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Diretor do Museu Paullsta, S. Paulo

~·

·· o .medo, apesar de seus aspectos biol6gicos ligando o

gen~

·ro humano aos animais, nao deixa de assumir, entre n6s, c;iracteres que, tradicionalmente, variam de povo para povo, isto e,
caracteres culturais. Diferen<;as socialmente determinadas existem
tanto na exterioriza~ao do m~do como tambem nas suas caµsas.
Em certas culturas nao fica bem demonstrar o medo; em outras, nada impede de ex:bi-lo. Ha povos e epocas culturais que se
comprazem em ver as mulheres habitualmente atemorlzadas, estabelecendo contraste com a serenidade dos varoes. Em muitas
tribos sul-americanas, as indias facllmente choram, tremem, gritam e gemem por causa de qualquer perigo, real ou suposto, ficando ou fingindo-se, ainda, particularmente assustadas por determ!nadas dan~as de mascaras e outras cerimonias realizadas
pelos homens. (1) Goethe, no "Fausto", ao fazer Margarida desma!ar exclamando "Nachbarin ! Euer Flaschchen !" ("Vizinha, vosso frasquinho!")' alude a um costume da epoca, bastante divulgado na Europa. Que essas manifesta~oes de pavor na;o sao determinadas pela natureza, mas pela cultura, e demonstrado pela europela moderna que nao anda mais com frasquinho de cheirar. A
respeito da real constitui~ao fem:nina talvez convenha lembrar,
ainda, que, segundo um inquerito especlalizado, durante os bombardeios de Londres na segunda guerra mundlal, multo mais homens que mulheres desfaleceram pslquicamente. (2)
Em certas culturas a morte e temida; em outras, nao. Cir( 1)
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cunstA.ncias pr6prias a produzlr, em determinadas sociedades, sentimentos de Insuflciencia e, em consequencia medo, faltam em
outras. o chamado "medo lmaginario" (3) que crla fantasmas, e
comprovado na malor parte dos povos-naturats, llmitando-se entre os povos de linguas europelas, geralmente, as camadas socials
menos esclarecidas.
Os Tapirape dlstinguem-se de outras trlbos sul. . . americanas
por exteriorizarem o medo em ambos os sexos, pela frequencla e
facllidade de exterioriza~ao e pelo sem-numero das causas do medo.
A naturalidade com que, em varias ocasioes, Kamairah6, o lider
tapirape mais lmportante me disse: "Akyitie," "Tenho medo," so
comparavel a maneira quase automatlca de usarem os Tapirape
a interjei~ao "Aky" ao sentir qualquer dor, ate mesmo a de uma
plcada de mosquito, me fez pensar I!ao raramente no contraste
apresentado em tudo isso pelos indlos que conheci no Chaco paraguaio, por exemplo, na aparente impassibllidade dos Xamak6ko. J.t verdade que os Tapirape, com a mesma facllidade com que
se assustavam, se acalmavam outra vez. Poucas palavras mlnhas
bastavam para fazer Kamairah6 rir de novo, falando de outra cousa, despreocupadamente, com sua mulher. Tive a impressao de
que entre os indios chaquenhos as emoQoes penetravam mais fundo, enquanto que entre os Tapirare, nao passavam de leves circulos na superficle duma lagoa na qual se jogou uma pedrinha, circulos que logo se perdem ao longe.
Mas entre estes indios tupi da bacia do Araguaia, a exteriorlza~ao do medo nao se lim1ta a interjelQoes. Vemo-la expressa
em atitudes e institu1Q6es. Sentimo-la, embora mascarada, no rlso
maquinal com que, desde pequenos, costumam enfrentar aquele
que lhes fala, e em outros aspectos da sua obsequiosidade.
Estava o medo presente na formaliza~ao das rbcas cheias de
6dio, formaliza~ao essa que obrlgava os adversarlos a evitar contacto direto. Tinham de permanecer escondidos um do outro e
nao lnterromper a fala do antagontsta, mas s6 responder quando
este silenciava. A tardinha do dia 27 de junho de 1935 surgiu
uma dessas brlgas. Kamairah6 estava deitado na rede, de olhos
abertos, e nao respondeu ao ser chamado por varlas pessoas. Maninoh6, o homem mats velho da casa vlzinha comeQa a xingar. tle
esta dentro de sua casa. As entradas das casas estao dispostas de
tal maneira que do interior de uma delas nao se a.vista o interior
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da outra (4). A mulher de Kamairah6, do lado de fora, tendo-se colocado entre as duas casas, sem se voltar para n enhuma delas, fita
a casa-dos-homens no centro da aldeia e responde a Maninoh6
com extraordinaria gravidade, aparentando calma na voz e nos
gestos. Trata-se de um assunto de pajelanc;a. Maninoh6 parece
provocar. Os outros presentes continuam ocupados em seus afazeres habituals, sem rir e sem falar. Depois de algum tempo, a
agressividade de Maninoh6 parece aumentar. A mulher de Kamairah6 voltou para junto do marido e o homem mais velho de sua
casa se poe em pe perto da entrada, mas do lado de dentro da habitagao, tendo o tacape na mao e xingando violentamente com voz
alta e mon6tona. Quando termina, reina por alguns instantes um
profundo silencio. Depois. o outro replica no mesmo tom. Nunca
um interrompe o outro, regra essa igualmente observada nos duelos de palavras das mulher·es Tapirape bem como de outras tribos
sul-americanas (5). A briga entre os do1s homens, um sempre escondido do outro, durou ate ao escurecer. A alta noite, o velho da
casa de Kamairah6 a qual eu tambem habitava, pediu minha lampada eletrica e fol com sua mulher buscar agua, fazendo uma volta grande para evitar a proximidade da casa de Maninoh6. Estas preocupagoes - lampada, companhia e trajeto - revelavam
bem o medo que tinha do antagonista. Supondo que o medo tenha contribuido para criar a instituigao das rixas formalizadas, podemos
considera-lo fator de socializagao. Mas sera meramente padrao
de comportamento tribal ou tambem medo o que leva a vitima
de um furto a abster-se de qualquer reac;ao exteriorizada? Frequentemente observei que o furto de alguma cousa obtlda dos
brancos, por exemplo, um colar de contas, se torna imediatamente conhecido em tOda a aldeia; mas o roubado sofre calado,
sem dar qualquer demonstragao e nao tenta vingar-se.
Como instituic;ao que e, essencialmente, produto do medo, apresenta-se a dos pajes. Inexistente em certas tribos sul-americanas, pouco desenvolvida em outras, e de importancia tao grande
para OS Tapirape que estes me informaram terem determinados
grupos locals seus renunciado a sua independencia, unindo-se
aos habitantes de outra aldeia por causa de nao mais ter havido
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mecllco-felticeiro entre eles (6) . Toma-se lsso acreditavel quando
Charles Wagley (7) cita a declara<;ao de um de seus informantes
segundo a qual todos os Tapirape morreriam se nao existissem
pajes. No cllzer do mesmo autor (8), "o malor prestigio que a cultura tapirape oferece converge para o paje." Significa isto que o
prlmeiro lugar na sociedade taplrape pertence aquele que defende
todos do constantemente temivel: os perlgos do mundo sobrenatural.
E o medo coletivo que lhe da este status. Mas o seu contacto facil
e continua com as forc;as da destruic;ao torna o paje. por sua vez,
igualmente temivel e com isto, exposto, ainda, a outros per:gos, a
perigos que nao chamariamos de sobrenaturais. Quando mortes
ocorr·e m na aldeia, e especialmente varias dentro de curto tempo,
e comum atribuir-se a causa a um paje e assim multos pajes acabaram assasslnados. Pois e tambem o medo coletivo que. em tais
casos, estimula um Tapirape a defender a comunidade contra a
suposta ameac;a, matando o paj e suspeito de ter-se tornado f elticeiro ruim.
Conquanto, tamben1, en1 I'.elaQao a instituic;ao dos pajes, 0
medo aja como fator de socializac;ao, conjurando per:gos para a
vida da tribo, nao podemos afirmar o mesmo acerca do medo que
cria em muitos Tapirape uma disposic;ao para adaptar-se complacentemente ao branco. Durante a minha estada, em 1935, na aldeia Tampiitaua, eu podia nitidamente ct:stinguir o grande grupo dos timidos liderados por Kamairah6, recebendo de brac;os
abertos tudo o que vinha da nossa civilizac;ao, e um grupo menor, composto de gente decidida e valente, que nao queria saber de nada conosco. Nasceram, assim, duas correntes opostas
na "politica do exterior" e, com isso, germes da desintegrac;ao
tribal.
Das causas diretas do medo quero mencionar as seguintes:
Os Taplrape ficaram aterrados pela minha ralva ao ver um homem bater na mulher. Relatar este caso e confessar um comportamento etnocentr:cissimo e, portanto, de nenhum modo etnol6gico. Mas sou de opiniao que para ser etn6logo e preciso
tambem saber deixar de se-lo em certas situac;oes. Pois bem: ao
sol do meio-dia, em 15 de julho, percebo que atras da maloca
em que eu morava com Kamairah6 e ·mais trinta indios, esta o
atletico Inamoreo, de cerca de vinte e dois anos, surrando uma
(6)
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mulher. Com chibata e a prancha do facao ele bate na sua esposa. Ela e tao pequena e dellcada que parece crianc;a ainda, apesar de ter, talvez os seus vinte anos. Corro para la, metendo-me
de peJ:'.meio. A mulherzinha chora desesperadamente mas nao se
afasta. O homem tenta puxa-la para dentro de casa que e a casa
deles e a minha tambem. Ela se debate. Ai ele entra em casa.
Ela, por fim, segue-o. ·E u entro tambem. O homem tern o facao
na mao. Eu tenho· as maos livres, mas ·estou preso a minha educagao, sou a arma dela e ela e a minha arma. Digo a Inamoreo que
nao se bate em mulher como se fosse cachorro. (Refiro-me a
este animal porque entre os Tapirape, frequentemente, s6 com
pauladas pode ele ser impedido de almogar com a gente.) Inamoreo xinga e sua mulher soluc;a. Explico, entao, a todos os presentes que bater na mulher nao e· cousa boa e quando mais tarde estou sentado junto com o casal Kamairah6, conto-lhe que se
um branco bater na esposa outro branco o mataria com revolver.
Acrescento em tom de br!ncadeira: Se tu, Kamairah6, bateres
em tua mulher, eu hei de matar-te com o meu revolver. Com
estas palavras, afasto-me.
Depois de algum tempo, Kamairah6 passa perto de mim com cara preocupada. Aonde vais? pergunto. Sem sorrir ele responde: Tenho ·medo de ti. Abrac;o-o, beijo-o impetuosamente a modo tap!rape, isto e, esfr.e gando o meu
nariz no dele, mas tudo isso em vao. Espera pacientemente ate
que eu o deixe, continua a andar, dlz baixinho aos homens e mulheres pelos quais passa, que esta com medo de mim, do branco
que costumaria matar a bala aqueles que batem na mulher. Sej a-me permitido observar, aqul, que sempre andei desarmado entre os Tapirape, tendo guardado, como Kamairah6 bem o sabia,
o revolver na minha rede-de-dormir pendurada ao lado da sua,
e mesmo ai o revolver estava a mao somente a pedido do pr6prio
Kamairah6 a fim de garanti-lo contra u1n eventual ataque noturno dos indios Kayap6, os mais temidos vizinhos. Kamairah6
entra en1 sua casa e logo se faz ouvir de la agitado e Iongo falat6rlo. Com a rapidez do raio se espalha pela aldeia a notic:a de
que Kamairah6 esta, com medo de mim, deitado na rede, e que
eu mataria com revolver os homens que batem nas esposas. Uma
inulher de mela-idade se aproxima de mim, dlzendo: "Tenho medo
de ti." Asseguro novamente que nao sou ruim, que, pelo contrario, sou muito bonzinho, e para prova-lo, abrac;o cordlalmente
um homem que esta a seu lado, para nao precisar abra<;ar a ela
pr6prla. Ao meu companheiro ingles que neste momento chega
perto de mim, digo: Certos pesquisadores que f oram mortos pelos indios com que conviveram, como, por exemplo, Boggiani ent:r;e
os Xamak6ko, foram assassinados simpJesmente por medo . Ai,
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como se tivesse compreendido minhas palavras, o homem que
acabo de abra~ar pergunta se os Xavante de f ato tinham morto
o branco de nome padre Joao e se o teriam liquidado de borduna. Nao. set de onde o Taptrape tinha recebido esta informa~ao
e se sua pergunta representava uma r1ea~ao ou apenas mera conversa. O que set e que nao poderla ter entendido o meu comentarlo acerca dos assassinatos por medo. Uma hora mais tarde, vejo
Kamairah6 Ir ao c6rrego, Ievando dois chocalhos de caba((a que
obtivera dos vizinhos Karaja, sem nunca, porem te-los usado. Vou
atras .dele e pergunto o que pretendia fazer com os chocalhos. E:le
explica que estao sujos e quer Umpa-los com agua, acrescentando:
"Quando fores embora e eu fl car aqui, os chocalhos irao contigo."
Continua com a cara abatida. Alias, todos se n1ostram deprimidos
e quando entro em nossa maloca, na~ sou saudado como de costume com a amigavel exclama':(ao: Chegaste! Mas, olhando para este
ou para aquele, logo recebo um sorriso amavel. Mesmo a noite
Kamairah6 ainda diz ao companheiro ingles que continuaria com
medo de mim e quando este 0 tranquilizava confirmando 0 carater de brincadeira da minha amea~a, e convidado imediatamente,
em pagamento deste consolo, por Kamairaho para coiner bananas e por outros da maloca, para beber cauim. Entretanto, Inamoreo, que bateu na mulher, ja voltou a dormir pacificamente
com ela na rede e explica mais tarde que a tinha surrado so com
a flecha - o que nao era verdade. Convido Kamairah6 para um
jantar de veado e cara. :m1e come bem, mas com ar preocupado,
queixando-se de dor de cabega. Recebe aspirina.
:E preciso considerar que o descrito medo talvez fosse motivado menos pela amea':(a com o revolver do que pela maneira agitada com que eu manifestara minha Ira, que contrasta com o
comportamento dos Tapirape. Mesmo a mulher de Kamairah6 que
costumava xingar muito, sempre o fez com voz mon6tona e aparentemente calma, ao contrario, por exemplo, das mulheres karaja que grltam desenfreadamente. Convem mencionar, porem, que
os Tapirape ficaram tambem com medo do ingles, quando uma
mulher lhe furtara boa quantidade de azeite de cozinha, botando-o nos cabelos, e quando caes lhe rasgaram a toalha. E o meu
companheiro era menos explosivo que eu !
Causas mais graves do medb sao OS ataqµes dos Kayap6. Ja
mencionei que, por isso me pediram que dormisse armado. Quando um
boateiro fala em aproxima~ao desses indios. toda a aldeia fica
logo em alvoro~o. E com muita razao, pois em 1947, logo depois
da minha segunda visita aos Taplrape, aqueles belicosos vizinhos
assaltaram a. aldeia, saqueando e queimando-a, matando mulheres
e raptando outras.
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Medo foi provocado tambem pelo eclipse lunar em 15 de junho de 1935. Quando, a noite, fui acordado com as palavras "txahy
vuy": lua sangue, todos mostravam-se abatidos, falando os homens com voz baixa. De fato a lua parecia vermelha-escura como
sangue recem-coalhado. Ainda no dia segulnte, todo o mundo estava preocupado com o fenomeno, vendo nele um mau augurio de
carniflcina.
Mas enquanto o eclipse foi causa incomum do medo, havia
outras causas deste a qualquer momento e em qualquer Ingar, porque o Tapirape vive rodeado de espiritos malignos. Eis aqui o denominado "medo imaginario" a cujo respeito Mira y L6pez (9)
observa que "ate os mais valorosos guerrelros, capazes de lanc;ar-se a descoberto contra uma muralha de fogo ou de lanc;as, retrocedem espavoridos ante a suspeita de um inimigo tenue e invisivel." Realmente, o Tapirape que enfrenta a onc;a s6 com arco e
tacape como tlve ocaslao de observar, e que nao teme a morte,
como frequentemente me afirmaram, horroriza-se com a existencia das almas dos mortos e de outros seres ruins. Nao e s6 a alma
de um falecido paje que aterra. Conheci um carinhoso pal que flcou amedrontado da alma do querldo filho quando esta crianc;a
estava morta. E quern nao e paje tem medo de sonhar durante o
sono, pois durante o sonho viaja pelo perigoso mundo sobrenatural. E nao raro, a noite, rapazes que queriam tomar agua no c6rI°'ego pr6ximo me pediam para acompanha-los, pois havia s!do visto um fantasma tomando banho. Infelizmente, todas as vezes que
eu la chegava, o espirito tao asseado ja se tinha ido embora. Frequentemente os rapazes cantavam em voz alta ao irem ao c6rrego a noite, sobrepujando, asslm, o n1edo, como observei na Europa,
quando crianc;as lam buscar alguma cousa na adega escura.
Embora nao tivessem os Tapirape reagido, de modo algum, contra o medo que lhes causara o eclipse, nao se mostravam sempre
tao passlvos em rela~ao ao medo que lhes inspiravam os brancos,
os Kayap6 e os espiritos. Quando o meu companheiro Ingles adoeceu, nao hesi tarara em exigir a sua partlda e quando uma menina
da maloca em que me havia hospedado, caiu enferma, os que me
rodeavam mostravam um ar amea~ador como se fora eu o autor
inagico do mal. Ao medo que os Kayap6 lhes inspiravam, se opunham nao s6 segurando tacapes nas danc;as notumas coletivas,
mas tambem parodiando estes vizinhos numa pantomlma que representava um suposto ataque a pacificos Tapirape. O medo dos
espiritos deu nao s6mente a grande lmportancia ao paje, protetor

(9)
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oficial contra eles> mas colocou tambem na mao de cada Tapirape
um ti~ao que este aglta incessantemente quando> de noite tern de
sair da maloca para satisfazer as suas necessidades.
Asslm> tambem j>ara OS timidos Tapirape> a Vida e luta> a~ao e·
rea~ao, medo e ira. E este povo cheio de medo e.o mais alegre que
encontrei na minha vida, e Kamairah6, o pessimista que mats do
que qualquer outro declarava ter medo, tinha toda vez que eu o via
acordar de manha, um sorriso feliz no rosto.
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