do 
Bananal. Os Ta pi rapé encontravam-se até en tao com suas cinco aldeias 
intactas, fora do alcance da popula9ao regional, que apenas sabia da 
existencia dessa tribo por ouvir dizer. A f ronteira da civiliza9ao nao 
alcan9ara praticamente o Araguaia e a regiao a oeste do rio estava além 
dos seus limites. 

Contudo, por volta de 1912, qu~brou-se o isolamento dos Tapirapé 
ao entrarem em contato intermitente com os missionários dominicanos 
e com sertanejos que ocasionalmente penetravam seu território. Ne~te 
período, entre 1912 e 1939-40, quando tiveram somente contatos ~cas10-
nais e intermitentes com forasteiros, sofreram severa depopula9ao. A 
transmissao de doen9as que causou essa depopula9ao nao se deveu ape
nas ao con tato direto com brasileiros ·e sim por con tatos eventuais com 
outros grupos indígenas, mormente os Karajá, que vivendo ao longo 
do curso principal do rio Araguaia, estavam mais sujeitos ao encentro 

com brancos. 
Quando visitei os Tapirapé pela primeira vez, em 1939-40, encon-

travam-se em contato intermitente com a sociedade nacional. O encontro 
com forasteiros limit~va-se a viagens esporádicas de alguns índios a mis
sóes católicas, a esparsas visitas a aldeia por um missionário protes
tante, um ou outro viajante e antropólogo. Cabe observar que, a des
peito desses contatos intermitentes, os Tapirapé mantiveram a cultura 
aborígene e a autonomia cultural quase intactas. Entretanto, pa~saram 
a depender dos instrumentos de ferro para preparar suas ro9as, ficando 
sujeitos a intera9ao com os brancas. As mi9angas tornaran1-se também 
altamente valorizadas. Por outro lado, seu sistema economiGo e as técnicas 
de subsistencia aborígenes pareciam ter mudado muito pouco, exceto 
pela falta de for9a de trabalho causada pela depopula9ao. Certamente, 
nao havia escassez de terra. 

Em 1942 foi instalado um pesto do SPI na confluéncia do rio 
' . 

Araguaia com o Tapirapé para assistir os Tapirapé. Como referí anterior-
mente, Valentim Gomes, meu companheiro em 1939-40, encarregou-se 
do mesmo. O posto localizava-se em local bastante afastado nao che
gando a manter um contato permanente com a aldeia dos Tapirapé re
manescentes. Além disso, situava-se próximo a aldeia dos índios Karajá 
(a qual também devia servir), e que eram muito temidos pelos ~·api: 
rapé. Segundo me informou em carta Valentim Gomes, alguns Tap1ra~e 
visitavam o posto durante os seus dois ou tres primeiros anos de exis
tencia. A morte acidental de um jovem Tapirapé no poste e um en
contro com um grupo de brasileiros embriagados assombrou o pequeno 
grupo de visitantes indígenas. Valentim só reencontrou os Tapirapé nas 
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suas ocasionais visitas a aldeia, até que, em 194 7, um pequeno grupo 
de refugiados Tapirapé apareceu no poste para contar-lhe o devastador 
ataque Kayapó. Como _ vimos, depois disto, os Tapirapé dispersaram-se. 
Alguns mudaram-se para urna fazenda no rio Tapirapé, outros para o poste 
do SPI e outros mais, voltaram para Chichutawa, sob a lideran9a de Ka
mairá, dando início n 25 anos de isolamento na floresta. 

Entre 1947-1950, os Tapirapé deixaram de existir como sociedade 
organizada, exceto o mencionado pequeno grupo de Kamairá afastado 
ao norte, na floresta de Chichutawa. No curso desses anos, podiam en
grossar a extensa lista de grupos indígenas extintos do Brasil. J;: possível 
que devído a atua<;ao de Valentím Gomes isto nao tenha ocorrido. Na 
qualidade de agente do SPI, Valentím reuniu os remanescentes Tapirapé 
numa nova aldeia instalada junto ao posto indígena, fornecendo-lhes ali
mentos até que suas ro9as come9assem a produzir. Em 1953, Valentim 
Gomes contou-me das dificuldades que teve de enfrentar nos dois pri
meiros anos. Recebeu pouca ajuda da Inspetoria regional do SPI em 
Goiania. O parco salário que recebia levava normalmente meses para 
chegar. Escrevia constantemente pedindo nao só o pagamento .pelos seus 
servi9os como os -recursos necessários para alimentar os Tapírapé. A 
escassez áe recursos obrigou-o a contraír <lívidas pessoais para comprar 
farinha de mandioca e outros itens necessários aos índios. Fez longas 
e fatigantes viagens subindo o rio até Guíania (duravam dez días de 
barco e dois de caminhao) a fim de pedir ajuda a seus superiores, ou 
seja, os fundos necessários para resgatar seus débitos. Minha experien: 
cia demonstrou que esta sítua9ao foi vivenciada por outros chefes de 
poste do SPI, localizados a grande distancia dos centros burocráticos, 
sem qualquer supervisao ou apoio das ínspetorias regionais ou da admi
nistrac;ao central. Nao é de admirar que muitos deles, obrigados a ganhar 
a vida de alguma forma, resolvessem explorar os índios sob sua guarda. 
Seja como for, os Tapirapé sobreviveram aqueles anos cruciais. Em 
1953, encontrei somente 51 indívíduos na Aldeia Nova. 

Aquele tempo, em termos das categorías de Darcy Ribeiro, os Tapi
rapé encontravam-se em contato permanente com a sociedade brasileira. 
Famílias sertanejas estabeleceram-se ao longo do río Tapirapé e em 1953 
havia tres fazendas de gado, localizadas no curso do rio, onde os ín
dios muítas vezes iam cac;ar e pescar durante a estac;ao seca. Os vastos 
campos ao longo desse río, nos quais anteriormente abundava a ca9a, 
forneciam agora pastagem ao gado. Além disso, embora o povoado 
Furo de Pedra tivesse diminuído, Santa Teresinha que, em · 1939-40, 
contava apenas com urnas poucas casas, e distava somente 30 quiló
metros do posto do SPI, era agora um pequeno mas florescente centro 
urbano. Dispunha ·de um aeroporto, melhor <lito, urna pista de pouso, 
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onde semanalmente aterrissava ou decolava um av1ao comercial. Difi
ciimente p~ssava urna semana sem que os Tapirapé fossem visitados . 
em sua aldeia; da mesma forma eram constantes as visitas dos índios a 
Santa Teresinha. Em 1953, as mulheres Tapirapé usavam saias, princi
palmente, penso eu, pelo fato de os brasileiros. se. escandalizarem <liante 
de sua nudez. E os homens ansiavam por adquirir bermudas para suas 
idas a Santa Teresinha, bem como para se apresentarem vestidos aos 
visitantes de sua aldeia. 

Em 1953, a sobrevivencia dos Tapirapé como grupo étnico era ainda 
muito precária. Reunidos numa aldeia, resistiram a drástica depopula<;ao · 
sof rida durante o período de con tato intermitente. Poderiam ter sido 
facilmente tragados pela frente de expansao como trabalhadores bra~ais 
das fazendas ou como marginais urbanos em Santa Teresinha. Na minha 
opiniao, foi a vinda providencial das Irmazinhas de Jesus e do Padre 
Franc;ois Jentel a Aldeia Nova que salvou os Tapirapé da desorgani
za9ao total e provavelmente da extinc;ao. Nem o missionário nem as 
freiras operaram qualquer milagre. Contudo, a interven9ao das Irma
zinhas persuadindo os Tapirapé a abandonar a prática de infanticídió 
f oi crucial. No mais, tanto o padre quanto as irmas tentaram interferir 
o mínimo possível na vida Tapirapé. Nem os missionários possuíam 
qualquer poder para evitar interferencias foráneas. Urna das freiras, que 
tinha alguma experiencia em enfermagem, oferecia assistencia médica aos 
índios, mas seu suprimento de remédios era insuficiente e ela nao se 
esforc;ava em atrair pacientes indígenas. Nunca soube que estes missio
nários tentassem converter os índios. Seguindo a ideología de Charles 
de Foucault, o fundador da Ordem, esperavam influenciar "pelo exemplo 
vivo", nao pela persuasao. Assim, as Irmazinhas construíram a sua casa 
com alguma ajuda dos Tapirapé e a cada ano limpavam e plantavam 
suas próprias roc;as, novamente com o auxílio ocasional de índios ami
gos. Toda tarde faziam suas ora96es em urna pequena capela em sua 
casa e os índios muitas vezes observavam-nas por mera curiosidade. Nos 
anos 60 o Padre Francois realizou inúmeras viagens a Brasília, onde 

' > . -

tentou obter com o SPI e, depois, com a FUNAI, a demarcac;ao das 
terras dos Tapirapé. Estendeu sua atua9ao social para além da aldeia, 
incitando os camponeses de Santa Teresinha e vizinhanc;as a organizarem
se em cooperativas. As Irmazinhas e o Padre Fran<;ois conseguiram per
suadir os Tapirapé a nao abandonarem suas atividades t~adicionais. ~e 
subsistencia. Algumas vezes, supervisionavam suas transa9oes comerc1a1s 
com .OS regatóes que vinham a aldeia a procura de peles de animais e 
artefatos indígenas. Estimulavam os Tapirapé a nao viajar para "ver 
a cida-de", e, sobretudo, a se orgulharem de seus costumes e cerimoniais. 
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Em 1957, os Tapirapé eram apenas 57; em 1965, havia 80, e de acordo 
com informac;6es que recebi, em 1976, havia 130 índios na Aldeia Nova. 

Consid.ero que os Tapirapé tiveram a sorte de escapar da completa 
"prote9ao" do SPI e também em encontrar em Valentim Gomes~ um 
amigo e protetor. Em 1968, um enorme escándalo estourou no Brasil 
envolvendo a conduta do SPI em todo o país. Em mar<;o daquele ano, 
o General Albuquerque Lima, Ministro do Interior, anunciou a imprensa 
que o "SPI tornara-se um instrumento de opressao dos índios" e por 
essa razao o diss"olvera. Nao cheguei a obter um relatório comp,eto do 
que se publicou nessa época, mas nos numerosos artigos de jornais mui
tas coisas vieram a público. O SPI foi acusado de conivencia com ricos 
proprietários e companhias de terra localizadas no Rio de J aneiro e Sao 
Paulo e do extermínio virtual de muitas tribos. Um inquérito judicial 
fpi instaurado tendo em vista a conduta de 134 funcionários do SPI 
e do chefe do servic;o, Major Luís Neves, acusado de 42 crimes, in
cJuindo conivencia em vários assassinatos, venda ilegal de terras e des
falque de quantia equivalente a US$ 300.000. O Procurador Geral da 
República informou aos jornalistas que as provas documentais, coletadas 
durante os 58 dias de visitas a todos os postos do SPI, atingiram 5.115 
páginas. O relatório continha acusac;6es a posseiros e empregados do 
Servic;o de Prote9ao aos lndios que, em conluio com políticos corruptos 
usurparam as terras dos índios e extern1inaram tribos inteiras pela dis
tribui9ao de roupas impregnadas com o vírus de varíola. Denunciou-se, 
ainda, que alimentos envenenados foram fornecidos aos índios, urna al
deia indígena foi bombardeada, seqüestraram crian<;as indígenas e ensi
natam pervers6es sexuais aos índios (Lewis, 197 4). t surpreendente que 
o governo militar tenha permitido que tais documentos se tornassem pú
blicos e compreensível que, durante minhas f reqüentes visitas ao Brasil, 
nunca tenha conseguido urna cópia. 

Com o tempo, esfriou o interesse despertado pelo escándalo do SPI. 
Nao fac;o idéia de quantos dentre os indiciados tenham sido _condenados. 
Mas a del}Úncia alertou o mundo para a tragédia dos índios brasileiros. 
Organiza<;óes humanitárias internacionais enviaram comiss6es para inves
tigar a situa9ao angustiante das tribos remélnescentes no Brasil. A im
prensa internacional continuou a publicar artigos, muitos dos quais veemen
tes, exagerados e mesmo erróneos. A quase todos faltava o entendimento 
histórico, isto · é, de que se tratava de um nefasto processo iniciado 
e1n 1500. O governo brasileiro f oi acusado de "genocídio" e "etnocídio" 
e o quadro geraI visto como urna conspirac;ao internacional para erra':'· 
dicar das áreas de fronteira seus habitantes aborígenes, para que as 
corpora9óes multinacionais pudessem mais facilmente explorar as reservas 
minerais, abrir enormes fazendas e empresas agrícolas. 

269 



Em fins de 1968, o governo brasileiro criou urna nova organizac;ao, 
a FUNAI (Funda<;ao Nacional do lndio), para substituir o .extinto SPI, 
com fundos mais generosos e com um estatuto que endossava as decla
rac;oes das Nac;óes Unidas e da Organizac;ao Internacional do Traba1ho 
com respeito aos direitos humanos e das minorías. O estatuto da FUNAI 
pro1netia respeito as comunidades e institui9óes tribais; garantía a posse 
permanente das terras que os índios habitavam e o uso exclusivo dos 
recursos naturais, de acordo com a Constituic;ao brasileira; a preserva9ao 
do equilíbrio biológico e cultural das comunidades indígenas em con
tato com a sociedade nacional; e a defesa da aculturac;ao espontanea 
das comunidades indígenas, ao invés da sua aculturac;ao artificial, im
posta pela f orc;a. 

Contudo, em 1974, a FUNAI já era objeto de contestac;ao. Um grupo 
de antropólogos brasileiros apresentou um documento ao XLI Congresso 
Internacional de Americanistas, realizado na Cidade do México, acusando 
a FUNAI de desviar-se de suas finalidades, cedendo as pressóes de gru
pos económicos do sul do país: grandes proprietátios e corporac;óes na
cionais e estrangeiras. O referido documento cita um decreto assinado 
pelo presidente da FUNAI em que se le: "A assistencia ao índio será 
tao completa quanto possível, mas nao pode obstruir o desenvolvimento 
nacional, nem bloquear os vários eixos de penetrac;ao em direc;ao a re
giáo amazónica:" O relatório prossegue detalhando exemplos nos quais 
a FUNAI pareceu ter servido mais aos interesses económicos do que 
aqueles dos índios. Em particular, criticava a FUNAI por tolerar a cons
trm;ao de urna rodovia através do Parque Indígena do Xingu, que im
plicaría em remover pelo menos um grupo indígena - e condenava a 
política de intensificac;ao da integrac;ao, ignorando a trágica vía crucis 
indígena no Brasil. A maior parte das denúncia& constantes do documento 
girava em torno da questáo das terras dos índios. Sobre os Tapirapé 
o documento dizia: 

Os índios Tapirapé vivem perto da cidade de "Santa Teresita" (sic) ao 
longo do rio Araguaia, no lado de Mato Grosso. Protegidos na última década 
(sic) por urna missao religiosa, sua populac;áo quase dobrou, alcan9ando perto 
de 104 pessoas em 1972. Contudo, o território Tapirapé estava incluído cm 
imensas terras compradas pela Companhia de Colonizac;ao Tapiraguaia, urna 
ffrma im9biliária de Sao Paulo, apoiada por incentivos fiscais da SUDAM (or· 
ganiza9ao governamental para o desenvolvimento da Amazónia). A FUNAI, nao 
se posicionou em defesa dos índios; ao invés disso, decidiu rec..olocá-los para 
o parque do Araguaia ná ilha do Bananal. . 

A decisáo de mudar a aldeia Tapirapé para a ilha do Bananal foi 
felizmente revogada pela FUNAI. A questáo do tamanho da reserva Tapi-
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rapé co~tinua incerta. A Companhia Tapiraguaia cedeu alguns hectares 
aos Tapirapé e a ·Fundac;ao Nacional do Indio prometeu estabelecer urna 
res~r:a flor~st~l junto a essas terras. A área cedida aos Tapirapé parece 
ter s1do principalmente em campo cerrado, ou seja, nao . agriculturável 
ci:n termos de seu sistema horticultor que requer área de floresta. Acre
dito que suas roc;as atuais nao se localizem dentro desta escassa área 125 

Os Tapirapé ai?da estao e·xigindo que a FUNAI del.imite e demarq~e 
urna reserva ma1or, que garanta sua sobrevivencia futura contra as cons
tantes invasóes do seu território. 

Na verdade, o problema da terra parece ser o mai~ sério enfren
tado por qualquer grupo tribal que sobrevive após o primeiro impacto 
com a sociedade nacional. Este seria o principal problema que a FUNAI 
teria de ·enfrentar para ·dar assistencia aos índios brasileiros, especial
mente aqueles cujo isolamento foi quebrado e agora se encontram em 
contato intermitente ou permanente com a sociedade nacional. 

A FUNAI· se propos criar cinco parques indígenas, a exemplo do 
~arque Indígena do Xingu. Tais seriam: o Parque de Tumucumaque, 
situado no extremo norte do Estado do Pará, o Parque de Aripuana, em 
Rondonia e no extremo oeste de Mato Grosso, o Parque do Araguaia, 
na ilha do Bananal, o Parque Yonomami, no extremo norte do Ama
zonas, e o Parque de Atalaia do Norte, no oeste do Amazonas. Contudo, 
em 197 5, estes parques indígenas ( exceto o do Xingu) eram apenas 
vagas manchas nos mapas, ao invés de realidades vivas. O chamado 
Parque do Araguaia é na verdade urna ilusao, urna vez que, ao longo 
dos anos, grande parte da ilha do Bananal tem sido ocupada por fa.
zendas de gado. Se toda a ilha fosse transformada em parque indígena, 
centenas de camponeses que ocupam extensas faixas de terra como pos
seiros, teriam de ser removidos. Além disso, o próprio Parque Indígena 
do Xingu, onde vivero agora 15 tribos, parece estar amea9ado de in
vasao, ·e a cria9ao de qualquer desses parques significará, provavelmente, 
a mudan9a de numerosas tribos das terras que tradicionalmente ocupam 
para novas áreas. É de se duvidar, portanto, que os projetos se tornem 
realidade em futuro próximo. Enguanto isso, a Presidencia da República 
após estudos da FUNAI, tem demarcado algumas reservas indígenas. 

O acesso a terra é o problema crucial, tanto para índios como para 
sertanejos nas nóvas áreas em que se expande a sociedade brasileira. A 

115 Aproximadamente 24. 000 acres podem parecer um grande trato de terra para 
o leitor americano ou europeu. Entretanto, é pequeno para o sistema de derrubada 
e queima ou se comparado. com ·a concessáo de terra feíta na Amazónia, tal como 
os SO. 000 acres concedidos a Bruynzeel Corporation (ma<leireira holandesa) e 
1.250.000 acres a Georgia Pacific Company, para citar apenas dois exemplos. 
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situa9ao dos habitantes de Santa Terezinha e vizinhan9as é um exemplo 
típico. Eles também tem problemas de terra, tao sérios quanto os índios. 
Em 1967, Santa Terezinha tinha urna popula9ao de aproximadamente 
140 famílias, mas é provável que o triplo dessa popula9ao viva nos arre
dores. Trata-se de camponeses, na sua maioria analfabetos, que provem 
sua subsistencia mediante um sistema agrícola de derrubada e queima, 
como fazem os Tapirapé. Os agricultores de Santa Terezinha sao todos 
posseiros; nenhum tem título ou escritura das terras que ocupa. Con
tudo, urna vez que muitos deles vivero na área há bastante tempo, adqui
riram direito a terra em virtude de dispositivos constantes do Código 
Civil.126 O padre Franc;ois Jentel, missionário dos Tapirapé e pároco de 
Santa Terezinha, vinha todo domingo de barco a motor rezar missa. Além 
de suas obriga95es religiosas, o padre Franc;ois trabalhou para fundar urna 
escola em Santa Terezinha e conseguiu urna enfermeira experiente, tam
bém missionária, que proporciona alguns cuidados médicos a esses colo
nos. Dirigiu a constru<;ao de urna estrada, do rio para o interior, ·para 
que os colonos pudessem transportar seus produtos até a povoa9ao e 
comprou um jeep para efetuar o transporte. · 

Urna das. maiores realiza96es do padre, entretanto, foi fundar urna 
cooperativa com os agricultores de Santa Terezinha. Promoveu reunióes 
para conscientizá-los das vantagens de se organizarem, para ajudá-los a 
levantar o capital inicial necessário e colocar em a9ao os procedimentos 
oficiais para dar a instituic;ao urna existencia legal .. A cooperativa adqui
riu existencia formal em maio de 1962, com a associa9ao de 40 famílias 
que se elevou a 92, em 196 7. Seu objetivo era simplesmente comprar e 
vender bens essenciais aos seus membros, tais como café, ac;úcar, macar
rao e querosene e negociar seus produtos pelo melhor prec;o possível. A 
cooperativa livrava muitas f amílias da explorac;ao de comerciantes locais 
ou itinerantes. 

Mas a terra em que Santa Terezinha foi construída era de proprie
dade da Companhia de Desenvolvimento do Araguaia. Em 1960, 1.200.000 

126 O Código Civil referente ao direito dos posseiros é complexo. Nos casos em que 
a terra nac f oi adquirida a través de escritura , torna-se propriedade de qualquer indi
víduo que a tenha cultivado por 20 anos. Tero sido difícil para muitos agricultores 
de Santa Terezinha provar o cultivo contínuo de qualquer trato de terra por 20 
anos, urna vez que mudam freqüentemente o local de suas ro9as, de acordo coro 
os métodos de cultivo itinerante . Além disso, os colonos ao longo do Aragúaia mu· 
dam-se com freqüencia, a fim de melhorar stias condi<;:óes de vida. Contudo, o 
Código Civií estipula que, em caso de desapropria<;:ao, o posseiro tero direito ao 
pagamento de qualquer benfeitoria fe íta na terra durante seu período de ocupa<;:ao. 
Todos construíram casas e, em certo sentido. construíram Santa Terczinha, a pcquena 
capela, a escola e outros edifícios públicos. · 
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hec~~res ~oram vendi~os pelo Estado de Mato Grosso a ur.ia companhia 
de investimentos, s~d1ada_ em Sao Paulo. Esta enorme área foi negociada 
sem qualquer cons1-dera9ao ao fato de que já era habitada . Foi dividida 
e comprada por urna série de outras firmas. A Companhia de Desen
volvimento do Araguaia ficou com 320.000 hectares, incluindo a terra na 
qual está sediada a pequena Vila de Santa Terezinha. Pretende usar esse 
espa90 para criar gado e com esse propósito come9ou a desmatar certas 
áreas florestais. Excluídas da área total, estima-se que as pequenas glebas 
dos colonos de Santa Terezinha ocupem uns 1.000 hectares. Mas a com
panhia reivindica a propriedade dessas terras, incluindo o vilarejo. Urna 
possível solu9ao - vender os 1.000 hectares a Cooperativa de Colonos 
- foi ignorada pela CDA e pelo governo. Na impossibilidade de recrutar 
mao de-obra local para desmatar as terras, a Companhia trouxe trabalha
qores do nordeste. Houve revolta por parte dos trabalhadores nordestinos 
devido as condi96es sub humanas de trabalho ( trabalhavam das 6 da n1a
nha as 6 da tarde por um pouco mais de US$ 1,00 por dia e tinham 
comida e alojamento preéários) . Mesmo os colonos de Santa Terezinha, 
extremamente pobres e acostumados a urna vida dura, ficavam comovidos 
com a exaustao e subnutri9ao desses peóes. 

Alegando que a populac;ao de Santa Terezinha interfería em seu tra
balho, a companhia · tentou mobilizar seus peóes induzindo-os a desalojar 
pela for9a os moradores de Santa Terezinha de suas terras. O padre Fran
c;ois viajou a Brasília esperando conseguir ajuda do governo federal, nao 
apenas para evitar o despejo dos habitantes de Santa Terezinha, mas 
também para manter a paz na área. A quase cada dia estouravam confli
tos envolvendo agentes da companhia e colonos locais, motivo de irrita-
9ao para a companhia. Duas vezes a Companhia destruiu a sede da coope
rativa com escavadeiras. Finalmente, o governo enviou tropas para man
ter a ordem (Shapiro s.d.). 

O resultado foi desastroso. O padre Fran9ois Jentel foi denunciado 
ao Ministro do Interior, ao Ministro da Justi9a e as várias autoridades 
estaduais como "agitador comunista". A despeito do apoio de seu hispo 
e de o u tras autoridades eclesiásticas, f oi julgado e condenado a dez anos 
de prisao . Cumpriu parte da senten9a na prisao em Mato Grosso e em 
197 4 foi solto e expulso do Brasil. Na época, seu caso foi amplamente 
divulgado pela imprensa dos Estados Unidos e da Europa. 

Como se ve, o problema de acesso a terra difere pouco para os 
índios se comparado ao dos colonos pobres, ao longo da. fronteira de ex
pansao da sociedade brasileira. Na verdade, os índios levam alguma van
tagem. Encontrara-se, bem ou mal, sob a prote9ao da FUNAI. Teorica
mente, as terras em que estao assentados, urna vez registradas como terras 
indígenas, sao legalmente inalienáveis, exceto com o consentimento da 
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FUNAI. Os í?d~os, ao contrário dos sertanejos analfabetos, nao tem que 
provar seus d1re1tos de posse . A FUNAI tem a prerrogativa legal de iden
tificar, delimitar, demarcar e . custodiar as terras pertencentes aos índios. 
Contudo, demarcar as terras tradicionais de cada tribo e resguardá-las 
dos invasores tem sido quase impossível. l sto é mais facilmente dito do 

. que feito, devido aos poderosos interesses de empresários ávidos por terra. 
Como disse, algumas áreas foram vagamente demarcadas, mapeadas e 
registradas para os Tapirapé pela FUNAI. Nao obstante a imensa exten
s~o de t~r~as .. que detém, a Companhia de Desenvolvimento do Araguaia 
a1nda re1v1nd1ca enormes extensóes, exatamente como fez com a terra 
dos pobres colonos de Santa Terezinha. 

Hoje, a FUNAI , que tem talvez maior conhecimento e muito mais 
recursos do que o SPI , está formando turmas de atrac;ao de tribos isoladas 
e, nos últimos anos, pacificou várias delas, antes · desconhecidas. Cons
ciente dos percalc;os da pacificac;ao, o órgao oficial tein tentado, · com 
relativo sucesso, proteger esses povos da contaminac;ao por novas doen
c;as. Vejamos dois exemplos. Dos primeiros 200 índios Arara contatados 
em 1972, nao mais do que 50 continuavam vivos em 1974; e seis meses 
após os primeiros índios Parakana tereqi sido pacificados, em 1970 · 40 
haviam morrido vitimados pela gripe. Consta que a FUNAI tem ~aior 
número d: indigenistas que o SPI. Os salários sao bem · melhores do que 
os Pª?ºs aquele tempo (algumas v~zes um aviao é mandado aos postos 
nos dias de pagamento) . O órgao dispóe de meios modernos de comuni
cac;ao ao contrário do que ocorria no passado e na sede da FUNAI há 
alguns especialistas em assuntos indígenas, com conhecimento da história 
e ~a~ relac;óes entre fndios e brasileiros. Mas os índios deparam-se com 
a ultima grande onda expansionista da fronteira brasileira e com o terrí
vel dile.ma ~ue enfrenta o indigenista, lúcido ou cínico, que primeiro atrai 
urna .tnbo ISolada. Cabe-lhe proceder ao vagaroso processo de localizar 
um grupo hostil ou arredio, oferecér-lhe presentes e promessas de paz 
com o br~nco e finalmente instrumentá-lo a estabelecer relac;óes com o 
mu~~o e::terior, sabendo de antemao que o destino que o aguarda é 
a dtz1ma9ao por efeito de doenc;as antes desconhecidas, ou no melhor dos 
casos, a perd~ de seu território tradicional. Há muitos anos vi Curt 
Nimue~~aju, grande conhecedor ,dos índios brasileiros, arrepe~der-se de 
ter pac1f1cado a tribo Parintintin na Amazonia, em 1922 (Ribeiro 1970: 
165-~5): "Teria sido melhor se os. tivesse encorajado a resistir ~ terem 
morndo lutando, ao invés de morrerem de doenc;as e de fome." 

Se essas nao foram suas palavras textuais foi certamente o que pen
sou quase 20 anos após te-los pacificado. E os famosos irmaos Vilas Boas 
Cláudio e Orlando, que tem aparecido na televisao mundial no ato d~ 
pacificar "novas" tribos, sao freqüentemente afligidos pelo mesmo dilema, 
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_ A .~~NAI, ou qual~uer outro órgao, mesmo com a melhor das inten
?ºe~, d1f1c1Im_:nt~ pode~a re~olver o problema do contato inicial com tribos 
1nd1genas. Nao e poss1vel 1solar completamente pequenos grupos tribai~ 
que entram em contato como branco, a menos que construam grandes hos
pitais herm~ticamente fechados ou algum tipo de reserva, também vedado 
onde esses poucos índios possam ser confinados como animais nu~ 
zoológico. Quando os índios entram em contato com os brancos sua 
curiosidade é despertada em relac;ao aos chamados povos civilizado~, da 
mesma forma que a dos brasileiros em relac;ao aos estranhos índios. A 
legendária e hostil tribo Kreen-akarore, inicialmente contatada pelos irmaos 
Vilas Boas, em fevereiro de 1973, é um claro exemplo disso. Os Vilas 
Boas lamentam seu empenho em atraí-los, pois estavam conscientes da 
serte que aguardava a tribo. A estrada Cuiabá-Santarém, segmento do 
novo sistema rodoviário amazónico, foi planejada para passar a alguns 
quilómetros de distancia do território dos Kreen-akarore. Porém, f azen
das de gado comec;aram a envolver a tribo. Em marc;o de 1973, o Presi
dente da República assinou um decreto estabelecendo ·urna reserva Kreen
akarore (os críticos assinalaram que ela nao incluía seu território tradi
cional). No ano seguinte ao da pacificac;ao, esses índios comec;aram a 
.visitar a estrada onde as turmas de construc;ao trabalhavam. , lam prova
velmente por curiosidade ou atraídos pela possibilidade de receberem 
presentes em troca de arcos, flechas e outros artefatos. Violentas acusa
c;óes de negligencia da FUNAI foram veiculadas pela imprensa, devido a 
qual os índios estavam viciados em álcool e morrendo em conseqüencia 
de doenc;as . Em 1974, noticiou-se que os Kreen-akarore estavam dispersos 
ao longo da estrada, em contato promíscuo com os trabalhadores e men
digando comida. A FUNAI e os irmaos Vilas Boas tentaratn persuadi-los 
a se instalar no interior do Parque do Xingu, que fica próximo. Obser
vadores mais pessimistas, no entanto, prognosticavam sua rápida extinc;ao, 
ou por seu engajamento como peóes nas fazendas de gado circundantes, 
ou pela relocac;ao fon;ada no Parque Indígena do Xingu (Document 
Report in Supysana, 1974:27) .127 

Os Tapirapé já atravessaram esses primeiros anos de contato inter
mitente c()m a frente de expansao brasileira. Há muito satisfizeram a curio~ 
sidade e perderam o medo dos brancas. Estao convencidos de que. os · 
sertanejos brasileiros vivem, muitas vezes, em piares condic;óes do que 
eles próprios e freqüentemente sao menos capazes de lidar com o meio- -

127 No día 22 de janeiro de t 975, um grupo Kreen-akarore foi transferido para o 
Parque Indígena do Xingu ( informa~ao pessoal do Dr . George Zarur e do Dr. Ro
berto Baruzzi). 
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ambiente. Ao que tudo indica, os Tapirapé continuarao sendo um enclave 
étnico na sociedade local brasileira. Por volta de 1947, a popula&ao Tapi
rapé atingiu seu mais baixo índice demográfico: 4 7 indivíduos. Tudo 
indicava que dificilmente poderiam recuperar um montante populacional 
compatível com o funcionamento de um grupo étnico. Atualmente, com 
mais de . 130 pessoas, a maioria das quais crian<;as e jovens, a tendencia 
1{ para um crescimento mais rápido que fará com que a populac;ao Tapi
rapé quadruplique na próxima gera9ao. 

O contínuo incremento demográfico, assim como sua persistencia 
como um grupo ét_nico distinto dependerao de determinadas condi95es. 
Primeiro, a FUNAI deverá nao apenas assegurar-lhes a demarcac;ao da 
terra en1 tamanho suficiente para que possam subsistir através das suas 
técnicas da derrubada e queima,128 mas também garanti-la contra invasores. 

Segundo, os Tapirapé devem manter suas regras informais de endoga
mia: tribal. Até o presente, apenas quatro ou cinco jovens casaram com 
mulheres Karajá e, de acordo com as regras de residencia matrilocal ou 
uxorilocal, for.am viver com a família da esposa. Se as mulheres Tapirapé 
por acaso constituírem unioes estáveis com índios Karajá ou mesmo com 
brasileiros, seus maridos seriam forc;ados, pela mesma regra, a viver com 
os Tapirapé, e suas crian<;as seriam criadas como tal. Se as regras de 
endogamia tribal e residencia matrilocal fossem ignoradas, entao os Tapi
rapé seriam assimilados a populac;ao brasileira circundante. 

Terceiro, os Tapirapé devem reter alguns elementos de sua cultura 
nativa a fim de conservar urna identidade tribal face a cultura nacional. 
A língua nativa tupi, que continuam a falar, pode proporcionar essa iden
tidade simbólica. Espera-se que mantenham algo de sua vida cerimonial 
e costumes nativos que lhes assegure identidade própria. Outras tribos 
brasileiras, tais como os Fulnió do .Estado de Pernambuco, que estao com
pletamente cercados por urna densa populac;ao camponesa, conservam sua 
identid.ade, a despeito dos 200 anos de contato com a sociedade rural bra
sileira, através da continuac;ao do festival do ouricuri, cerimónia da qual 
os nao-índios sao sistematicamente excluídos (Kietzman, 1972:204ss). A 
tribo Maxakali, que também manteve sua identidade tribal, vive numa 
regiao densamente habitada no Estado de Minas Gerais, a meio caminho 
entre Salvador, Bahía e Brasília. Os Maxakali tem urna reserva relativa
mente pequena, mas continuam a falar a língua nativa e a celebrar os 
ritos tribais (Kietzman, 1972:246 ss). Segundo Kietzman, "após 450 anos 
de pressoes constantes pelo avan90 da civiHzac;ao existem pelo menos 130 

12s Tem sido demonstrado que a agricultura de abate e queima assegura o uso rela
tivamente eficiente dos solos tropicais. 
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grupos tribais no Brasil com popula~ao suficientemente ampla para tornar 
possível sua sobrevivencia. Alguns estao aumentando o montante popula
cional e sua permanencia como unidades étnicas diferenciadas, parece certa" 
(1972: 1). Os Tapirapé exemplificam um desses grupos tribais sobrevi
ventes. 

Nao há dúvic!a de que, no futuro, com o afluxo de mais gente nessa 
última fronteira, alguns índios Tapirapé deixarao individualmente seu 
grupo par~ se incorporar a so_ciedade circundante. E certo, também, que 
aqueles que permanecerem na aldeia tornar-se-ao mais aculturados em 
relac;ao a sociedade nacional, geográfica e politicamente dominante. Irao 
imitar a cultura brasileira tomando-lhe de empréstimo artefatos e tecno
logía. Um grande número de Tapirapé tornar-se-á bilíngüe. Muitos dos 
que falam razoavelmente o portugues serao alfabetizados nessa língua. 
Essa é a perspectiva niais provável. Mas a_ aculturac;ao nao resulta neces
sariamente em assimilac;ao ou total incorpora9ao. Ao longo de séculas, 
grupos étnicos tem mantido sua identidade no ambito de poderosas na
c;oes, embora partilhem, em muitos aspectos, da cultura dominante. Na 
qualidade de país que se orgulha de sua democracia racial, o Brasil pode 
muito bem estender essa tolerancia as sociedades nativas que, de alguma 
forma, sobreviveram a devastac;ao da expansao da civiliza9ao brasileira. 

O Brasil moderno tem obrigac;ao de garantir a posse da terra as po
pulac;oes aborígenes remanescentes e dar-lhes a necessária prote~ao até que 
sejam completos cidadaos da nac;ao e aptos a se protegerem. Pode-se com-. 
preender as motiva95es da política brasileira de completa ocupac;ao do 
seu imenso território e incorporac;ao das su as f ronteiras internas a vida 
económica do país. Por out.ro lado, nao se pode aceitar que o desenvol
vimento se fa9a em detrimento das populac;óes tribais brasileiras. Oual
quer país capaz de construir urna cidade moderna como. Brasília, .um 
novo sistema viário, inclusive a dramática Transamazonica, pode realizar 
um plano racional de parques e reservas indígenas e dar a adequada _pr~
te9ao aos grupos tribais for9ados ao contato com o mundo contempora
neo. O dispendio para o Brasil em energía e gastos financeiros seria irri· 
sório se comparado a outros programas, como os mencionados . . Além 
disso, o custo de um bom programa que ofere9a condi<;óes de sobrevi
vencia a essas sociedades indígenas nao pode ser calculado em termos 
utilitários, ou seja, em número de pessoas beneficiadas por. cruzado ou 
dólar) mas, apenas, em termos humanitários e morais. 

Neste ponto, devo confessar que me sinto muito vulnerável e des
confortável em f azer t~is pronunciamentos. A final de con tas sou cidadao 
de urna grande na9ao cuja histótia está marcada por políticas . e tratamen-
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tos ~ondenáveis dispensados aos próprios índios. Nao posso afirmar que 
os Estados Unidos já tenham resolvido seus "problemas indígenas" como 
atestam os violentos eventos de Wounded Knee, South Dakota, na reserva 
de Oglala Sioux em 1973.129 Nao posso ~ampouco evitar críticas ao reivin
dicar que expresso o chamado ponto de vista objetivo da antropología. 
Nossa disciplina, como ciencia e como profissao, tem estado, em anos 
recentes, sob ataque cerrado, muitas vezes de índios e, freqüentemente, 
dos nossos próprios colegas. Os críticos tem acusado os antropólogos de 
serem agentes do colonialismo. Assinala-se, e nao inteiramente sem jus
tificativa, que os estudos antropológicos muitas vezes foram usados para 
controlar os grupos nativos ao invés de melhorar suas condi¡;óes de vida. 
Além disso, eu seria o primeiro a admitir que os antropólogos que ten
taram intervir na política ou programas de a9ao objetivando melhorar o 
destino- dos povos que estudaram raramente foram bem sucedidos.130 Te
rnos sido capazes de explicar retrospectivamente porque e como tais 
pavos tem sofrido ou sido explorados. Ocasionalmente, os indivíduos ou 
grupos que logramos jnfluenciar conseguem minorar as prova9óes dos 
chamados povos primitivos e interromper o curso do terrível processo que 
os levaría a extin9ao. É o caso, entre outros, do trabalho de toda urna 
existencia de Cláudio e Orlando Vilas Boas, que conseguiram negociar 
a cria9ao e a administra9ao do Parque Indígena do Xingu, no Brasil Cen
tral, onde quase duas dezenas de pequenas tribos descobriram ser pos
sível sobreviver autonomamente. Nenhum desses homens se consideraría 
um antropólogo profissional, mas eles tem recorrido a antropólogos, para 
obter orienta9ao. Contudo, a maioria dos programas destinados a pr_o
teger, integrar ou incorporar pequenos enclaves primitivos em nossas 
complexas e modernas sociedades foram, na melhor das hipóteses, pa
liativos e, na pior, redondos fracassos, em vista do poder avass¡ilador da 
tecnología industrial contemporane~. 

Entretanto, os antropólogos tem alguma cois~ a dizer e, mais ainda, 
· a obriga9ao de se fazerem ouvir quanto aos problemas dos grupos pré
letrados que tenham estudado . . Além disso, é o antropólogo que se torna 
o depositário da história e da forma de vida de um grupo indígena ou 

129 ·Urna carta enviada ao editor da revista Veja, em resposta a urna entrevista que 
dei a mesma (10 de mar90 de 1976), concernente ao desenvolvimento da regiáo ama
zónica e a política indigenista, sugere que eu "volte para o meu país e cuide dos 
meus próprios índios". 
130 Esta colo-;a<;.ao certamente será contestada por meus colegas que estao mais 

. impressionad~s do que eu com programas como o Projeto Vicos, realizado no Peru 
pela Universidade de Cornell, e que tem exercido importante influencia sobr~ ~ rumo 
da política indígena no altiplano andino em anos recentes (cf. Holinberg, 1960·; 
Dobyns e Doughty, 1971) . . 
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de urna comunidade, estando mais instrumentado para comunicar-se com 
.as institui96es, governos e pessoas com poder de decisao sobre seu desti
no; ou seja, estabelecer políticas e fomentar a96es. Isto é particularmente 
verdadeiro durante os primeiros anos de contato com o mundo civilizado. 
Urna das principais . raz6es pelas quais escrevi este livro foi tornar conhe
cidas a cultura, a sociedade e os problemas de urna pequena tribo bra
sileira, na esperan9a de que tais informa96es sejam ouvidas, seja pelas 
autoridades responsáveis pela política indígena , seja pelo público em geral. 
Os Tapirapé sao um exemplo · entre muitos. Numerosos outros grupos 
tribais no vale do Amazonas no Brasil, Peru, · Bolívia, Equador, Colom
~ia. e Venezuela partilham esses problemas . Seus estilos de vida sao tao 
distintos quanto os dos Tapirap.é, se comparados com os· valores da socie
dade nacional a qual sao compelidos a se acomodar. Em larga medida, 
a dificuldade de contato entre sociedades tribais e a c0mplexa civiliza-
9ao ocidental é culpa nossa, nao deles. Isto foi claramente expresso numa 
declara9ao atribuída a Orlando e Cláudio Vilas Boas . 

Em nossa modesta opiniao, a verdadeira defesa dos índios é respeitá-Ios 
e garantir-lhes a existencia de acordo com seus próprios valores. Até nós, os 
civilizados, criarmos as condi<;.óes apropriadas para a futura integra9ao dos 
índios, qualquer esfor90 para integrá-los é o mesmo que elaborar um plap.o 
para sua destrui<;.ao. Ainda nao estamos suficientemente preparados . (Trans· 
crito em Supysaua, p . 41.) 

~ obriga9ao ·dos antropólogos tentar educar os civilizados . Como 
.antropólogo, cabe-me advertir contra o risco de dois pontos de vista fre
qüentemente implícitos em . nossas· políticas e programas relacionados as 
sociedades primitivas . O primeiro risco é a visao das sociedades prhni
tivas sob a ótica do "Darwinismo social". De acordo com este ponto de 
vista, os Tapirapé e tribos similares, que foram numericamente reduzidas 
ou desapareceram completamente durante os últimos quatro séculos e 
meio, desde a chegada dos europeus, podem ser considerados como um 
ponto final no processo de evolu9ao cultural. Argumenta-se que, quando 
vistos sob a perspectiva de urna evolu9ao cultural mais ampla, verifica
se que esses pequenos. grupos nao contribuíram para o fluxo principal 
do processo evolutivo que elevou os homens de simples bandos de ca9a
dores e coletores do paleolítico a sua junc;ao em aldeias do neolítico e 
finalmente as cidades e a formac;ao de na96es. Argumenta-se, igualmente, 
que essas pequenas tribos eram altamente especializadas e mal adaptadas 
em termos de evoluc;ao. Isto é, tornaram-se vulneráveis nao apenas bio· 
logicamente mas social e culturalmente as mu~an9as causadas pela pr~
senc;a do europeu. Tal explica9ao tem ajudado a ·aliviar a culpa dos "c1 
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vilizados" que, através da fon;a das armas, da transmissao de doen9as, 
do trabalho for9ado e de outras compulsóes do "progresso", determina
ram sua destrui9ao. Semelhante ponto de vista continua sendo defendido 
pelos que afirmam nao se poder permitir que esses pequenos grupos im
pe9am a marcha do "progresso" e do desenvolvimento economico.131 

A segunda concep9ao igualmente erro11ea pode ser chamada de visao 
romantica do "homem natural" ou dos grupos primitivos. Este ponto de 
vista causa menos danos nas suas implica96es imediatas se comparado com 
o Darwinismo social, mas é desatinado e, ao fim e ao cabo, conduz a 
urna má política. Desde o século XVI, os índios brasileiros tem sido 
retratados como "homens naturais'', inocentes e sem vícios. Por andarem 
nus e viverem num "paraíso tropical" colorido, ativaram a imagina9ao 
européia. A despeito do fato inquestionável de que os índios eram cani
bais, cronistas do século XVII, tais como Claude d'Abbeville e Jean de 
Léry, pintaram um quadro idílico do caráter e estilo de vida dos Tupi
nambá. Muitos Tupinambá da costa brasileira foram levados para a 
Europa e apresentados em várias cortes. E, em 1550, houve a famosa 
recria9ao de ~ma aldeia Tupinambá em Ruen, Fran9a, na qual pelo me
nos 50 Tupinambá °(além· de cerca de 200 "falsos" índios, que se diziam 
marinheiros da Bretanha e Normandia) foram exibidos nus para imitar 
a vida na aldeia. Montaigne, para escrever seu célebre ensaio, On Cani
bals, utilizou, em grande parte, dados obtidos na leitura dos primeiros 
cronistas do Brasil e nas entrevistas que fez com tres índios Tupinambá, 
em 1562. Mais tarde, no século XVIII, Jean Jacques Rousseau forjou 
seu famoso conceito de "hornero natural", incontaminado pela civiliza-
9ao, com base nas narrativas sobre índios brasileiros (ver: Melo Franco, 
193.7). Mesmo hoje, habitantes das grandes cidades do Brasil, europeus 
e norte-americanos conservam essa imagem romantica do índio, como ho
mem ligado a natureza, ~imples e puro. Os Tapirapé e outros grupos indí
genas sao suscetíveis de serem vistos como em estado prístino, bem adap
tados e especialmente sensíveis ao meio-ambiente que os rodeia. Esta 
visao, espero, será dissipada por este livro, pois ela é, certamente, irreal, 
idílica e romantica. 

131 Esse ponto de vista foi expresso no livro de Desmond Morris The Naked Ape 
(Dell edition, New York, 1969) amplamente divulgado. Ele caracteriza as chamadas 
sociedades primitivas como "remotas estagna9óes culturais tao atípicas e mal-suce
didas que estao quase extintas". E seu antiquado Darwinismo social fica patente 
quando afirma que "os grupos tribais simples que estáo vivendo hoje nao sao pri
mitivos, sao estupidificados". Além dissb, diz: "qualquer sociedade que nao foi 
capaz de avan~ar, em certo sentido falhou, tomou o caminho errado". (pp. 9-10) · 
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Semelhantt! visao leva a conceber os povos primitivos como crian9as. 
Dela também resulta o colecionamento da chamada arte primitiva, prazer 
inofensivo que chega até a proporcionar alguma renda a tribos como os 
Tapirapé. O tnais grave, porém, é que incita os governos a considerar os 
índios como legalmente menores e tutelados do Estado. Também justifica 
a implementa9ao de políticas paternalistas, por autoridades que desconhe
cem os costumes e valores nativos, sem permitir-lhes opinar na determi
na9ao do seu futuro. lsto pode levar a diretrizes governamentais que 
isolam tais povos em reservas, quase como espécies amea9adas ou fósseis 
vivos. Os Tapirapé que conheci e que sao descritos neste livro nao sao 
"homens naturais". Possuem vícios e defeitos, como qualquer um de nós, 
embora possam ser diferentes dos nossos. Alguns deles sao inteligentes, 
outros ambiciosos, uns coniventes, alguns honestos e outros humildes -
exatamente como sao as pessoas em qualquer sociedade. Eles nao vivem 
em "harmonía" com a natureza mais do que eu; na verdade, podem mui
tas vezes, dentro de suas limitac;óes, ser tao destrutivos em relac;ao a seu 
meio-ambiente como certos indivíduos chamados civilizados. Os Tapirapé, 
<le qualquer maneira, nao sao inocentes nem crianc;as. Podem nao ter cons
ciencia plena, atualmente, da complexidade económica e política da socie
dade brasileira, mas com o tempo aprenderao a tomar decisóes por si 
mesmos, se lhes {or permitido faze-lo. 

Os brasileiros devem dar-se conta de que a palavra "incorporac;ao", 
usada freqüentemente pela FUNAI e por outras instituic;óes, para referir 
o futuro das populac;óes indígenas, nao significa submissao total a cultu
ra dominante ou assimila<;ao pela sociedade nacional. Pode significar ~ 
como um antropólogo brasileiro define o termo - "urna efetiva parti
cipa<;ao do grupo tribal na sociedade nacional, com a ado<;ao de diversos 
costumes e práticas tecnológicas, mas sem perder os aspectos que con
sideram importantes de sua cultura e, principalmente, sem perder a sua 
identidade étnica. lsto é, mesmo que o grupo se considere parte da socie
dade nacional, continua identificand~-se como índio ... " (Laraia, 1976: 13). 
Contudo, este mesmo antropólogo considera utópica a · possibilidade de 
os índios brasileiros atingirem a "integra9ao nestes termos". Ele duvida 
que a FUNAI receba do governo 

o apoio necessário para impedir que grandes grupos económicos, gigantescas 
empresas agropecuárias, continuem a disputar com os índios, numa luta desi
gual, a posse de suas terras que, por direito, conforme preve a Constitui9áo, 
lhes pertencem; caso contrário, o ideal de integra9áo, tantas vezes formulado 
pelo Marechal Ronden, cofltinuará senda urna utopía. (Laraia, 1976: 13) 
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Entretanto, o governo brasileiro reafirmou essa diretriz política ao 
assinar, durante o V 11 Congresso J ndigenista Americano, realizado em 
Brasília, em 1972, o documento conhecido como a "Declarayao de Bra
sília". A declarac;ao reconheceu que no processo de integrac;ao os índios 
terao respeitadas suas instituic;óes tribais e identidade étnica; da mesma 
forma, cada grupo terá direitos inalienáveis a seu território. 

Lamentavelmente, nossa experiencia ensina que urna enorme distan
cia medeia entre as boas intenyóes e a realidade. dos sistemas políticos 
e económicos modernos. O problema do índio brasileiro é basicamente 
político. O futuro das tribos indígenas remanescentes no Brasil depende 
da·s decisóes e do apoio político acima e além dos esf orc;os dos antropó
logos, funcionários indígenas ou " indigenistas" idealistas. Devido aos 
ingentes problemas que a nac;ao enfrenta, entre outros, o analfabetismo, 
deficiencias de transporte, fontes de e~ergia, crescimento incontrolável 
das grandes cidades, baixa produc;ao de generas alimentícios básicos e 
distribuic;ao desigual da renda entre as populac;óes carentes e as classes 
média e alta, é de se duvidar que o governo brasileiro de a causa indí
gena o apoio que ela merece. Nunca esquecerei ter sido admoesfado por 
um educador clarividente, idealista e muito influente entre · a intelectua
lidade brasileira devido ao meu interesse . pelo índio; "como voce pode 
gastar seu tempo preocupando-se coro menos do que 100 mil pessoas, 
quando <liante dos seus olhos estao 50 milhóes de brasileiros analfabetos 
e famintos?" Meu interlocutor ·' tinha razao, em parte; nao há dúvida de 
que a maioria da populac;ao rural e urbana brasileira sofre coerc;ao simi
lar a dos enclaves indígenas. Contudo, como homens e mulheres "civili
zados", nao podemos · ignorar a situac;ao angustian te de inúmeras socie
dades simples que de algum modo tem sobrevivido dentro do mundo 
moderno. Essas pequenas sociedades, como a dos Tapirapé e outras tri
bos brasileiras envolvidas no processo de um mundo em crescentes mu
danc;as, sao especialmente vulneráveis. Falta-lhes habilidade e, f reqüen
temente, imunidade biológica para lidar com situac;óes com as quais se 
defrontam e que a princípio nao podem entender. Como seres humanos 
pegos em tais circunstancias, eles merecem especial considerac;ao e ajuda 
de outros seres humanos melhor equipados para compreender as com
plexidades do mundo moderno. A perda dessas 1númeras pequenas socie
dades privaría o mundo de urna ampla variedade de culturas. Cada urna 
delas, a sua maneira , tem urna visao de mundo específica e, portanto, 
muito a oferecer para a compreensao do fenómeno hum,ano. Cada qual 
representa a soluc;ao encontrada por urna sociedade e cultura organizada 
para problemas fundamentais do homem: reproduc;ao, compreensao das 
for9as reais e imaginárias do universo e, em certa medida, de realizac;ao 
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do bem-estar coletivo. Cada un1a dessas pequenas sociedades é com
posta por este singular Homo-sapiens, que fala e usa pensamento simbó
lico e que especula acerca do presente, do passado e do futuro. O desa
parecimento de sociedades como a descrita neste livro seria · urna perda 
irreparável para a humanidade. Sua sobrevivencia depende de decisoeS 
do homem civilizado e da urgente a9ao das na~6es que as tem dizimado. 

33. Kamairahó e sua mulher, Kantuowa, em 1940. 
Na joto, ve-se Kantuowa pintando o filho de 

Urukumu. 
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34. Antanchowa, f ilha de Kamairahó, ao lado do marido, Chawankatu, e das 
f ilhas, fotografados em 1965. Em 1939-40 conheci-a como Ampitanya, seu 

nome infantil. 

35. Cantídio, o líder dos Tapirapé, em 1965. 

GLOSSARIO 

Aiuma anchunga (Tapirapé): espíritos da 
água sem olhos que dan9am em torno 
de um pote de água f ervendo. 

Aiwir6 anchunga (T.apirapé): espíritos 
que passam a viver na casa de dan9a 
após a partida do Trovao. 

Aiwo anchunga (Tapirapé): espíritos rou
bados dos Kayapó; também, dan9arino 
mascarado . 

Ampí (Tapirapé): termo vocativo para 
mae e para a irma da mae: homem e 
mulher falando. 

Ampirampé (Tapirapé): um dos Grupos 
de Festas: "aqueles do princípio da 
humanidade". 

Ampukáya anchunga (Tapirapé): espíri
tos choroes; também dan9arinos mas
carados que representam esses espíri
tos. 

Amuchino (Tapirapé): repasto coletivo; 
literalmente: "juntos para comer". 

Amumaia (Tapirapé): erva nao identifi-
cada. 

Anachowa (Tapirapé): papagaio verme
. lho gigante mitológico . 
Anajá (Maximiliana regia): palmeira de 

fruto comestível que também dá urna 
fibra para a manufatura de cestos e 
csteiras. 

Ananchá (Tapirapé): urna das Associa-
96es Pássaros, que faz parte da meta
de "papagaio" reunindo homens ma
duros entre os . 16 e os 35 anos. 

Anawe (Tapirapé): barata (Blatella ger
manica). 

Ancheriko (Tapirapé): sol. 
Anchirikakantu (Tapirapé): "crian9a bo

nita", quer dizer, tratamento especial 
dado a urna crian9a em seus primeiros 
anos de vida. 

Anchiwawa (Tapirapé): amigo especial; 
um sist~ma de amizade formalizada. 

Anchopeterí (Tapirapé): herói ·cultural 
mítico que casou com a lua, trouxe o 
pau ignígero e o tabaco para os Tapi
rapé e f oi o descobridór das Assoeia-
9óes Pássaros. 

Anchunga (Tapirapé): termo genérico 
para designar trevas, almas, espíritos 
de animais de ca9a e pesca; também 
os dan9arinos mascarados que repre
sentam esses espíritos que visitam a 
takana. Veja também: aiuma, aiwiro, 
C'iwo, ampukáya, anapí, irancha, iran
chaho, iranwuré, iriwe, jakaconya, ma
nupi, anka, tachaho, tampanchi . 

Anchunga anapí (Tapirapé): espíritos dÓ
tados de grandes penis. 

Ankantaum (Tapirapé): fedorento; , im
portante conota9ao negativa entre os 
Tapirapé. 

Ankungitána (Tapirapé): grande diadema 
construído com as penas caudais de 
araracanga e usado no cerimonial Tro 
váo. 

Apachirú (Ta1;irapé): trabalho c;oletivo 
dos Tapirapé; mutirao. 
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Apuwenonu (Ta pi rapé): herói cultural , 
que trouxe as plantas cultivadas para 
os Tapirapé. 

Anta-uwa (Tapirapé): líder da Associa-
9ao Pássaros. 

Arara: tribo indígena contactada pela 
primeira vez em 1972. 

A wachewete (Tapirapé): período no qual 
o homem atinge a idade adulta. 

Awaiku (Tapirapé): um dos Grupos de 
Festas: "aqueles do povo da mandioca 
doce". 

Awampena (Tapirapé): espíritos mensa
geiros. 

A wauahu (Tapirapé): período no qual o 
rapaz é iniciado. 

Bacaba (Oenocarpus bacaba): palmeira 
de cocos comestíveis . 

Beiju: massa feita · de mandioca ralada; 
principal >alimento dos índios do Alto 
Xingu. 

Boto (lnia geoffroyensis). 
Buriti (Mauritia, sp.): espécie de pal

meira usada extensivamente pelos Ta
pirapé . 

Caititú (Pecari tajacu): espécie de porco 
do mato que costuma andar aos pares 
ou em pequenos grupos. 

Caja (Spondrias lutea). 
Campo cerrado: tipo de savana caracte

rizada pela mistura de arbustos altos, 
árvores baixas e palmeiras . 

Campo limpo: espécie de savana carac
terizada por vegetac;ao rasteira. 

Capitao: palavra usada pelos Tapirapé 
para designar os homens de prestígio. 

Ca pitao monika (Tapirapé): ca pitao can
tor: chef e de urna metade mascu1ina. 

· O termo combina urna palavra em por-
tugues com outra Tapirapé. 

Capivara (Hydrochoerus capybara). 
Capuchin (Cebus capucinus). 
Cara grande: nome dado as máscaras de 

madeira feítas pelos Ta pi rapé . 
Chcmche (Tapirapé): irma do meu pai: 

homem ou mulher falando. 
Champií (Tapirapé): espécie de falcao. 
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Cham poó (TapÚ-apé): iapu ( Ostinops, 
sp . ) . 

Chanetawa (Tapirapé): um dos Grupos 
de Fes tas: "nossa gente da aldeia". 

Chcmkanepera (Tapirapé): um dos Gru
pos de Festa: "aqueles da gente do 
jacaré" . Também a designac;ao do an
cestral do grupo. 

Chan.uya (Tapirapé): minha avó: homem 
e mulher falando. 

Charanura (Tapirapé): meu filho e o fi
lho de meu primo: homem falando. 

Chawana (Tapirapé): jaguar; nome dado 
a um dos estilos de pintura corporal. 

Chawan.amu (Tapirapé): canc;ao lon~a 
cantada pelos homens. 

Chekocham.emura (Ta pi rapé): a filha de 
minha irma e a filha de minha prima: 
homem falando. 

Chekupu ura (Tapirapé): niinha irma 
mais nova e prima mais nova: mulher 
falando. 

Chekuwura (Tapirapé): meu irmao ou 
meu primo: mulher falando. 

Chememura (Tapirapé): meu filho e o 
filho de minha irma: mulher falando. 

Chepena (Tapirapé): o filho e a filha de 
meu irmao: mulher falando. 

Cheramuya (Tapirapé): meu avo: homem 
ou mulher falando. 

Cheranchura (Tapirapé): minha filha e 
a fil ha de meu primo: homem falando. 

· Cheranura (Tapirapé); minha irma e mi
n ha prima: homem falando . 

Cherekawiana (Tapirapé): o filho de mi
nha irmá e o filho de minha prima: ho
mem falando. 

Cheremamino (Tapirapé): meu neto: no
mem falando. 

Cheremianiro (Tapirapé): meu neto: mu
lher falando. 

Cherikera (Tapirapé): minha irma mais 
yelha e minha prima mais velha: mu
lher falando. 

Cherike ura (Tapirapé): termo vocativo 
para o irmao mais velho e o primo 
mais velho: homem falando. 

Cherikeurangi (Tapirapé): irmao mais ve
lho e primo mais velho: homerri fa
lando. 

Gorotíre: grupo dos Kayapó, da famT 

li~güística Je, que atacou a aldeia T~~~ 
putawa em 1947. 

Cheriwura (Tapirapé): termo vocativo 
para o irmao mais novo e o primo . 
maís novo: homem falando. 

Guaraní: grupo que fala urna Iíngua 
Tupi-Guarani no Sul do Brasil e no 
Paraguai. 

Cheri wurangi (Tapirapé): meu irmao 
mtiis novo e meu primo mais novo: 
homem f atando. 

Cheropu (Tapirapé): meu pai: homem ou 
mulher falando. 

Cheropui (Tapirapé}: 0 irmáo de meu 
pai: mulher falando. 

Cherowurani (Tapirapé): 0 irmao de 
meu pai: homem falando. 

Chetoiura (Tapirapé): termo vocativo 
para o írmao da · mae: homem ou mu
lher falando. 

Chetoturangí (Tapirapé): o irmao de mi
nha mae: homem falando. 

G_heu (Tapirapé).: minha mae: homem ou 
mulher falando. 

Cheu ura (Tapirapé): a irma de minha 
mae: mulher falando. 

Cheu urani (Tapirapé) : a irma de minha 
mae: homem falando. 

Chipampu (Tapirapé): pulseira. 

Chirankonya-chiwawa (Tapirapé): esto jo 
peniano. 

Churangi (Tapirapé): classe de idade de 
rapazes adolescentes. 

Chureni (Tapirapé): cspírito ancestral 
v_inculado ao peixe-elétrico. Seu espí
n to, na forma de do is danc;arinos mas
carados, aparece na takana a cada ano. 

~an,wurup (Tapirapé): epilepsia. 
E e chu (Tapirapé): a constelac;ao das 

pleiades . 

Embira: espécie de árvore de cuja entre
- casca se fazem cordas (Daphnopsis). 

Eté (Tapirapé): o corpo. 

Floresta em gal~ria: estreita f~ixa de 
mata que acompanha a margem do rio. 

Gato do mato (Fe/is tigrina). 

Guariba (Alouatta, sp.). 

lp~on (Tapirapé): a cor azul ou preta. 
/pira kunya (Tapirapé): espinha de peixe 

extraída pelo xama de um enfermo. 

I rancha anchunga (Tapirapé): 0 espírito 
de um peixe; também darn;arinos mas
carados que representam esses espíri
tos. 

Iriwe anchunga (.Tapirapé): espírito do 
peix(: clétrico; também os danyarinos 
mascarados que representam esses es
píritos. 

lranwuré anchunga (Tapirapé): espírito 
de um porco do mato; também dan-
9arinos mascarados que representam 
esses espír:itos. 

Iriwehe (Tapirapé): o sub-grupo J avaé 
dos Karajá . 

l unga (Tapirapé): termo genéríco usado 
para indicar alma ou espírito alheio. 

lungwera (Tapirapé): local dos espíritos. 

lwuterah.u (Tapirapé): zangado, triste; . 
os Tapirapé experimentam estes sen
timentos após a morte de um paren te. 

Jaburu (Jabiru mycteria) ·. 

Jabuti (Testudo tabulata). 
J acamim (Psophia crepitans). 
Jacaré (Caiman, sp.). 
Jacu (Pene/o pe, sp.). 

fakaconya anchunga (Tapirapé): danc;ari
nos mascarados com enormes penis, 
que, segundo informam os Tapirapé, 
tem relayao com o espírito do macaco 
guariba. 

fakui (Tapirapé): o espírito do jacu. 
f avaé: sub-grupo da tribo Karajá. 
/e: família lingüística a qua} se filiam 

inúmeras tribos do Nordeste e do Bra· 
sil Central. . 
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f enipapo: árvore de fruto comestível do 
qual se extrai um pigmento negro. 

Kaí (Tapirapé): macaco-capuchinho (Ce
bus capucinus). 

Kaingang: tribo indígena do Sul do Bra
sil. 

Kanawana (Tapirapé): Trovao; for9a so
brenatural . 

Kaó (Tapirapé): "Jardim Grande", plan
tado na esta9ao seca; também urna 
can9ao de festa e cerimonial. 

Karajá: tribo indígena nas margens do rio 
Araguaia, a leste do território Tapi
rapé; inimigos tradicionais <lestes úl
timos. 

Karajuntu wera (Tapirapé): povo prístino 
pré-Tapirapé, citado em sua mitología. 

Karanchahó (Tapirapé): Karajá grande. 
Kawa (Tapirapé): larva comestível de 

marimbondo. 
Kawano (Tapirapé): um dos Grupos de 

Festa: "aqueles do povo do marim
bondo". 

Kawi (Tapirapé): bebida feíta de amen
doim, mandioca, tapioca, ou milho; em 
Port. Cauim. 

Kawió (Tapirapé): cerimonias; literal
mente: "Cauim Grande"; também 
urna bebida nausean te. 

Kayapó: índios situados ao norte dos Ta
pirapé divididos em vários grupos, tais 
como Gorotíre, Xikrin, e outros. 

Kocha (Tapirapé): termo vocativo para 
irma e prima: homem falando. 

Konomi (Tapirapé): classe de idade de 
menino pequeno. 

Konomi-wera (Tapirapé): ·nome de me
nino. 

Kopia chawana (Tapirapé): "Jaguar Ce
leste"; figura vista na Vía Láctea. 

Kotantani (Tapirapé): classe de idade de 
meninas pequenas. 

K::cha n;oko (Tapirapé): classe de idade 
de meninas adolescentes . 

Kuchan (Tapirapé): classe de idade de 
rnulheres maduras. 
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Kuchananché (Tapirapé): mulheres-xama; 
derivado de Kuchan (mulher) e Panché 
(xama) . 

Kuchanwete (Tapirapé): classe de idade 
de mulheres mais velhas. 

Kururu (Tapirapé): sapo cururu (Bufo, 
sp.). 

K wanchiana (Tapirapé): padrao de pin
tura corporal geométrico, o qual tam
bém é inciso nas caba9as. 

Maguari (Euxenura moguari) . 

Mamupi ank anchunga (Tapirapé): espí
ritos que matavam os Tapirapé e be
biam seu sangue. 

Mandiaga (Tapirapé): urna variedade de 
mandioca (Manihot utilissima). 

Mandiagete (Tapirapé): mandioca de ta· 
manho grande . 

Mandiakaw (Tapirapé): mandioca usada 
para fazer cauim. 

Mandioca (Manihot, sp.): tubérculo co· 
mestível; também chamado cassava e 
yucca. 

Mandiunchinga (Tapirapé): mandioca 
branca. 

Maniutawera (Tapirapé): um dos Grupos 
de Festa: "aqueles do povo da man· 
dioca". 

Maratawa (Tapirapé): aldeia dos pajés 
mortos e dos heróis culturais anees· 
trais. Também chamada panché iung· 
wera., 

Marikeura (Tapirapé): classe de idade 
dos homens idosos . 

Monikahuya (Tapirapé): can9óes de rit
mos rápidos. 

Monikanchi (Tapirapé): urna qan9ti. 
Mukwura (Tapirapé): herói cultural que 

deu o arco e flechas aos Tapirapé e a 
arma de f ogo aos europeus. 

Munpí anká (Tapirapé): urna cria9áo dos 
espíri tos da floresta, ou anchunga . 

Mutum (Crax, sp .) . 
Nameí (Tapirapé): classe de idade infan

til masculina. 

' 
Omagua: tribo de língua Tupi do Alto 

Amazonas. 

ó ochinga (Tapirapé): veado-campeiro. 
Oreya (Tapirapé): espíritos da floresta 

com cabelos longos e amarrados no 
topo da cabe9a. 

Ourikuri (Port.) : festival celebrado pe
los índios Fulnio de Pernambuco. Tam
bém palmeira ouricuri. 

Paca (Agouti paca). 

Pananiwana (Tapirapé): um dos Grupos 
de Festa: "aqueles do povo do rio" . 

Panché (Tapirapé): xama. Esta palavra 
está obviamente ligada ao termó por
tugues pajé, que é de origem Tupi. 

Pc:nché-iúnwera (Tapirapé): as almas dos 
xamas Tapirapé mortos. 

Paresí: tribo indígena do Sul de Mato 
Grosso; inimigos tradicionais dos Nam
bikuara. 

'Pehura (Tapirapé) : cesto-cargúeiro sus
penso nos ombros por duas tiras e 
urna terceira que passa pela testa. · 

Peixe-cachorro (Cynodon vulpinus). 
Peropí awa (Tapirapé): demonios da flo

resta qua causam febre · aos Ta pi rapé. 
.Petura (Tapirapé): herói lendário que 

trouxe muitos presentes para os Tapi
rapé e transformou o mundo . 

Piau (Leporinus, sp.): pequeno peixe 
·malhado; também conhecido como pia
ba ou lambari. 

Pequi (Caryocar villosum): fruto selva
gem que cresce no cerrado. 

Piran ha (Serrasalmo, sp . ). 
Pirarara (Phratocephalus hemiliopterns): 

• • pe1xe grande de água doce. 
Pirarucu (A rapaima gigas). 
Ouati (Nasua narica) . 
Oueixada (Tayassu pecari): em Tapira

pé: Tachaho. 
Socó (Butorides, sp.). 
Tachaho anchunga (Tapirapé): espíritos 

do porco do mato. 
Takana (Tapirapé): a "Casa dos· Ho

mens" . 

Tamanduá (Myrmecophaga jubata). 
Tampanchi (Tapirapé): espíritos do por

co do mato; também os da1_19arinos 
mascarados representando esses espí
ritos. 

Tamparawa (Tapirapé): ·a Iua. 
Taml{ngó (Tapirapé): espécie de gaviao 

(Polyborus plancus brasiliensis). 
Tanawe (Tapirapé): urna Associa9ao Pás

saro que faz parte da metade "Papa
gaio", reunindo homens entre 35 .e 55 
anos. 

Tantaní (Tapirapé): classe de idade in
fantil feminina. 

Tantanopao (Tapirapé): Grupos de Festa; 
derivado de Tantan (fogo) e Opao 
("comer em torno"); literalmente "o 
lugar junto ao fogo". 

Taquara (Bambusa, sp.): espécie de. bam
bu utilizado para fazer peneiras para 
cernir a farinha de mandioca; para o 
mesmo fim, utilizam-se talas de pecío
lo de buriti. 

Tartaruga (Podocnemis ex pansa). 
Tawa (Tapirapé): aldeia. 
Tawaupera (Tapirapé): um dos Grupos 

de Festa: "a gente da aldeia". 

Timbó (Paullinia pinna.ta): espécie de 
cipó lenhoso amazónico, de cuja entre
casca se extrai um veneno que tonteia 
o peixe. 

Tomatochiri (Tapirapé): ancestral mítico, 
um dos filhos gemeos de Mukwura e 
irmao de Mukwura-ura. 

Topu (Tapirapé): seres pequenos antro· 
pomorfos; criaturas do Trováo . 

Tori (Tapirapé): termo usado pelos Ka· 
rajá e Tapirapé para designar os nao
índios. 

Tracajá (Podocnemis, sp.): espécie de 
tartaruga semi-aquática de água-doce. 

Tucum: fibra da palmeira tucuma; usa
da para fazer cordas. 

Tucuma (Astrocaryum tucuma): espécie 
de palmeira cujos espinhos sao usados 
p.ara ralar mandioca. Também produz 
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cocos ·de onde se extrai um óleo para 
ornamenta9ao 'pessoal. 

Tucunaré (Cichla ocellaris) 
Tuhuwa (Tapirapé): amigo. 
Tupa: ente sobrenatural que provoca o 

raio e o trovao; palavra usada pelos 
primeiros missionários para designar 
Deus: 

Tupi: no Brasil, emprega-sr. esse nome 
para designar a família lingüística Tupi
Guarani.. 

Tupinambá: nome genérico para indicar 
todas as tribos de língua Tupi que vi
viam ao ·longo da costa brasileira em 
1500. 

Ubá: canoa monóxila. 
Umbaúba (Cecropia palmata) : árvore de 

cuja madeira é fácil se talhar, possuin
do folha prateada. 

Upé (Tapirapé): máscaras de madeira re. 
presentando os espíritos dos inimigos 
mortos em combate; também chama

. do up.é tawa. 
U puhawáwa (Tapirapé): desenho corpo

ral feíto com tinta de jenipapo em li
nhas hoi'izontais semelhante a um pei
xe. 

Uuáka ou áwai (Tapirapé): minhocas jo
gadas pelo xamá nas suas vítimas. 

Uruku ·(Tapirapé): urucu (Bixa orellana). 
Urupema (Tapirapé): no universo Tapi

rapé significa "o mundo superior". 
Uwu chinga (Tapirapé): argila branca. 
Uwurantana (Tapirapé): espécie de in

seto que dá na madeira. 
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Waikura (Tapirapé): espécie de mandio· 
ca (Manihot dulcis) . 

Waikurona (Tapirapé): mandioca doce e 
pre ta. 

Waikuráo (Tapirapé): mandioca puba. 
Waiwí (Tapirapé): classe de idade de 

mulheres idosas. 

Waré (Tapirapé): famoso xama que vi
veu num passado distante; o qual ma
toti muitos "espíritos". 

Wetepe (Tapirapé): · "muitos"; qualquer 
número acima dj;: vinte. 

Wuran (Tapirapé): "pássaros"; Associa
<;óes Pássaros dos Homens. V. tb. Ta
nawe, Ananchá, Wurankura, Wuran
chingó, W uranchinga. 

Wuran champokaiya (Tapirapé): "os pás
saros que choram", (galinhas). 

Wuranchinga (Tapirapé): Associa9ao Pás
saro da metade "Pássaro Branco" para 
jovens entre 10 e 16 anos. 

W uranchingió (Tapirapé): Associa9áo 
Pássaro da metade "Pássa1·0 Branco" 
para homens maduros entre 16 e 35 
anos. 

W uranchingó (Tapirapé): Associa9ao Pás
saro Branco,, para homens entre 35 e 
55 anos. 

Wurankane (Tapirapé): o martim-pesca
dor; nome dado a um estilo de pintu
ra corporal com tinta de jenipapo. 

Wurankura (Tapirapé): Associa9áo Pás
saro da metade "Papagaio" para jovens 
entre 10 e 16 anos. 

. . 

APENDICE I 

TERMINOLOGIA DE PARENT·ESCO . __ 

A nomenclatura de parentesco usada nas tabelas que se seguem é 
grafada segundo a ortografia simplificada descrita rio Prefácio. O leitor 
interessado numa transcri9ao mais precisa <leve consultar Ju4ith Shapiro 
(t'978a), Wagley & Galvao (1947) e Baldus (1970:308). Shapiro observa 
que Wagley & Galvao ( 194 7) nao separaram as formas descritivas das 
vocativ.as. Tentei corrigir esse erro na rela<;ao de designativas de .paren-. . -
tesco que se segue. Adotando o método empregado por Shapiro coloco 
entre parentesis apenas os termos descritivos. CaQe assinalar que, em 
alguns casos; encontram-se termos vocativos alternados e, Jreqüentemente, 
o vocativo é identico ao descritivo. O prefixo "che-" que· antecede a maior 
parte dos termos denota o pronome possessivo "meu". 

36. As Irmazinhas de /esus com Cecilia Wagley na Aldeia Nova, em 1965. 
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Termos de parentes consangüíneos: homem falando. 

1 ch ero pu 9 cheranuraf kocha 
2 ampí (cheu) 10 charanúra 
3 cherowurani (cherowura) 11 cheranchura 

. 4 cheu urani, ampí (cheu ura) 12 cherekawiana 
5 chanche 13 chekochamemura · 
6 chetoturangi (chetotura) 14 cheramuya 
7 cherikeurangi (cherike ura) · 15 chanuya . 
8 cheriwurangi· (cheriwura) 16 cheremamino 

Nota: a ·s termos para irmaos uterinos sao extensíveis a todos os primos, 
tanto cruzados quanto panüelos, distinguindo-se, no caso dos ho
mens, o "irmao" mais velho do mais novo. 
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Termos de parentes consangüíneos: mulher falando. 

1 cheropu (cherowa) 8 chekupu ura 
2 ampí (cheu) 9 chekuwura, chereu 
3 cheropúi 10 chememura 
4 ampí, cheu ura 1 1 che pena 
5 ·chanche • 12 cheramuya 
6 chetotura 13 chanuya 
7 cherikera 14 chereniianiro' 

Nota: Os termos para irmaos uterinos sao extensíveis a todos os primos, 
tanto cruzados quanto paralelos, distinguindo-se, no caso das mu
lhere·s, a "irma" mais velha da ma:is nova. 
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, J7. / ovens .. Tapirap~ jogando futebol no pátio da aldeia, en) 1965. 

• < 

38. Em 1976, ~s Tapiral?é ~inham u_m time de futebol uniformizado. Mediam 
forfas com o time dos indios Kara¡á e de clubes prasileiros das vizinhanfas. 
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" 

perseguidos e execrados por sua ayio huma
nitária em favor dos índios, dos camponeses 
pobres e dos deserdados em geral . No mo
mento em que tantas calúnias desabam sobre 
as Missóes religiosas, ·tomadas humanistas, ga· 
nha for~as o testemunho de ·w ag}ey sobre · as 
Irmizinhas de Jesus que há tres décadas con·. 
vivem com os Tapirapé: 
Diz ele: 

"Na verdade, os Tapirapé tem podido 
conviver com o novo sistema economice 
que os engolfa tal vez pelo fato de as Ir
mizinhas de J esus estarem presentes . As 
irmis tem lhes dado um apoio indireto: 
nio intervem nas relayóes entre os índios 
e a sociedade circundante, mas seu apoio 
é decisivo, .simplesmente por existirem". 

Outra virtude do livro de Wagley é pe~
mitir aos Tapirapé, que escaparam ao flagelo 
da aproximayio com a sociedade nacional e 
boje experimentam relativo incremento popu
lacional, reaprender sua hist6ria. Ássim cómo 
reaprenderam a f azer cestos, folheando o livro 
de Baldus, dedicado primordialmente as téc
nicas e elementos de cultura material, o de 
Wagley lhes dará a oportunidade de refazer 
intelectualmente a trajetória do contato e do 
seu modo de ser, de 1900 até nossos dias. 

Fato igualmente assinalável é ter dado o 
autor igual peso academice a sua excelente 
descriyao do xamanismo Tapirapé, das me
lhores existente·s sobre um grupo tupi, e a 
problemática indigenista. Mais ainda, a sim-

. patiá expressa, ao longo do livro, a causa da 
sobrevivencia dos índios. é estendida aos 
componeses pobres do Araguaia escorrayados 
das terras que valorizaram coin seu trabalho 
por poderosas companhias agropecuárias. · 

Por todas estas razóes, L4grimas de boas
vindas se inscreve entre as monografias etno
lógicas exemplares. Ela serve de norma para 
o trabalho de campo e para o labor do antro
pólogo engajado, que se envolve militant_,. 
mente com seu objeto de estudo. 

Berta G. Ribeiro 
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