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PREFACIO
Como os velhos navios que atravessam os mares, em
longos e aventurosos roteiros, e ao aportarem trazem gr~·
dados aos cascos, como recordag6es, restos de algas e lte
mariscos, assim recebemos, das velhas culturas, chegadas ao
final de seu ciclo evolutivo, as tradigoes, as lendas, o folclore,
a mitologia.
Recordagoes cristalizadas de séculos de aventuras na
superfície desta nave perdida no Espago cósmico.
Nao vamos repetir, com Spengler, que a civilizagao é a
degenerescencia da cultura, significando que esta produz, cria,
perpetua todos os moldes das conquistas possíveis aquela
época, e que depois a civilizagao nada mais faz do que desen.
volver os princípios culturais básicos.
Mas a referencia pode dar ensejo a que lamentemos,
sempre, a perda do elo perdido, nao já entre um espécime
humano e outro, mas entre culturas que floresceram na Terra,
da qual restam vestígios, ·e que absolutamente nao mais po.
demos compreender .
O elo cultural perdido explicaria tudo. Quem pode dizer
o significado das piramides, construídas com apoio no núméro
sagrado? E dos blocos que compoem Stonehenge, arrancados de montanhas distantes e .trazidos até o local pela varinha mágica do sábio Merlin?
Há, sem dúvida, um universo mágico ao qua! nao temas,
• hoje, acesso. Talvez iludidos pela forga material da tecnologia que podemos por a servigo de nossa vaidade, tenhamos
relegado a plano inferior o estudio e a prática de outr.as for~as,
mentais, espirituais, que poderiam abrir para nós, outra vez,
as portas desse fantástico universo mágico. Paria. sempre fechadas, talvez. Compartimento estanque,. universo paralelo
ªº nosso, feito de forgas contrárias as que utilizamos, nao a
matéria de nosso orgulho, mas a antimatéria, fluida, imponderável, que poderia devolver-nos ao convívio <ib mistério.
Ocorre, pois, que somos filhos do mistério, proibidos, por
esse hiato cultural, esse .elo perdido, de retornar ao universo
de que proviemos. Do qual estamos . saudosos. Tanto, que
ele povoa nossos sonhos, alimenta nossa fantasía, permite
estreitos caminhos de fuga a realidade .
A inteligencia universal do homem - esse baú comu1n de
fatos que constituem sua histórica pass~em pelo mundo sofre colapsos, de tempos a tempos. Uma' espécie de esclerose.
Assim se perdem, na noite i0bscura dos séculas, a lembran.ga de atos e fatos. A esse repositório comum .podem.recorrer o
artista e o pesquisador, para retirar material de trabalho.
Como o faz, excelentemente, Marcus Cláudio Acquaviva.

Pesquisador paciente, arguto, ele nao se limita a falar
do que ouve, mas procura a fonte primeira das informagóes
e até, se possível, compulsar o objeto de que vai tra~ar. J?e
urna seriedade que se vai fazendo rara, em nossos dias, nao
avanc;a hipóteses descabidas, mesmo em assunto tao propício
a elas mas busca fixar-se nos limites rigorosos da comprovac;ao d~s fatos, alinhando as opinioes dos sábios tratadistas
para referendar o seu material de estudo.
Com ist o, compoe, além de um trabalho eminentemente
didático, com todas as informagoes básicas possíveis, t~mbém
urna obra de largo espectro de interesse, porque permite que
o leitor se aprofunde pelas veredas amplas que lhe abre, descobrindo por si novos e fantásticos reinos do mistério .
Como este, dos cagadores de cabec;as. De todas as hipót eses aventadas - prática de cunho religioso, androfagia,
pr.oblema de sobrevivencia, absorgao das for~as f í~icas e ·espirituais do morto, pela submissao de sua alma, visto que a
sede das mais altas faculdades é a cabec;a - restam t0tutras,
que também n os permitimos aventar. (Daí ve o leitor como
o Autor sabe motiva r a n ossa imagina~ao! )
Segundo o raciocínio de que as cult uras decaem, de ,que
dos povos mais altamente cultos, por um processo in_explicável
de autodestruic;ao, restam, afinal, tribos inexpressivas, de homens degenerados, física e mentalment e, que se internam nas
florestas, pode-se supor (e é urna suposigao da qual se s~i
impune, grac;as a Deus!) que esses restos de urna cultura br1lhante mantenham certas tradicoes.
Na o mais, -porém, em
""
suas formas originais, porém, também elas adulteradas, degen eradas. Talvez o culto aos deuses máximos ou aos homens
eminentes, geralmente destacados, nas t elas e n os monument os, por suas cabegas, como símbolos de inteligencia e poder,
tenha passado também por esse processo global de degenerescencia, que levou seus descendentes a acreditarem no poder mágico das cabec;as dos mortos.
Pode-se ainda supor que a classe sacerdotal, remanescente da classe dominante, culta, desejando manter seu domínio,
tenha criado a mística da cac;a a cabec;a dos seus inimigos,
,para manter o povo sujeito ao seu controle.
Largas portas a imaginac;ao e a pesquisa séria abre o seu
livro, Claudia. Um prodígio de síntese e de bom gosto. Um
pequeno manual que tem em si, latentes, todas as grandezas
de seu admirável espírito.
O leitor vai consagrá-lo, creia.
TORRIERI GUIMARAES

INTRODUQA.O
1. Causas da guerra e da ca9a as cabe9as entre os primitivos
a) agressividade humana; b) economia; e) casamento; d)
magia; 2. Ca9adores pré-histórico1>; 3. América do Norte:
os astccas do México; 4. Os maias da América Central;
5 . An1érica do Sul: a) Cultura Tiahuanaco; b) Cultura
Chavin; e) Cultura Nazca; d) Cultura Quíchua; e) Amazonia; 6 . Asia: a) Bornéu; b) Filipinas; 7 . África: Etiópia; 8 . Oceanía: a) Nova Zelandia; b ) Micronésia; e)
Melanésia.
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1.

CAUSAS DA GUERRA E DA CA<;A AS CABEQAS
ENTRE OS PRIMITIVOS
.

.

No estudo do fenómeno da guerra entre as culturas
consideradas primitivas, destacam-se hábitos curiosos, sendo
mais conhecido o canibalismo, ritual ou de subsistencia. A
ca<;a as cabec;as, entretanto, nao parece m enos interessante;
que estranha motivagao impele um selvagem a degolar seu
semelhante, com o fit"o de inumificar sua cabega e traze,.Ja
ao pescogo ou a cintura, como poderoso talisma ou significativo troféu?
Várias t eorias buscam revelar as causas deste estranho
e horrendo h ábito, apoiando-se em dados mais ou menos
convincentes. Urna delas afirma que a cac;a as cabegas nada
mais é que um resquício de práticas androfágicas (preferimos
e aconselhamos a expressao androfagia em vez de antrorpofagia); outra professa estar, a terrível prática, fundamentada
n a crendice que a alma se acha ubiquada em alguma parte
do corpo, quase sempre na cabega, pelo que a captura de um
cranio significa a obediencia da alma d~ vítima aquele que
se mostrou mais poderoso na guerra.
Na clássica opiniao de L. Dérobert e H. Reichlen, o
fenómeno é assim anotado:
7

"Dans les civilisations plus primitives, en
Afrique noire, en Asie orientale, en Océanie, en
Australie et meme en Amérique, il semble que la
conservation du cadavre soit liée plutót au culte des
ancetres qui a joué et contihue a jouer chez certaines populations un role extremement important
dans la vie sociale et religieuse .
La, la conception de la mort apparait profondément différente de la nótre et, on pourrait dire,
en quelque sorte, qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas
cette coupure nette entre la vie et la mort: l'état de
cadavre n'est qu'une autre forme de vie, my~.térieuse
et surnaturelle.
Le mort, l'ancetre, continue a participer a la
vie commune, mais, auréolé de puissance, il agit
comme le grand protecteur et l'une des divinités
de la tribu ·ou de la famille.
De cette idée dérive tout naturellement l'absence totale de dégoiit pour le cadavre que l'on entoure de soins attentifs, que l'on place parfois dans
la case, ou que l'on transporte avec soi au cours des
déplacemen ts.
Mais la conception que la vie réside principalement dans le cerveau a amené aussi de nombreuses
populations a ne conserver que la tete du mort, soit
momifiée intégralement, soit réduite, soit décharnée,
puis ornée de gravures et de peintures ou reconstituée ao moyen de surmoulag.es artificiels. 11 est a
peu pres certain que la chasse aux tetes, pratiquée
encare a l'époque actuelle en diverses régions ~u
globe, en particulier dans l'Insulinde et le HautAmazone, n'est qu'une déformation de ce culte du
crane des ancetres".
Parece-nos, entretanto, que os móveis principais da
guerra primitiva e de sua quase indissociável congenere, a
caga as cabegas, sao quatro, variáveis conforme peculiaridades culturais e circunstancias ambientes: a) agressivi~
dade humana; b)

economia; e)

casamento; d)

magia·

Analisemo-los, na medida imposta pelo ambito restrito de
um caderno.
a) Agressividade humana: É tido por certo que, em
dadas ocasi6es, toda e qualquer comunidade vem a ser arre8
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batada por impulsos agressivos, por um estado d'alma coletivo, que impele a maioria do grupo a fazer a guerra. Pesquisas levadas a efeito nos Estados Unidos . comprovam
estreitas relagoes entre frustrag6es sociais e agressividade.
b) Eoonomia: Fator relevante na deflagragao dos impulsos agressivos sociais _é a própria economía, representada,
no mais das vezes, pela disputa de terras férteis. Assim, ainda que o fundamento aparente de alguñs conflitos entre os
primitivos possa ter caráter mágico, o móvel real da guerra
poderia ser a disputa de terras, de riquezas e apresamento
de eser.avos. Exemplo frisante disto, encontramo-lo entre
povos da bacía amazónica, já em remotas épocas pré-colombianas. Donald W. Lathrap, em sugestivo manual sobre as
pesquisas arqueológicas levadas a efeito naquela regiao, brinda-nos com um texto bastante sugestivo para este · tópico,
pelo que vale a pena. transcreve-lo:
"This competition for agricultura! land has
be en going on for a long time, and began severa!
millenia before Orellana'S voyage of discovery down
the Amazon in 1542. The groups who have lost the
battle have been many, and they have been pushed
further up-stream and off the major rivers into the
intervening expanses of jungle. Earlier the struggle
was marked by all-out warfare and a flamboyant .
development of cannibalism and head.hunting; but
the weapons of today, petty theft, ridicule, and economic exploitation are still effective.
This fight for the limited supply. of productive
farm land has been the most important single force
in the culture history of the Amazon Basin, and more
than any other factor is clearly visible in the archaeo.
logical record" .
Nem se olvide a chamada "lei do número ótimo", norma
natural constatada em inúmeras sociedades animais, pela
qual se mantém o "equilíbrio demográfico", precatando.se, os
seres, de situag6es de penúria alimentícia, com o máximo
aproveitarnento do meio ambiente, e que estaria patenteada,
entre os primitivos, na supressao de recém.nascidos, na provoca~ao do aborto, nos periodos intermitentes de abstinencia
sexual, na realizagáo de sacrifícios humanos, na androfagia
e na caga as cabegas-troféus.
'
e) Casamento: Na maioria das sociedades atrasadas,
·a mulher nada mais é que um bem de produc;ao de servigos e
9

de filhos. Como um objeto qualquer, pertencerá aquele capaz das maiores demonstrag6es de cnragem e forga física. A
captura de cabec;as junto aos grupamentos vizinhos revelará
a chamada "coragem probatória", prova de valor pessoal encontrada em inúmeras comunidades prünevas. Roland Villeneuve sugere a "fascinac;ao erótica", como causa da caga
as cabegas; a busca de troféus humanos integra o necessário preambulo do enlace n1atrimonial, e os cranios pilhados
na guerra passam a ser o mais convicente dos dotes. Man.
cebos de Sumatra, e Bornéu e das Filipinas nao se :podem
casar até que consigam cortar algumas cabec;as humanas, invariavelmente obtidas junto a seus vizinhos ou, se necessário,
junto a inocentes turistas em vilegiatura ...
Entre os papuas da Nova Guiné, a formac;ao de famílias
nao prescinde da captura de cabec;as, ·eis que a forga mágica
contida em tais despojos se transfere para os próprios recémnascidos da tribo. Na Melanésia, há comunidades em que Q
homem nao se pode casar senao depois de ter conseguido, pelo
menos, urna cabega. Tal ideología se fundamenta no estra~
nho conceito de que nao se pode gerar urna nova vida sem,
antes, destruir outra ...
d) Magia: A maioria absoluta das comunidades primitivas acredita que a alma se acha situada em alguma parte
do corpo, seja esta o sangue, o coragao, os órgaos genitais ou
a própria respiragao. E o espírito de um morto pode ser
assimilado por urna pessoa viva; .e ntre algumas tribos australianas, os guerreiros mais valentes, mortos em combate,
er am colocados sobre um estrado e assim conservados, até
que se iniciasse o processo de decomposic;ao dos cadáveres, ao
que os jovens se aproximavam e, avidamente, se untavam
como líquido que gotejava dos carpos, urna vez que, por mei.o
de tal substancia, se assimilaria o espírito valoroso
daqueles mortos. Algumas comunidades da Nova Guiné, por
sua vez, fazem com que seus guerreiros mais jovens comam,.
adiciona.do ao sagu, o músculo situado atrás da orelha de um
soldado inimigo, para que adquiram a forc;a que possuía o
m orto. E nao é só; na ilha de Tud (estreito de Torres) os
adolescentes bebiam o suor dos grandes capitaes e comiam
' pedac;os de suas unhas embebidos em sangue, para que, também eles, se fizessem fortes e rijos.
Dizíamos que a alma, segundo o pensamento primitivo,
pode estar ubiquada em qualquer parte do carpo; entretanto,
~m quase todas as culturas primevas, se acredita que a cabega
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é o local preferido pelo espírito para fixar residencia.. pelo

que, o possuidor de um cranio humano será amo e senhor
também da alma do infeliz antigo p_ortador de tao significativa parc.e la do arcabougo humano. Além do m.ais, a alma é
excelente fator da fecundagao do solo, propiciando abundantes colheitas e mantendo a essencia vital da aldeia. Portante, como a alma reside, principalmente, na cabega, dotada de
' inexcedíveis poderes, nada como degolar o próximo a bem da
agricultura!
Maurice R. Davie descreve a entrevista que um pesquisador chamado Furness manteve com um nativo daiaque
(dajak) de Bornéu, a respeito do ·hábito de sua tribo cortar
cabec;as humanas e mumificá-las com carinho diabólico. Di-.
zia o selvagenzinho:
"Tal costume nada tem de horrível. Trata-se
de um uso antiqüíssim.o, legado por nossos pais e
nossos avós; ele nGs traz boa sorte, abundantes colheitas, nos protege de doengas. E, afina! de contas,
aqueles que eram riossos inimigos quando vivos, passam a ser, depois de mortos, nossos guardiaes, amigos
e benfeitores".

Como se ve, a lógica de um primitivo é a mesma de um
computador...
·
As vezes, nao é na cabec;a que reside a alma, pelo que
certas comunidades guerreiras preferem seccionar os atributos sexuais dos inimigos e mumificá-los, trazendo-os consigo,
a guisa: de amuletos ou d.e insígnias militares. . . Já se depreende que a caga a tr.oféus obtidos do corpo humano pode
assumir o duplo sentido de atendilnento aos reclamos de in~
cipientes crenc;as religiosas ou ocasiao para o selvagem trazer,
orgulhosamente, a cintura ou preso num bastao, o inquestionável sinal de sua bravura ...
Daquilo que foi, até agora, exposto, eremos ter restado
urna idéia geral das curiosas nuanc;as que envolvem o estudo
do culto as cabec;as~troféus; a partir daqui, e no intuito de
tornar a explanaQao introdutória mais racional, faremos urna
abordagem a várias sociedades que se dedicam a capturar
cabegas, em suas devidas posic;oes geográficas. Como já dissemos, nao vamos nos estender, como gqstaríamos de fazer,
além dos limites facultados a um simples caderno; em contrapartida, nao deixaremos de lado a própria Pré-História,
conferindo universalidade maior as linhas que seguem.
11
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2.

CAQADORES

PRÉ-HISTóRICOS

Embora passíveis de inevitável margem de erro, as mais
recentes pesquisas levadas a efeito no campo da Arqueol og~a
pré-histórica sugerem que remotos ancestrais do Homo Sapiens j á matavam seus vizinhos e devora vam algumas partes
dos cadáveres, impelidos pela fome ou, quigá, por um rudimentar lampejo de crenga no poder mágico de t~js despojos.
É o caso do Sinanthropus Peki nensis (Homem de Pequim),
que possuía, em seus tugúrios, verdadeiras coleg6es de cranios
humanos. Também o Cro Magnon era apegado a este mau
hábito, sugerindo, milh6es de anos mais tarde, a feliz assertiva de Henri Labbé: "Il ne saurait y avoir pour l'homme d'albumine anímale plus avantageuse que sa propre albumine ou
celle de son prochain ... "
Nao seria temerário insinuar que a caga as cabegas teria
surgido num período anterior a própria guerra organizada,
pois, a reduzida densidade demográfica, a necessidade de viver
em permanente defesa contra o meio hostil, bem como a dificuldade de contato entre nossos ancestrais, to:r;naram difícil
a própria existencia de maiores conflitos. E o homem talvez
nao fosse tao bom que nao quisesse a guerra; é que, sendo
tao débil e pobre, nao podia mesmo f aze-la ...
Dados · arqueológicos mais recentes e positivos, atestam
que a cultura de Jericó, florescente há 8. 000 anos, em regiao
situada a 23 km da atual Jerusalém, teria sido a primeira
comunidade organizada a pór em prática a pilhagem de cabegas-trof éus .
3.

AMÉRICA DO NORTE: OS AS.TECAS DO MÉXICO

Entre algumas tribos da América do Norte. os cabelos
de nativos inimigos possuíam valor mágico incomparável.
Qualquer guerreiro expunha-se a perigos indescritíveis para
obter urna cabeleira junto ao adversário; e nao o fazia com
o fim exclusivo de comprovar seu valor pessoal, a exemplo do
soldado contemporaneo, empenhado em arrebatar este ou
' aquele objeto de algum recruta inimigo morto em combate;
nao. o escalpo era dotado de poderosa magia e se tornava
respeitável amuleto. Possuir os cabelos de um inimigo equivalía, para o índio norte-americano, a ser proprietário da própria alma do pobre, transformada em sua incondicional servidora .
12
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Os shoshones, os ojibma e os cheyennes costumavarn
decepar os dedos, as maos ou os próprios bragos dos inimigos,
para, com tais despojos, confeccionar troféus que eram trazi.
dos ao pescogo, durante as festas comunais ou nas expedig6es
militares. Preparavam-se, os referidos adornos, retirando-se
9s ossos e enxertando, novamente, a pele, com pedagos de madeira, conservando, os terríveis amuletos, as formas originais.
Todos nós sabemos que os astecas
desenvolveram urna das mais brilhantes civilizag6es pté-co.
lombianas; entretanto, apesar da grandeza de suas criag6es
materiais, nao deixaram de apresentar mórbida inclinagao
para a prática de sacrifícios humanos, principalmente no pe.
ríodo da grande decadencia religiosa que antecedeu a conquista espanhola. Milhares de cativos de guerra tiveram
estúpida morte, no desatinado louvor as mais sanguinárias
divin9.ades que registra a História.
Os astecas do México:

'

·-

Conta-nos frei Bernardino de Sahagún, vigoroso cronista
e precursor da moderna Etnología ·americana, que os astecas
costumavam realizar, no mes de abril, grandes festividades
em louvor do deus Tezcatlipoca. Nelas, era sacrificado um
j ovem de grande beleza física, e.scolhido, um ano antes, entre
prisioneiros de guerra. Neste período, era tratado como a
própria divindade, viesse esta a Terra. Suas menores exigencias, seus mais descabidos caprichos . eram prontamente atendidos. Se saía a passeio por Tenochtitlán, a magnífica capital mexicana, era sempre acompanhado - ou vigiado, insinuaríamos nós - por oito pajens, todos vestidos com o maior
luxo.
O sacrificando era educado pelos sacerdotes ~ preparado
para enfrentar a morte com dignidade. Vinte dias antes de
seu martirio, era brindado com quatro lindas esposas, escolhidas a dedo entre a jeunesse da nobreza, e que passavam
a ser consideradas encarnag6es de _quatro deusas. Faltando
cinco dias para a imolagao, realizavam-se festas e banquetes,
tao ricos e alegres que talvez o próprio condenado olvidasse,
nestes felizes momentos, sua triste sina, caindo, como todos,
na folia geral. Mas, como tudo o que é bom dura pouco,
também entre os astecas havia o mome11to da retribuigao; o
eleito dos deuses subia, altiva e lentamente, a imensa escadaria de urna piramide que parecía alcan~ar o céu. Lá em
cima, impassíveis em suas tétricas roupagens negras, já se
13

achavam quatro sacerdotes, aguardando a vítima a ser imo.
lada a Tezcatlipoca. Reinava silencio absoluto entre o povo,
quando o mancebo, apático pelo medo e resigna<;ao, que lhe
abatiam todo impulso de resistir ao destino, era estendido sobre urna laje sacrificial. Com agugada faca de obsidiana, um
dos sacerdotes lhe abria o peito e, da ferida, arrancava o corai;ao palpitante. O ápice do medonho ritual consistia em
degolar a vítima ensangüentada e inerme, e colocar sua cabec;a num mastro, como um penhor dos homens a benevolencia dos deuses, troféu sinistro, estigma inseparável da alma
primitiva a baloui;ar ao vento, sob o delírio ensurdecedor da
multidao enlouquecida ...
Ist.o nao era tudo, entretanto; os antigos mexicanos costumavam conservar certas partes do corpo hu mano a guisa de
amuletos ou troféus e, nos seus escudos, os guerreiros penduravam o dedo médio _d a mao de urna mulher falecida durante
o parto, fator seguro de boa sorte nas incursoes militare~.
Colecionavam, também, cabegas-troféus, embora tivessem especial predilei;ao pelo esfolamento de suas vítimas, conservando, ao depois, suas peles. Ao deus das chuvas, Tlaloc, sacrificavam petizes, mediante afogamento; a Huehueteotl, deus
do fogo, langavam infelizes num braseiro, tendo, as vítimas,
o consolo (!) de serem anestesiadas com haxixe; e, a Xipe
Totec, esfolavam seres humanos, cuja pele, imediatamente
após o martirio, era "vestida" pelos sacerdotes ...
Quanto as cabegas-troféus, sabe-se, de fontes dignas de
crédito, que soldados espanhóis participantes da conquista do
México, tiveram desagradável surpresa ao invadirem um
templo, constatando, no local, a existencia de inúmeras peles
e cabe<;as curtidas de seus próprios companheiros de aventura! As cabei;as se achavam em perfeito estado de conserva<;ao, mantendo, a perfeh;ao, os tra<;os faciais da pessoa viva.
E nao eram maiores que o cranio de um recém-nascido ...
Frei Toribio Paredes, ou Toribio de Benavente ou, ainda,
Motolinía - em idioma nahuatl, "aquele que é pobre", como
gostava de ser chan1ado - foi um franciscano que testemu' nhou os primórdios da conquista do México. Daí, o valor
imensurável de sua obra Memoriales o Libro de las Cosas de la
Nueva España y de 'los Naturales de Ella; no capítulo 26,
~ntre outras narrativas, conta-nos como os mexicanos
" . . . guardaban las cabezas de los tomados en guerra ... ",
cuja transcri<;ao, parece-nos, será sempre oportuna:
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"Las cabezas de los que sacrificaban, en especial
de los tomados en guerra, desollaban, y si eran señores o principales los ansí tomados, desollábanlas
con sus cabellos, y sacábanlas para las guardar. De
éstas había m1:Jchas al principio, y si no fuera porque
tenían algunas barbas, nadie creyere sino que eran
rostros de niños, 'Y causábalo esto estar como estaban
secas; e las calaveras ponían en unos palos que tenían levantados cerca de los templos del demonio,
de esta manera, que levantaban diez y seis e veinte
palos, o más o menos, de cuatro o cinco brazas en
alto, apartado uno de outro obra de una braza, y
todos llenos de agujeros, y tomaban las cabezas horadadas por las sienes, y hacían unos sartales de ellas
en otros palos delgados, y poníanlos en los agujeros
que estaban en los palos o vigas levantados, y ansí
tenían allí de quinientas y ochocientas y más de a
mil calaveras y más; y cayéndose algunas, ponían
otras, porque valían muy barato e poco precio los
muertos, y en tener sus templos tan adornados, mostraban ser grandes hombres de guerra y sacrificio".
4.

OS MAIAS DA AMÉRICA CENTRAL

Na opiniao quase unanime da Ciencia moderna, os maias·
sao considerados o povo mais adiantado da América précolombiana, sendo, aliás, cognominados "os gregos do Novo
Mundo". Nem eles, entretanto, conseguiram evitar que _a
triste nódoa da prática de sacrificios humanos empanasse o
esplendor de sua arte, sua astronomía, sua literatura. A androfagia era praticada pelo alto clero, as custas dos infelizes
imolados em louvor dos deuses. É de justi<;a, no entanto,
acentuar duas atenuantes mínimas em favor deste povo: a
introdu<;ao de sacrifícios humanos em sua cultura parece ter
sido motivada pela influencia mexicana ou nahua, esta sim
obcecada por tais tristezas; por outro lado, é certo que os
maias - como em certas ocasioes os próprios astecas - fa.
ziam o possível para que suas vítimas nao sofressem dema.
siado em seu martírio, dando-lhes anestésicos antes dos ritos
fatais, como o faziam, aliás, os hindus, séculos antes de Cris.
'
.
to, ao ministrarem reserpina as vítimas a serem decapitadas,
a fim de que estas nao gritassem quando o cutelo de ouro
pusesse termo ao seu sofrimento.
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Por outro lado, na guerra, os maias voltavam a demons¡rar desusada ferocidade, ao degolarem os inimigos, conservando os cranios como troféus e fazendo, das mandíbulas respectivas, elegantes braceletes ...
5.

AMÉRICA DO SUL

No continente sul-americano também se constata o culto
de cabegas-troféus em inúmeras tribos de vários países.
a) Cultura T iahuanaco: Cabegas humanas mumificadas, obtidas junto a comunidades inimigas, constituem elemento constante na arte da famosa cultura Tiahuanaco, florescente no altiplano boliviano, a 90 km da cidade de La Paz,
na assombrosa altitude de 3. 843 m, e num período estimado
entre 700 antes de Cristo e 1 . 200 da era crista. Vasos pintados ou modelados sugerem cabegas humanas decepadas, a
jorrarem sangue ou· já mumificadas, testemunho impressionante de um triste hábito. A própria Porta do Soi, considerada o mais afamado e formoso monumento arqueológico da
América do Sul, mostra, se tivermos a devida atenc;ao, que a
figura central do pórtico, representando a comunidade tiahuanacota venerada pelas províncias subjugadasi t:r;_az, a .cintura toda urna fileira de cabe~as, certamente pilhadas junto
a co~unidades recalcitrantes em ingressar na órbita do primeiro império andino.
Observe-se que, em Tiahuanaco, além da indefectível caga
as cabegas, era conhecido o emprego do arco, o costume de
aspirar "paricá" - narcótico bastante encontradigo nas florestas de leste, preparado com as sementes da Mimosa acacioides - e o culto do deus jaguar, dados qu~ nos fazem meditar sobre a hipótese de populag5es amazónicas terem alguma
participagao na formagao da cultura tiahuanacota .
Também no Peru pré-hispanico
ressalta 0 culto das cabec;as-troféus. Na cultura Chavin, as
cabegas arrebatadas durante empreitadas bélicas estavam
destinadas a exercer mágica influencia sobre a fertilidade dos
' campos e dos jardins; sao corriqueiras pegas de ceramica representando divindades chavinóides, trazendo, nas maos ou
garras, cranios humanos como prendas de guerra. Eminente arqueólogo peruano, Júlio C. Tello, anteviu, nesta cultura,
urna origem amazónica, a exemplo de Tiahuanaco, pelo que
o leitor interessado nesta faixa de pesquisa, tem imenso camb)
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Cultura Chavin:

pode estudo pela frente, aberto, no Brasil, de forma pioneira;
pelo ilustre arqueólogo patrício Aurélio M. G. de Abreu.
Eis outra importante cultura do
~eru pré-hispanico que constituí patético testemunho da caga
as .cabegas. Aqui, a cois.a parece ter sido ainda mais terrível,
po1s os gr~~amentos nazcóides vivia~ em guerra permanente.
Cultura t1p1camente agricultora, Nazca via seus filhos engolfados em incessante pilhagem mútua de cabegas, coma única
e i~genua finalidade da sustentagao mágica da agricult"µra!
A f1m de se manter a vida, era espalhada a morte ...
e)

Cultura Nazca:

~agníficos

desenhos texteis e ceramicos e, principalmente, cranios descobertos em sepulturas, ligados a argolas para
facilitar seu transporte, atestam, a saciedade, um estranho ·
e crudelíssimo h ábito .
·
Que dizer, entao, dos adiantadíssimos quíchuas, impropriamente conhecidos como incas,
urna vez que a palavra "inca' ·designava o próprio monarca ou,
quando muito, urna casta social superior, como a expressao
"faraó" nominava os antigos reís egípcios? Além de cortarem a cabega aos chefes vencidos, nao se cansavam de infligir
as maiores humilhagoes aos rernanescentes de suas razias.
d)

Cultura Quíchua:

1

A descri~ao de um desfile triunfal, após vitoriosa campanha militar, que nos oferece Louis Baudin, merece ser transí!ri ta :
"Após o regresso a capital, organizava o próprio
Inca vitorioso urna manifestagao· triunfal, cuja ordenaºªº variava muitíssimo, mas da qual constava
sernpre um desfile solene. A testa do cortejo, avangavam as tropas, que haviam tomado parte no combate, ao som de tambores e tro1npas, soldados com
trajos guerreiros, capitaes vestidos com os mais beles
adornos. Logo a seguir, os prisioneiros, de rnaos
atadas atrás das costas, com as mulheres e os filhos
a gritar de terror e a clamar piedade, e o soberano
inimigo, completamente nu, estendido numa cadeirinha, rodeado de tambores feitos de peJe dos seus familiares, "pele arrancada e cheia de ar" - diz o
cronista - "a representar o antigo possuidor de maneira surpreendente". Seguiam, após, os carregadores dos despojos, soldados transportando as cabegas
dos chefes inimigos espetadas nas langas, .os pre.
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goeiros que recordavam os crim·es dos vencidos e as
fac;anhas dos vencedores, os "orelhudos" empenachados e as jovens das "casas de mulheres escolhidas".
Estas, de tamborins nas maos e guizos nos artelhos,
cantavam e danc;avam, a frente dos altos funcionários, que rodeavam a liteira, onde, sentado num trono, seguia o Inca supremo, em trajo de gala, impassível, congelado em sua dignidade, por entre os
ouros e as pratas. Finalmente, atrás do monarca,
seguiam os seus parentes, princesas transportadas
em liteiras, e ainda algumas tropas, que fechavam
o cortejo".
E frise-se que a pilhagem a trof~us extraídos do corpo

humano nada tinha de religioso; significava, apenas, orgulho
em espezinhar o vencido e atemorizar futuras vítimas, numa
palavra, crueldade.
Entre os tupis, as cabec;as-troféus constituem velhas conhecidas. Os mundurucus da Amazonia brasileira mumificavam cabec;as c.om apuro, untando-as com um
óleo vegetal apropriado e adornando-as com plumas e olhos
artificiais de resina e conchas, como veremos adiante. Seus
vizinhos, os índios araras, de quem eram fe.rrenhos inimigos,
nao faziam por menos, pois, além de cac;arem e mumificarem
cabec;as, conservavam, como os astecas, a própria pele arrancada aos adversários ...
e)

Amazonia:

O pouco valor que os cac;adores de cabec;as atribuem a
vida humana . se patenteia entre os índios macas, ubiquados
na ladeira oriental dos Andes, a poucos graus ao sul do Equador; exímios redutores de cabec;as, sua insensibilidade ia a
ponto de, nao raras vezes, um homem matar alguma de suas
esposas, se achasse que o cra~io da infeliz constituiría bom
ornam.e nto para sua choc;a ...
E na parte leste da Bolívia constatou-se a existencia de
tac;as laboradas em cranios humanos, bem como trombetas de
guerra surgidas de femures.
Tudo isto, entretanto, sao lérias, em comparac;ao com o
horrendo troféu que vem a ser a cabec;a humana reduzida pelos jívaros das florestas orientais do Equador. Denominada
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"tsantsa", "txantxa", "chancha", "tzantza", ou, mesmo
"tzhantzha" - inúmeras as grafías - é a coisinha mais diabólica, asquerosa e fascinante que qualquer turista, armado
em explorador ou freqüentador de museus, possa encontrar.
Defumada a preceito, µiediante procedimentos até hoje nao
bem determinados, pode bem ter o tamanho de urna laranj a
vulgar ou, até, menor ... · Dela e de seus terríveis manipuladores falaremos mais detida.m ente no n1omento propício.
Por ora, buscando nao fugir a rígida disciplina de urna simp1es digressao introdutória, vamos dizer que os jívaros creem
piamente-, que a alma do inimigo morto na guerra habita ·a
"tsantsa" - nao dissemos que os antig.a.s, em sua generalidade, afirmavam que a alma reside na cabec;a? - cuja vinganga deve ser neutralizada por meio de urna grande festa,
onde o suposto fantasma do infeliz decapitado. é postá em ridículo, mediante gesticulac;oes ameagadoras, ruídos, dangas
frenéticas e mais fanfarr9p.adas; a pobre cabe<;a vem a ser
banha:da num líquido mágico para que sua má influencia seja
neutraliza:da, e seus lábios sao costurados para que nai0 possa
proferir maldic;oes contra seus algozes, tornando-se, a partir
daí, um pacato amuleto para seu novo proprietário ...

Em matéria de crueldade, aliás, os jívaros difícilmente se
deixam suplantar; os exemplos a respeito sao tantos que
seria difícil selecionar os mais impressionantes. Existe um;
entretanto, tido como verdadeiro, que leva a palma: um pacato chefe de família jívaro foi instado, certa vez, por um
explorador europeu, a lhe vender urna "tsantsa" genuína.
Os olhos do nativo brilharam de cobiga; após instantes de
profunda meditac;ao, reuniu sua sorridente família e foi logo
dizendo para o branco escolher a cabega que mais lhe agra~
dasse, pois, dentro de vinte e quatro horas ela seria dele,
devidamente reduzida e mumificada como urna "tsantsa"
que se preze ...
Rematando esta introdugao sobre as comunidades c~a..
doras de cabegas das Américas, resta-nc;>s aduzir que, além
das áreas assinaladas, o hábito de capturar cranios humanos
se faz presente também nas Antilhas, nas Guianas, na Venezuela. Inexiste entre os tapuias, bem como nos Pampas e
na Pa tagonia. Entre algumas tribos do' Chaco era praticado
o escalpamento, resquício, talvez, de urna captura original de
cabec;as-troféus propriamente ditas.

19

6.

ASIA

Situada no sudeste asiático (arquipélago
indo-malaio) , Bornéu vem a ser, depois da Austrália, a maior
ilha do mundo, com 736. 000 kmz. E em matéria de caniba.
lismo e de caga a cabegas, já vamos dizendo que os n ativos
d aiaques (daj ak) afiavam os dentes, tornando-os pontiagu.
dos, para melhor cortarem a carne dos cativos de guerra.
Daí, se deduz a ferocidade do pessoal. . . Aliás, raros sao os
¡povos an drófagos que ch egaram a tal requinte na arte de
degustar o próximo. Os daiaques, aoque se conta, ch egaram
a confidenciar a alguns brancos que tiveram a audácia de se
aventurar por seus domínios, que a carne humana é comparável a do porco, com a vantagem de ser mais digestiva .. .
a)

Bornéu :

Estes selvagens n ao deixavam, é claro, de mumificar ca.
begas humanas, mediante um processo defumatório peculiar.
Quando os h orrendos despojos comegavam a se desidratar,
as gotas que pin gavam eram avidamente recolhidas pelos
guerreiros, que as bebiam num mistifório com "arrak", bebida
alcoólica da regiáo. Embora acreditassem conseguir maior
bravura na guerra, se comessem o coragáo de um valente soldado inimigo, os daiaques também n ao duvidavarn que a sede
da alma é a cabega, pelo que, as vésperas de alguma razia,
cortavam pequenos pedagos das cabegas-troféus que, zelosamente, t inham consigo, e mascavam-nos com fervor, pois, com
isto, a bravura do espírito do morto os reanimaría . ..
Carencia de a limentos teria sido o motivo propulsor do
canibalismo de subsistencia imposto aos n ativos de Bornéu.
Alguns deles, inquiridos por pesquisadores h olandeses,
sobre a razao de perseverarem na androfagia, responderam,
com .a maior candura e com a lógica que lh·es impunha urna
mentalidade primitiva, que era muito mais barato degolar e
comer seres humanos, pois, enquanto cada búfalo era vendido
a 250 florins, um escravo comestível (!) nao custava mais
de 100 . . .
Conta-nos Jacques Marcireau as impress6es de um padre missionário, sobre as confidencias que este
cura ouviu de um jovem nativo da aldeia de Ban toc, que havia
conquistado sua primeira cabega-troféu. Dizia o rapazinho,
fremente em sua inocente selvajaria atávica:
b)

20

Fili pinas:

"Púnhamo-nos freqüentemente de emboscada.
A sorte só nos favorecía depois de bastantes dias de
espera em vao. Éramos cinco, escondidos havia muit~s horas, e o Sol comec;ava a descer quando um de
n ?s reparou em tres homens, que pareciam vir de
Bituagan, andan do uns atrás dos outros, todos de
langa na máo . ,
·
Q~an~o. chegaram perto. de nosso esconderijo,

es?olhi o ultimo e, como movido por urna mola, atirei-me a ele e enterrei-lhe a minha langa no meio do
peito.
Sem perder tempo, saltei para o mataga l, do
outr.o lado do caminho, temendo que os outros.
me perseguissem, mas já eles se punham em fuga.
a toda a pressa. Depois voltei, a um sinal dos meus.
companheiros, e cortei a cabega da vítima. Era a
minha primeira cabega.
Entáo voamos todos numa corrida para Bantoc.
Ao chegarmos a aldeia langamos Ó canto de vitória.
Fui rapi~amente levar a cabega cortada ao ato (temp~o ~ . Ficou num c~sto oblongo, preso a um pilar, no
patio, e toda a alde1a se reuniu uns momentos.
Matou-se um grande cao. Enquanto os jovens
dangavam ªº ritmo dos gongos, os velhos comiam a
melhor parte.
No dia seguinte de manhá, os velhos Ievaram
a cabega até a beira do rio e acenderam urna grande
fogueira. Os guerreiros dangaram em redor durante urna hora, depois do que se procedeu a lavagem
da cabega ensangüentada, segurando-a pelos cabe~
los enquanto a mergulhavam várias vezes no rio.
O cortejo voltou em seguida ao templo, onde
arrancaram o maxilar inferior, que puseram a cozer
pa.ra lhe tirar a carne, e que ficou a ser minha propriedade pessoal, fazendo com um punho para o
meu gongo.
A noite, enterraram a cabega debaixo das grandes ped~as do ato e r ecomegaram as dangas rituais.
Eu trazia o machado de combate, ainda vermelho
de sangue da minha vítima, preso a cintura. Era o
·
herói da festa .
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Estávamos todos animados por urna alegria
guerreira que fazia f eryer o sangue do~ ?ossos antepassados. Foi urn rn~s alegre. S~cr1f1cou-se ':rna
por<;ao de porcos, de bufalos, de gahnhas e de caes.
As rnulheres moíarn o arroz, celebrando com cantos
0 herói (que era eu) e evocando as vitórias de outrora.
Como ainda nao estava tatuado, irnprirniramme no corpo a marca indelével da minha coragem
e a recordagao da rninha prirneira_ agao .guerrei.ra.
Foi urna operagao dolorosa mas nern de1 p or isso
na sobreexcitagao dos cantos, das dangas e das festas contínuas".
7. AFRICA
Enqu.a nto alguns povos dedica~ .valor irn~nso
ao efetivo apoderamento das cabe~a~ dos in1m1gos ~batidos
ern combate, outras comunidades, igualrnent~ peritas ~m
mumificar o próximo, nao tem ta} preocupa9a?; o que, importa, realmente, é matar o adversario. <? .cran1? deste e ~~
bigado, mas, nunca indispensável. Em v~r1as t_:1bos da Etiopía, a participa~ao bem sucedida numa 1ncursao ~ um grupamento vizinho, como fito de liquidá-lo e conseguir cabec;as,
é pressuposto de valor e de capacidade de um jo~em, mas, o
que realmente importa, para que possa co~segu1r ?m bom
matrimonio é o número de inimigos que tenha efet1vamente
abatido. Aliás, é costumeiro, durante certos rituais, elaborar urna estatística dos adversários mortos, atribuindo-se, aos
matadores um número de pontos proporcional, sem que a
posse das ~abegas influa, necessariamente, ern tal cómputo.
Etiópia:

OCEANIA
A Oceania também conhecida por Novíssimo Continente, comp5e-se de numerosas ilhas e arquipélagos, situados entre a Asia a América e a Antártida. Conformam-na todas as
ilhas do Pacífico desde a Nova Guiné (oeste) , a ilha da Páscoa (leste), Hav~í (norte), até a Nova Zelandia, com excega?
, da Austrália embora certos autores nela englobem o continente austr~liano, numa área que se convencionou denominar Australásia (Austrália, Tasmania e Nova Zelandia).
Miríades de pequeninas porc;oes insulares conformam
tres áreas da Oceanía: a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia,
que, etimologicamente, significam, pela ordem, "arquipélago
8.

22

dos negros", isto é, ilhas habitadas por gente de pele quase
negra, "arquipélago de ilhas minúsculas" e "arquipélago de
numerosas ilhas".
A Melanésia compreende a Nova Guiné, os arquipélagos
de Bismarck, as ilhas Salomao, a Nova Caledonia, as Novas
Hébridas, as ilhas de Fidji e o arquipélago da Lusíada; a Micronésia é formada pelas ilhas Marianas, Carolinas, Marechal
e Gilberto, enquanto a Polinésia abarca, entre outras, as Marquesas, Havaí, Tuamutu, Samoa e Marshall. Alguns geógrafos, é de se frisar. considera;n a Micronésia· part e integrante
da Polinésia.
Pois bem, a Oceanía continua sendo campo fértil para
a pesquisa antropológica, apesar das arremetidas da civilizac;ao, que vai, a pouco e pouco, absorvendo, transformando,
quando nao corrompendo, os últimos resquícios de costumes
primitivos. É neste imenso anfiteatro que aínda encontramo8 os estranhos hábitos ·cte seres ainda primitivos, que remanescem num modus vivendi quase pré-histórico. Evidentemente, o canibalismo e a caga as cabec;as nao poder1am
faltar em tal quadro; e seria-preciso mais de um caderno para
urna razoável explanagao sobre as incontáveis comunidades
votadas a estas desagradáveis usanc;as. Por isso, restringir.
nos-emos aquelas que consideramos mais significativas, localizadas na N.o.v a Zelandia, na Micronésia e na Melanésia.
Nesta regiao da Oceania vivem os
maoris, povo muito talentoso que se aprimorou em várias
artes, especialmente a poesia, a música, a escultura em jade
e madeira e ... bem, na nobilíssima arte de ... mumificar
cabegas! O clima saudável da regiao propiciou, a este curioso povo canibal e cac;ador de cabec;as, um profícuo estabelecimento na área, deste o século XVI, absorvendo culturas inferiores ali se diadas, como estes conquistadores seriam, posteriormente, ass!milados, quase que inteiramente, pelo branc.o.
a)

Nova Zelándia:

Os primeiros europeus que apo:rtaram a Nova Zelandia,
ficaram impressionados pelo aspecto físico dos maoris: atléticos, saudáveis, de extrema vitalidade física e tragos faciais
quase identicos aos da rac;a branca. Apresentam curioso pender para a música e para as letras em geral, sendo poetas de
valor indiscutível, segundo fontes dignas de crédito. Com
suas mulheres, sao amorosos e dedicados, senda a recíproca,
certamente, verdadeira.
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Sua religiao é bastante evoluída; entre outras divindades,
como Tane (o Sol ou a luz), Tu (deus da guerra) e Rongo
(deus da agricultura e da hospitalidade), já tinham a n o<;ao
de um ser supremo, Io, que nao era dotado de forma definida,
e cuj os mistérios eram vedados ao povo.
A sociedade imp6e duas classes: os "rangatira", ou c3:mada dominante, e os "uáre" ou "tatua", proletariado, se qu1sermos utilizar urna linguagem tao em voga atualmente ...
Constatou-se, entre os maoris, a preocupagao da classe
dominante em conservar a pureza do sangue, a exemplo dos
incas· a no breza e o clero nao hesitam em derivar sua origem
'
dos deuses,
considerando-se núncios das divindades neste
mundo. Os var5es que tenham demonstrado valor pessoal
trazem o rosto inteiramente tatuado; aliás, constituem exce<;áo as tribos oceanicas que nao ~precia!Il a tatuagem. . A
guisa de ilustragao, lembraremos que ex1stem, na Ocean1a,
dois processos de tatuagem: o incolor, de cicatrizes, e o chamado autentico consistente na introdugao, sob a epiderme:
de um pigmentb escuro. Assim , se expli~a p~rgue o n:elané.sio de tez escura prefere a tatuagem c1catr1c1al.. Alem,., a.e
sua fungao ornamental, a tatuagem confere ao n~t1vo ocear:i1co a identifica<;ao de um status. Entre os maoris, como d1ssemos somente os homens que tenham s·e distinguido por seu
mérit~ pessoal , podem usar tatuagem f acia~ i~dependente
mente, é curioso frisar, de pertencerem, ou nao, a nobreza.
A nobreza maorí incutiu no povo a idéia que seus membros descendem dos deuses; por isto, na guerra, os combatentes procuram, desesperadamente, re~uperar, ,.,junto as hostes
adversárias seus comandantes abatidos. Nao todo o corpo,
evidenteme;,_te, mas, apenas, a cabega. Conseguir tal objet~
vo é atestado de coragem e disciplina a que nenhum guerre1ro consegue resistir. Se, pelo menos urna cabe<;a é recuperad.a e trazida de volta a aldeia, passa por um. processo de mumificagao mediante defumagao. Terminada a opera2ao, o
despojo é cuidadosamente conservado, sob a venera<;ao dos
parentes do morto e da própria comunidade. E é de se adn:iirar o impressionante troféu ostentando as tatuagens conquistadas pelo falecido, quando e~ vi'da. A,.,s tatua~ens maio~i,.,s s~o
tao impressionantes e bem fe1tas, merce do ca.rmho e pac1enc1a
empregados, que, nao fosse o horror que nos possa caus~r urna
cabega humana mumificada, bem poderiam ser consideradas
obras de arte dignas do maior apre<;o ...
24

)

Os maioris nao eram, propriamente, cagadores de cabegas
convictos; apenas preparavam ·e, as vezes, tatuavam (quando
um guerreiro demonstrasse seu valor em cambio da própria
vida) as cabegas dos membros d8 sua própria tribo. Mas,
isto nunca impediu que, na guerra, procurassem, ferozmente,
degolar os guerreiros adversários mais aguerridos ou de graduagáo mais alta. Os cr'a nios capturados eram espetados, a
guisa de advertencia e escárnio, em longos mastros, de modo
a serem avistados pelo inimigo. Como aqueles dos maoris
propriamente ditos, eram conservados com todo cuidado, mas,
os cranios dos antagonistas mais humildes, após espetados
nas varas, eram arrojados ao solo, recebendo toda serte de
insultos e de pancadas, sendo, entao, langados para fora da
aldeia, sempre sob as furibundas imprecagoes da petizada,
dos adultos e das próprias velhotas da aldeola, sob o ódio
impotente do adversário ...
b)

Micronésia: A crei:fga na alma (animismo) e na for<;a

anímica ("mana") contribuiu, na Micronésia, nao só para a
prática da androfagia, mas, t'ambém, para a ca~a as cabegas.
O cranio humano, sede da for<;a anímica, é o mais ambicionado espólio, porque permite ao seu possuidor urna forga
ativa: que ele utilizará com o "mana" das cabe~as de seus antepassados .
e) Melanésia: A Melanésia, considerada por muitos a pri-

meira regiao da Terra a ser habitada pelo homem, ainda abrigava, até pouco tempo, canibais e c~adores de cabegas, que
faziam das suas num sem-númeri0 de ilhotas. A Nova Guiné,
em tal sentido, é urna área bastante sugestiva. Trata-se de
urna enorme ilha, cujas dimensoes sao ultrapassadas apenas
pela Groenlandia, sendo habitada por povos de idioma e cultura inteiramente diversos. Os papuas, por exemplo, praticavam
o canibalismo ritual, com certas partes do corpo hUrJnano, em
especial a língua ou o cérebro. A caga as cabegas tinha por
escopo encontrar a protegao da própria vítima; havia tribos
em que os varees nao podiam contrair casamento sem terem
capturado pelo menos urna cabega humana. Alguns nativ.os
da Nova Guiné justificavam a caga as cabegas com a assertiva de que "necessitavam de nomes para seus filhos". Existia a convicgao animista de que o "mana': se achava ligado ao
nome e que suas potencialidades se transmitiam a crianga
como nome; portante, era imprescindível conhecer o nome da
vítima antes de sacrificá--la.
·
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Remodelar a pele da cabec;a humana, pintá-la e adornála, consiste, para muitos estudiosos, em mais urna manifestac;ao do culto dos antepassados entre os primitivos. O homem
podia: estabelecer urna relagao com a suprema forc;a criadora
através de outro homem, pois todo ser humano a conserva,
em parte. Tanto mais um homem participa desta forc;a criadora, mais próximo estará da divindade. Con~ervar a cabega
do próximo é legar, a si próprio, a forga que possuía o morto,
quando em vida.
Já é tempo de dizermos que a preparac;ao de cranios humanos variava, evidentemente, de regiao para regiao. Entre algumas comunidades, er.am recobertos com cera ou argila,
e adornados com pinturas, pequenas conchas e cabelos naturais; em outras áreas, eram totalmente remodelados, restaurando-se .as feig6es do morto. Em linhas gerais, este pr.ocesso de conservagao era assim desenvolvido: inicialmente,
cortava-se a cabega da vítima de forma a ser aproveitado o
maior comprimento possível do pescogo, como o faziam os
jíva:ros. Depois, era feita urna incisao na parte posterior do
pescogo, até o cranio, por onde se extraía o cérebro e as partes
carnosas. A seguir, estas eram colocadas na água, até sua
maceragao, e raspadas com urna faca de bambu. A pele era
colocada, nov.amente, sobre a caixa craniana, recheada, ao
depois, com urna bucha de fibra de coco, sendo fe ita urna costura pela parte posterior da cabega, exatamente no local da
incisao primeira. A bucha fazia com que a boca se abrisse
desmesuradamente, senda o orifício tapado com argila, e as
cavidades orbitais adornadas com sementes vermelhas. Depois de tudo, a cabega, já reconstituída, era posta em defumagao, o que impedía se deteriorasse. Concluía o processo a decoragao do troféu com desenhos nas cores vermelha, amarela
e ocre. E no interior da caixa craniana, o detalhe tragicómico: urna pedrinha a guisa de maracá, para o regozijo dos
espectadores da danga da marte ...
Aqui termina esta explanac;ao introdutória ao estudo das
comunidaQ.es votadas ao culto das cabec;as-troféus. Nao poderíamos, evidentemente, ir além de nosso modesto intuito de
divulgar as mais sugestivas curiosidades que possa ensejar
um tema. Daí, a certeza da compreensao e benevolencia do
leitor desejoso de urna explana~áo mais detalhada, que poderá
a profundar-se no assunto invocando a bibliografía citada.
Vamos iniciar, agora, a abordagem a duas das mais fa.
mosas comunidades cagadoras de cabegas, os jívaros, do orlen26

te equatoriano, e os mundurucus, da Amazonia brasileira. Museus de todas as partes do Mundo e manuais de Etnologia patenteiam a índole belicosa e a crueldade ímpar destes nativos,
que fizeram, merce de suas estrepolias, por merecer, realmente, algumas linhas .a :qJais neste caderno .

.
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EQUADOR
l. Um caso verídico ... ; 2. Locali- .
za9ao dos jívaros; 3. Suas origens;
4. Tipo físico e moral; 5 . Indumentária; 6 . H abita9ao; 7. Vida quotidiana; 8. Casamento; 9 . Vida espiritual; 10. A guerra e a ca9a as
cah e93s; 11 . Como prepara r urna
"tsantsa" .

Aconteceu> realmente. Tempos atrás, um casal de jovens antropólogos europeus teve insólita idéia: passar a lua-de-mel junto dos ferozes jívaros do
Equador, famosos, como já vimos, pela terrível habilidade em
reduzir e conservar cabegas hun1anas. Nao atenderam, os
insensatos, as prudentes r ecomendagoes de exploradores e colegas de profissao mais experientes, quanto a forma carreta
de tratar com os sinistros aborígenes, pelo que, sem mais de.
longas e cheios de entusiasmo, partiram rumo as florestas
orientais daquele país sul-americano.
1.

Um caso verídico . .. :

A viagem transcorreu .n ormalmente, até quando a jovem
'

comegou a dar mostras de cansago e inquietagao; o rapa~,
preocupado com a saúde da esposa, resolveu acomodá-la na
pequena hospedaria de um vilarejo, prosseguindo, a sós, no
cumprimento do objetivo a que ambos se h,aviam proposto .
Tao Iogo se restabeleceu, a moga retornou a Quito, conforme combinara com o marido. Nesta cidade, passou a
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aguardar notícias deste, nao demorando a che~ar urna pi~n
sagem que dizia est ar a missao coroada do mais pleno e~1to ~
e que, dentro de mais alguns días, seu amado empreendena a
viagem de volta .
.
Para comemorar o sucesso, ela resolveu p~op~rc1onar , ao
conj uge, uma condigna recep<;ao, pelo que d.1~1g1u-se a ~m
pequeno bazar, a fim de adquirir generos, ut~lld:1~es de v1ao·em e um lindo present e. Solicitou , ao propr1eta~10 do est abelecimento, algumas sugest5es, ao que foi con"':rdad3: para
descer até o porao, onde, certamente, h averia mu1t~ c.01sa d,°'
agrado de urna pessoa culta e amante d~ arte: ceram1ca precolombiana, tecidos, obras raras e, ate, cabe<_;as humanas
reduzidas pelos jívaros, raríssimas, indispensáveis, no entanto,
a colecao particular de um antropólogo que se preze. ~pe
sar deste palavreado atraente e dos indefectívei~ rapapes: a
mulher nao simpatizou com o vendedor , h~menz1nho de .g~s
tos tímidos, voz sussurrante e olhar de fals1dade, q~as~ s1?1~
tro. Nao póde, entretanto, recusa~ o atrae~te mvitator1?
para transpor: urna pequena ~orta, situada .atras do ca~c~m1do balcao, e logo se encontrou numa esca;daria escura e um1d~,
cheirando a mofo. A cada degrau, m ais aumentava a exc1ta~ao do homúnculo, cujo ros.to ma:cil~nto se torn.a va cada vez
mais fantasmagórico, a luz da candela q~e traz1a nun;ia das
máos. o ambiente sórdido e terrífico, ma1~1. a fraquez~. imposta por demorada convalescen<_;a, faziam com .que a involuntária freguesa come<;asse a sentir urna P?ntinha. de medo:
Nao seria preciso puxar muito pela memoria,. par8: evo~~r . visitas a museús e fotos ilustrativas de manuais un1vers1tar10~,
nativos ferozes a promoverem razias c?ntra os de su8: p~o
pria r~a ou contra brancas aventure1ros, semp~e .od:ados,
brancos renegados a degolar todo mundo, sem d1stu:<;ª? de
raga, para vender cabe<;as reduzidas a prec;os astronom1co~,
no mais sinistro dos contrabandos, cabegas h~manas h.oi:_r1velmente mutiladas ou mumificadas, ~om terr1vel perfe,1c;a_?,
a despertarem, tempo afora, a admiragao, o asco ou a propria
com.iserac;ao dos curiosos .
o medo aumentava, prestes a se tornar ~anico; o coragao pulsava aceleradamente! Seria. aquela ?:1~tura um cagador de cabegas ou, mesmo, algum intermed1ar10 ~u receptador? Estaría senda atraída para algui:i~ ar~9:dilha? Naquela mulher, a frieza do cien~ista, o ·e~p1r1t? cr1t1co e o bom
senso nao existiam mais; quer1a era sa1r dah o quan~o antes,
mas, 0 terrível homenzinho, sem parar de. fal~r,, co.nt1nuava a
descer toda sorte de bugigangas e velharias inute1s, como se

dádivas inestimáveis fossem . Com a imaginac;ao assanhada,
a mulher, fora de si, voltou-se para r etomar a escada e deixar
a sinistra bodega para trás; fe-lo, en tretanto, tao desajeitadamente, que derrubou algumas tábuas que cobriam, cuidadosamente, urna pequena prateleira, suja e coberta de pó; e
viu, na divisao superiór, quatro h orrendas cabegas humanas
mumificadas, tres das quais enegrecidas e empoeir adas pelo
tempo; e reconheceu, na restan te, com um grito de pavor,
in tróito de loucura, seu próprio marido, que conservava, ainda, um esgar trágico, último e desesperado trejeito, antes de
sen tir, no pescogo, a implacável lamina de um jívar o!
Sediados nas vertentes
orientais dos Andes equatorianos e peruanos, os jívaros dominavam urna área maior que a Suíga, sendo seu território
delimitado pela cordilheira e pelas cabeceiras dos rios Pastaza, Santiago e outros afluentes do Maranhao, t endo, ao norte,
os índios zaparos e, a lest~, os cañaris.
2.

L ocalizagáo dos

jívaros:

Autodesignam.-se "shiwora"; no en tanto, sao, também, nominados "givaros" ou "xibaros". Alguns exploradores afirmam que estes selvagens se conhecem, também, pela denominagao conferida aos ríos mais próximos dos l<¿cais onde vivem.
Foram, talvez, a maior tribo da área setentrional da América
do Sul, agrupados em nove comunidades principais, que se
faccionaram em mais quaren ta subtribos, num total qu~ che~
gou a alcangar 30 . 000 indivíduos, e que boje se acha reduzido
a 4 . 300 ! Em razao das constantes guerras, o número de homens se tornou bem menor que o de mulheres; em 1929, constatou-se, numa comunídade, a existencia de, apenas, 69 elementos do sexo masculino, pa ra 168 do sexo feminino!
Embora autores de prestígio opinem
que os jívaros pertencem, lingüísticamente, ao grupo guaraní
(stock tupi) , é de se considerá-los um stock independente.
Daniel G . Brin ton confere a eles os seguintes grupamentos
lingüísticos: antipas, aguarunas (awarunas), ayulis, cherembos, chirapas, huambisas., lojanos, muratos, pautis, .uambisas
e zamoras .
3.

Suas or i gens:

Embora atrasados e cruéis, os
jívaros apresentam belo tipo físico: tém aspecto simpático,
estatura mediana, robustez e corpo bem farmado. Rosto re.
dondo, olhos grandes e penetrantes, pómulos salientes, nariz
reto, pesgoco curto, cabeleira negra e abundante, tez mais
4.

Tipo f ísico e moral:
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clara que a de outros nativos, completam o tipo físico jívaro.
E se alguns destes índios apresentam resquícios de cabelo
acastanhado, tal fato dever-se-á, com certeza, as freqüentes
capturas de mulheres brancas, nos primeiros tempos da coloniza<_;ao da América.
Quanto ao caráter dos jívaros, as opinióes diferem muitíssimo. Enquanto alguns viajantes admitem serem eles altivos e orgulhosos, cumprindo, sempre, a palavra empenhada,
outros, como Fritz W. Up de Graff, veem, nestes selvagens,
"um breviário de tudo que possa existir de astuto, malandro
e diabólico" . No entanto, como lembra, oportunamente,
Eduardo Weyer Jr., tal disparidade de opini6es revela o perigo
das generaliza<_;6es e a complexidade da situagao produzida
pelo encontro do hornero civilizado com um povo primitivo,
tudo dependendo, no caso dos jívaros, se estes estejam tratando com alguém em quem confiero ou alguém a quem devem
odiar E· prossegue :.
"Esta chocante separa<;ao entre seu ódio pelos
membros de urna comunidade que nao a sua e a afeigao que sente, normalmente, por esta, é um pouco
difícil de compreender para as pessoas habituadas a
urna compreensao mais ampla do que seja nacionalismo. Que um povo que pratique costumes tao ter..
ríveis, como os jívaros, possa receber amistosamente
um hóspede é algo que pode parecer contraditório.
Sempre será útil recordar que o tipo de antagonismo
que as pessoas civilizadas desenvolvem em tempo de
guerra é algo cultivado quase constantemente pelos
jívaros contra seus vizinhos".
Sua índole belicosa e altiva fez com que jamais se deixassem subjugar pelos incas e pelos espanhóis; e o próprio
governo equatoriano ainda nao controla inteiramente estes
selvagens, em parte pelo relativo isolamento em que vivero.
A desconfianc;a perene que nutrem contra o branco justificase parcialmente, se levarmos em conta tres séculas de atro.
cidades e humilhac;6es que sofreram, embora sempre retribuís.
sem na mesma moeda. De qualquer forma, nao se pode dei.
xar de enaltecer 0 intenso labor missionário levado a efeito
por sacerdotes europeus, principalmente italianos, junto a
estes índios.
Afirma-se que, ainda boje, ~s huambisas constituem a
facgao jívaro que mais teme e odeia o branca; a este, nao per32

doam o mais banal deslize e, num passado relativamente recente, nao hesitavam em trucidar exploradores, missionários
ou cac;adores de tesouros, sendo, aoque se canta, a comunidade que possui a maior cole<_;ao de cabegas mumificadas ...
5. lndumentária: . A pec;a básica do vestriário masculino é o "itipi", c?nsistente numa tanga ret~ngular, de algodao,
na cor ocre e llstrada verticalmente. Seu comprimento nao
e?Ccede o meio caminho entre os joelhos e os pés, e é atada a
c1nt~ra P.ºr urna faixa entranc;ada de cabelos humanos, dotada, invariavelmente, de poder anímico. O tronco é desnudo,
exceto alg~mas tatuagens e poucos adornos, bem como um pequeno estOJC usado a tiracolo, contendo plumas, pintura facial
e ~utros petrechos de toucador, do qual os jívaros, muito mais
va1dosos que suas mulheres, por nada se separám ...
O cabelo merece cuidados especiais; sempre luzidio e bem
cuidado, é cortado em franja sobre a testa. e crescido até a
cintura, nas co~tas, pois, a parte a natural "elegancia", seu
portador, acredita, como dissemos, no poder mágico de suas
melenas, as vezes, enriquecidas com. um toucado de penas coloridas, geralmente, vermelhas, azuis, amarelas e negras ...
_ As mulheres, por seu turno, vestem urna camisola de algo..
da? denominada "taraci", cuja parte superior passa por deba1xo do bra<;o esquerdo e por cima do ombro direito, mantida
presa ao corpo por um alfinete de madeira. O elemento feminino nao dispensa o tembetá, estilete de osso, madeira ou
plumas crav8:-do 1:º lábio inferior, pe<_;a que, entre os jívaros,
tema denom1nac;ao peculiar de "bezote".
Homens e mulheres usam perfurar o lóbulo das orelhas
introduzindo, nos orifícios, varetas de bambu ricamente actor~
nadas e, nas grandes festividades, gostam de pintar-se em
vermelho e negro e trazer um sem-número de colares e plumas. ~a~to nos homens ~orno nas mullieres de idade avangada, os labios e os dentes sao negros, pelo hábito de mascarero
~ folhas de urna erva denominada "yanamuco". Os rapazes
tem vergonha de aparecer barbudos perante as mogoilas, pelo
que se votam a incessante depilagao ...
6. Habitagao: As moradias dos jívaros acharo-se loca.
lizadas sobre elevag6es do terreno, a grandes distancias urnas·
das outras, normalmente, um a oito quilómetros. Cada ha;.
bitagao (jivaria), utilizada por urna comu:o.idade de trinta a
quarenta indivíduos, mede cerca de 23m de comprimento por
12m de largura, e as paredes sao edificadas em palmeira ou
bambu, numa altura que medeia entre os 3 e 4m. ·O interior
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da jivaria t em bon1 aspecto; cada objeto em seu lugar, há muito asseio, e o chao, de terra batida, é constantemente varrido
por zelosas donas-de-casa.
Em cada jivaria há, sempre, dois pesados portees de madeira, um deles só para os homens, e o outro, em contrapartida, só para suas companheiras. Dentro da vivenda, acentuase esta interessante dicotomia sexual: metade da casa pertence, com exclusividade, aos homens, mas, a outra met ade é
"território" feminino, s·e m qualquer contestagao... Por isto,
as pessoas casadas dormem a sós, em curiosas camas, denominadas "peakas", e quem far solteiro, dormirá no chao ...
7. Vi da quoti diana. Pela manhá, tao logo se levantam, os jívaros cuidam de sua higiene corporal. Limpam o
estómago, provocando o vómito mediante a ingestao de urna
bebida amarga denominada "guayuasa", obtida de um extrato
vegetal. A seguir, fervem urna infusáo de tabaco e fazem repetidas inalagoes, acreditando que, assim, suas idéias estarao
mais claras e a protegao contra as enfermidades será maior.
Todos estes procedimentos, segundo os jívaros, sao justificáveis, pois, buscar a limpeza do corpo e do espírito, logo no
início de mais um dia, é tarefa indispensável, em razao da
possibilidade de substancias malignas se alojarem no corpo
durante a noite.
A seguir, as mulheres servem o desjejum em vasilhas de
barro: c~rne, peixe, mandioca, frutas e cerveja extraída do
"cazabe" e da "yuca", que as velhas já haviani m~scado, na
véspera, cuspindo a massa numa grande jarra, para fermentagao.
Comega, entao, o día útil da comunidade. Os homens
cuida1n das armas, da conservagao de embarcagoes, da caga e
da pesca, e as mulheres vao confeccionar ceramica, cestos, tecidos e cuidar das plant~oes.
A arma preferida do jívaro é a langa, embora seja exímio
operador com zarabatanas de dois ou mais metros. Conhece, também, o propulsor e o escudo e, modernamente, sua
índole belicosa fez com que aprendesse, rapidamente, o manuseio de armas de fogo. O cao é seu companheiro inseparável, acompanhando-o na caga e na guerra, sendo adestrado
para ambas .
Os jívaros manipulam urna espécie de curare, com que
embebem suas setas para envenenar a caga ou suas vítimas
na guerra, míster em que se especializaram os muratos, que
freqüentam os paranás da lagoa Rimachi.
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Os meninos sao diligen temente educados pela mae, até
atingirem idade suficiente para acompanhar o pai na caga
e na pesca. Nesta, os jívaros empregam urna droga violentíssima, ext raída do barbasco; tomando de certa quant idade
desta erva, trituram-na sobre urna pedra e Iangam-na a água,
pelo que os peixes nao demoram a boiar, senda apanhados rio
abaixo. Afirma-se que este veneno é tao forte que seus efeitos atingem tres milhas .
8. Casamento: As relagoes entre o homem e a mulher
sao, invariavelmente, cercadas de muita cordialidade, mesmo
nos assuntos banais. As raparigas acreditam que terao sorte
no amor se esfregarem, no corpo, a erva denominada ~'shero";
os jovens varoes, por seu turno, utilizam, as acuitas, e com
idéntica finalidade, a "mayuca" . . . .
A mulher se casa entre 12 e 14 anos de idade, sendo o
marido escolhido pelo pai; os rapazes contrairao matrimonio,
geralmente, aos 17 an os. Meninas de 6 a 12 anos podem ser
casadas pelos pais, com S<eparagao de corpos, passando a viver
maritalmente, tao logo atinjam aptidao física para tanto.
Se a mulher j amais tem oportunidad e de manifestar sua
opiniao a respeito do marido que lhe arranjarem, um jívaro
nunca admite viver muito tempo com urna compariheira que
lhe vote indiferenga.
.
O casamento com pessoa nao integrante da jivaria nao
é visto com bons ,olhos pela comunidade, mas, pior que isto
é alguma jovem engravidar -e m razao de seus encontros furtivos com algum aguerrido mancebo de outra jivaria; neste
caso, a crianga, se for do sexo masculino, será eliminada.
Apesar das rígidas prescrigoes de conduta moral a que se
imp6em os jívaros, a virgindade nao goza de considera~ao
especial.
Quando morre um homem casado, a viúva deve passar a
viver como cunhado, a menos que este a autorize a se casar
com outro homem, sendo, tal princípio, similar ao célebre
levirato da tradigao hebraica; por outro lado, a segunda esposa de um viúvo poderá ser a irma mais jovem da falecida.
Em razao das freqüentes razias que levavam a efeito,
uns contra os outros, os grupamentos jívaros aceitam a poligamia, podendo, o homem, ter tantas esposas quantas possa
sustentar . . .
Em caso de adultério por parte da mulher, o comportamento do marido varia de acordo comas normas vigentes na
comunidade de que faga parte. Em algumas, nao _dará muita
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in1portancia ao fato, pois, além de dispor de várias companheiras, considera a mulher um ser inferior, embora nao lhe negue atengao. Por isso, nao perde a cabega; quem a perderá,
na verdade, é o amante int~ometido, pois seu cranio, devidamente paramentado, integrará a colegao do esposo ultrajado ...
Tal comportamento diverge daquele adotado em outras
coletividades: a adúltera seria capturada, e teria o couro caibeludo cortado, em todas as diregóes, com urna fina agulha.
Se tal castigo nao fosse suficiente para calmar o ardor da
mulher, esta seria presa ao solo por urna langa que lhe dilaceraria as carnes, permanecendo, neste padecer, por tres semanas, alimentada e sempre vigia~a. E se tivesse á supreil].a
teimosia de prevaricar, pela terceira vez, seria enviada para
um tribunal bem superior, o divino.
9. Vida espiritual: Os jívaros sempre tiveram boas
oportunidades de se converter, em definitivo, ao cristianismo, merce da incessante e heróica atividade de alguns jesuítas, muitos dos quais perderam a vida em sua santa«empresa.
Os nativos, impermeáveis a urna penetragao espiritual mais
acentuada, chegavam a se fingir catequisados para obter utensílios de que necessitavam. Muitos , solicitavam o batismo
mais de urna vez, como fito de serem presenteados com outra
sotaina nova ...
Nunca tiveram idéias religiosas definidas, templos ou sacerdotes propriamente ditos; e, ainda hoje, sao tremendamente supersticiosos, temendo bruxedos e fantasmas. Se um jívaro se acidentar quando houver visitantes na jivaria, estes
passam a correr sério perigo, pois logo se insinuará que sao
os causadores do malefício ...
Quando algum nativo mais astuto e ambicioso que os demais almeja o cargo de feiticeiro, toma de urna flauta primitiva e se instala, de madrugada, na margem de um regato das
proximidades. Comega, entao, a tocar, procurando atrair as
anacondas que, porventura, habitem aquelas águas, até que
os ofídios, hipnotizados pela "maviosa" melodia, venham a
seus pés, dan<;ando enfeiti<;adamente. Como os jívaros votam
a maior veneragao pela anaconda, considerando esta serpente
a principal divindade da bruxaria, logo o ma1andro candidato
a feiticeiro volta para os seus, anunciando que conseguiu as
boas gragas da mae-cobra, pelo que a ingenuidade geral o nomeia, respeitosamente, pai espiritual da comunidade ...
A partir daí, o bruxo passa a desfrutar de total credibilidade, até que cometa algum deslize, quando ninguém
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respoi:iderá :por seu pesco~o. Enquanto isto nao ocorre,
poss~i autori~a~e irrestrita sobre a jivaria, acumulando as
f:ingoes de med~co, meteorologista e, na guerra, de chefe milltar, 9.u.an.do orienta os combatentes e profere maldigóes contra o irumigo.
.
. Denominado "wishinu", o feiticeiro jívaro recebe h onorários por suas práticas mágicas tendentes a curar enfermidades, provocar malefícios ou preparar filtros de amor para
desesperangadas amantes ...
, . Algumas crendices dos jívaros sao bastante pitorescas;
varios grupamentos reconhecem urna divindade benéfica chamada "Yusa", e um genio do mal, cÓgnominado "Iuanchi" ou
"Iguanchi':. Ora, um valoroso missio~ário de nome Enrique
Vacas Gahndo, que passou quase toda a vida entre estes nativos, estudando seus hábitos, oQservou que os jívaros haviam
elaborado curiosa solugao para seu dualismo religioso: para
eles, era muito mais conveniente cultuar "Iuanchi" ao invés
de "Yusa", pois este, bondoso por natureza, nao f~ria dano
algum a seus fiéis, ao contrário do primeiro, sempre desejoso
de demonstrar sua má índole ...
Nenhum projeto importante é posta em prática sem que
antes, se consulte "Iuanchi", ger.a lmente em seu santuário~
próximo ao vulcao Sangay, morada desta divindade.
'
. Quando chegam a puberdade, os rapazes passam a necessitar de urna .s~gunda alma que lhes transmita o indispensáv~l _poder espiritual. Para atingir tal objetivo, manda a tra..
digao que os aspirantes se dirijam para .a selva e ingressem
em profunda meditagao, sob a supervisao de um acompa- ·
nhant: adult_o. ~scolhendo, finalmente, um bom lugar par?.
suas divagagoes, ingerem, sob a fiscalizagao de um padrinho
pe~uena quantidade de "makoa". Logo, o candidato a pos~
suidor de urna alma nova comec;a a ter vis6es e constata
freqüentement~, a preseng~ do espírito de algum añtepassa~
do remoto. Tao ~ogo .º aviste, t?rna-se proprietário legítimo
do espectro; se nao vir nada, eis um terrível presságio, som~nt: obst~do se, o r_apazola obtiver outra alma, por seus
proprios meios. Ja vai percebendo, o leitor, que, a partir daí,
a~ ~abeg~s de alguma comunidade vizinha passam a correr ·
serio perigo ...
No dizer de Gastan Bouthoul, quer se trate de tribos americanas, ou africanas, ou da Malásia ou da Oceania, 0 conceito
que preside .as práticas iniciatórias é sempre o mesmo: simultaneamente urna prova de resistencia física e uin espetá37

culo atroz, destinado, segundo a verossimilhanga, a provocar no neófito, previamente posto em estado de menor resistencia pelo jejum e pela solidao, espantado ou aterrorizado
por cenas medonhas, desvairado pela dor, aquilo que a escola
psicanalítica chama "choque afetivo", que altere, em determinada diregao, o seu caráter e a sua personalidade .
Para um adolescente jívaro, entretanto, pouco importariam as digressóes científicas dos antropólogos ou psicólogos;
o importante é que urna cabega reduzida constitui inequívoco
sinal de bravura e prova insofismável de adulta responsabilidade, além do que seu troféu humano protege a agricultura
e proporciona abundantes colheitas ...
10. A guerra e a caga as cabegas: P.aul Rivet afirmou
que o estado de guerra é o estado normal do jívaro, e que este
nao vive outra vida que nao a de trai\!Óes, .assaltos e ódios insaciáveis. Mesmo que tal assertiva possa ter-sido válida num
dado momento, deve, hoje, ser encarada com a maior reserva,
em que pese a autoridade de quem a formula; quase todos os
descendentes d.aqueles antigos guerreiros que primavam pela
fereza, sao, boje, pacíficos feirantes que subsistem, penosamente, num incipiente comércio artesanal ou na lavoura.
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De qualquer forma, em algumas comunidades que ainda
resistem ao avango da civiliza1_;ao, o instinto belicoso dos jívaros é burilado desde a mais tenra idade; embora o labor missionário se tenha feíto presente nas mais remotas jivarias,
abrandando, um pouco, a sede de sangue destes selvagens, é
tido por verdadeiro que os país costumam incutir nos filhos,
diariamente, durante o desjejum, ódio mortal as jivarias vizinhas. Aliás, nao seria despiciendo lembrar que, já nos primórdios da colonizagao européia, os jívaros nao estavam para
brincadeiras, pois, em 1599, brindavam, os assombrados espanhóis, com urna demonstra1_;ao de f erocidade ímpar, trucidando, num só dia, nada menos que 12. 000 brancos! E como
nao mencionar a má influencia destes nativos sobre, por assim dizer, inocentes grupamentos indígenas nao aparentados
a eles? Os "shapra", que nada tem em comum com jívaros,
aprenderam, com estes, a "nobilíssima" arte de reduzir cabe~as, e um de seus chefes, de nome Tariri, ao ser entrevistado
pelo pesquisador Rafael Girard, afirmou, candidamente, que
seu povo havia aprendido a mumificar cabegas comos huambisas, bem como trazer, a cintura, cabelos entrangados de
inimigos degolados ...
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Durante a sernana que antecede a incursao de caga as
cabegas, os jívaros se reúnem todas as noites, num grande
c~rculo firmado no interior da jivaria, quando o feiticeiro expoe seu plano de ataque. Para saberem, de antemao, o resultado d~ ~mpreitada, _contam com os bons presságios hauridos n as v1~oes provocadas pela "natema", droga extraída da
p~a~ta bat1zada Banisteriopsis caapi, bem como num .inacred1tavel consumo de cerveja.
~hega, a~~nal: o .g~a~de dia.

Sorrateiramente, p6em-se a
camu~ho da Ji~aria irumiga; levam consigo - insensatos seu~ f1lhos de cinco, sete anos, para que, também estes inocentes in~ressem na refrega e, desde ·1ogo, se acostumem com a
brutal1da~e ~os pais.
pr~ncipal desider.ato da companhia
atacante e p1lhar o ma1or numero possível de cabegas; cautelosamente, no mais diabólico silencio, cercam a moradia enor~e com o maior cuidado, pois, as supostas vítimas podem ter
instalado armadilha ~or .P.er~o, pogos cheios de espetos de
bamb~, ou arcos que d1spararao langas agugadíssimas. Além
do mais, existe a torre de vigia e muralhas de madeira contra
que nada podem as lan~as dos agressores. Para contestar
todo este aparato defensivo, nada como langar tochas sobre 0
t~to de palha da jivaria inimig.a, pois, seus defensores press1oi:actos pela fumac;a, certamente deif{arao o abrigo, podendo,
~nt~?' ser traspassados i:elas setas dos atacantes (a pontaria
a~ ]~var? .com a langa e fenomenal, sendo atestado por:, um
m1ss1onar10 que todos os guerreiros que conhecera acertavam
urna moeda de 3 cm a urna distancia de 2-5 m!) .

.º

Enquanto ª,cobertura da jivaria é consumida pelo fogo,
os agressores, ca f~ra, aguardam, nervosamente, que os defensores da comunidade agredida se decidam a sair para a
luta corpo...a-corpo. E, finalmente, saem! Este é o momento mais dramático da vida selvagem dos jívaros que ainda resistem a civilizac;ao! A primeira iniciativa de ambas as fac9oes ~ d~~golar. o feiticeiro i,nimigo, para evitar sua maligna
influencia e privar o adversario de comando. Nao há nenhuma regra q?e_ proíba um. guerreiro de matar seus parentes,
mas, a trad1gao prescreve nao ser de bom tom esta atitude.
As cabega:; dos inimigos mortos sao cortadas de forma a ser
conservado o maior comprimento possível do pescogo, em dois
talhos que formain un1 V, cujo vértice estará na mesma linha
dos ¡namilos. Vitorios?s, os atacantes abandonam, . rapidam~n1;e, o local _?.a chac112% pois sabem que se alguém conseguir escapar, nao tardarao refor<;os sedentes de vi.n ganga.
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Já se disse que os jívaros nao tem maior interesse em capturar cabeºas femininas ou de homens brancos, mas, pelo menos no primeiro caso, é de se arquitetar urna refutagao; o
notável explorador Fritz w. Up. de Graff presenciou - e permaneceu ileso - o horripilante sacrifício de urna mulher
huambisa, cuja povoac;ao havia sido atacada por aguarunas.
Os remanescentes da chacina h aviam se refugiado numa
cabana ao lado da jivaria, mas, 'º s agressores, estranh amente, n ao os atacaram. Segundo Up de Graf~, eis o que se
passou, a partir daí:
"Como o inimigo abandonara os mortos e f eridos
na sua fuga, os vencedores precipitaram-se sobre
estes, para se apoderarem dos despojos, os mais preciosos e invejáveis despojos, ou seja - as cabec;as
dos vencidos. Munidos de machados de pedra, de
facas de bambu, de conchas afiadas com areia e de
machetes de chonta (madeira duríssima), eles iam
de corpo em corpo colher os macabros frutos da sua
vitória.
·
Diga-se de passa:gem que nenhuma distinc;ao de
sexo intervém nesta sinistra prática. Mulher que
tome parte num combate ou se recuse a seguir o partido do vencedor, exp5e-se, segundo urna convenc;áo
tácita respeitada por todas as tribos, a sofrer o mesmo tratamento dos guerreiros masculinos. Fui testemunha da serte de urna infeliz huambisa que caiu
durante o combate, ferida com tres lanc;adas.
A mulher ficara estendida no sítio onde a abateram; vivía ainda mas estava impossibilitada de se
defender. Os aguarunas, com pressa de se apossa:rem de sua cabec;a, comec;am lago a horrível tarefa.
Enquanto um deles a sujeitava ao solo, outro segurava a cabec;a e um terceiro golpeava o pescoc;o com
um machado de pedra. Por último, pediram-me
emprestado o meu machete para cortar os últimos filamentos. Era um espetáculo terrível. Quando, enfim, a cabec;a ficou separada do tronco, foi junta a
outra que já nos tinham convidado a conduzir. A
menor resistencia de nossa parte equivaleria a um
suicídio.
11. Como preparar uma "tsantsa": Embora triunfantes, os agressores nao podem se considerar inteiramente a
vontade para comemorar a vitória enquanto o espírito do ini40

migo decapitado nao venha a ser, digamos, "exorcizado"; até
lá, poderá engendrar os piores malefícios. Por isto, os possuidores de cabec;as recém-capturadas logo iniciam o processo
de "purifica9ao" de seus troféus, sentando-se, completamente
desnudos, sobre estes, ao que 0 feiticeiro se aproxima de cada
um deles, pelas costas,' volta sua cabe9a para trás e sopra fuma9a de tabaco em suas narinas, iniciando o ritual da .depura~ªº mística das cabec;as-troféus, que vai, entao, se tornando
cada vez mais complicado, até que os guerreiros quedem inteiramente imunes as maldic;oes proferidas pelas almás dos
infelizes subjugados na guerra, que, resignadas, passarao a
servir os vencedores ...

,¡

Completado o processo de mumificagao das cabegas, de
que falaremos adiante! os guerreiros terao, ainda, que passar
por um período de abstinencia sexual e, acompanhado ·de seus
familiares, por urna rigorosa dieta alimentar, tudo entremeado com práticas de purific;_ac;ao das cabec;as, apaziguando os
espíritos vingativos. A coisa nao muda até o dia da grande
festa da vitória, quando os "meros detentares" dos diabólicos
talismas passam a ser, efetivamente, seus "legítimos proprietários". A festividad e. denominada "t.santsa yuoma", tem o
paradoxal condao de fazer -com que, após seu _encerrámentor
o jívaro perca todo o interesse pela cabe~a-troféu, pela qual
passou e causou tantas atribulagoes, podendo, mesmo, ser.
trocada, com algum branco, por urna faca ou um rifle, quando nao é langada, com desprezo, a um rio qua.lquer próximo
a jivaria. Poderá, mesmo, ser dada a alguma crianc;a da
comunidade, que a amarrotará em seus inocentes folguedos,
sem atinar que ·esteja, talvez. esfacelando a cabega de um
parente ...
Pode acorrer que um guerreiro, menos afortunado que
os demais, nao consiga obter nenhuma cabega, embora tenha
liquidado vários adversários; em tal caso, a eqüidade se faz
presente, pois, o desolado combatente poderá ser autorizado
a reduzir a cabega de urna preguiga ou de um macaco, cujo
valor mágico será considerado identico ao de urna cabec;a humana. Tal concepgao, aliás, se fez obrigatória, em razao dos
esforc;os das autoridades equatorianas na repressao a selvajaria dos nativos.
As mulheres nao podem participar, ~iretamente, da cerimónia de reduc;ao das cabegas; quando muito, estarao autorizadas a servir bebida aos guerreiros. Mas, na "tsantsa
yuoma", quando surgirem, ao crepúsculo, as lúgubres silhue41

tas dos cranios espetados em longas estacas voltadas para
o poente em sinal de vitória, elas poderao entoar, freneticamente, o estribilho sinistro: "Etsa litsa!" (Olhai o Sol!) e,
com seus homens, promover urna indescritível orgia ...
Quanto ao processo emprega:do na preparagao das "tsantsas", já se escreveu e disse muita coisa, sem que se chegasse
a urna conclusa.o definitiva. Os jívaros, civilizados ou nao,
relutam, ainda boje, em divulgar o segredo. De qualquer
for1na, pelo que até boje foi dado observar, a mumificagao de
un1a cabega, entre os jívaros, segue, em linhas gerais, este tramite: o operador faz urna incisao na parte posterior do pescogo, até o cauro cabeludo (alguns autores falam em dois cortes
vertic.ais, um de cada lado da cabega), por onde sao extraídos
a caixa craniana e os músculos, sendo aproveitada, apenas, a
r esultante bolsa de pele, semelhante a urna bola de futebol
vazia. A seguir, esta pega é colocada num caldeirao contendo água fervente e o extrato de urna erva denominada
"chinchipi", com o que, duas horas depois, a pele se torna mais
grossa, consistente como borracha, tomando urna cor amarelopálida. O encolhimento se produz com urna bucha de seixos
aquecidos, permanentemente substituídos por outros, menores, conforme o indique a diminuigao do troféu, opera<;ao
sempre alternada com novas imersoes deste na solu<_;ao.
O manipulador busca nao desfigurar a cabe<;a, conservando os tragos faciais da vítima e, quando a pe<;a se acha reduzida a 1/ 4 do tamanho original, passam-se tres agulhas de
madeira e cordoes vermelhos pelos lábios, de modo a uni-los
firmemente, com o que o e.spírito do morto nao mais poderá
proferir maldigoes. . . Finalmente, a cabe<;a é pintada com
carvao vegetal, tomando um tom negro-azulado, e polida (há
descri<;oes de processos de mumificagao de cabe<;as que afirmam ser tal coloragao produzida pelas próprias ervas da infusao, que, aliás, produziriam maior conservagáo da cabe<;a).
As vezes, os lábios da cabega-troféu sao apenas costurados com linhas de, mais ou m·enos, 30 cm, esporadicamente
adornadas com plumas. Com excec;;ao da cabeleira e das sobrancelhas, todo o velo facial é extirpado, sendo, as sobrancelhas, depiladas até alcangarem proporcionalidade com o tamanho da cabe<;a.
É tido por verdadeiro que os jívaros chegam a mumificar,
por vezes, nao só a cabec;;a, mas, todo o corpo do inimigo, colocando-o do lado de fara da jivaria, por acreditarem que o
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n1edonho desp_ojo atua como urna espécie de pára-raios dos
males que, porventura, rondem seus moradores ...
Quanto a conservagáo das feigoes primitivas da vítima
cuja cabega foi reduzida, talvez baj a exagero em certas narrativas; entretanto, é fora de dúvida que a vítima é perfeitamente reconhecível. O autor deste caderno observou, no Museu Tiahuanaco, em La Paz, algumas cabe<_;as preparadas por
jívaros e, a parte sua hediondez e o horror que possam realmente causar, resta, sempre, a admira<;ao pela habilidade com
que estes nativos preservam as fei<;oes originárias das vítimas.
Urna das cabegas, de um branc.o de tipo nórdico, port~va estranho detalhe - urna bela barba alourada, quase intacta,
estando, seus traeos faciais, nítidos a toda evidencia. Podemos afirmar que se aquele infeliz ºtivesse sido pessoa, de nosso
convívio, poderíamos reconhece-lo de imediato! E a cabe<;a
nao era maior que urna ameixa mirrada . ..
A primeira "tsantsa"· que aportou a Europa, em 1862, fez
tremendo furor nos n1ei.os científicos, seguindo-se, evidentemente, r emessas de outras mais. Em 1926, o Museu de Filadélfia pagou 500 dólares por urna delas e, em Paris, Londres,
Nova Jorque, as damas elegantes exibiram: durante algum
tempo, sombrinhas cujo cabo· de massa trazia, esculpida, urna
réplica fiel destas minúsculas e horrendas cabegas ...
Em 1872, um branco renegado, que vivia na fronteira do
Equador com o Peru, teria conseguido captar o verdadeiro
processo de mumificagao de cabe<;as empregado pelos jívaros;
logo depois, surgiam, "misteriosamente", cabe~as de to~o tipo
e raga, num tráfico incessante, que deve ter enriquecido muita
gente empenhada na produgao ·e m série de "tsantsas", vendidas, maci<_;amente, a pre<;os astronómicos, para turistas e
amadores de todas as partes do mundo. Houve, mesmo,
época em que ninguém se .atrevía a transitar por caminhos
menos freqüentados do Equador, pois, quem o fizesse, estaria
a namorar a morte, arriscando-se a ter a cabe<_;a dependurada,
algum dia, na sala de troféus de algum colecionador maluco ...
Aliás, a cobi<;a dos traficantes se voltou até para cadáveres
nao reclamados nos necrotérios. Havia detalhes, porém; que
sempre evidenciavam a autenticidade ou falsidade de urna
"tsantsa": urna cabe<;a reduzida pelos jívaros tem a cabeleira
crescida, os lábios costura:dos ou unidos por estiletes, a frente
comprimida lateralmente e as fossas nasais dilatadas. Todos
os pelos faciais deveráo estar extirpados, menos as sobrance43

lhas. A pele deve ser de um negro de fumo e bem lisa, e o
troféu, no conjunto, n ao apresentará adornos, com excegao
dos fios labiais .
O entusiasmo homicida dos cruéis traficantes somente
arrefeceu quando as autoridades eclesiásticas do Equador
advertiram, a possíveis intermediários ou colecionadores,
que bem poderiam se considerar excomungados, se pusessem
em prática suas intengoes. Tal medida, tomada num país
profundamente católico, nao deixou de surtir algum efeito,
em que pese, ainda hoje, surgir neste ou naquele bazar de má
fama, alguma "tsantsa" genuína. Sinistra evocaQaO de urna
selvajaria quase extin ta e - por que nao? - remanescente
nos próprios brancos civilizados que, por qualquer prego, ou
langando mao de todos os meios lícitos e ilícitos, agulam a
cobiga dos índios ou de outros brancas.

AMAZóNIA BRASILEIRA
1. Origem e localiza9ao dos mundu rucus; 2. Tipo físico; 3. A organ iza9áo social; 4. O casamento; 5. A .
vida espiritual; 6. A guerra; 7. O
"pariná"; 8. O "pariná- te- ran".
.

~

Silencio na mata. O horizon te, rubro como sangue,
recortado pelas negras silhuetas das árvores, anuncia o alvorecer. Na aldeola indígena todos dormem, após árdua Jornada de trabalho e andanga
pela selva. Subitamente ' urna
.
bola de fogo corta o ar e vai se encravar numa das chocas!
Dos arbustos vizinhos comegam a surgir demonios, horrfvelmente tatuados, em tremendo alarido! Após breve luta, o
silencio volta a imperar no local; espalhados pelo chao inúmeros cadáveres mutilados, quase todos sem a cabega. '..
Os mundurucus pertencem a familia lingüística tupi. Numa sinopse
retrospectiva sempre útil, convém lembrar que os tupis . se
estenderam, antes do descobrimento do Novo Mundo, desde o
Amazonas até o rio da Prata, dividindo-se em dois grupos, o
primeiro se assentando na Amazonia e, penetrando· pelo interior brasílico, enquanto o segundo, constituindo os guaranís, ocupou os estados brasileiros do sul e formou a principal
etnia do Paraguai.
·
1.
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Origem e localizagéio dos mundurucus:
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Na regiáo dos rios Tapajós, Madeira, Juruena e Amazon as se assentaram, entre outras tribos, os mundurucus, os
parintintins, os muras, os apocas, todas em feroz e perpétua
guerra mútua.
Na sua célebre Cor.agrafia Brasílica, Aires de Caza! con.
feria, já em 1817, a denominagáo de Mundurucania a regiáo
compreendida entre o Tapajós, o Madeira, o Amazonas e o
Juruena, em razao da supremacia militar dos mundurucus.
Hoje, . estes índios habitam o Tapajós e o Xingu.
Alguns antropólogos colocam a origem dos mundurucus
nos 1ongínquos Andes; descendentes seriam dos antis, pois
estes, cansados das freqüentes escaramugas travadas com os
poderosos quíchuas, ter-se-iam trasladado para a bacia amazónica, instalando-se na regiao do Gua poré .
Gongalves Tocantins estudou a fundo a vida quotidiana
dos mundurucús; cit~do por Henri Coudreau, .ele nos fornece
valiosos subsídios para este tópico. Os mundurucus, constata, formam comunidades agricultoras e cagadoras. A agricultura nao proporciona recursos suficientes para a mantenga
da comunidade, podendo se dizer o mesmo da caga, que, escasseando, impoe vida nómade a estes índios. E prossegue:
"Eis o que induz as famílias mundurucus a se
dispersarem durante o verao". E prossegue: "Pois
apesar de tudo, a tribo conserva-se estreitamente unida, inda que repartida em vinte aldeias".
2. Tipo físico: Os mundurucús tem peito largo e forte
envergadura, sendo extremamente musculosos. Sua cútis é
clara mas o cabelo é preto e 1uzidio, raspado a volta da cabega,' como o trazem os monges beneditinos ou os recrutas
modernos, com seu corte "a escovinha". Na verdade, o que
mais impressionava na aparencia física d~stes índios era o
minucioso trabalho de tatuagem que reallzavam no corpo,
como o leitor poderá constatar por um dos cliches que ilustram este caderno. Spix e Martius veem, nesta usanga, a
intengao, destes selvagens, de se fazerem mais assusta~or~s
na guerra, pois esta era elemento integrante de sua propria
, vida espiritual. A isto se agregue que, assim tatuados, reconhecer-se-iam de imediato nas matas ou no calor das batalhas.
As tatuagens de um mundurucu constituíam, realmente,
um trabalho artístico, sendo peculiares a ambos os sexos. No
rosto e no peito losangos bem regulares, nas costas linhas
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paralelas, da cabega aos pés. A aplicagao comegava quando
o indivíduo a ser tatuado completava cinco anos de idade. A
operagao era bastante dolorosa, e os petizes eram impedidos
de realizar qualquer movimento, enquanto o tatuador ia riscando a pele com um agugadíssimo dente de cotia. Terminadas as incisoes, enquanto a crianga berrava de dor e de medo,
era passado suco de gentpapo n as feridas, pelo que os desenhos tomavam uma cor azul-escuro indelével. As feridas inflamavam, sobrevinha febre, pelo que a criancada era tatuada
no inverno, quando a acao do calor é me~nos intensa. A
"operagao tatuagem" só ~ terminava quando o mundurucu
completava vinte anos; seu corpo. esta.va, entao, literalmente
coberto de exóticos motivos ...
Os mundurucus sabem, como nenhuma outra tribo confeccionar enfeites de plumas, apreciados por ambos os ¿exos.
Pintam-se todos com o "será", colocando na cabega o "aquiri"
(tou.c ado em palha tranc;ada e penas); furam os lóbulos das
orelhas, onde inserem um ·e stilete adornado com urna borla.
Carregam, a tiracolo, o "ichú'', estranho adorno de plumas
onde sao colocados animaizinhos vivos.
Na festa da guerra trazia.m , a cintura, o "tempeá'', espécie de leque confeccionado com penas de araras; no .antebrag.o, o "baman", arrremedo das ·modernas dragonas e, nos punhos, o "ipeá". Nao faltavam, evidentemente, o arco (iraré) i
o bastao de comando (putá) e a tradicional cabec;a humana
mumificada (pariná) , espetada, em sinistra advertencia, a
urna langa apropriada (pariná-renape) .
Cada aldeamento mundurucu
se acha fraccionado em tres divisoes ou famílias, que se distinguem, visualmente, pela cor dos ornamentos e pelo respeito mútuo: a família "apapacate" ou vermelha, a "aririchá"
ou branca, e a "iasumpaguate" ou negra. Tais adornos sao
confeccionados com plumas de araras, especialmente criadas
para esta finalidade .
A comunidade é dirigida por um cacique (tuchaua), que
compartilha sua orientagáo política com a diretriz do pajé,
por sua vez sacerdote e médico. Este f eiticeiro atua como
oráculo e exorcista, adotando, invariavelmente, em sua coreografia medicinal, as mais cómicas atitudes. Canta-nos o
naturalista Henry Walter Bates, que, errl suas andarigas pela
Amazonia, conviveu comos mundurucús, a respeito das pueris
charlatanices destes bruxos:
3.

A organizaqao social:
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"Qualquer doenga cuja origem nao é muito aparente, é atribuída a um verme na parte afetada. É
esse verme que o pajé finge extrair; sopra no ponto
da dor o fumo de grande charuto, feito com grande
mistério, enrolando o tabaco em laminas de tauarí,
e depois suga o lugar, tirando da boca o que ele pretende ser o verme. É cena de esconjuro muito grosseiro. Um destes pajés foi chamado por urna mulher da família de Joao Malagueita, para tratar de
um menino que sofria muito de dores de cabega. O
senhor Joao conseguiu ficar na posse do suposto
verme, depois de_ser executado o embuste em n ossa
presenga, e verificou-se que era longa raíz branca, de
alguma pla nta aérea. Dificilmente consentiu o pajé
em operar quando o senhor Joao e eu estávamos presentes. Nao posso deixar de pensar que ele, como
todos os outros da mesma profissao~ sao impostores
conscientes, transmitindo os segredos singelos de
suas adivinhagoes e artimanhas de geragao em geragao".
Os h omens nao moram com as mulheres, passando a
maior parte do tempo no "ekc;á", enorme . vivenda de quase
cem metros de comprimento, aberta para o levante. Esta
habitagao dispoe de ventilagao perfeita, e o ·sol penetra livremente em seu interior. Na grande casa podem residir apenas
os guerreiros e seus filhos varoes com mais de oito anos.
Donnem em redes de algodao, h abUmente confeccionadas pelas mulheres, que, por sua vez, tem que se resignar a viver
em pequenas choc;as que circundam o "ekc;á, acompanhadas,
apenas, dos ancioes, dos enfermos e das criangas de colo. Nao
podem, em hipótese alguma, adentrar a casa dos guerreiros,
embora possam, estes, entrar nas chogas de suas companheiras quando bem o entenderem ...
O casamento: Entre os mundurucus, o casamento
é desprovido de qualquer conotagao religiosa, constituindo
mero acordo entre os futuros nubentes e suas famílias. Pode
acorrer que um mancebo escolha alguma garota ainda muito
' jovem e franzina sob o ponti.) de vista da família dest.a ; neste
caso, o apaixonado varao poderá, quando muito, sustentar a
fut ura consorte, abstendo-se de qualquer insinuagao de vida
marital, até que sua amada atinja a puberdade e 0 direito de
ser esposa e mae. Eleita, a mogoila passa a ser considerada
urna mulher casada, e nenhum outro homem se atreverá a
4.
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disputá-la ao expectante marido. Ao contrário dos jívaros,
os mundurucus nao praticam a poligamia, mas, sao tremendamente cium.e ntos. . . As mulheres nao tem, absolutamente, os mesmos direitos dos homens, a nao ser o excessivo
trabalho que estes lhes impóem.
~
5 . A vida espiritual: Carú-Sacaebe é o sumo criador
de todos os seres. Das entranhas da terra fez surgir as ragas
humanas, sendo os mundurucus urna comunidade superior a
todas as outras, brancos, negros ou índios comuns. Quando
todos os homens se espalharam pelo mundo, os mundurucus,
sobo amparo da divindade~ náo tardaram a sobrepujá-Ios na
agricultura e na guerra ...
Os mundurucus jamais demonstraram medo de morrer,
em razao de sua crenga que homem ou :niulher, velho ou crianga, todo e qualquer mundurucu vai para o paraíso, espécie de
planície bela e infinita, onde se levanta um ·edifício tao grande que pode abrigar todos .q_s mundurucús de hoje e de sempre. Nao há sofrimento no além e inexiste o infemo, sendo,
este paraíso, infinitamente melhor que as delícias da vida terrena. É verdade que existem maus espíritos que perambulam pelas florestas, sob a forma de um lúgubre pássaro noturno, o "matinta-perera", mas, no paraíso, nenhum demonio
está autorizado a perturbar o repouso dos falecidos .. .
Quando morre um membro da comunidade, seus parentes
cavam a sepultura soba rede de dormir do extinto. A cova
é feíta em forma de poc;o, sendo o corpo colocad~ de cócoras,
devidamente acompanhado dos bens de uso pessoa1 do extinto.

--

A guerra:

Nos seus tempos de fastígio, os mundurucus bem justificariam a denominagao de "espartanos entre
os índios do Brasil", que lhes atribuíram Spix e Martius. Tremendamente belicosos, exterminaram vár.ias comunidades vizinhas, e nunca admitiram que outra tribo viesse lhes disputar
a supremacía política e militar. Consta que houve casos de
expedigoes bélicas de mundurucus viajarem cerca de 2. 000 km
para atacar remotas povoagoes, cuja única culpa era nao gozarem da simpatia dos terríveis cortadores de cabe~as ...
6.

Seus mais aguerridos adversários eram os índios parintintins e os araras. Votavam ódio mortal aos primeiros, e a
recíproca, por sinal, era inteiramente v~lida. Acreditavam
que os parintintins ao pilharem um mundurucu a sós, na
floresta, devoravam-no vivo, como o faria urna onga. . . Com
os araras, os mundurucús jamais levaram vantagem; a riva49

lidade entre estas duas tribos fez com que a técnica de guerra
de ambas se aprimorasse bastante; o "estado de sitio" era
urna constante, e os quartéis, em perene prontidao, a qualquer momento poderiam come~ar a despejar guerreiros dispostos a tudo, despertados, na calada da noite, pelo silvo
agudo e providencial dos turés (sirenes) de atentas sentinelas... Os araras costumavam dar trabalho para os mundurucus durante a noite, pois sabiam que eles tinham por hábito
lutar apenas durante o día.
Conta-se que, para manter seu prodigioso vigor físico,
necessário as suas freqüentes razias, os mundurucus nao con1iam pirao de mandioca nem gozavam das delícias do paricá.
Na guerra, as mulheres eram obrigadas a acompanhar os maridos, carregando todo o equipamento. Urna tática militar
muito empregada pelos mundurucus consistia em formar um
cerco a aldeola visada, esperando, pacientemente, a primeira
carga de flechas do inimigo. Quando, finalmente, isto ocorria, as setas eram apanhadas em pleno ar, com indescritíveis
habilidade e coragem, pelas mulheres, e as que passavam pelas abnegadas amazonas, nada obtinham de prático, pois, delas os guerreiros se desviavam com precisao diabólica. Esgotado o primeiro canhoneio inimigo, imediatamente desferiam
sua primeira carga de flechas, sempre municiados pelas companheiras. Durante a refrega, o "tuchaua" transmitia suas
ordens através do "turé", soprado por seu imediato.

\

Podia ocorrer, também, urna ,investida a sorrelfa, no que
os mundurucus eram mestres. Descobrindo rastros de _seres
humanos, estudavam, com faro agugado e muita prudencia,
qualquer vestígio das vítimas, até localizarem seu acampamento. Faziam o cerco e aguardavam, silenciosos e pacientes, o alvorecer. Quando a madrugada se fazia anunciar,
trazendo as primeiras luzes do dia, um dos atacantes atirava
urna seta impregnada de breu inflamado contra um dos tetos
da aldeola. Era o sinal convencionado; todos os mundurucus
saíam do mato em desabalada carreira, langando horríveis
gritos de guerra. Os ocupantes das chogas, ainda atordoados
de sono e de surpresa, apareciam, cambaleantes, sendo, imediátamente, traspassados por agugadas langas de taquara. Os
homens eram liquidados, as mulheres e criangas trazidas em
cativeiro.
!. ~ (
O horroroso costume de mumificar cabegas humanas conferiu, aos mundurucus, a denominagao "pai-quice" que lhes
atribuíram outras tribos, expressao cujo sentido literal é
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"pajé-facao", mas que, figurativamente, · expressa, de fato, a
idéia de "cortadores de cabegas". Quanto ao rapto de mulheres e criangas levados a efeito por estes índios, nem sempre
era objeto de satisfa~ao de um apetite sexual, pois o fenómeno, comum em qua.se todas as sociedades primitivas, revela a
intengao de obter escravos. A seguirmos a: orienta~ao de Sumner, veremos que, nas comunidades atrasadas, as mulheres
nada mais sao que "um ativo económico, por via do trabalho
que realizam e das crian~as que dao a luz".
"No triunfo - dissertam Spix .e Martius - nao
poupa o mundurucu nenbum inimigo do sexo forte.
Logo que ele o prostra no chao, com a flecha ou com
o dardo, que nunca sao e~venenados, toma-o pelo
cabelo e, com urna faca curta de bambu, talha-lhe
os músculos do pescogo e as vértebras, com tal habi1.idade, que a cabega é separada num instante.
Segundo Caza!, por causa desse bárbaro costume os
mundurucus pelos outros silvícolas sao denominados
de pai-quicés, isto é, decepadores de cabegas. A cabega, assim conseguida, é entao objeto do máximo
cuidado por parte do vencedor. Assim que este se
reúne aos companheiros, acendem fogueiras, e o
cranio, depois de retirados os miolos, músculos, olhos
e língua, é chamuscado sobre urna estaca; días se- .
guidos é lavado com água, depois de molhado em
azeite de urucu, e, finalmente, posto ao sol, para
secar. Depois de completo endurecimento, enchemno, ·e ntao, com algodao de cor, colocam-lhe olhos
feitos de resina, p6em-lhe dentes, enfeitando-o, por
fim, com um gorro de penas. Assim preparado, 0
hediondo troféu torna-se inseparável ornato do vencedor, que o leva consigo a ca~a e a guerra, pendurado por um fio e, quando dorme a noite, no rancho
comum, ou está de dia ao sol, ou quando fuma, coloca-o perto de sua rede, como vigia".
Abordaremos, mais adiante, este processo de mumifica~ao
empregado pelos mundurucus.
1

7. O "pariná": Assim era denominada a cabe~a humana capturada na guerra e mumificada com perfei~ao.
Desde já, frisamos que nao apenas as cabegas inimigas eram
conservadas; também os mundurucús tombados em campa..
nha tinham a cabe~a, ou qualquer membro, seccionado pelos
próprios companheiros, que traziam o despojo para a aldeia
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e, com o maior carinh() e veneragao, mumificavam-no e colo.
cavam-no em lugar reservado as armas e troféus do defunto.
O "pariná" era o mais cobigado troféu que um jovem
mundurucu podia ambicionar. Quais eram, afinal, os detalhes que caracterizavam o seu preparo? A parte a valiosa
dissertagao de Spix e Martius, há pouco transcrita, sempre se
pode acrescentar algo mais a respeito.
Tao logo posto em sossego, o mundurucu v.oltava a sua
atengao para a feitura do "pariná". Comega va por arrancar
os dentes a cabega recém-capturada, guardando-os zelosament e, pois seriam empregados na festa denominada pariná-te-ran,
cinco anos depois, e da qual falaremos adiante. Com urna
faca de bambu extraía os Olhos e toda parte óssea ou carnosa.
Como urna bolsa vazia, a cabega era untada, interna e externamente, com óleo de "capara" (planta cujas folhas fazem de
copos para se beber água) e recheada com estopa, raízes aromáticas e penas. O artífice procurava evitar que o t roféu
ficasse desfigurado durante a operagao, refugindo a peculiar
conformagao facial da vítima. E.m seguida, a cabega era
posta num fumeiro , onde ficava a secar. Ao ser absorvido, o
óleo fazia com que o troféu diminuísse de tamanho, senda
a bucha retirada paulatinamente, até o ponto em que a pele
nao se contraísse mais. Entao, furavam-se os lábios, que
eram unidos por fios de algodao, de onde pendia um. ornamento.
A parte inferior do pariná era perfeitamente lisa, tendo,
ao centro, urna abertura circular ou oval. O_ t roféu era dependurado por urna corda que passava pelo alt·o do cranio,
sendo conservado num fumeiro para se evitar a ac;ao de insetos. Adquiría, com o passar do tempo, um negrume permanente. Nas grandes festividades, era exibido, orgulhosamente, por seu proprietário. Frise-se que, embora ricamente
adornado e conservando, como a "tsantsa" equatoriana, os
rasgos faciais da vítima, o "pariná" nao tinha, absolutamente,
a mesma durabilidade.
8.
'

O "pariná-te-ran":

e pela seguranc;a da comunidade. Ao cabo deste período,
era r ealizado o "pariná-te-ran", quando a cabega-t roféu, paradoxalmente, perdia todo o valor, pela extingao dos privilégios que, anteriormente, conferia a seu proprietário.
A parte sua crueldade e costumes brutais, os mundurucús sobrepujaram, em senso comunitário, in úmeras t ribos.
Assim, quando por m otivo de ferimento na guerra, o mundurucu se via impedido de trabalhar, a tribo era abrigada a
susten tá-lo por toda a vida, como retribuigao a sua cor~gem
e desprendimento; com maior razao, quando o guerreiro morria em combate, sua família passava a receber urna pensao.
Era curiosa a forma pela qual a comunidade reconhecia tal
direito: o combatente ou sua viúva recebiam urna mantUha
de algod ao ornada com os den tes extraídos de urna cabega
inimiga. F osse o ferido ou a viúva o detentar da mantilh a,
deixava de trabalhar e passava a ser sustentado pela tribo.
Atualmente, engolfados. pela cultura do branca e reduzidos a pouco mais de mil indivíduos, quase n ada mais resta dos
antigos mundurucus. Praticamente inexistem suas mais características t radig6es: a t atuagem que lhes desfigurava o
carpo e a c~a as cabe<;as. No dizer de Henri Coudreau , estes
selvagens "nao sao mais os terríveis mundurucús. Par a a
populagao civilizada do Tapajós constituem apenas os campi n eir os, os car a-piretas, os cabegas-peladas. No seu declínio
a horda nao é mais para ninguém, inesm o para a s pequenas
t ribos vizinhas, motivo de susto". E sentencia: "Daí a cair
no desprezo nao vai mais que um passo, que os últimos mundurucus n ao tardarao a dar" .

O guerreiro que _chegasse a pos-

suir dez cabegas inimigas, por ele próprio conquistadas nos
campos de batalha, estaría cotadíssimo para se tornar um
novo· "tuchaua" . Apenas urna cabega, entretanto, já era o
bastante para que seu proprietário tivesse o privilégio de ser
sustentado, durante cinco anos, pelo resto da tribo, espécie
de tributo ao valor de quem zelava pelas tradigoes guerreiras
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Figura mitológica portando cabeyas-troféus ( Cerdmica Nazca)
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Caber;a mumificada pelos maoris da Nova Zeldndia.
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"Tsantsa" ots caber;a mumificada pelos jívaros do Equador
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"Pariná" ou cabeya mumificada pelos mundu.rucus da Amazónia bra.sileim
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Indio mundurucu
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