Os yanomami vivem em plena floresta em pequenos grupos itinerantes, de cerca de quarenta pes"soas, que a cada etapa constroem uma grande casa
onde vivem em comum. O centro aberto dessa
grande casa circular é como que a pra~ da aldeia,
o árculo dos fogos.
Esta é uma cronica do banal e do excepcional, que
registra os jogos e as violencias do amor nas redes
acolhedoras, o acesso aos espíritos através da droga inalada das sarabatanas, a paixao dos guerreiros com ornamentos na cabe~ e pinturas no corpo,
que espreitam o surgimento da presa.
Neste livro o autor nao enfatiza apenas a rudeza e a crueldade desta civiliza~o, ou as qualidades ''positivas'' dos índios, como a riqueza de
sua vjda social, a liberdade de sua moral, a complexidade de seu universo religioso. Seu grande
mérito é tra~r um retrato imparcial da sociedade
yanomanu.•

Jacques Lizot

FEITOS E DITOS
DOS INDIOS YANOMAMI
~

Jacques Lizot é um dos mais renomados antropólogos franceses. Vive
entre os yanomami há mais de 15 anos e foi em plena floresta que escreveu este livro.
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Prólogo

O estrangeiro partira dizendo:

.TaoddasBas fotos) sáo do autor. ex_c eto as das pp. 127 e 174 que sa-o de
el u _e ourque ot.
·
.
.• .

- Mae; vou ca~ar porco-do-mato.
- Vá, filho, .e mate muitos.
Ele tinha f~ito várias flechas finas de bambu e molhado as pontas
no curare. ·oej>ois, tinha ido até urna. rocha _escarpada, chamada de
"pedra da mulher que está tendQ suás regras"' onde cortara um tubo
oeo, para fazer urna sarabatana. ·Era um galho muito fraco, nao ia
fazer a sarabatana para durar muito.
Depois de pronto, embrenhou-se pela floresta e andou por um
bom. tempo, até que o ruído de golpes surdos chamou sua aten~o .
. Seguiu <.> ruído e aproximou-se silenciosamente de um yanomami,
que batia etn um tronco gr.osso a casca dos frutos silvestres que tinha
amontoado a seu lado. O estrangeiro ficou escondido atrás do mato;
ficou espiando dura~te r:nuito teJ_llpO, antes de enfiar um dardo na
sarabatana. A lasca de bambu voou e ·foi se enterrar no olho do
índio. O matador esperou até sua. vítima morrer, para entao carregá-la nas costas.
Sua mae estava grávida. Quando o viu chegar devagar, andando
como" quf!m carrega muito peso, gritou, alegre:
-Ah! Meu filho matou .um ¡)orco-do-niato!
Ela ficou radiante: adorava carne humana. Cortaram o corpo
·
e cozinharam os peda~os. Vivia com eles um rapaz, ninguém sabia
quem era. Quando a ca~e ficou pronta, comeram golosamente, até
ficarem satisfeitos. Logo só restavam ossos e, quando foram jogados
fora, emitiram um som estranho. Algo como: tererere... Dava para
·
ouvir por toda a vizinhan~a\ ' '
E~quanto isso, na grande casa circular, os yanomami estavam
ficando· preocupados com urna ausencia longa demais. Quando saíram a·procura do companlieiro, estavam desconfiados da on~a. No
come~o nao acharam nada, mas depois come~aram a descobrir vestígios; arbust<;>s .recém cortados, pegadas, cascas espalhadas e frutos
abandonados.
E viram
também
outras marcas: as do matador. Eram
.
.
.
.marcas _profundas nos · ~ugares onde o chao era mole. Seguiram as
··pegadas e chegarani acasa do estrangeiro. O monte de ossos deixou1

PRÓLOGO

O CÍRCULO DOS FOGOS
\

os a~errorizados : compreenderam imediatamente qual tinha sido o
destino do companheíro. Prepararam-se para o combate. fixaram
as pontas agudas nas flechas e se· dispersaram. O estrangeiro defendeu-se com a sarab~tana: As ~echas estalavam ao serem lan 9adas.
M~taram o .estrange1ro e 1nvaduam a casa . Aove-los, a mulher ficou
do1da de ra1va, arrancou os colares que trazia no pesco90 e as contas
se espalharam pelo chao.
Um d~les tomou a estrangeira por esposa. O menino foi adotado
e cres~eu entre. eles,. e acabou sendo considerado como um deles .
.Um d1a, o m.en1no d1sse q~e queria buscar pedras de fogo e queria
que um me.n1no yanomam1 fosse com ele·: sua inten9ao ·era come-lo
quando estivessem longe . Foram para o lugar onde havia as tais pedr.a s e come~aram a desenterrá-las. Entao ele escolheu urna bem
af1a~a e golpeo.u com toda a for~a a cabe~a do companheiro, até
mata-lo. Cortou o corpo em pedacinhos, cozinhou-os em folhas e
só voltou a grande casa comunitária depois de comer tudo . E stava
empanturrado de carne humana. Ao ver que ele voltava sozinho
a mae do menino perguntou:
- Onde está o meu filho?
O pequeno.es~r~ngeiro nao disse nada. Depois, como resposta,
· t~cou os dentes 1nc1s1vos como indicador. No come90 ninguém acred1tou: Alguns homens adultos pediram que ele os levasse ao local
do fe1_to: E~contraram galhos queimados, folhas calcinadas e sinais
abonunave1s. Toma~o de dore de fúria , o pai da vítima decapitou
o pequeno estrangeuo.

· . . Esse relato dá Úma idéia de como os yanomami veem os seus
v1z1nhos e os estrangeiro~ em geral -. ín.dios ou brancos - , freqüentem.ent.e. acusados de cnme de can1bahsmo. O etnocentrismo, tao.
pre1ud1c1al ao_s nossos estudos e tao difícil de evitar, nao é de modo
algum urna atttude própria das civiliza9óes da máquina, convencidas
de sua pret~nsa.superioridade: é encontrado por toda parte , contanto
que se esteJa ,d~spo.sto a reconhece-lo. Para se perpetuar no tempo
e m~nter a log1ca in_terna que lh~ permite existir, toda civiliza~ao
precisa se aut?valonzar e, . para 1sso, depreciar suas vizinhas, por
po~co que se1a. Talvez seJa essa, a .razao desse sentimento quase .
~n1versal. Na verdade, um grupo etn1co que tivesse dos outros urna
1mage~ -! avorável demais seria obrigado a operar as transforma~óes
~ecessana~ para acab~r com urna contradi~ao insuportável. As vezes
e esta a ongem daqutlo que chamamos de acultura9ao.
2
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Torna-se assim mais fácil compreender a tendencia dos grupos
étnicos a se autodenominarem com termos que, em sua língua, querem dizer simplesmente homem, gente, ou algo desse tipo. Este é
precisamente o sentido da palavra yanomami. A etnia é o ponto
central do universo humano, é a humanidade por excelencia, em
torno da qual tudo deve necessariamente gravitar, para onde tudo
deve convergir. Para um yanomami, tudo o que nao pertence ao
seu próprio mundo sócio-cultural é obrigatoriamente estrangeiro, nabe. As palavras yanomami e nabe ao mesmo tempo se completam
e se opóem . Os nabe sao, em primeiro lugar, os índios de outras
etnias, mas também os mesti~os e os brancos, todos confundidos
numa mesma categoría, reservada aos seres que nao merecem ne.n huma considera~ao; sao eles também os inimigos, pois, de fato, .o estrangeiro é um inimigo em potencial, que só serve para roubar e atacar,
objeto de zombaria, relegado ao nível de sub-humanidade ao mesmo
tempo desprezada e temida, responsável pelos crimes mais horríveis.
E natural , portanto, que os yanomami acusemos estrangeiros,
os brancos, de algo que para eles constituí urna verdadeira abomina~áo, um crime hediondo: comer carne humana. Seu pensamento
religioso e seu universo mítico sáo marcados por essa amea~a constante, essa sombra inquietante: a antropofagia, real ou simbólica.
Para os yanomami, a morte é sempre concebida como um ato caníbal,
acontece quando a alma foi comida por um ser sobrenatural ou por
um ser humano .
O relato que precede estes comentários foi tirado da ideología: .
é um produto da imagina~ao, embora alguns dos elementos que
o compóem pudessem ter sido tirados da realidade. Seria interessante
ver agora esses mesmos índios <liante de um acontecimento histórico,
e conhecer a interpreta~áo que fazem dele.
/

A história a seguir deve se situar entre os anos de 1940 e 1945.
Várias comunidades dos atuais yanomami centrais, empurradas por
inimigos numerosos e valentes, tinham acabado de se instalar perto
do ''rioeas ch uvas", próximo acorredeira Shitoya, num lugar chamado Thorabe. Exatamente nesse lugar, o rio deixa de ser navegável
em seu curso supenor.
"Náo se sabe de onde vinham os brancos. Tinham subido o
rio em grandes canoas de tronco e pararam por causa das pedras.
Tinham navegado muito tempo para chegar até ali: avan~avam remando e enfiando varas na areia. Instalaram-se na beira dorio, numa
3
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clareira grand~ o bastante para construir urna cas~ retangulár 'co~
telhado de duas águas. Tinham· vindo para extrair a· borracha das
seringueiras e come~aram a explorar a floresta ao seu redor. Tint)am
panelas enormes, sempre e~ cima de um fogo qu~ nao se apagava.
"Quando chegou a .notítia de que tinham chegado, ficamos com
medo e. nao nos aproximamos. Mas a curiosidade era tanta que toma- ·
Il!ºs corage~ e fomos espiar por trás das folhas . Nessa época. nao
tinhamo~ ~achados de metal, alguns de nós tinnall\ apenas uns peda- ..
~os de lamina gasta amarrados num toco de madeira com um fio
de arco. Os estrangeiros usavam machados. facóes e facas: nunca
tínhamo~ visto tantos. Eles também tinham cachorros grandes que
nos davam medo, mas que gostaríamos de ter. Um dia. os mais corajosos dos nossos resolveram ir ~isitar os brancos. Os primeiros encontros foram cordiais; tínhaínos vontade de ter todos aqueles objetos,
mas nao roubávamos nada. Ttocávamos frutas e mandioca e. agachados ~em longe das grandes panelas em que a borracha fervia fazendo
barulho, lan~.ávamos contra. as paredes peda~os de madeira e bolas
de terra. Ressoavam com um bar.ulho amedrontador: · tin. tin ... De
dentro delas saía urna fuma~a perigosa: gerava os demonios shawara.
qu~ entram no corpo e causam dor, provocam doen~a e depois a
morte, se os xamás nao conseguirem expulsá-los. Muitas de nossas
crian~as morreram, nós sabíamos que era por causa das panelas dos
~raµcos. ·
.
· ·
"'Algum tempo depois Karinahusi, o pai de Shinanokawe. fingiu que i~ trocar o filho por um grande cachorro que os brancos
lhe ofereciam. O animal era realmente bom: era grande e alto. Na~uele tempo . tínham_o.s poucos cáes, e nenhum deles se comparava
aquele animal magn1f1co. Os estrangeiros tinham dado a entender
que· queriam usar· Shinanokawe em sua indústria. Quando a troca
foi ~feita , pai e filhq já tinham combinado tudo: Shinanokawe fugiria
assim. que \':hégasse a noite . Nao foi difícil: ele esperou os homens
dormuem, entrou na floresta e ficou escondido até amanhecer, com
um certo medo de que urna on~a passasse por ali. Depois foi juntar-se
aos seus.
"Depois dessa trapa~a ; fieamos longe, com medo de revanche
mas náo parávamos de pensar nos objetos metálicos, que queríamo~
conseguir de algum jeit<:>. Deixamos passar algum tempo antes de
reap~recer no a~ampa!Ilento dos brancos, para ver qual seria a sua
rea~ao ..Quando nos v1ram, náo pareciam ter ficado nem um pou~o ..
bravos.co_m o que tirtha acontecido. Achávamos que eles eram muito
mesqu1nhos em rela~áo aos S<?us bens, e isso nos irritava. A noite ,
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·os homens importantes e os guerreiros mais valentes tinham falado
bastante para nos incitar a roubar. Nao devíamos ter medo, diziam,
de uns po·ucos estrangeiros. E, a·lém disso, aquetas panelas horríveis
causavam a morte .
.. Um grupo de visitantes chegou de Wétanami; éramos parentes
e aliados. tírihamos vivido na mesma casa. e nos separamos por urna
briga por causa das mulheres. Íamos buscar os potes de cerámica
em que cozinhamos nossa comida em Wétanami ; lá perto existe muita
argila fina . Aproveitando a pr~sen~a dos·visitantes, os jovens decidiram fazer urna expedi~ao . para roubar os brancos. Uns diziam palavras d~ incentivo, outros aconselhavam a tomar cuidado: ficaram
comos encorajamentos e ignoraram os conselhos de 'prudencia. Ape-·
sar de ser muito jovem ·_ eu nao passava de um menino - , fui ·
com eles. Quando chegamos perto da casa dos nabe, eu fiquei com
tanto medo que náo me aproximei . Os brancos falavam conosco na
língua deles, nós respondíamos na 'nossa, e ninguém entendía nada.
• Um estrangeiro me viu e aproximou-se de mim, eu fiquei em pánico
e quase saí correndo.
" Meus companheiros náo se apressaram, para ganhar a cónfian- ·
~a dos brancos. Tínhamos trazido bana.na~ verdes, que cozinhamos
na brasa. Tínhamos escondido urna lasca de pedra na floresta, para
afiar os machados roubados. Enquanto os estrangeiros estava(ll ocupados e nao prestavam mais aten~ao em nós! pegamos instrumentos
metálicos e os escondemos na água, perto da beira do río, enfiado~
na areia; era a esta~áo seca , as águas estavam. baixas. Meu irmao
mais velho me fez um sinal e disse: · ·
- Vamos embora, peguei urn facao. Nao vamos ficar mais aqui,
estou com medo.
"Os de Wétanami tinham pegado roupas. era muito visível, os
brancos perceberam e queriam que devolvessemos os objetos. Como
recusamos, .um deles sacou um revólver e atirou num imprudente
. que tinha ficado para trás. Ele náo morreu. mas o osso do bra~o
estava quebrad.o , e o bra~o ferido balan~ava. virado.· Corremos para
casa, com.pressa:
- -Fomos atacados pelos estrangeiros!
"Os homens adultos ·ficaram furiosos e queriam vingar-se imediatamente.
"'A lua morreu . Umaoutra 'se colocou' no·céu. Um diade manhá
um mo~o saiu para ca~ar .· Era a época em que os mutuos machos
cantam-para atrair as femeas, e seu _c anto monótono se ouve de noite
e de manhá: eles 'choram · e suas lainúrias atraem os_ca~adores.

4
5

O CÍRCULO DOS FOGOS

que ficam onde os pássaros estao empoleirados. esperando o nascer
do día .para matá-los. O ca~ador partiu; estava escuro e ele agitava
galhos em brasa para clarear o caminho. As vezes ele parava, para
ati~ar o fogo e escutar os barulhos. Ele nao ouviu nenhum mutum
'chorar', mas, ao amanhecer. chegou onde estavam os brancos. Como eles nao o tinham visto, ele se escondeu atrás de urna árvore
e lan~ou urna flecha coma ponta em gancho, que atravessou a garganta de um nabe. Quando · chegou em casa. sem fólego, porque
tinha vindo correndo sem parar, gritou:
- Flechei um inimigo !
"Logo depois ele vomitou gordura e cabelos, e concluiu que
sua vítima tinha morrido e que tinha 'comido' a alma dela .
"Ficamos ~abendo mais tarde que os brancos tinham ido embora. Tinham descido o rio seguindo a correnteza e abandonado a casa.
Nunca mais os vimos. O bra~o do ferido demorou para sarar e ficou
deformado. Ainda dá para ver o lugar onde estava a casa dos nabe,
o mato cresceu."

(

PRIMEIRA PARTE

O dia-a-dia
da grande ~sa

Depois de Shitoya, a última corredeira, o " río das chuvas" corre
lentamente por seus inúmeros meandros, até se fundir no Orenoco.
Passaram-se vinte anos, Thorabe chama-se Karohi e foi instalar-se
mais adiante, em dire~áo a foz, para escapar dos ataques fatais de
seus inimigos. Os habitantes construíram sua casa - chamam-na
shabono - a beira ,.do río, num lugar mais alto, que nao é atingido
pelas inunda~óes. E um grande toldo circular, feito de madeira e
folhas, embaixo do qual se colocam todas as famílias. No centro
há urna grande área a céu aberto. As planta~óes cercam a casa. Mais
além, a floresta ocupa urna vasta planície.

·.

.1
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1. Cinzas e lágrimas
,

.

Mal amanheceu. O río parece náo correr. Alguns poucos remoinhos sáo a única coisa .que ~nima um pouco a superfície da .água:
UIJia névoa leve flutua eoi forma de volutas que quase náo se mexem.
O ar está completamente p~rado. Logo antes de amanhecer, a timidade condensou-se nas espessas folhagens superpostas; agora co~e<;a
a pingar. em gotas pesadas e barulhentas como chuva. Aquí e ali,
um tucan.o emite as notas curtas de seu canto monótono. O ar matinal
torna-se mais fresco ; os índios ati<;am o fogo e as faíscas sobem até
o teto. O sol que aparece no .horizonte logo iluminará .as copas das ·
árvores mais altas. A grande casa de Karohi volta lentamente a vida:
urnas vozes chamam outras, as crian<;as chotam, as redes balan<;am
com o movimento dos corpos. ,
Ainda nas redes, os homens cortam e.afiam as pontas das flechas
de bambu, come<;adas no dia anteripr. Porque hoje de manhá Turaewe, o xamá, ·vai fabricar curare, náo devem faltar pontas. Na noite
. que passou , todos deviam observar a abstinencia sexual ; boje, é proibido tomar banho ou comer até que o xamá tenha terminado sua
tarefa. ·o veneno tem as suas exigencias: para fazer efeito, r.equer
.
o respeito' as regras.
Turaewe se levanta. Já está na hora, pois ele náo pode ser surpreendido pela luz. plena do sol. Ele tra<;a um círéulo com carváo
em tomo de seus punhos e bra<;os. Para evitar que as emana<;óes
venenosas do curare provoquem diarréias fortes e repentinas nas
crian<;as, as máes amarram urna faixa la.rga de palha em volta de
suas cinturas. Turaewe pega um pacote amarrado no teto. Rasga· ·
o invólucro que contém peda<;os de um tipo de cipó e coloca o seu ·
conteúdo sobre algumas folhas. O. xamá arran~a alguns fios de sua
de cipó, que come<;am
rede, .póe-lhes fogo, e aproxima-os das raspas
.
,
.
a q~e1mar. e se apagam assim. que os ftos se consomem. E preciso
repetir a opera<;áo várias vezes. e ficar mexendo o cipó, até' que
este ja seco o suficiente para queimar sozinho. Quando Turaewe considera a torrefa<;áo suficiente, aperta as folhas e seu contelÍ:do entre
as máos, e coloca-as entre as coxas, para esfregar com mais for<rá.
Enquanto faz isso. recita a invoca<;á~ propiciatória:

e
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kushe ha!
em dire!;áO ao disco celeste
onde o trováo estoura
voce , shokoriwe,
feche a glande de seu penis.
kushe ha! kushe ha!

É preciso entender-se com shokoriwe, o Espírito tamanduá. Se
ele molhar o curare coma sua urina, anula o efeito do veneno.
As lascas de cipó sáo pulverizadas. A pedido do xamá, Hitisiwe
traz lascas frescas de um outro cipó, colhidas na véspera pelo jovem.
Sáo rapidamente colocadas ,sobre o fogo para secar, esmagadas e
misturadas as outras. Enquanto isso, Turaewe fabrica um cartucho
de folhas e coloca nele a mistura, e Hitisiwe esquenta água. O cartucho é fixado sobre um suporte, a uns quinze centímetros acima do
solo, e a água fervendo é despejada em pequenas doses, com urna
caba~a. Logo come~a a escorrer um líquido escuro da parte de baixo
do cartucho , ao longo de urna nervura feíta especialmente para isso:
é o curare .
Os homens vém, um depois do outro, recolher a quantidade
de veneno a que tém direito. Depois voltam a seus fogos e, com
pequenos pincéis macios, pincelam cuidadosamente as pontas, colocadas sobre as fogueiras apagadas, que secam o líquido. Hebewe
reclama de dor de cabe~a, e seu pai ve nisso a preva da for~a do
veneno.
Hebewe é um adolescente, de uns quinze anos. Apesar de sua
dor de cabe~a - que talvez tenha sido esquecida logo depois de
ser anunciada -, ele brinca em voz baixa com ·os meninos de sua
idade : muito barulho prejudica o curare. Todos anunciam a quem
quiser escutar que exterminaráo os grandes inimigos atuais, os mahekoto-teri. O curare yanomami destina-se antes de mais nada as expe. di~óes guerreiras, embora seja as vezes utilizado para matar os grandes macacos-aranha. Quase todos os grupos tém seu especialista para
prepará-lo, mas o produto, tirado de urna planta cujo habitat é muito
localizado , é objeto de um comércio intenso entre as comunidades .
aliadas. O que Turaewe utiliza vem da regiáo rio acima.
Neste dia, os homens estáo táo ocupados com o seu trabalho
que as mulheres tém de providenciar a lenha e a comida sozinhas.
Quando acabam de pincelar suas pontas com curare, os guerreiros
Hebewe aos qua to rze anos
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guardam-nas cuidadosamente, em aljavas hermeticamente fechadas
com peles de animais.
. ..·.: .
Na noite seguinte, Hitisiwe sente-se febril, seus m~mbros ficam
pesados, o estómago dói. Todo mundo_dorme; ele nao reclama, e
ninguém presta aten~áo nele . De manha, ele_te~ta se le~(l~ta~ , m3:s
fica tonto e tem de se deitar novamente. Do1s d1as depo1s, o .JOVem
tem uma tosse seca ruim. Náo pode levantar a cabe~a e falá com
muita dificuldade . Um irmáo mais velho come~a a ficar preocupado,
e pede a Turaewe que intervenha. Como Hitisiwe náo pode nem
ficar de pé nem sentar-se, ~rruma-se pa~a _ele urna rede perto do
lugar onde o xamá costuma 1na!ar os ~luc1n_o~~~os.
..
O pai de Hebewe, Kaómawe, e Sh1more1we 1untam-~e a T~r~~we.
Sao xamás de menor importan~ia . Principalmente Sh1more1we,_ de ·
quem. todos riem, dizend~ que s~a .espec~alid~de é tratar de caes.
Outros borneos, que náo sao xamas, tambem vem, e sentam-se para
assistir ou participar do consumo das drogas. Sentam-se em ~ro.neos
e apóiam os pés em peda~os de madeira. Cada um dos xa~as 1nala
várias doses, por meio de um tubo oco colocado n~s nannas. Os
olhos de Turaewe se enchem de lágrimas, e logo ele f1ca totalmente
sob o efeito das substancias. Em Karohi, ele é o mais sábio e o
mais poderoso dos xamás, e dirigirá a cura. S~~s lábios come~am
a vibrar, e lan~am um apelo aos hekura, os esp1ntos da fl<?resta que
sao seus auxiliares na luta contra as doen~as. Os hekura invocados
logo aparecem. Turaewe deixa de ser um ho.mem comum: torna-s~
hekura e age enquanto tal. Canta e dan~a d1ante do doe~te, ~ov1mentando~se para frente e para trás ao longo de urna h~ha ·reta·,
com um passo leve e .harmonioso: está marcando o cam1nho dos
espíritos. Os bra~os do xámá as vezes ficam soltos, as vezes se afastam
do corpo, e outras vezes juntam-se na vertical. Seu canto segue o
ritmo de seus movimentos:
Árvore tokori
com as folhas da qual
nós, os hekura,
pintamos nossos corpos.
Vocé , grande anta branca ..
~rande anta prateada que o cr~sp~scu~o esconde .
,
Arvore tokori, suas folhas macias 1nchnam-se para a agua,
sua boca está coberta de penugem branca.
sua boca aberta com a penugem branca que sopra o vento.
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Turae~e estuda o

rosto do doente para decifrá-lo. Ele quersaber
que mal o atinge e mina sua saúde, e ve as abelhas negras nocivas.
as sháki ke na, que se alimentam de coisas mortas e podres. Seu
mel nojento bloqueou os· órgáos vitais e os intestinos do doente,
· e milhares de mandíbulas vorazes preparam-se para comer-lhe a alma . Turaewe, atento, interpreta os síntomas; explica o trabalho lento, mas inexorável, dos insetos, os estragos causados pelas mordidas,
a sec;re~áo de um mel viscoso que.se espalha. cobre os órgáos internos
e já causou a surdez do doente". .
Assim que o mal é rtoineado, definido, localizado, é preciso .
combate-lo rapidamente; :e, para isso, deve-se pedir o socorro dos
hekura maiores, mais poderosos, que sáo os únicos capazes de ajudar
a extirpar o mal .
.
Turaewe coloca as máos acima dos olhos e fixa urna linha perpendicular ao doénte. Na ponta dos pés, examina um -ponto invisível
para qúálquer pessqa que·náo seja dotada de suas faculdades. De
repente, ele encQntra o que procurava, e grita:
· -Ah! voce, horrível! Espírito tatu gigante, chegue a mim!
A sua volta, todos riem quando o animal desajeitado é invocado.
Mas o hekura náo se apressa, ainda está em sua toca de pedra . Turaewe reitera a sua ordem: ·
-Espírito tatu gigante, de~a em mim!
Quando finalmente o hekura se apresenta, o xamá encarna o
animal, e retoma sua dan~a e seu canto: · ·
·
-Eu sou.o Espírito tatu gigante! Eu sou o Espírito tatu gigante! ·
Ele está.perto do doente,.arr.asta-se por baixó dele. Seus mem.bros fortes suas garras procura~ o mel gru<:lento d~s abelhas negras·
e o retiram, liberando c;>s órgáos prisióneiros e o corpo de sua opres- ·
sáo;
·
··
. Kaómawe chamou o Espírito de urna pedra, dura e cortante
como o quart~o . leitosa como o látex: é. ~akuruwe, que corta, arranca
e despeda~a. unindo sua for~a a do tatu gigante, que já é terrível.
A substancia viscosa· é desmantelada e desagregada; entáo. os dois
xamas deitam o doente no cháo, para poderem se movimentar mais
livremente em tomo dele. Aí. descolam o mel nocivo e enviam-no
para o mundo subterráneo, onde ·irá contaminar um povo de seres
estranhos e calvos. os'amahiri.
Exaustos devido a intensidade do combate que t_ravaram. os
tres xamás ordenam que o doente ~ja levado de volta a sua rede.

e
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Náo se pode fazer amor com urna mulher que está amamentando. A conseqüencia da transgressáo dessa proibi~áo é designada
pela expressáo que a traduz: "pre judicar urna crian~a" . Acredita-se
que urna nova gravidez seria ruim para o bebe, que sofreria de cólicas
violentas e acabaría morrendo. As rela<;óes sexuais sáo proibidas
até o desmame, que náo acontece antes que a crian~a complete tres
anos de idade, de modo que os nascimentos sáo geralmente separados
por tres anos. Qualquer que se ja a razáo profunda e real desta prática ,
suas conseqüencias se unem as do infanticídio (menos freqüente do
que se acredita) e·da guerra, para limitar a taxa de crescimento demográfico e mante-la dentro dos níveis aceitáveis. Para que essa afirmac;áo náo conduza a enganos, convém lembrar que os índios da América do Sul estavalil em expansáo no momento da conquista, e que
o continente estava muito longe de ser o imenso deserto humano
qµe, complacentemente, se supós. Há poucá mais de vinte anos,
a popula~áo yanomami, aproveitando o raro privilégio do isolamento, estava aumentando, e foi possível acompanhar de perto as últimas
·
fases de sua expansáo territorial.
Kaómawe sonha que está para pre judicar urna crian~a . Ele quer
fazer amor com urna mulher que está amamentando um recém-nas- .
cido. Hesitante, ela faz que vai embora. Ele suplica:
- Náo vá, nós só copularemos urna vez. Depois eu irei embora.
- Náo, meu filho ainda é muito jovem. Estou suja do sangue
do parto.
- Urna vez só, nós só faremos amor urna vez. Eu náo voltarei
ma1s.
Enquanto fala, ele aperta a cintura da mulher com as coxas .
Ela implora:
-Introduza só a ponta do seu penis, náo enfie todo!
Ele náo consegue se controlar: penetra a moc;a profundamente
e executa o coito.
.
Depois ele se aproxima de urna outra mulher, que tem muitos
pelos no púbis, a pele clara e é meio gordinha: urna beldade. Deita-se
ao lado dela, acaricia seu sexo .e diz:
- Vamos fazer amor.
-Náo gastamos suficientemente um do outro para isso.
- Sempre respeitamos um ao outro. Hoje eu desejo voce.
Ele fala, continua a acariciar o seu púbis, e pergunta:
-Posso mexer na sua vu~va? Vamos ver se isso lhe dá prazer.
Ela náo responde, mas sorri, o que equivale a urna permissáo .
Ele desee mais a máo e sente a vulva macia comos dedos. E pensa:
14
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- Estou mexendo numa vulva, meus dedos váo ficar cheirando
·
Ele ac~rda _com urna impressao estranha. Abre os olhos e percebe que o d1a nao demora: urna brisa leve refresca o ar, ouve-se o
hutu, hutu interminável da juruva. Ele se levanta e vai urinar na
parte baixa d~ casa, e ~eacende o fogo. Na luz das chamas, ve que
sua cadela esta para panr. Acorda Mabroma, sua mulher, para avisála . Apesar de ter mais de quatro anos, Kerama ainda dorme com
a _mae que_, cuidadosamente, escorrega ao longo de seu corpo para
nao acorda-la ao descer da rede. Dá urna olhada na cadela e recolhe
algumas folhas, para colocá-las embaixo dela. Eles querem assistir
ao parto, mas vao ter de esperar até amanhecer. Hebewe e Kremoanawe, maliciosos, observam a cena. Hebewe brinca:
- Sao os filhinhos de Yébiwe !
Dizem que Yébiwe vai sozinho para a floresta com o seu cáo
para copular com ele.
·
Enquanto isso, a placenta come~a a sair. Mabroma repete baixi·
nho, sem parar:
- Vao ser macho~, vao ser machos.·..
Ela prefere cáes machos. Mas cessa o lento movimento da place~ta para fora. A cadela, impaciente, quer se levantar, e Mabroma
gnta:
- Forc;a, forc;a, e fique deitada!
Finalmente, nascem tres filhotes, duas femeas e um macho. Mabroma nao fica muito satisfeita.
A família toda va·i para a ro<;a colher bananas. Os dois ·meninos
também vao, náo porque queiram ajudar os pais - essa idéia nem
lhes passou pela cabe<;a - , mas para chupar cana e ver se acham
algum mamáo maduro. Quando retornam a grande casa, constatam
que a cadela comeu os seus filhotes. Furiosa, Mabroma dá urna surra
no anim~I e. a~arra suas patas. Como todos os cáes yanomami, o
pobre an1m~I e magro de dar dó. A persegui<;ao continua pelo dia
afora. A ra1va de Mabroma aumenta cada vez mais com o passar
das horas, e, a Uf!l~ certa altura, surras e gritos já nao bastam para
compensar o pre1u1zo da perda dos cachorrinhos. Enfurecida, Mabrom~ aca~a pegando urna brasa e colocando-a sobre o sexo da cadela. U1vos de dor. a carne queimada, espalhando um cheira horrível.
Kerama, correndo o risco de ser mordida, observa o ferimento com
muita curiosidade. Afasta as patas de trás e, rindo, exclama: '
- A vagina dela está cozida!
Hebewe náo aprova nada disso, e resmunga: .
mal !
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-Quando·vejo os yanomami agindo com tanta crueldade, tenho vontade de estar longe deles.
Mas ele próprio náo é exatamente um "cora~áo mole" , e nem
sempre é delicado com.os animais.
' .

Os cáes foram introduzidos entre os yanomami recentemente .
Quando Karohi vivia em Shitoya, ·p<?r volta de_ 1940, havia so1!1-ei:ite
um ou dois em cada comunidade,. Mu1to antes d1sso, quando os 1nd1os
viviam em Husirawe, no início do século, eram raríssimos, e só ~~ega
vam a um determinado grupo lócal depo!s de um longo ~ra1e~o. e
gra~as a um. jogo complicado de trocas econó1!1ic~~ e ~atnmon1a1s.
Apesar de ter chegado há pou~o t~~po, o cao J.ª esta total~en!e
integrado no sistema cultural. E o an1m~! doméstI~o por _excelen~1a
mas, no entanto, nenhum nome especifico o de_s1gna: e ch~mado .
hiima, palavr~ .que designa todo e qualquer animal do°!est1cado.
Os índios náo comemos animais que criam, e, se alguem aventa
a possibilidade de um tal áto, afi~ain q~~- só o_s canibais de verda~e
seriara capazes de com·e ter um cnme ~ss1m_ ta.o grave, que estana
su jeito as mesmas san~óes sobrenatura1s e. as mesmas. doen~as que
punem um matador que náo se submeta ao ntual _un~ka1 . .Os y~noma
mi , como todos os íqdios da flores.t a, tem an1ma1s domest1~a~o.s.
· ·Se nao tem cria~ao, é provavelmente porque de nada ~hes setv1na
ter um rebanho cujos animais náo se podem comer. O alimento recebido da máo humana é o operador que permite a passagem do estado
·de natureza ao estado de cultura, transcende a realida~e inicial. Um
recém-nasc;.ido náo.pertence a categoria nenhuma antes de ser amamerÍtado, é algo em transi~áo, náo é um ~er comple.t o, e pode s~r
morto se tiver alguma deforma~áo congénita evidente ou se os pa1s
náo o quisere~. Depois de o bebe mamar o leite materno u~a vez,
o infanticídio é impossív~I.. . .
· · O cáo é um animal cultural, airida mais do que os outros: tem
um nome como os horD:ens, beneficia·-se da cura xamanica como
'
.
eles, e quando morreé q.ueimado,. como eles. Suas c1nzas sao enterradas e se tiver sido um bom. ca~dor, é homenageado com urna
·pequen~ refei~áo funerária. Os yanomami g~s~a~ Qtuito ~os ~á~s.
mas maltratam-nos e náo os alimentam; a ex1stenc1a deles e a un1ca
coisa que importa.
Os pais de Hebewe sempre tiveram azar comos cáes. Faz tempo,
tfnham um qué se chamava Irahikibowe . Tioha~ orgulho dele: _e ra
·um excelente cáo de ca~a. n~nhum outro era tao bom quanto ele

de
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para farejar antas ou seguir a pista de urna cutia, era esperto e tinha
um bom faro. Um dia, Kaómawe foi ca~r como innáo. O cáo farejou
um caititu e come~ou a seguir a pista. Pelos latidos, percebia-se que.
-estava na pista certa mas, de repente, ele fic9u quieto. Os .i nnáos
procuraram por muito tempo, e quando finalmente acharam o. cáo
ele já estava morto. Pelas pegadas e pelos restos, entenderam que,
· concentrado na sua pista, o cáo tinha chegado perto de urna on~a,
que estava devorando um tamanduá. A fera tinha largado a sua presa
para saltar sobre o animal doméstico e matá-lo . Era enorme, a julgar ·
pelas pegadas e pelas marcas das garras - do tamanho de urna casta- ·
nha-do-pará - que tinham aberto no pesco~o um rasgo profundo
e fatal.
Os ca~adores choraram e resolveram se vingar. Come~aram por
construir urna espécie de plataforma sobre os galhos mais baixos
de urna árvore, de onde ficariam a espreita da on~a , e espeta'ram
os restos do tamanduá num peda~o de made'ira, esperando que ela
voltasse para come-los. Depois de alguin t.e mpo, eta apareceu, rugindo, como rabo balan~ando no ar como um chicote, mas foi direto .
para o corpo do cáo. Kaómawe esticou seu arco briki, a flecha partiu,
mas náo acertou o alvo e sumiu na vegeta~áo . O innáo mais novo
atirou por sua vez, e a ·ponta agu~ada cravou-se no flanco da on~a.
que deu um salto impressionante e desapareceu no mato . Os dois
homens queriam achá-la, cortar-lhe a cabe~a e queimá-la na pra~a
da casa, para destruir os dentes que tinham provocado a morte, mas
náo conseguiram . Na volta, queimaram o corpo do cáo, que tinham
trazido, e enterraram as cinzas na parte de trás da casa. Fizeram
uma .cerimónia com carne e bananas cozidas para ele.
Um dia, urna mulher, voltando da floresta, anunciou:
- Lá adiante tem urna on~a. Encontramos os ossos dela.

... Kerama examina mais urna vez a "vagina cozida" da cadela
infeliz, e depois vai brincar com as·outras crian~as na pra~a central.
Sao tres meninos e urna menina, e Kerama é a menorzinha-. As crian~as ridicularizam urnas as outras, acusando-se mutuamente de ter ·
um anus enorme. Cada um mostra para o outro o tamanho de que
deve ser seu ánus; o indicador e o polegar juntos já náo bastam
para indicar a circunferencia·. e logo passam a usar os bra~os . Já
sem argumentos. Haotoiwe afasta as nádegas e grita para os outros.
unidos contra ele:
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- Pronto, olha aí o meu cu peidando em voces!
.
Urna grande borboleta passa voando~ para que ela náo fuJa.
Ke rama lhe diz:
.
- Minha sogra , minha s?g.ra. tenho sede!
É o que se deve dizer para pegar borbole~as. Mas as asas colondas, indiferentes, escapam dos dedos da menina.
De repente, as crian<;as interrompem a brincadeira,.e os adultos
a conversa, para escutar abriga entre Morayema e o mando, Mokaukawe. Ela grita:
-Pode ficar se fazendo de ·esperto e rindo. Quem vai buscar
lenha para voce, quando eu náo for mais? Voce vai tremer de frío
a noite ' e vai roubar as brasas dos que estáo dormindo. Que horror!
, .
O filho que voce me fez tema cabe<;a táo grande, que no m1n1mo
tem d@is cérebros!
-Se ele morrer voce vai se arrepender. E, se essa desgra<;a
acontecer, eu vou dizer: "Olhe a· rede que eu durmo, está preta
de sujeira, porque voce nunca a lava. "
. .
.
- A sua ro':ra é tao pequena qu~. todo mundo n dela. Meu mando e eu ternos de alimentá-lo.
,
-Voce sabe que eu náo posso aumentar a minha parte, porque
está cercada pelas ro<;as dos outros.
-Abra urna clareira nova, atrás da ro<;a.
E abriga continua, esgota todos os temas, os mesmos de sempre:
nao é a primeira vez que Morayema e Mokaukawe discutem. Eles
formam urna família poliandrica, junto com Shónikiwe. Mokaukawe
é o segundo marido de Morayema, como consentimento de Shónikiwe ' irmáo mais velho dele, e seu estado o condena a urna situa<;áo
.
igual aquela em que se encontramos adolescentes que prestam serv1<;os pré-maritais para os sogros. Com efeito, o status de co-esposo
envolve a obriga<;áo de ca<;ar para manter· a família e realizar os
se rvi<;os mais depreciados, os mesmos de que os rapazes sáo encarregados pelos país da esposa. Mas Mokaukawe náo é .mais um rapaz.
Ele tem um fogo a parte e recebe de Morayema os ahmentos coz1dos
e a lenha. Sua dependencia e a precariedade de seu estado obrigam-no a mendigar os favores de urna esposa que lhe foi concedida .
Os yanomami náo tem muito amor pelo trabalho, mas Mokaukawe é pregui<;oso demais, e essa sua tendencia natural entra em
contradi<;áo com as obriga<;óes específicas de sua situa<;áo; daí sua
irrita<;áo , seu ressentimento e as alterca<;óes com Mora yema. A paternidade do filho de Morayema lhe é reconhecida, mas náo lhe é concedido o direito e nem a possibilidade de demonstrar o afeto que sente
18
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por ele. A máe, as vezes brutal coma crian':ra, náo tolera nenhuma
crítica a esse respeito, certa de contar coma prote':ráO de Shónikiwe.
Numa sociedade em que há oito mulheres para cada dez homens,
e onde, além disso, a poliginia é permitida, tem de haver enjeitados.
Rapazes prolongam o celibato, outros náo tem outra saída a nao
ser dividir a mulher com um outro. Náo é difícil imaginar os conflitos
causados indiretamente pelas mulheres, e a competi':rao dos homens
por elas.
Quando, finalmente, as vozes se acalmam, o crepúsculo está
próximo, Kremoanawe vai ca~ar inambu. Ele chega com a noite,
e de máos vazias. Avan':ra lentamente, e já pode distinguir a massa
escura da casa no fim do caminho, quando ouve sussurros e percebe
alguma movimenta<;ao na vegeta<;áo próxima. Ele pára, atento. Acha
que sáo guerreiros inimigos que estáo emboscados, ou entao feiticeiros que vieram lan':rar encantos maléficos. Suas máos se contraem
no arco, urna flecha é lentamente preparada. Pronto para lan<;á-la,
ouve urna voz chamando da casa vizinha:
-Ruthemi, o que voce está fazendo?
Ao lado dele, nos arbustos, urna voz sussurra:
-Sua máe está chamando.
-Vamos voltar, respoñde um timbre feminino.
Kremoanawe compreende: sáo Ruthemi e Moriwe, escondidos
a beira do caminho, fazendo amor. Ele diz:
- 0. que voces estáo fazendo? Eu até achei que voces eram
inimigos!
Ele náo fica para escutar a resposta e vai embora, aborrecido
com o engano que cometera e ao mesmo tempo achando engra<;ado
o transtorno que causara .
A linhagem a que pertencem Hitisiwe e seus irmáos náo é originária de Karohi. Seu pai nasceu num grupo de rio acima, onde viveu
até a idade de dezesseis ou dezessete anos; entáo veio para Karohi,
para se casar com a irmá de Kaómawe, ficou e criou raízes. Diz-se
das pessóas que permanecem, como ele, no grupo de seus sogros:
" Foi pego durante o servi~o marital."
·
Os genros em geral preferem voltar ao seu próprio grupo depois
de terem ficado um ou dois anos servindo os sogros.
O pai de Hitisiwe morreu, certamente de impaludismo. O ramo
principal da linhagem a que pertencia permaneceu nos grupos de
rio acima, dividido em tres comunidades vizinhas.
19

O CÍRCULO DOS FOGOS

Em dois días, o estado ·de saúde do rapaz tornou-se desesperador: náo pode comer, nem se levantar, nem ao menos falar; seus
maxilares náo se movem . Como os xamás locais náo eram capazes
de extirpar o Qtal, pensou-se _e mir buscar um parente de rio acima,
também xamá, e que talvez pudesse conseguir o que os outros náo
conseguiram. Discútia-se a idéia, mas já era tarde demais: um soluc;o
lancinante anuncia a morte do rapaz.
Ergue-se um grande _clamor, que logo toma con ta de toda a
casa coletiva: soluc;()s, lamentos fúnebres, choros intermináveis. Instantaneamente, as mulheres unem-se em torno do morto, sentadas
no· cháo; batem nas próprias espáduas, batem palmas; grandes lágrima~ rolam em suas faces. Logo chegam os homens, que se colocam
atrás; uns se sentam, outros ficam de pé, arcos e flechas em punho
diante do corpo. Muitos dedos correm e agarrain-se ao peito agora
sem vida, como se quisessem rasgá-lo, outros pegam os cabelos. O
rosto do morto está incrivelmente relaxado e tranqüilo. As pálpebras
foram fechadas . O lábio inferior ainda segura o eterno pedac;o de
tabaco, que se pode ver dentro da ·boca entreaberta. A pele está
pálida, amarelada; as máos, um pouco contraídas, estáo sobre o peito . Os dois irmáos estáo lá, abQbados pelador, e repetem sem parar:
-lrmáozinho! Irináozinho!
Suas vozes roncas de desespero sao interrompidas por soluc;os
pesados. Hebewe e Kremoanawe estáo junto ao seu fogo . Sua rede
balanc;a como impulso dos corpos. Eles também choram:
- Meu cunhado! Meu cunhado!
Cada pessoa declara ao morto o seu pesar invocando o parentesco que a unia a ~le.
.
· Um mensageiro é enviado sem demora para avisar os pare~tes .
· de Tayari, que chegaoi logo. Lá estáo Mamikyima e seus dois filhos,
Bokorawe, o xamá, acompanhado de sua graciosa filha, e outros.
Ebrewe anda nervosamente em círculos na prac;a central; apoderou-se do arco do defunto e lanc;a flechas cujas po~tas foram tiradas.
Outros váo na frente ou ~trás. Cada um traz consigo um objeto que
_pertenceu ao adolescente morto e exibe-o a todos pela última vez.
A mulher de Bokorawe da_nc;a e prossegue em suas lamentac;óes fúnebres: tem nas máos dois rolos de·fio de pesca, urna aljava pendurada
nas costas, mas a alc;a, em vez de estar colocada em volta do pescoc;o,
como convém, está apoiada na testa da mulher. Morayema, a sogra

Hitisiwe pouco antes de morrer
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do defunto - ele ia casar-se com a filha dela - _es.ti~a .?s brac;os
com dois rotos de fumo e brac;adeiras de algodáo. Shon1k1we. o sogro.
brande um facáo.
Urna verdadeira multidáo movimenta-se no centro da casa. E
os objetos mostrados em público em breve seráo destruídos pelo
fogo, pois nenhum pertence deverá do.ravant.e lemb!ar urna P.r~senc;a
que trataráo de abolir em todas as suas man!f~stac;oes matenais. A~
guém já foi a roc;a. desenterrar as plantas mag1cas e cortar as pa~~e•:
ras que pertenciam a Hitisiwe. Ouve-se a voz rouca de Shon1k1we
fazer o panegírico de seu genro:
-Ele era bravo e corajoso. náo temia os golpes ne~. a .dor.
Nunca tinha medo. era sempre o primeiro no combate aos 1n1m1gos.
Era um grande cac;ador.
·
,
. .
Ebrewe, ainda empunhando o arco. pa~a dtante d~ urna passagem estreit() que dá para fora. para um cam1n~o. Ele d1z:
- ó, meu gen ro, voce nunca mais passara por es~a, porta. Este
arco que tenho aquí e que lhe pertenceu náo ma1s servtra para cac;ar.
nunca mais sua flecha atingirá mutuns e antas.
No entanto, a cólera se faz sentir sobo pesar. Explode em acusac;óes diretas. Alguém tem de ser responsá~el por essa m?rt_e. Os
culpados sáo encontrados: sáo os yano~am1 do sul, ?~ ternve1s shamaf'ari, os inimigos, os nabe. Agora nao restam duv!das de que. o
adolescente foi vítima dos sortilégios deles; seus. xamas maus .e~v1a
ram os hekura que trouxe·r am a morte a Karoh1. Vozes femtn~nas.
insuportavelmente agudas. exortam ~ ving~nc;a . Os homens. dtzem
elas, nao podem se· ·m ostrar moles, e· preciso d~volver ~taq~e por
ataque, morte por morte. Se náo se efetuar urna .v1!1ganc;a 1m~1edosa.
os inimigos. convencidos de nossa fraqueza, ~a1rao ~obr~ nos e nos
inflingiráo perdas e mais perdas: ~o~sas lágnmas nao vao par~r de
correr. Isso dizem as mulhere.s, pnnc1palmente as velhas, que vuam
muitas coisas no decorrer de urna longa existencia.
Indiferentes, as crianc;as pequenas continuam brincando e a .s ua
alegria as vezes corta as dolorosas manifestac;óes de lu~o coletivo.
Mas o tumulto vai diminuindo, e, um por um, os adultos vao volta~do
aos seus fogos. Wishami assa bananas verdes. um pacote de ~1xes
repousa sobre as brasas. Exausto, Kaómawe eng~le urna. fat1a de
mamáo antes de adormecer. Mabroma oferece aos fdhos pe1xe ensopado e bananas. Hebewe percebe q~e a flauta de tres huracos que
acabara de fabricar está rachada e 1nterrompe seus lamentos para
verificar se o instrumento ainda funciona. Todos, em todos os ca~to~.
se alimentam; a noite está se aproximando. O morto ~gora esta so.

sua rede abandonada. O monótono, o cotidiano, o automatismo dos
gestos habituais realizados sem pensar voltam a imperar.
A noite cai. Como sempre, Mabroma acende o fogo ao lado
de seus dois filhos, que, vivendo afastados dos país e das irmás,
manifestam sua necessidade de independencia. Hebewe se deita; ve
Baiwe instalar-se perto do corpo de seu irmáo para velá-lo, preparar
um fogo que logo se aviva, dobrar as laterais da rede sobre os s~us
membros rígidos. Recomec;am alguns lamentos, logo calados pelo
sono. De repente, Hebewe percebe algo que se move desajeitadamente entre as toras apoiadas na base do teto, que garantem protec;áo
eficaz contra as feras. os inimigos, os espíritos noturnos e as almas
penadas. Atic;a o fogo e descobre um sapo esverdeado. Chamam-no
kunamaru. O rapaz fata com ele delicadamente, qua~e com deferenc1a:
-Afaste-se, vá embora, nao fique aquí: voce está vendo que
eu nao estou doente.
Ele tem de afastar o animal a qualquer custo, sem violencia.
Diz-se que a noite ele sope no ~ito dos que estáo dormindo e molha-o com sua urina venenosa. E preciso se mostrar delicado para
com o batráquio porque antigamente ele foi um famoso xamá, e
se, por azar, for ferido ou morto, outros certamente virao vingá-lo.
A noite é calma. O céu está aberto, sem nuvens; é quarto crescente, e o firmamento está repleto de estrelas. Ao longe, na floresta,
ouve-se os gritos surdos de um bando de japacanins. Ao longo de
todo o "río das chuvas'' e nos pantanos vizinhos, sapos de todos
os tipos coaxam loucamente. De tempos em tempos, o canto lúgubre
·
do curiango faz tremer.
Ao amanhecer, as mulheres estáo com as faces enegrecidas em
sinal de luto. O procedimento que utilizam para obter aquele negro
profundo, quase laqueado, que adere com tanta forc;a a sua pele,
continua sendo um mistério. Quando interrogadas, todas afirmara
que apenas misturam suas lágrimas coro a sujeira das bochechas,
mas parece impossível 'obter desse modo o negro escuro, táo marcado , que forma urna espécie de casca, como se fosse betume. As lágrimas, mesmo sobre a pele suja, só deixam marcas amareladas. Quando se súgere que a marca que tem nas faces pode ter sido feita acrescentando-se cinzas ou carváo, as mulheres, mesmo que interrogadas ·
em particular, rejeitam categoricamente essa hipótese; é uin segredo
cuidadosamente guardado. O negro. para as mulheres, é símbolo
de luto; a plumagem branca dos pássaros predadores é de uso exclusivo dos homens.
A

•
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Shónikiwe pós-se a limp~r a prac;a central <liante de seu fogo .
Ebrewe e Ubrawe cortam toras e talham-nas. Desta vez para o último
adeus, todos se reúnem em ·torno do cadáver. ainda-na rede . Rccomec;am as danc;as e lamentos fúnebres . e a exibic;ao dos bens do
morto. Mabroma carrega a filhinha apoiada no quadril. Bomamoma.
a cega, apoiada num bastao, comos grandes ol_hos opacos voltados
para o céu , perdeu-se no meío da prac;a porque quis participar do
macabro ritual.
·
Já se está preparando a pira para a cremac;ao, exatamente no
lugar que Shónikiwe acabou de limpar. Ebrewe arruma um·· fundo
de toras urna ao lado da outra, e depois um quadrado de paus cruzados que formam um retangulo. No centro ele coloca folhagens. e
galhos secos e depois vai buscar tic;óes e brasas em várias fogueiras~
Energicamente ativado com um leque, o fogo nao demora a .flamejar.
Só falta reforc;ar a estrutura enfiando estacas resistentes dos lados.
Subitamente um clamor aterrorizante toma contada casa grande. Ebrewe bate com o facáo nos pilares de sustentac;áo da casa .
Gritos, choros e lamentos se intensificam ., Todos estáo em volta do
morto, as mulheres estáo sentadas e os _hQmens . de pé , tr~uxeram
as suas armas. Ebrewe e Kaómawe· desamarram a rede em que o
morto está deitado par~ levá:lo, cada um ca"r regando de um lado ,
até a fogueira . As chamas envolvem o corpo, a rede pega fogo; Hebewe, apressadamente, cobre o cadáver com pedac;os de madeira. Todos se afastaram, menos Bo'mamoma, desorientada , presa na fuma~a
espessa que sobe da fogueira. E essa fuma~a está cheia de demonios
da doen~a. os shawara, que partera com ela, liberados pela crema~áo. ·
A pobre velha, em panicó, nao sabe para que lado .fugir; ela sufoca,
suas maos tateiam em vao. Ninguém percebeu o seu desespero, exceto Mabroma, que manda Remaema levá-la para a sua rede. Enquanto
isso, Kaómawe destruiu as penas das flechas que ·pertenceram a Hitisiwe, quebrou-lhes as pontas, partiu o arco e jogou tudo no fogo
. devorador.
· Tudo está calmo de novo. Tem-se a impressao de que, por alguns
instantes, toda a comunidade sofre de amnésia total, que se vai com
a mesma rapidez com que veio, criando urna dramática alternancia
de desespero excessivo e de indiferen~a fingida . A dissocia~áo do
dever, do rito e da vida cotidiana é quase pe.rfeita: é estranha, inconcebível para nós. Os bens do morto ainda nao foram todos·queimados. O resto é en.tregue a várias pessoas que os guardaráo, até o
momento em que tiverem de devolve-los para a destrui~áo . Como
todos disputam essa honra. a reparti~áo se faz entre discussóes e

' .

tratos. Mabroma exigiu que lhe dessem algumas pontas finas. Mostra-as orgulhosamente a Hebewe, dizendo-lhe :
- Aqui estáo ..meu filho, as posses do seu cunhado.
Seus olhos e suas faces estáo cheios de lágrimas, e sua voz marcada pot urna tristeza infinita. Mabroma embrulha os bens do genro
com um peda~o de tecido ·velho· e guarda-os dentro de um pequeno·
. cesto pendurado no·te_to. . . ,
UllJ grupo de homens r~úne-se para conversar no fogo de Shónikiwe . ·E prec:iso se vingar dos xamás inimigos, mas as represálias
sao adiadas··para mais tarde. Critica-se o missionário de Mavaca,
que quer levar .as crian~as embora para trancá-las num internato,
que.quer impar sua.vpntade aos .índios e~ egoísta; a gente de Karohi
náo .quer entregar· ~s filhos e, n~9, gos~a de receber ordens. Conversa-se sobre várias· coisas; as navidades circulam, opina-se acerca dos
acohtecimentos., Ebrewe de"ixa a assembléia para juntar as brasas
da pira crematória. Percebe que o cranio do morto está descoberto,
um monte de carne derretida amea~a desabar. Ele arruma tudo com
um bastao comprido, levantando, deslocando, juntando. Depois coloca mais lenha, antes de voltar ao seu lugar junto ao grupo. .
·
. Baiwe trouxe da floresta um tronco descascado da árvore kanaye.
de aproximadamente um metro de comprimento e vinte centímetros
de diámetro. Dele será feito o piláo dentro do qual seráo pilados
os ossos calcinados do defunto. A parte interna é cava~a com um ·
facáo e as paredes sáo endurecidas no fogo. É um trabalho difícil
e minucioso, no qual Baiwe, Frérema e Shimiwe se sucedem. Quando
o piláo fi~a pronto, a p.a rede externa é pintada com urucum e cada
urna das extremidades é enfeitada com urna penugem branca colada.
. O fogo apaga sozinho. No final da tarde, quando já esfriou,
os t~áos do morto váo recolher os restos dos ossos. Agachados,
de~os1tai:n os ossos em cest_o s; só a máo direita trabalha, a esquerda
esta apo1ada sobr~ a coxa. No final varrem o local da crema~o •
retiram as cinzas e o carváo. O solo fica limpo, ressecado pelo calor.
e duro; os índios dizem que está ·"cozido", assim como "cozida"
é a terra de urna ro~a ap<?s _a queimada e a dispersáo das brasas,
para a .planta~ao ; a terra ..crua" nao pode ser cultivada.
Os dois irmaos pilam.os ossos no piláo, até que se obtenha tim
~ bem fino , que é colocado em cab~as pintadas de urucum e hermet1camente fechadas com cera de abelha. Shónikiwe recebe urna delas
por.ser o sogro, Baiwe outra, por ser o irmao mais velho. Urna terceira f1ca reservada para os parentes de Wara_b awe. que virao reclamar .
a sua parte do morto. Mais· tarde, o piláo vai virar lenha.
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Menino grelhando larvas

Hitisiwe agora pertence ao passado; deve cair no esquecimento
absoluto. Seu nome náo pode ser mencionado em hipótese alguma.
O pó dos ossos e os últimos bens do morto desapareceráo quando
das cerimónias apropriadas. A existencia passada do rapaz deve ser
apagada, nada deve lembrá-la_aos vivos.
Hebewe fica melancólico. Ele diz ao pai:
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-Tenho medo da morte. Tenho o pressentimento de que nunca
vou me tornar um homem maduro; vou desaparecer antes. As epidemias váo me levar, serei comido por urna on~a ou mordido por urna
cobra. Sei que a minha vida vai ser curta e isso me dá vontade de
chorar. Por que ternos de morrer? Como é o país das almas?
- Marremos por causa da fuma~a e por causa de Jacaré, responde Kaómawe.
Entáo, ele lembra o mito da origem do fogo.
" Antigamente, o Jacaré é que tinha o fogo. Ele vivia na terra
dos 'Waicá', perto de um rio €hamado o rio 'dos dois que comeram
a língua' . Era para lá que Jacaré ia com a mulher cozinhar larvas
sem ser visto. Naquele tempo, os yanomami náo conheciam o fogo
e comiam a comida crua: ouvia-se o roído de sua mastiga~áo. Um
dia, a filha do inambu colorido, Bokorariyoma, arranhou o cháo
e descobriu peda~os de folhas queimadas , e urna larva cozida que
caíra por descuido. Levou a sua descoberta, que foi examinada, e
deduziu-se que Jacaré tinha o fogo, e que cozinhava os seus alimentos. Eles resolveram:
- Vamos fazer gra~s e faze-lo rir!
" Quando Jacaré voltou com a mulher, Broeheyoma, urna pequena rá, eles juntaram-se ao seu redor. Jacaré tinha um pacote
sobre o qual tinha colocado as larvas croas que pretendia oferecer,
e tratara de colocar embaixo as que queria comer. Eles come~aram
a brincar e fazer gra~as, mas Jacaré nem sorria com as' palha~adas
que faziam . Eles urinavam uns nos outros. Quando foi a vez do
Beija-flor, ele levantou o traseiro e cobriu os espectadores com um
jato de excrementos fluidos. Jacaré escandia O· fogo na boca; caiu
na gargalhada e o fogo escapou. O pássaro Yorekitirawe pegou-o
imediatamente , mas náo podia subir bem alto e Brueheyoma amea~ava apagar o fogo urinando sobre ele. Entáo um outro pássaro, ·
Kanaboromi , pegou o fogo e colocou-o no alto de urna árvore. Jacaré
· .
ficou enfurecido. Eis o que disse aos yanomami:
- Esse fogo que voces acabam de tomar de mim, esse fogo
eterno , vai trazer-lhes tormentos: sua fuma~a vai fazer com que adoe~am e m0rram , ele vai consumir-lhes os corpos. Seus ossos ficaráo
pulverizados. Só eu serei imortal, na água fresca em que vou viver".
Kaómawe prossegue:
" Nossos antepassados eram imortais, deixaram de se-lo quando
se apossaram do fogo. As almas deixam o corpo no momento da
morte. Sobem pelas cordas das redes e pelos pilares de sustenta~o
da casa, para ir viver no céu. Quando o corpo é queimado, a alma
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é um demonio, senhor das cobras que carrega enroladas no corpo:

elas sáo suas mascotes. As vezes Hera simula a morte; entáo sua
boca fede muito, sua cabe~a se inclina, urna saliva nojenta escorre
pelo canto dos lábios ao longo da bochecha. As almas pensam que
ele está realmente morto e danc;am na pra~a central. Trováo manda
que construam a fogueira e queimem o corpo. Mas, quando as chamas estáo altas e as almas comec;am a desamarrar a rede em que
ele está, Hera volta a vida e ri sarcasticamente.
" Os yanomami que náo foram generosos com os seus bens durante a sua existencia náo váo para a grande casa das almas. Agachado na beira de um caminho está um ser medonho, é Watawatawe.
Ele indica as suas almas perdidas o caminho que devem tomar; entáo
elas percorrem urna picada estreita que contorna urna colina. Atrás
dela encontra-se um braseiro gigantesco, o shobari ke wake, dentro
de urna grande folha nova e tenra : as almas sáo atraídas, caem nele
e se consomem. Há também o mundo subterraneo dos amahiri, que
sáo como nós, mas sáo carecas. A terra deles é como a nossa, eles
tem casas parecidas com nossos shabono, cac;am e tem plantac;óes.
É para lá que os xamás mandam, para livrar-se deles, os maus espíritos que tiram do corpo dos doentes. Os amahiri ficam contaminados
e, as vezes, por vinganc;a, entram no nosso mundo para roubar as
almas dos yanomami. Eles nos veem como nós vemos o céu: os raios
de sol chegam até eles, porque o nosso cháo é para eles transparente .
Diz-se que outros yanomami que vivem no norte náo tratam os mortos exatamente do mesmo modo que nós. Para a refei~ao do consumo
das cinzas, pintam o corpo de vermelho , e sobre esse fundo desenham
motivos mais escuros com urna substancia na qual misturam o pó
dos ossos do morto. Para mostrar a sua aflic;áo, as mulheres batem
nos honiens com bordunas. O resto do pó de ossos é em seguida
misturado a urna compota de bananas contida num pote."
Isso tudo explica Kaómawe longamente ao filho entristecido.
Menino com o rosto pintado de argila

sofre, seu nariz e seus olhos ardem, mas sua aparencia é igualzinha
a do corpo. a que pertenceu. No país das almas, a floresta é como
a daqui, tem muitos frutos, mel e ca~a; lá há grandes bandos de
porcos-do-mato. As almas ficam reunidas numa grande casa e Trováo
reina sobre etas. Raio é o filho de Trováo; é incrivelmente belo;
ele se une incestuosamente coma máe. Na casa das almas vive Hera ;
28

Passou-se um mes quando se decide organizar a primeira refeic;áo de ..CQnsumo das cinzas do morto. Shónikiwe vai até sua roc;a
e traz quatro cachos de bananas, que pendura no teto da casa, <liante·
de seu fogo. Na condi~áo de líder de facc;áo e sogro do defunto,
Kaómawe decide pagar ele também urna parte do custo da cerimónia . fiaverá, conseqüentemente, duas cac;adas de longa dura~áo
e duas distribui~óes de carne. Kaómawe amarra sete cachos no seu
te to: os cachos de banana assim pendurados para amadurece r com
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ostentac;ao sempre indicam na grande casa a localizac;ao de um homem importante. O ato de pendurar as bananas assinala o início
de um ritual de cac;a chamado heri, normalmente associado a urna
refeic;ao funerária.
Quatro dias depois, as bananas adquiriram urna outra colorac;áo.
o que evidencia a proximidade de sua maturac;áo. No fim do dia.
Kaómawe ordena aos cac;adores de sua facc;áo que se ponham em
marcha no dia seguinte: as bananas logo estaráo amarelas. Menciona
também as destruic;óes que os pássaros fazem nas plantac;óes, seu
tamanho insuficiente e a necessidade de preparar imediatamente novas roc;as para que nao falte comida. Terminado o seu discurso, dirige-se ao seu cáo e lhe diz abruptamente:
-Voce aí, nao pode cagar aqui. Ou vocé vai para fora da casa
ou lhe dou urna surra.
Aproveitando as últimas luzes do crepúsculo, crianc;as se divertem jogando para o ar a bexiga inflada de um tamanduá. Outros
brincam de guerra; os "guerreiros" lanc;am pequenas flechas pontudas nas nádegas uns dos outros, que as vezes perfuram a pele e fazem
sangrar.
·
No dia seguinte, aos primeiros raios de sol, dois grupos de cac;adores póem-se a caminho; um é liderado por Baiwe, o outro por
Shónikiwe: cada um deles leva · urna cabac;a contendo as cinzas de
Hitisiwe. Um dos grupos subirá pelo ''rio das chuvas" para chegar
aos antigos territórios de ·cac;a, enquanto o outro atravessará o rio
e seguirá para o Norte.
Todos ficam decepcionados quando, após cinco dias de ausencia.
eles retornam: há pouca cac;a e o banquete nao será abundante.
Enquanto as mulheres suspendem a carne cozida numa grelha
de madeira - .o moquém - acima das chamas, os cac;adores recuperam-se, untam o corpo de urucum e de urna pintura marrom, arrumam as penas de pássaros coloridos de seus aderec;os e reúnem-se
para participar da inalac;áo dopó alucinógeno. Enquanto isso, Shimoreiwe dá voltas em frente da casa, agarra cada um dos pilares de
sustentac;ao que estáo na parte avanc;ada do teto e sacode-o invocando o nome de Boreawe, senhor da banana. Sua intenc;ao é apressar a florac;áo das bananeiras: todos os homeils importantes de Karohi
estáo preocupados coma baixa produc;áo das plantac;óes.
Nesse meio-tempo buscaram-se bananas verdes, que sao descascadas com os dentes. Elas foram colocadas para ferver ao mesmo
tempo que a carne , mas em recipientes diferentes, sobre grandes
fogueiras acesas abaixo da parte mais alta do teto ou na periferia
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da prac;a central; sáo os po.mens q?e cu~da"m. desse~ fogo~ e do cozimento dos alimentos destinados a cenmon1a . Fo1 preciso separar
do resto dos animais cac;ados os jacarés, impróprios para banquetes
funerários, de modo que restou o mí~imo necessário para cumprir
o ritual .
O choro e as lamentac;óes recomec;am de tempos em tempos.
Ouve-se o lamento doloroso de Baiwe:
- Meu irmáozinho! .Meu irmaozinho!
Nem por isso cessam as brincadeiras obscenas de Ebrewe ou
os risos que provocam.
.
Mabroma acaba de fiar um grande novelo de algodáo. Ela considera a sua obra cóm satisfac;áo e diz:
- Vou trocá-lo por um cáo com "os de rio acima" .
Taromi, como sempre, está embriagado da droga yakóana, que
se produz com a casca de urna árvore . Ebrewe observa-o com um
ar de desprezo e comenta:
- Ele náo pára de inalar a droga yakóana, que faz envelhecer
antes do tempo quando é consumida em excesso. Olhem como as
nádegas dele já estáo enrugadas!
No dia seguinte, tudo fica finalmente pronto quando o sol atinge
o zénite . Descascam as bananas maduras, amarelas e bem doces,
para a compota. Elas sáo fervidas por bastante tempo na água, e
mexidas com um galho com várias pontas; depois sáo misturadas
com água fria, até atingirem a consistencia desejada.
Os mosquitinhos que sugam o sangue sáo tantos que algumas
pessoas para fugir de seus ataques, penduraram as redes bem alto,
embaixo do telhado da casa.
Baiwe preparou um cesto cheio de bananas fervidas e carne,
e o oferece a Arusiwe. Num banquete funerário, aquele que fornece
os alimentos nunca os distribuí ele mesmo. Transfere essa tarefa .
a urna pessoa que deseja honrar; o escolhido pode ser um visitante,
alguém que nao pertence a corriu.Pidade. Arusiwe, lisonjeado quando
o cesto é colocado a sua frente, náo consegue conter um sorriso
de satisfac;áo . Shónikiwe escolhe um hóspede recém-chegado de urna
comunidade vizinha. Ao mesmo tempo, é feita urna distribui~áo geral
de compota de bananas. depois de separada a quantidade suficiente
para a cerimónia funerária.
De repente, o choro recomec;a. Montes de flechas entrechocam-se nas máos dos homens; há um agrupamento <liante do fogo
de Baiwe. Ebrewe enche urna grande cabac;a de compota de banana
ainda quente e salpica-a como pó cinzento dos ossos pulverizados,
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misturando-o coma ponta dos dedos da máo direita apenas. Oferece
a mistura a Kaómawe, que a engole de urna vez, sem nem parar
para respirar. Shimiwe e Warami, tio e tia maternos, e Baiwe, irmáo
mais velho do morto, também ingerem a mistura. Urna cerimónia
semelhante tem lugar no lar de Shónikiwe, em que só ele e a mulher
consomem os o~os. Os que consomem as cinzas mortuárias náo recebem nem um peda~ de carne: ela provocaría dores de estómago
terríveis.
Todas as manifesta~óes de pesar cessam bruscamente. Cada um
volta a sua atividade. Fia-se, conversa-se , crian~as brigam. As duas
caba~as pela metade sáo recolocadas no pequeno cesto vermelho:
ainda há pó o bastante para urna segunda cerimónia. Daqui a um
ano, talvez.

-Brahaima fiando alg~o
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A sexualidade dos pequenos yanomami nao é reprimida, contanto que se mantenha discreta e confinada. Nesse ponto, é como a
dos adultos. Embora portador de um sentido específico, o sexo náo
deixa de ser um órgáo como outro qualquer, e portanto sujeito, as
explora~óes lúdicas. Os adultos falam abertamente da sexualidade
e das fun~óes de reprodu~ao, o papel do acasalamento humano e
o prazer que ele dá nao sao de modo algum ocultados das crian~as.
Na verdade , é tudo muito natural.
As crian<;as e adolescentes as vezes se entregam a sodomía. Só
falam disso em particular; pois, como a masturba~ao, é urna atividade
sexual marginal confinada a intimidarle dos que a praticam ; mas náo
provoca nenhum sentimento de peso na consciencia e este, como
o arrependimento, é justamente banido da moral índia: atusa<;óes
de sodomía sao raramente feítas , e quando o sao arrancam apenas
leves protestos da parte dos .suspeitos. Náo·é razáo para se ofender,
o que mostra bem a pouca importancia que se lhe dá. É comum .
ver meninos de todas as idades simulando-a em público por brincadeira; freqüentemente sáo cunhados, em g.e ral unidos. por urna afei<;ao recíproca e duradoura. As práticas homossexuais, mais freqüentes nessa categoría de parentesco, nao sáo excepcionais entre irmáos
e primos-irmáos. Se é escandaloso "comer a vagina" de urna irma
- essa é a expressáo dos índios - , nao há escandalo algum ~m
.. comer o anus" do irmáo: a sociedade impóe a troca das filhas e
das mulheres, nao codifica urna sexualidade que opera entre pessoas
do mesmo sexo. É preciso, entretanto, notar que a homossexualidade
dos cunhados difere daquela dos irmaos. No primeiro caso, um sentimento mútuo de amizade liga dois rapazes que trocam entre si mulheres e bens materiais, e se consideram como iguais; a rela<;ao homossexual com um cunhado prefigura a rela~ao, desta vez heterossexual,
que se terá com a sua irma: é algo como urna espera. No segundo
caso , a rela<;ao é circünstancial, nao envolve sentimentos e ocorre
entre desiguais: no grupo de irmaos e primos paralelos, os mais velhos
tem autoridade sobre os mais novos, e sao os primeiros que "comem
o anus" dos outros.
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Como todos os indiozinhos, Hebewe teve urna sexualidade ao
mesmo tempo precoce e indecisa quanto ao objeto. A regra era que
tudo o que dá prazer é bom em si. Das experimenta~s da infancia,
ele fala pouco, mas sem pudor, como de um tempo que já acabou .
Seus raros confidentes sáo os rapazes da sua idade. em quem ele
confía, e que em geral foram seus cúmplices.
Recorda que ele e outros meninos faziam huracos na terra com
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os dedos-;e umedeciam as paredes com água ou saliva antes de neles
introduzir o penis. Faziam de conta que o buraco era urna vagina
e que estavam fazendo amor com unta mulher. É claro que náo conseguiam o menor prazer com um meio táo rude. Um deles, um pouco
mais velho. atingia o orgasmo simµlando o coito com urna caba~a.
daquelas com que se fazem as cuías. ·Um dia, Hebewe acompa~hou
Yebiwé numa pesca. Yebiwe pegou urna ~uraia ; era grande e t1nha
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belos desenhos no dorso. Esse peixe tem na cauda um ferráo muito
perigoso, com que pica os imprudentes, deixando no ferimento milhares de espinhos venenosos que provocam urna dor intensa. Yebiwe
cortou-lhe o rabo e voltou a pescar. As minhocas acabaram, e ele
foi procurar mais, deixando o menino só abeira dorio. Aproveitando
o momento de solidao, Hebewe copulou com a arraia. Era táo fria
que ele quase desistiu , mas perseverou e afirma ter sentido algum
prazer. Num outro dia, Hebewe acompanhou um grupo de homens
adultos que iam até a casa de um missionário evangelista para pedir
algumas coisas. O branco era avarento. Discutía a quantidade, queria
obrigar os índios a trabalhar ou participar de rezas a fim de merecer
o que queriam. Hebewe morria de tédio. Saiu, andou a esmo pelas
redondezas e encontrou galinhas ciscando. Sem pensar no que estava
fazendo , correu atrás delas, conseguiu agarrar urna e Ievou-a para
trás dos arbustos. O que fazer como animal? Tentou copular, mas
a galinha nao parava de cacarejar e se debater. Hebewe perdeu a
paciencia, ficou com medo de ser descoberto, quebrou a cabec;a do
animal contra urna árvore e jogou-o no Orenoco. Com a cara mais
inocente do mundo, entrou novamente na casa do níissionário.
Quando eram pequenos, Hebewe, Kremoanawe e Moriwe tres "irmaos" - cortejavam juntos a pequena Ruthemi. De todas
as meninas de Karohi, era a única que lhes era permitida; dirigiam-se
a ela usando um termo de parentesco que significa "esposa". A raridade de esposas potenciais sempre foi um problema para os meninos
de Karohi. ·Para conseguir urna mulher e casar com ela, nao lhes
resta outra alternativa a nao ser cometer incesto ou cumprir numa
comunidade
estrangeira o servic;o pré-matrimonial que devem aos
,
sogros. E esse o motivo de tantos homens de Karohi terem se instalado em outros lugares. A continuac;ao deste relato mostra bem quais
foram , para Hebewe e Moriwe, as conseqüéncias de·tal situac;áo.
Os tres meninos eram mais cúmplices do que rivais e faziam
de tudo para conquistar a jovenzinha. Um dia conseguiram convence-la a ir com eles até a floresta, sob o pretexto de que desejavam
colher frutos hayu, que sáo vermelhos e do tamanho de urna cereja,
e deliciosos. A menina era bastante esperta para desconfiar de suas
intenc;óes, e assim podemos ter certeza de que, ao concordar em
acompanhá-los, ela assumia os riscos. Primeiro brincaram de balan-

.
9
.

Moriwe
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c;ar num cipó que descia até bem perto do cháo e voltava a subir
até a copa de urna árvore . Eles chegavam a fi~r sem fólego e balanc;avam táo alto que gritavam de medo. Kremoanawe foi o primeiro
a ir direto ao assunto:
- E se a gente fizesse amor?
Rut hemi fez urna careta e parecía recusar; estava fazendo charme , evidentemente ela gostava de contrariar os meninos. Kremoanawe náo se deu por vencido e levou-a para dentro do mato. Depois
foi a vez de Moriwe. A menina, é claro, era virgem, e eles se contentaram em esfregar o penis na sua vulva, sem penetrá-la. Quando
chegou a vez de Hebewe, ele fez um ar de quem náo tem pressa,
deixou os mais velhos irem embora antes e ficou só com a amiga .
Demoraram tanto, que sua ausencia comec;ou a preocupar. Os pais
se perguntavam.
- Onde eles estáo? O que estáo fazendo?
. - Estáo fazendo amor, informou maliciosamente Kremoanawe , que já tinha voltado.
Os adultos, muito preocupados, imaginaram os acidentes mais
improváveis. Comec;aram a procurar as crianc;as, avanc;avam pelo
caminho gritando os seus nomes. Viram-nos voltando sem pressa,
nem um pouco preocupados como susto que tinham dado.
A primeira paixáo .verdadeira de Hebewe foi desencadeada por
urna menina de Wayabotprewe . Chamava-se Bawahoma. Seus pais
tinham morrido há muito tempo, ela vivía com a avó e a ajudava
domésticas. As duas tinham vindo passar algum
a realizar as tarefas
.
'
tempo em Karohi. As vezes Hebewe ia para a rede dela; mas tinha
de tomar muito cuidado, pois a avó, com ciúme da neta, náo podia
admitir que ela tivesse um amante. As vezes era ela que ia se juntar
a Hebewe, assim que a avó adormecia; oeste caso eles ficavam -tranqüilos, porque os pais do menino mostravam-se indiferentes, e até
cómplices: ficava claro que evitavam ati~r o fogo com muita freqüencia, para náo atrapalhar o namoro. De dia, eles marcavam encontro
na floresta. Hoje em dia Hebewe ainda mostra, ao longo do caminho,
os lugares aonde veio com ela. Urna vez, teve o prazer de mante-la
consigo durante urna noite inteira. Eles se amavam muito. Ela era
atirada; mordia-o até sair sangue; rasgava as tangas dele, de modo
que ele perdeu muitas. Certa vez, ela lhe disse:
- Vamos pintar o corpo de urucum !
- Cuidado, as pessoas váo perceber a noss_a relac;áo, váo nos
. . .
v1g1ar.
Com efeito, quando dois jovens -se pintam um para o outro,

-
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suspeita-se imediatamente de que estejam apaixonados. Entáo, ela
se contentou em passar apenas um pouco de tinta no rosto.
Quando queriam marcar um encontro, usavam como mensageiros crianc;as a quem revelavam o segredo._ .
Um dia a avó resolveu ir em_bora. Os do1s f1caram consternados
coma notícia. Bawahoma tentou exigir que Hebewe viesse com ela,
rrias era impossível. Sua tristeza foi táo grande que .e_Ies choraram.
Um ou dois meses depois, Hebewe acompanhou v1s1tant~s que se
dirigiam ao grupo de sua co~panheir_a, ~o acil~a. Fez s1nal para
ela assim que a viu; ela fing1u que nao tinha visto nada e, desde
entáo , ele náo gosta mais dela.
.
.. ..
Para exprimir o número de vezes que fez amor com e~a, Hebe~e
mostraos dez dedos das máos e acrescenta os dez dedos dos pes,
0 que , no pensamento de um yanoma.mi.• é um número realmente
grande. Afirma que foi e~e que .a desvirg1nou. _Ouando quer louvar
as qualidades de sua vagn~a. afirma qu~ ~ra tao apertada e quente
quanto alguém pode dese1ar. Para def1nu melhor o calor, passa a
máo acima de brasas e diz:
- Era exatamente assim.
Já faz muito tempo que Hebewe deixou de se interessar .por
jogos pueris, como esfregar o pén~s na .terra, copular co~ pet~es
e pássaros e se masturbar. No máximo a1nda pode se sentlf ~traado
por um rapaz. Mas sáo as mulheres q~e capta~ o seu deseJO: Ele
entrou no jogo ao mesmo tempo comphcado, apa1xonante ~ ~ng~so
das rivalidades masculinas pela conquista das mulheres. A unaca co1sa
que o preocupa é a afirmac;áo de seus pa~s de qu~ amores precoces
provocam inevitavelmente a queda dos pelos pub1cos.
Há vários dias, um rapaz de uns catorze anos chegou a ~arohi .
Seu grupo residencial é bem_afastado, fica ª.;~nos días ~.e camanhada.
numa regiáo montanhosa, as marge~s do no do ~el . Ele chego~
com um grupo de visitantes que só f1caram urna no1te. ~orno ~an1festou o desejo de ficar em Karohi por algum tempo, Kaomawe convidou-oa viver com sua família. Náo-se sabe nem o nome nem quem
sáo os parentes do menino. Sabe-se apenas que ele é de Bashobeka,
e os borneos mais velhos de Karohi lembram-se de que os ant.epassados desse grupo foram no passado apare~tad<;:>s aos seus; e, t~ch-!
sive, que glierrearam uns contra os outros ~a mu1to temp~. Isso s1~n1fica que as duas comunidades tiveram ant1gam~nte relac;oes estre1tas
de parentesco, boje em dia totalmente esquec1das.
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Para resolver o problema da identidade do menino. chamam-no
de F~ma. A palavra hama significa "visitante", substituindo oh por
/, zombam do dialeto da "gente de rio acima"; diz-se em Karohi
que essa gente fala "como papagaio", e é vista com urna certa condescendencia: "os de rio acima" sao, de certo modo, os selvagens dos
"de rio abaixo". Essa atitude deve ser vista como .o resultado de
um processo histórico recente que levou a urna leve diferencia~áo
dos modos de falar e como a conseqüencia da influencia das missóes
junto as popula~óes ribeirinhas dos grandes rios, enquanto as comunidades do interior, afastadas do contato com os brancos, náo tem
acesso direto aos bens manufaturados e ainda ignoram alguns hábitos
já assimilados pelos grupos de rio abaixo. ·
Náo só os yanomami podem ser detestáveis para com os estrangeiros, como também podem sé-lo em rela~áo a membros de sua
etnia quando estes se encontram isolados numa comunidade em que
náo possuem parentes consangüíneos que possam ajudá-los em caso
de enfrentamento. E Fama é um estrangeiro em Karohi. No entanto,
a atitude dos anfitrióes para com o jovem hóspede náo é totalmente
negativa; é, antes, urna mistura de cortesia, generosidade e maldade.
De um lado, Kaómawe e sua mulher, Mabroma, tratam bem Fama
e lhe dáo sua parte de comida, Hebewe e Kremoanawe, seus filhos,
dáo provas de sentir por ele u~a afei~ao sincera, que se refor~a
a medida que sua permanencia se prolonga. Mas, por outro lado,
náo podem evitar ridicularizá-lo ou humilhá-lo de algum modo.
Vários parentes chegaram de Tayari. A tarde, um grupo alegre
de crian~as e adolescentes vai aro~a comer cana-de-a~úcar e mamóes.
O jovem Fama, intimidado pela presen~a no grupo de pessoas que
ele náo conhece, pretere ficar em casa. Kremoanawe, que nao ve
as coisas do mesmo modo, ordena:
-Venha, visitante, venha conosco. Náo fique sozinho, nossos
amigos vao pensar que voce os detesta!
Caminham lentamente sob as bananeiras. Os menores se atrasam, porque ficam flechando lagartos que se esquentam ao sol. Fama
caminha prudentemeqte no fim da fila, e Kremoanawe diz aos outros
em voz baixa:
- Vamos descobrir a glande dele.
Nada é mais humilhante para um índio do que ser visto com
a glande descoberta: é o cúmulo da obscenidade. A decencia exige,
ao contrário, que o prepúcio fique bem esticado sobre a glande e
amarrado a cintura por um cordao fino . Só é desamarrado para urinar, e depois que se está agachado. Há náo muito tempo, os rapazes
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amarravam-no assim quando se aproximavam da puberdade; agora,
coma difusáo das tangas de-tecido, deixam o penis solto, protegido
pelo pano; mas a vergonha que sentem quando sáo vistos com a
glande descoberta nao diminuiu em nada.
Forma-se um círculo em torno de Fama, ele olha os rostos maliciosos, desconfía de que tramam algo contra ele e foge para as planta~óes. Hebewe sai correndo atrás dele, náo consegue alcan~á-lo, mas
faz com que se canse de modo que os outros o agarrem sem muito
esfor~o. Entao, Kremoanawe segura um bra~o, Hebewe o outro,
Moriwe prende urna perna, Tóhówe agarra a outra, e Fama fica
imobilizado no cháo. Mabroma passa nesse momento; atraída pelos
risos, chega mais perto. Sente pena do menino, pede que o soltem;
mas ninguém presta aten~áo. Hebewe pega duas varetas pequenas
e com elas afasta lentamente o prepúcio. A glande surge, rosada
e úmida, saudada por gritos de satisfa~áo de todo o grupo. Fama
se debate, chora de raiva e de humilha~áo. Depois de rirem bastante,
libertara a vítima que, furiosa, lan~a punhados de terra e galhos.
Eles se divertem.
De volta ·a casa, náo tem o que fazer, e se reúnem no fogo
de Hebewe. Diante deles, Wishami se ocupa das tarefas domésticas.
Seu filhinho rola na poeira. Ocupada demais para perceber que os
rapazes a observam, ela se abaixa, comas pernas· afastadas, e expóe
o sexo por um segundo. Eles riem cobrindo a boca com as máos
. e se empurram com os cotovekis; Kremoanawe fica indecentemente
teso; a forma do penis aparece claramente soba tanga. Para acabar
coma ere~áo, faz urna pressáo vertical sobre a extremidade do pénis,
dobrando-o. Wishami é para ele urna "irmá mais velh~", urna pessoa
com guem náo pode ter rela~óes sexuais.
.
E noite, e Hebewe nao consegue ficar parado um segundo: reparou na jovem Kiaroma; que chegou pela manhá"com um grupo de
parentes. Várias vezes, envia Tiyetirawe como mensageiro e só pára
quando ela vem juntar-se a ele. Prudente, ela senta na beirada da
rede. Conversam bastante: Hebewe conta em detalhes suas proezas
de ca~ador, reais ou inventadas. Finalmente, Kiaroma se deita ao
lado dele. Há muito inovimento em volta e isso os incomoda; Remaema vem buscar len ha. Baiwe mata a sede na panela colocada no
cháo, Kremoanawe demora muito para beber urna mistura de palmito e água. Essa agita~áo sempre precede o sono. Tudo acaba se acalmando, percebe-se na rede alguma resistencia, urna luta confusa.
A voz de Hebewe, quase inaudível, toma-se insistente:
-Náo, já, já. Náo vá embora, agora mesmo!
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Kiaroma finge que precisa urinar urgentemente, Hebewe a deixa
ir depois de faze-la prometer que voltará em seguida. A jovem desaparece na grande casa. Quando volta, em vez de mantera promessa.
desvia e vai para junto dos parentes. Hebewe náo esconde seu desprezo e profere insultos grosseiros.
Alguns dias depois o~orre um fato que terá conseqüencias consideráveis para Hebewe. E de manhá, o sol ainda está baixo quando
Ebrewe chega de Tayari, trazendo um recado de Bosiarima que chama Hebewe para ser seu genro. Já fazia muito tempo que corriam
rumores, antes do convite oficial. Hebewe náo esconde suas dúvidas.
Urna fracráo importante de sua linhagem vive em Tayari, ele sabe
que náo será perseguido e maltratado como Fama em Karohi; mas
tem preguicra e náo gosta de mudan~. Em Karohi, recebe da máe
a comida e a lenha, e só vai pescar ou cacrar quando tem vontade.
A única coisa desagradável é a falta de mulheres. As vezes consegue
encontrar Ruthemi por uns breves instantes, mas precisam tomar
cuidado com o homem que agora é marido dela. Ele conhece jovens
que correspondem as suas investidas quando visitam Karohi ou quando vai encontrá-las na casa delas. Indo a Tayari em resposta ao convite que lhe trazem, será obrigado a participar todos os días das
expedi~s de cac;a e de pesca. O genro deve prover os sogros de
ca~a, carregar a lenha, cortar as grandes árvores da floresta para
preparar as ro~as, trepar nos troncos para colher frutos selvagens,
ajudar a construir as casas ou consertar o teto da casa coniunitária.
Váo acabar para ele os longos momentos de ócio na rede e os passeios
de fogo em fogo. Receberá dos sogros comida e tabaco, mas nada
além. Em Karohi, costuma exigir que a máe se submeta día e noite
a seus caprichos variados.
Por isso Hebewe náo se mostra nem um pouco apressado para
responder a Ebrewe. Este, aliás, náo apressa o sobrinho, espera pacientemente, nota que o sogro insistiu muito para te-lo como genro:
tudo indica que ele será bem tratado. A mulher que lhe oferecem
náo é de se desdenhar: é jovem e bonita, e, de qualquer modo,
náo é em Karohi que ele vai encontrar unia esposa; e, se demorar
demais, Bosiarima, cansado de esperar, vai dar a filha a um outro.
Esses argumentos, espalhados ao longo da conversa, acabam conven·_ cendo Hebewe, que de repente toma urna decisáo. Sem dizer urna
palavra, sem demonstrar de modo algum sentimentos profundos,
desamarra a rede, pega o arco e as flechas e se afasta, seguido por
Ebrewe. Mabroma fica em silencio, duas lágrimas molham seus olhos
quando ele desaparece.
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. Hebewe e Ebrewe caminham deprcssa, sem falar. O caminho '
mu1to freqüentado, é largo e bem marcado. O sol está baixo quando
chegam em Tayari.
Urna casa espacrosa ergue-se bem junto a margem do Orenoco.
Deve terchovido na nascente do grande rio, cujas águas estáo barrentas; na margem embebida de água, milhares de borboletas amarelas
e brancas matam a sede, numa grande agita~o de asas.
O conjunto dos residentes, um pouco mais de setenta pessoas
divide-se em duas grandes linhagens, cada urna ocupando um peda~
~m delimitado da casa. E~ biparti~o da popula~o na casa grande
nao é de ~egra; as vezes a comunidade é composta de tres ou quatto
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linhagens que se dispóem de modo regular urna ao lado da outra
para ocupar todo o espa\o habitado. Hebewe se instala na parte
que cabe aos seus parentes, no fogo do jovem Tóhówe . Nada mais
simples: basta que deposite as armas junto a urna estaca e estique
a rede para estar em casa.
Há muitos jovens em Tayari, que provocam urna agita<;áo agradável e alegre. Hebewe, silencioso, como convém a um recém-chegado, dobrou um dos bra<;os soba nuca e mantém a máo livre <liante
da boca, como os visitantes que acabam de chegar. Ele observa as
crian~as que brincam na pra~a central; divididas em dois times, enfrentam-se com bordunas feítas de.urna madeira leve que náo machuca a pele, mas pode fazer galos. Nunca sabem de onde vem um
golpe, e as que sáo atingidas cerram os dentes para náo mostrar
que sentem dore tentam revidar o golpe no adversário. Quando
a brincadeira acaba, as crian\as enterram as armas em duas séries
paralelas.
Bem perto, um grupo de adolescentes inala um alucinógeno.
Para fazer gra<;a, um grandalháo chama um menino de uns dez anos
e manda-o participar, dizendo que seria um covarde se náo o fizesse.
O menino náo ousa recusar, sopram-lhe várias doses muito fortes
e ele, fulminado pela substancia, despenca e bate a cabe\a no cháo.
A leste, urna nuvem escura, carregada de chuva, amea\a. Perto
do fogo vizinho ao de Hebewe, Bokorawe, o xamá, instala o poleiro
noturno de seu papagaio: dois peda\os de arco unidos por urna vara
transversal. O grito de um pica-pau atravessa a floresta; Tóhówe
responde coma frase convencional:
-Ainda sou jovem, ainda sou jovem!
De repente, a nuvem se rompe. É urna dessas tempestades de
fim de tarde, breves e violentas. O vento sopra e dobra o topo das
árvores; as gotas caem, cada vez mais compactas, raios rasgam a
massa sombria das nuvens. Os agamis domésticos, montados em suas
patas compridas, andam pela pra~a central; para eles, as grandes
po~as d'água que se formam sáo piscinas nas quais se agacham, batendo na água com as asas; as vezes emitem o grito impressionante
que lhes valeu o nome de pássaros-trombeta. Mulheres se lavam
nas goteiras do teto, outras aproveitam para encher as panelas. Hebewe nota que, no fogo vizinho, a velha Yerusi tosse cada vez que
peída. Hisami vai para a parte posterior da casa com urna amiga,
elas urinam de pé, pernas afastadas e tronco arqueado, para fazer
com que o jato de urina vá o mais longe possível. No fogo de Rubrowe, um certo tran~ado, pendurado muito baixo. perto do fogo. come46
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i;a repentinamente a arder em chamas. Contém peixes defumados,
que caem um por um . Tentam apagar o fogo com as máos, depois
decidem jogar água. Os vizinhos inorrem de rir, divertindo-se com
o incidente.
Finalmente , aparece Tabrobemi, mulher dele, trazendo um pacote de ba~anas assadas amarradas por urna fibra . Entrega a comida
ao jovem marido e vai embora sem lhe dirigir urna palavra .
Quando ainda era pequena, Tabrobemi ficou gravemente doente. Foi vítima de urna dessas intermináveis diarréias que, muito freqüentemente, colocam em risco a vida das crian~as índias; ela tinha
emagrecido muito, tinha ficado feia, quase tinha morrido. Sarou grai;as a dedica\áo dos xamás que cuidavam dela sem descanso. Voltou
a engordar e logo teve a primeira menstrua~áo . Apesar do cabelo
fraco, liso e ralo, que lhe vale o apelido de "a careca", atualmente
é urna bela mo~a cortejada pelos rapazes. Tem um temperamento
simpático e gracioso, mas também tem os seus caprichos. Desmancha-se em lágrimas sempre que é frontalmente contrariada. Como
todas as adolescentes yanomami, é muito apegada aos pais, e náo
tem vontade de deixá-los. Dizem que é generosa com os rapazes
e corresponde as suas investidas.
Caí a noite; o ar está fresco,novamente, o céu agora está limpo ,
sem as nuvens que o cobriam. E lua cheia; logo ela surgirá por trás
da cortina de árvores. Algumas crian~as perseguem vaga-turnes que
se perderam dentro da casa; pegam-nos e soltam-nos para pegá-los
novamente; alguns conseguem escapar. Alguns homens, cansados
de ouvir seus gritos, pedem para pararem com a brincadeira. Náo
sáo obedecidos. As mulheres intervém, e urna delas diz:
- Eles váo entrar rio olho de voces!
Mas as crian\as náo se afetam. Acabam dispersando-se por vontade própria, urna por urna, algumas levando um inseto, que amarram na rede com um fio para ve-lo acender durante a noite. Para
reconhecerem uns aos outros quando andam no escl!rO, os yanomami
esmagam vaga-turnes nos ombros e no peito, que ficam fosforescentes. Diz-se que os vaga-lumes sáo estrelas que caem do firma·
mento. Tóhówe afasta-se e vai ao lar de Rubrowe, onde encontra a
bela Brahaima em visita. Ele se deita numa rede paralela a da m~a;
seus corpos estao táo próximos que chegam a se tocar. Conversam
acerca de coisas sem importancia. Brahaima coloca urna perna sobre
a coxa do rapaz, despertando o seu desejo. Contin1,1am a conversar;
Tóhówe, perturbado náo sabe mais o que diz. Urna máo toca a
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sua virilha e, para evitar as carícias que virao em seguida, ele se
protege com a mao. Intimidado pelá presen~a de Rubrowe, ele diz
que já vai indo; mas pedem que fique mais um pouco. Estava quase
decidido a fazer amor, quando o disco prateado da lua come~a a
emergir pouco a pouco, projetando sua luz dentro da casa .
Urna profunda amizade logo se estabelece entre Hebewe, Tóhówe e Erasiwe. Este último chama os outros de "'pai", embora a diferen~a de idade entre eles seja apenas de dois ou tres anos. Sao cúm. plices em tudo, vao juntos para a floresta ca~ar e pescar, compartilham as refei~óes, ajudam-se mutuamente . em qualquer circunstancia, contam uns aos outros .milhares de segredos insignificantes.
Tabrobemi, por sua vez, é fria com o esposo; ela lhe traz, como
se deve, os alimentos enviados pelos seus país e prepara todos os
dias um punhado de tabaco, cata cuidadosamente os piolhos dele,
e aperta com as unhas ou com os dentes os pequenos pontos vermelhos que a suc~ao dos flebótomos lhe deixa na pele. As vezes ela
se deixa lev~r e se deita ao lado dele. Mas finge ignorar seus apelos.
Po~ mais que ele suplique:
- Vamos fazer amor?
Ela sempre responde negativamente.
Como a esposa o despreza, a aten~ao de Hebewe volta-se para
a graciosa Shubama, casada com um de seus primos-irmaos chamado
Hishokoiwe, também originário de Karohi. Shubama mostra-se simpática para com Hebewe e lhe l~n~a oll\ares. incendiários. Assim,
o rapaz manda Tóhówe marcar um encontro com ela na floresta .
Ela concorda imediatamente e inicia-se urna rela~áo amorosa as escondidas do marido. Os amantes encontram-se em locais combinados; Tóhówe e Erasiwe, coniventes, ajudam ó compadre . Todas as
manhás, Shubama manda recado a Hebewe para que a .encontre
na floresta; cada um sai pot um lado diferente, fazem amor, andam
a procura de frutos selvagens e os comem. Separam-se quando o
sol está a pino e voltam para casa em momentos diferentes. Isso
dura urna lua inteira, sem despertar as suspeitas dé Hishokoiwe.
Certa noite, eles se encontram atrás da casa para fazer amor atrás
das moitas densas naquele lugar. Ficam tao perto do shabono que
escutam as conversas. Nesse meio tempo Hishokoiwe precisa da mulher e constata que ela náo está; nota também a ausencia de Hebewe.
Terá ele descoberto essa coincidencia sozinho ou foi avisado por
um amigo das escapadelas da mulher? Por cúmulo de azar, a máe
chama Shubama bem alto:
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- Shubama, onde vocé está? Volte já!
-É a sua mae, diz Hebewe, que escutou.
- E o que tem isso? Voce está com medo?
Hebewe nao quer passar por covarde e nao insiste. Eles demoram, é imprudente . Finalmente Shubama volta e vai para junto
dos pais. Hebewe espera alguns minutos antes de esgueirar-se para
dentro e deitar na rede. Hishokoiwe está de olho: percebe tudo,
sabe da liga~áo, mas fica quieto.
A partir desse momento as rela~óes entre os dois rivais tomamse glaciais. Shubama, vigiada de perto pelos pais e pelo marido, já
nao pode ir aonde quer. Circula um rumor: Hishokoiwe, certamente
por bravata, disse aos .amigos íntimos que vai matar Hebewe. Este
e os companheiros se reúnem; levam a amea~a a sério e decidem
que é preferível náo ser pego desprevenido pelo adversário, adiantar-se e atacar primeiro.
Os borneos influentes, velhos e líderes de fac~óes, decidem conduzir o grupo para acampar na confluencia do " rio das chuvas" e
do Orenoco. Lá existem muitas árvores wabu cu jos frutos estao ficando maduros. Comodamente instalados num acampamento provisório, os índios alimentam-se dos produtos da coleta e da ca~a, e assim
permitem que as planta~óes das ro~as tenham tempo para crescer
e fornecer colheitas abundantes.
Providas do estritamente necessário, as famílias penetram na
floresta e chegam ao destino após urna noite passada no caminho.
,
O campo é erigido a beira de um riacho sombreado e calmo. E a
esta~áo das "grandes águas"; o Orenoco e o "rio das chuvas", engrossados pelas chuvas recentes, carregam galhos e troncos. Passando
sem transi~áo do vóo ªº nado, os martins-pescadores mergulham
nas águas, ressurgindo com um peixe brilhante atravessado no bico .
As vezes um peixinho surge na superficie e. para escapar de um
predador, dispara impulsionado pelas vibra~óes da cauda. Urna ruidosa colonia de japins fez ninhos nos galhos baixos de um jenipapeiro; sáo talentosos imitadores dos gritos dos animais e sua conversa
ensurdecedora evoca um após o outro os pica-paus, os japu~ás, os
papagaios-, as araras e os tucanos. Urna velha árvore morta, corroída
pela umidade e pelos cupins, vem abaixo com um estrondo de trováo.
Hebewe, Tóhówe e Erasiwe alojam-se sobo mesmo abrigo: tres
varas dispostas em triangulo sustentam uro.teto em forma de trapézio,
coberto com folhas ketiba; é simples., de constru~ao rápida, e protege
bem da chuva, desde que o teto tenha a inclina~áo correta e as folhas
tenham sido cuidadosamente arrumadas.
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Acampamento provisório na floresta

Os tres rapazes, decididos a entrar em a<;áo o mais rápido possível, esperam urna ocasiáo favorável. Certa manhá Hishokoiwe vai,
junto coma mulher, buscar urnas frutas que vira na véspera, enquanto ca<;ava. Empunha o arco, o facáo e embarca numa canoa com
a mulher, que leva um cesto, para subir o "rio das chuvas". Hebewe
e seus companheiros sentem que chegou o momento. Esperam que
os abrigos ao seu redor se esvaziem. O solestá alto quando pegam
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um rolo de fio, alguns anzóis e suas armas; a urna velha que ficou
para ferver as frutas dizem que váo pescar.
Margeiam o rio em dire~áo a nascente em busca do casal. Nas
partes baixas tém de enfrentar a água que inunda o solo; a vegeta~áo,
muitas vezes cerrada na beira dos rios, obriga a vár:ios desvios. Seu
desejo assassino diminui a medida que o tempo vai passando e o
esfor<;o para avan<;ar aumenta. Ca~am pequenos pássaros, perse- .. .-.
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guem macacos , fazem gra~a e já estáo quase esquecidos do motivo
de sua partida quando sua aten~áo é desviada por vozes que vem
db" rio . Prestam aten~áo e reconhecem._ Hishokoiwe e a mulher,
que estáo voltarido . Rapidamente , os rapaz.e s a~rem caminho por
entre um emaranhado de cipós; a corrente carrega a embarca~áo
em ritmo acelerado e é preciso andar mais depres~a: Hebewe murmura:
·
- Desta vez, vou matá-lo.
Prepara urna flecha, empunha o arco e mira: Tóhó~e afasta
a folhagem para ele . A canoa passa diante deles: Hishol(oiwe ; remando na popa, fica'de costas e se afasta. O arco se distente brutalmé ñte,
ouve-se o ruído seco da corda chocando-se coma vara: a fle.c ha parte,
e sua ponta afiada de bambu penetra o ombro do rapaz, mas cai,
brecada pela omoplata.
.
. . A dor e a surpresa sáo tá~ violentas que Hishokoiwe larga o
remo e berra:
·
- Quem quer me matar?
Shubama náo perde o sangue-frio, recupera o remo que flutua
perto da canoa e golpeia a água com tanta energia que logo . ela e
o marido somem da vista dos agressores. Bem a tempo: Hebewe
tinha encaixado outra flecha na corda de seu arco.
" Desnorteados~ os ·t res cúmplices náo sabem o que fazer. Hebewe
decide que devem voltar ao acampamento; aconte~a o que acontecer,
náo quer passar por covarde. A vítima e sua mulher chegam antes.
Quando Hebewe se apresenta, o sogro de Hishokoiwe, ladeado pelos
irmáos, avan~a em sua dire~áo, de .modo amea~ador ; Tóhówe e Erasiwe náo estáo diretamente envolvidos e acham mais prudente voltar
ao abrigo. Num piscar de olhos, Hebewe é desarmado, suas flechas
sáo quebradas, seu arco cortado em pedacinhos. Uns agarram-lhe
obra~, brandem machados acima de sua cabe~ e juram que váo
rachá-la ; outros se aproximam para cutucá-lo com a ponta de süas
flechas . Das· redes, mulheres vociferam insultos e gritam que deve
ser morto. O pai de Shubama dá-lhe duas bordunadas. Hebewe,
tonto, está quase perdendo os sentidos, un\ véu negro passa <liante
de seus olhos, tudo se embaralha, ele se enrijece e fica de . pé. O
sangue escorre pelo pesco~o , pelas costas e pela testa, cegando-o.
Entáo, deixam-no , satisfeitos com a puni~áo; ele pode voltar a sua
rede. Ele sofre e náo diz nada. Seus parentes náo se manifestaram;
era óbvio que ele estava errado, só o pai poderia defénde-lo.
. Tóhówe timpa o sangue do amigo, tira os cabelos grudados na
ferida : o couro cabeludo está fendido , mas o ferimento náo 'é ·grave.
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A noite , o sogro de Hebewe o pega de lado. Dizque de nada
lhe serve um genro inútil que faz amor com a mulher de outro e
la~ga a própria .mul~er, e táo p~egui~so que nem ca~a nem pesca.
Nao o quer mais e tua-lhe sua fllha . Ele que vá embora.
· Ao amanhecer, Hebewe enrola a rede, empresta de Tóhówe.
um ar~o e algumas flechas e desaparece na floresta , voltando para
junto dos parentes.
A-ssim que fica conhecida em Karohi, a aventura de Hebewe
cristaliza rivalidades, acirra os ánimos, inflama as paixóes. A fofoca
~ o go~to pelo escandalo deformam os fatos reais e exageram sua
importancia. As duas fac~óes antagónicas que compóem a comuni~~de agora se enf~enta~ ab~rtamente, tanto mais que urna delas
e insuflada por Kaomawe, pai do agressor - Hebewe - e a outra
por Shimoreiwe, pai .da vítima - Hishokoiwe. Os conflit~s sempre
ocorrem segu.ndo o sistema de rela~óes de parentesco ou aquele em ~eral su~Jacent:-. das oposi~óes faccionais. Os pais tomam o
p~rti.do dos fdhos, nao importa o que possam ter feíto. Os atos jamais
s~o Julgados por referénc~a a um. código moral, nunca há arrependimento ou remorso por parte do autor; a condena~áo advém, antes
da ruptura de u!'" ~quilíbrio social frágil · e sutil, da despropor~á~
e~tre ~s ~or~as nv!1is em presen~a. Se a fac~áo do transgressor for
m1n~ntán_a, ele nao escapará do castigo. Mas, se for a mais forte,
ele f1cará impune. Pode-se dizer que , ainda que náo seja necessário
um enfren!a~ento a~a~o, a desordem social causada por qualquer
transgressao e, pelo incomodo que causa no seio da comunidade
urna, san~áo suficientemente forte para agir como ~m freio contr~
ama vontade e a agressáo.
Shimoreiwe faz Hma declara~áo pública curta mas violenta:
- Se meu filho morrer devido ao ferimento, teremos de lutar
os corpos de voces receberáo a minha vingan~a. Se sobreviver e fica;
c~rado, vamos nos separa~ de qualquer modo. Nunca mais poderei
viver.com ~ssoas que qu1seram assassinar o meu filho . Que ainda
por .cima qu1seram matá-lo por divertimento! Por divertimento! Náo
hav1~ outra .r azáo. Ele foi atacado a trai~áo, náo estava preparado.
Voces sáe-maus! Voces sáo maus! ·
. Mabr.o ma também náo economiza em violencia verbal. Mas seu
discur~o, .1gnorand? o de Shimoreiwe, é dirigido contra o homem
que attng1u o seu fdho:
·
- , ~hikowei é um hornero profundamente mau e covarde. Meu
filho e ~nocente, apenas se defendeu. Já que voces nos detestam,
vamos vi ver em Batanawe, onde está o meu irmáo mais velho. Vamos
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nos refugiar lá. Voces só me dáo nojo, sua covardia riáo tem tamanho .
Náo ,~náo ficarei mais com voces, que nos detestam!
E a questáo da coexistencia que se coloca: a comunidade está
prestes a se desfazer e desaparecer enquanto tal. A divisáo de ·um
grupo local em fa~óes antagonistas em geral prefigura, quando um
conflito muito grave a atinge, urna possível dispersáo. Entáo, os projetos mais insensatos sáo enunciados.
Menos violentos, provavelmente menos afetados, outros comentam o acontecimento assim:
- Por que Hebewe quis tanto fornicar com Shubama?
Até entáo, Kaómawe fica calado. Espera o cair da noite 11ara
lan~ar-se num discurso violento, digno do papel preponderante que
assume em Karohi:
- Voces querem partir? Váo embora. Náo lhes diremos para
ficar, talvez até eu vá antes de voces. Prefiro ir para junto de nossos
inimigos de Mahekoto, pendurar minha rede perto de "boca torta",
a olhar para suas caras feias. Por que quebraram o arco e as flechas
de meu filho? Por qué? Que fa~am isso aos nossos inimigos comuns,
esses covardes. Mas eles tém medo! Shikowei, voce atingiu meu filho,
yeriha aqui medir for~as comigo, num combate com a borduna. Voce
achaque eu vou deixar essa ofensa sem a devida resposta? Quando
voces nos acompanham na guerra, sabemos que só ficam andando
atrás. Voces nunca tiveram a iniciativa de lan~ar um ataque: juntam-se aos outros para andar atrás deles. Voces perdem o seu tempo,
tornam-se ridículos, nunca mataram ninguém, nunca lan~aram urna
flecha contra um inimigo. Voce, Shikowei, que faz ares de feroz
e corajoso, tema pele oleosa como a dos assassinos, mas todos sabem
que nunca matou ninguém. Os seus olhos ficaram injetados de ódio
quando voce atingiu o meu filho. Vá matar Asiyawe, nosso inimigo,
que pelo menos é valo roso. Lutaremos de borduna, este ja certo disso.
Voce talvez me atinja, mas náo penseque vai ficar de pé. Ataque-me
coma borduna ou como machado, pouco me importa, nao o temo.
Iremos lutar. Urna vez, para se gabar, voce disse ao povo de Witokaya que queria me matar, e eles vieram me dizer que voce queria
me deixarestirado no cháo. Fiquei esperando em váo. Vou me juntar
aos de Witokaya, eles sáo meus parentes, vamos fazer voce fugir.
Há algum tempo voce. disse que ia matar os de Batanawe e náo
demorou nem urna lua para ir visitá-los e pedir coisas. Voce náo
passa de um mentiroso, um fanfarráo. Em Tayari, as mulheres urram
de raiva, seus lábios ficam contorcidos de maldade; que se calem,
ou entá<? os encorajem a se mostrar corajosos diante do inimigo.
54

O DIA-A-DJA DA GRANDE CASA

Porque voces sáo uns covardes, é isso que voces sáo! Shikowei, sei
muito bem que voce costuma esticar o pesco~ para olhar os guerreiros enfileirados na pra~a central, prontos para atacar os inimigos.
Vai juntar-se a eles? Voce derramou o sangue de meu filho, agora
prepare-se para os meus golpes. E náo vá morar na outra margem
do Orenoco, pensando que irá escapar, fique onde está, em Tayari.
Por mim prefiro juntar-me aos nossos inimigos, fazer alian~a com
eles; se me concederem hospitalidade, há entre eles homens a quem
eu chamo de "pai", "irmáo" ou "filho", eles sáo meus parentes.
E náo me acuse por essa alian~a, voce sabe muito bem que as suas
mulheres, apesar da guerra que travamos, continuaram a visitar Mahekoto e chegaram a trair nossos projetos. Náo, náo vá embora,
fique em Tayari, continue amarrando aqui sua rede, aumente sua
ro~a . Estarei entre os guerreiros que viráo atacá-los. Aprontem os
arcos, fa~am-nos flexíveis e prontos para o combate, tor~am as cordas. Endireitem suas flechas. Quando voces nos yirem pintados de .
preto, seus olhos váo abrir-se de terror, voces váo ficar nas canoas
'
indecisos, sem saber em que margem descer!
A discussáo encontra-se nesse ponto quando se descobre outra
coisa: um incesto entre Moriwe - "irmáo" de Hebewe - e Hiyomi.
Já faz tempo que os dois jovens encontram-se as escondidas, na floresta ou na rede, depois que os outros dormiram . Moriwe "come
a vagina" de Hiyomi embora ela seja urna "máe" para ele. Agora,
ele a quer como mulher e a instala em seu fogo, tomando assim
manifesto o incesto que comete.
·
A censura é inicialmente discreta e indireta. Certa manhá, bem
cedo, antes da aurora clarear o céu, Frerema grita bem alto:
- O que está acontecendo? Por que o dia está demorando tan~?
.
Moriwe sabe que o comentário dirige-se a ele e que Frerema
se refere a um acontecimento preciso. Conta-se que nos tempos míticos dos antepassados yanomami, jovens cometeram incesto com suas
irmás. Entáo o dia acabou, abateu-se urna total escuridáo na casa,
que durou tanto que o combustível acabou. Eles tremiam de frio,
o fogo estava se extinguindo, procuravam desesperados alguma brasa. Alguns deles eram ino~entes, resolveram sair para forado shabono e descobriram que lá fora era dia. Foram se afastando da casa,
e, e~q~anto isso, os outros se transformaram em pregui~as e a noite
se d1ss1pou.
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Ma~~om~

n?

fun~o náo ap~ova o incesto. mas evita qualquer

comentano publico. Tirando a ~ic;áo da situac;áo. ela lembra ·aos filhos:
_ - <?que eles estáo fazendo é impuro. Os que caem no incesto
nao queimam quando sáo cremados.
Os dois irmáos limitam-se a dar broncas em Moriwe dizendo
em voz baixa:
•
- Sua testa está .oleosa. vocé é incestuoso!
Moriwe parou de chamar Hiyomi de '~máe" depois que come~u
a fazer amor .com.ela, e ela náo o chama de 4'irmáozinho" como
antigamente; eles usam apelidos ou entáo evitam tratamentos pr-eciSOS: ~enunciando aos seus respectivos termos de parentesco. abolem
ficttciamente os elos de consangüinidade. Entretanto mantém o uso
cof!eto quando se dirigem aos parentes: Hiyomi chama de "irmáo
ma1s velho" o pai de Moriwe, a irmázinha de Moriwe ·continua a
chamar_Hiyomi de "f!1áe '\ apesar de ela ser a espo~ de seu irmáo.
A manipulac;áo do vocabulário de parentesco afeta unicamente os
.termos pelos quais os culpados se dirigem um ao outro; é muitas
v.ezes urna aparente contradic;áo no modo com.o as pessoas se chamam
que revela urna relac;áo incestuosa.
Os yanomami desaprovam o incesto. mas o levam a sério. Depende da personalidade e da situa~o política local no momento em
que um caso é revelado. Brinca-se muito dizendo:
. -Só minha boca a chama de "máe" (ou "irmá" ), toda a parte
ba1xa de meu corpo a chama de "esposa".
· Raros sáo os yanomami que. pelo menos urna vez na vida náo
" comeram a vagina" de urna parente proibida. "inná". "sogr;" ou
·: mae". O~ culpados_ n·e m sempre sáo descobertos, a condenac;áo náo
e necessanamente violenta quando o sáo. O caso de um adolescente
surrado por ter feíto amor com urna "irmá" é excepcional.
· , A tensá~ aumenta durant_e urna sessáo de alucinógenos. Moriwe
·esta num g!"°~ de rapazes. inconsciente como a maioria, quando
Wakamosh1we, dentes cerrados e um fio de muco verde no nariz.
se volta e111 sua direc;áo e murmura:
- Incestuoso! Incestuoso! Vocé é incestuoso! ·
Moriwe náo está em estado de entender: Mas Turaewe ouve
o insulto, e espera a noite para defender seu filho publicamente:
_- Por que voces fal.am baixo? O que dizem? Nunca váo parar
de d1zer maldades? Fiquei quieto até agora, mas estou cansado de
escutar _os cochichos. Basta! Deixem meu fil~o em paz. Voces lembram o incesto? Por acaso náo sabem que só os corajosos o cometem.
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porque náo ternera os insultos ou os castigos? Outros no lugar dele
teriam se escondido na floresta. ele se expóe porque náo tem nenhum
medo de voces. Calem-se. bocas maldosas deformadas pela inveja.
O s que tém corpo belo e tra~s agradáveis sáo incestuosos. Meu
filho está aqui ao meu lado. náo pensem em lanc;ar flechas sobre
ele ou atingi-lo na cabe~ . V océs falam em ir embora. se separar
de nós. pois eu também vou me afastar. para náo ter mais de escutálos. Vou descero ··no das chuvas" . Vou abrir novas r~as. Enquanto
isso. fiquem quietos!.
Na manhá seguinte. explode urna briga entre Natoma e a máe
de Moriwe. que diz que Hiyomi náo consegue con ter seu apetite
sexual. tem rela~s como primeiro qu~ .aparece. mesmo que se ja
um filho ou um·parente próximo. Natorna. mulher do innáo de Hiyomi. responde:
·
·
- Há muito tempo eles fazem amor. Vocé náo tinha notado?
Náo diga que náo sabia de nada. quando eles se abrac;avam bem
ao seu lado. Vocé náo os via se levantando durante a noite? Vocé
gerou um lixo incestuoso. porque é do seu filho que estamos talando.
Etas váo subindo de toni, a tal ponto que, enfurecidas, para
insultar urna a outra, gritam seus nomes pessoais.
Como que indiferente. Moriwe fica calado. Pega seu fio de pesca, um remo e urna faca. e se dirige ao rio. Hiyomi fica só e chora
em sua rede. Espera a partida dos pais de Moriwe. que váo .a r~a
colher mandioca. levanta-se. espalha suas coisas que estavam numa
bolsa. rasga raivosamente um pedac;o de pano, quebra colares de
contas. Natoma percebe que ela quer ir embora, e vem recuperar
os objetos que lhe pertencem: urna panela e urna cabac;a ruim. Curiosas. algumas-mulheres vém se sentar. Enquanto isso, Hiyomi embrulha o que quer levar. Mabroma tenta segurá-la. mas ela finge que
náo ouve. desamarra sua rede e ·parte. Ouve-se o ruído surdo de
urna canoa, depois o da água levantada pelo remo. Kokobirama pega
rapidamente os pedac;os de pano espalhados no cháo e um pedac;o
de beiju esquecido numa cesta.
•
O sol está. a pino quando Moriwe retoma. Náo parece notar
a ausencia de sua mulher. Arranca algumas bananas maduras, tira
um peda~ de beiju e se deita. Hebewe. de longe, lhe faz um sinal
para que venha ter com ele. Quando ele chega. conta-lhe os últimos
acontecimentos e a fuga de Hiyomi. Moriwe náo demonstra preocupa~o. Volta para o seu fogo. verifica se suas flechas estáo bem retas
e endireita-as no calor do fogo. Quando sai. urna mulher diz:
- Para que ir procurá-la! Devia deixá-la onde está.
57

O CÍRCULO DOS FOGOS

Moriwe achaque sua mulherfoi para Wayabotorewe, onde mora
seu segundo irmáo mais velho, e segue o caminho que leva até esse
grupo. Verifica atentamente o solo, em váo: nenhuma pegada indica
passagem recente. Prossegue até chegar a urna zona de lama e pantanos. Lá, ve claramente que ninguém passou nos últimos tempos.
Só lhe resta dar meia volta. Ao se aproximar de Karohi, encontra
a fugitiva perto da roc;a. Ela concorda em retornar a casa, na certeza
de que, se insistirem, alguma hora os bate-bocas tenio de parar.
A determinac;áo de ambos dá resultado, todos fingem ignorá-los,
os comentários desagradáveis tomam-se cada vez mais raros. Todos
os dias saem juntos, para pescar, colher frut.as e larvas. Moriwe abre
urna clareira na floresta para fazer sua roc;a. Enquanto ele corta os
cipós e os arbustos, ela sen ta e tranc;a as cestas do casal. Assim ,
eles tornam-se economicamente independentes. Normalmente, cada
família é capaz de suprir todas as suas necessidades: os alimentos
provem das expedic;óes a floresta e da roc;a, e um casal tem condic;óes
de fabricar todos os objetos indispensáveis a sua existencia material .
O tempo passa. Morre urna lua, outra aparece e cresce no céu .
Karohi volta a ter dias tranqüilos, tudo parece estranhamente monótono após urna agitac;áo táo grande. A alianc;a incestuosa agora é
tolerada: Moriwe e Hiyomi ganharam a parada.
Além disso, corre a notícia de que Hishokoiwe se recuperou,
e diz-se que o sogro de Hebewe, esquecendo o rancor, dese ja a volta
do genro. Os motivos da discórdia desaparecer~m e ninguém mais
fala em separac;áo.
Hebewe passa os dias sem fazer nada, se empapuc;a de alucinógenos, e, como procura urna mulher, acha que podía se aproveitar
de Hiyomi. Como incesto, Moriwe abriu o caminho para ele. Em
termos yanomami, eles sáo primos-irmáos, filhos de irmáos, isto é,
"irmáos" , e assim tem direito as mesmas mulheres. Hebewe quer
esquecer que para ele Hiyomi é urna "máe" e lembrar apenas que
é a mulher de um "irmáo". Pensa apenas em realizar o seu pro jeto
e ronda o casal, a espera de urna ocasiáo propícia. Certa noite, Hiyomi desee até o rio para tomar banho. Hebewe vai atrás dela. Fascinada
pela idéia de ter um amante, ela náo oferece nenhuma
.
, resistenc1a e eles copulam. De repente, um claráo os ilumina. E Moriwe ,
que, desconfiado, seguiu a mulher, segurando um ramo em chamas.
Pego no momento do orgasmo, Hebewe se retira. Enquanto se afasta, ouve os lamentos de Hiyomi levando urna surra.
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Enquanto isso. em Tayari. a amizade de Tóhówe e Erasiwe se
manteve após a partida de Hebewe . No fogo vizinho vivem Bokorawe
e Yerusi. e Hisami, sua filha. O co-esposo de Yerusi é Ayawe, irmáo
mais velho de Tóhówe. Ayawe vive em outra parte do shabono,
aparece as vezes no fim do dia, deita-se ao lado de Yerusi, fica lá
bastante tempo, em silencio, quase totalmente imóvel, pegando no
colo de vez em quando o filho mais novo do casal. Sua discric;áo
é exemplar. Ayawe e Tóhówe participam das ativid~des económicas
da família Bokorawe. Na verdade, só o mais velho faz algo. Tóhówe
só faz aquilo que quer e, em trocado trabalho irregular que realiza,
recebe de Bokorawe parte de sua alimentac;áo: bananas assadas, um
pouco de peixe ou carne cozida e frutos, dependendo da estac;áo.
Tóhówe divide tudo com Erasiwe, que também lhe dá parte dos
alimentos que recebe do pai. Urna solidariedade absoluta une os
dois rapazes em todos os atos da vida cotidiana.
Tóhówe era ainda pequeno quando perdeu o pai e ~ máe. Foi
criado sucessivamente por todos os irmaos mais velhos. E um rapaz
geralmente simpático, solícito e que costuma ajudar a todos sempre
que lhe pedem, qualidades muito valorizadas em Tayari. No entanto
seus ataques de cólera sáo especialmente violentos, ele destrói tudo
o que encontra no caminho, primeiro as suas próprias coisas e depois
as dos outros, porque nesses momentos, descontrolado, já náo teme
ninguém . Depois disso se fecha num mutismo absoluto de que nada
consegue tirá-lo. Recusa qualquer alimento. Esses acessos deno.t am
urna sensibilidade quase patológica, mas ao mesmo tempo revelam
sua delicadeza e sua fragilidade. Quando crianc;a, era feio. A adolescencia tomou mais firmes e harmoniosos os contornos. de seu corpo,
afinou os tra~os do rosto, e sua pele conservou a maciez e a beleza,
com a colorac;áo levemente escura táo apreciada pelos índios.
Tóhówe tinha uns doze anos quando chegou a Tayari. Anteriormente. tinha vivido em Wayabotorewe e Karohi, onde vivem seus
outros irmáos. Andava completamente nu. Lembra-se de que Makokoiwe foi quem amarrou a sua primeira tanga de algodáo vermelho.
que cheirava a nova. Ele gostava muito de usá-la. Ele se masturbava,
cuspia nas maos e imitava o movimento de quadris do coito - com
o qual a masturba~áo deve ter o máximo de semelhanc;a possível,
segundo os indiozinhos. Depois veio a puberdade. No início ele interessou-se por meninas ainda "verdes", e levou várias para trás dos
arbustos, para estregar seu pénis molhado de saliva em suas vulvas
ou no baixo-ventre. Dizque isso faz doer o penis. Com muita aten~áo. observou a cor de seu primeiro esperma : diz-se que, quando
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é amarelado, se está destinado a gerar crian~as que morreráo jovens.

Espantou-se ao ver que era praticamente incolor. Por muito tempo
ele achou que as mulheres, como os homens, só tinham duas aberturas: o anus e a vagina, que também servia de uretra.
Em Tayari tem o apelido de "barbudo", por alguma razáo já
esquecida, mesmo porque náo tem nenhuma barba. Muitas vezes,
para provocá-lo, os adultos dizem:
- Voce, "o barbudo", arranca os pelos do queixo antes do amanhecer e esconde-os durante todo o dia para replantá-los a noite.
Depois que Hebewe partiu, Tabrobemi, sua mulher, ronda Tóhówe. Como pretexto de ser muito amiga de Hisami e querer visitá-la
freqüentemente, passa lá a maior parte de seu tempo. Lan~a olhares
inflamados discret~mente na dire~áo do rapaz. Com outros adolescentes, eles brincara juntos. Gritam, correm uns atrás dos outros,
se mordem, jogam água durante o banho ou rolam na areia. Tóhówe
inicialmente náo tem consciencia do sentimento que inspira no cora,~áo da menina. Nem por um momento pensa que entre eles possa
haver algo a náo ser urna boa camaradagem. Apesar de terem a
mesma idade, ela é para ele urna "filha", ou seja, urna mulher com
quem ele náo pode ter rela~óes sexuais. O parentesco lhes dá a liberdade de Serem amigos e ficarem juntos sem despertar suspeitas. É
Tabrobemi , que se apaixonou primeiro, que mostra mais paixáo e
mais iniciativa. Tóhówe, ao contrário, demonstra urna grande ingenuidade.
Tóhówe descobre o quanto Tabrobemi é importante em sua vida
quando ela se ausenta durant~ vários dias, para ir com os pais ao
pantano, moquear peixes. _Sem notar, Tóhówe tinha se acostumado
a presen~a da jovem. Ele sen te um certo mal-estar, urna vontade
de ve-la imediatamente, a distancia é insuportável e lhe tira o apetite,
náo consegue tirar da cabe~a a imagem da amiga e nada mais lhe
interessa. Pensa por algum tempo numa idéia maluca de ir procurá-la
para convidá-la a fugir com ele para a floresta, onde viveráo juntos.
Sem saber o que fazer, abandona Erasiwe por algum tempo para
instalar-se no fogo de Tabrobemi, onde está o irmáozinho dela, de
uns doz~ anos. Apega-se ao menino e transfere para ele a afei~áo
que sente pela irmá. Dorme com ele, lhe dá muitos presentes em
comida, e fica contemplando os lugares onde vive Tabrobemi, na
ilusáo de sua presen~a difusa, que sua sensibilidade torna·real.
Tóhówe flechando peixe~
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Numa manhá, ela volta, carregada de peixes e frutas, com ramalhetes de flores amarelas enfiados nos lóbulos das orelhas, pintada
de vermelho. Tóhówe quase náo consegue esconder sua emo~áo .
Logo depois, o irmáozinho, certamente obedecendo a ordens dela,
dá a ele um peixe defumado enrolado numa folha verde . Tabrobemi
náo demora a vir, trazendo jenipapos que pretende preparar para
se pintar. Tóhówe enfia um prego num peda~o de metal para fazer
um ralador. Ela tn:1balha, mas náo tira os olhos dele, como se quisesse
transmitir o que sente . A polpa do jenipapo é raspada e socada;
aplicado sobre a pele, seu sumo ao secar produz urna tintura azul
bem escura que permanece por vários dias.
No dia seguinte, todo o grupo vai acampar na floresta, perto
de um local em que há grandes quantidades de frutas moré. As árvores que dáo esses frutos só produzem a cada quatro anos. Para explicar essa anomalia, os índios dizem que Trováo é senhor delas, e
que retarda sua flora~áo o quanto pode. Para obrigar Trováo a fazer
as árvores produzirem , os xamás viajam até a abóbada celeste onde
ele mora. Encontram-no e lhe dáo um susto táo grande, fazendo-o
cair na água, que ele concede o que exigem: as flores aparecem,
e em seguida os frutos.
Tóhówe e Erasiwe querem ficar juntos na mesma cabana. Juntam crian~as para colher as folhas do teto. Andando pela floresta,
chocam-se contra um ninho de vespas escondido sob urna folha grande. Os insetos furiosos picam os que estáo na frente e dispersam
o grupo. Ouando se reencontram, esperam que as vespas se acalmem
e come~m a provocar-se uns aos outros, para saber quem tem coragem de destruir o ninho comas máos. Sempre valente, Erasiwe se
decide. Aproxima-se com precau~áo, o máximo possível, e suas
máos, movendo-se bruscamente, esmagam os insetos. Alguns conseguem escapar e picam-no ; estóico, náo se mexe e protege os olhos
comas máos. As crian~as se dispersam. No caminho de volta, carregados de folhas, Tóhówe descobre um anfisbenídeo, urna espécie
de lagarto ápode, cujo corpo tem listras pretas e brancas, que passa
parte de sua vida debaixo da terra. Os yanomami, que o classificam
entre as serpentes, acham que sua mordida provoca urna hemorragia
mortal. Tóhówe leva um susto aove-lo, os meninos depositam seus
fardos e fazem um círculo, tomando cuidado. Observam o movimento desajeitado do animal e se divertem obstruindo a sua passagem penosa. Erasiwe diz:
- Um yanomami grande e forte deve ter sido morto por urna
flecha, porque essa cobra é de bom tamanho .
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os índios acham que um anfisbenídeo sai do canal raquidiano
de cada homem morto na guerra. Relacionam esse lagarto ao m~ndo
subterraneo onde vivem os amahiri. Náo é raro ve-lo emerg1r na
pra~a central, mas a casa em que aparece nunca é a do homem de
quem saiu . Quando o veem, perguntam:
- Quem é vocé? De onde voce vem?
.
.
Se suas inten~óes sáo amigáveis, o anfisbenídeo emite gntos
agudos:
-

'

. ei..
e1,. e1,

Se ficar quieto, é melhor tomar cuidado.
.
éai a noite. o horizonte está em brasa e as nuvens ac1ma das
grandes árvores estáo manchadas de sangue. Os xam,ás veem nisso
presságios funestos, dizem que o ve~el.ho do crespu~ulo provém
das epidemias espalhadas por um demonio para contaminar os seres
humanos. O vermelho escurece e vira violeta. Pouc? a pouco cheg~
a noite, urna noite sem lua, pesada como um túnel. A luz das fog~e1ras . comem-se os frutos moré fervidos, que parecem pequenas aze1tonas marrons com bananas assadas. Peda~os de pele escura grudam
nos dedos q~ando os frutos sáo amassados na água, é di!ícil tirá~los,
e os índios dizem que sáo a origem das sardas: .quando sa_? ~ng?hdos
por descuido reaparecem na superfície da ep1derme . Tohowe, que
tem urna sarda na bochecha esquerda, preferiu cortá-1.a a ag~entar
os sarcasmos dos outros rapazes, sempre dispostos a nr das imperfei~óes das pessoas. Como ela sempre reaparece, ele sempre tem
de tirá-la . Os jovens também tiram verrugas, arrancando-as com_um
.
fio . Antes adore o sangue a se expor ao ridículo.
Tóhówe e Erasiwe acabam de comer quando aparece um em1ssário de Tabrobemi. Ela diz para deixar livre urna rede, porque logo
virá, com Hisami. A felicidade de Tóhówe é diminuída pela apreensáo. Ele a deseja, mas sabe que vai cometer um incesto. As chamas
do fogo baixaram e resta apenas a brasa vermelha, que. se mov~
como se estivesse viva. As mo~as chegam, alegres como do1s passannhos cheias de vida e de risos contidos. Hisami traz urna rede em
péssi~o estado, de algodáo sujo , e amarra-a na parte baixa da cabana. Mas urna leve brisa sopra a fuma~a para esse lado e torna o
local incómodo. Tabrobemi instala-se na rede que ficou vaga, como
ela pediu. Tóhówe sente o cora~áo batendo forte no peito, um dese jo
poderoso tomando conta del~ , faz~ndo-o ferver_de impaciencia. Seu
medo do incesto desaparece 1med1atamente. Nao fosse pelos fog?s,
que sáo avivados pelos mais friorentos e lan~am sobre eles ra1os
de luz, já teria ido para junto dela.
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Em volta d~les, as conversas param, todos dormem , alguns roncam, Tabro?em~ puxa ~ó~ówe pelo brac;o. Ele vai para perta dela.
Ao lado~ H1sam1 e Eras1we c?nversam, para dar a impressáo de que
tudo esta normal. Tabrobem1 se dobra para facilitar urna penetrac;áo
profunda. Eles se olham, as pernas dela cercam as de Tóhówe e
sua~ maos apertam-lhe os rins. Tóhówe sente o prazer de sua companheua quando percebe o tremor em seus movimentos. Eles descansam lado a lado, tranqüilos.
Ela diz:
- É preciso comer, voce sabe que precisa comer .
. Ele obedece~ espremendo entre os dedos os frutos de urna palme1.ra dentro da agua de urna cabac;a e bebendo a mistura, que tem
cherro de avelá.
Os índios ignoram a func;á? dos testícuios na reproduc;áo, e pensam que o es~erma, produto. dueto dos alimentos ingeridos, provém
do ventre. Dtzem que por 1sso é táo difícil conseguir urna erec;áo
quando se tem fome.
!óhówe se.nte-s~ revigor~do quando volta para junto de Tabrobem1, para ma1s cannhos. !f1sami comec;a a ficar impaciente, eles
a convencem. a esperar ma1s um pouco. Erasiwe já está dormindo
~uan~o eles finalmente se separam. Entáo as duas moc;as movem-se
sdenc~osamente na escuridáo, tomando o cuidado de evitar os latidos
dos caes enrolados perto das fogueiras.
De manhá, Tóhówe conta um sonho que teve :
- Eu estava aumentando a abertura de um ninho de abelhas
encra.vado no tronco de urna árvore. Joguei os favos que continham
os deJetos d~s abelhas e separei as ovas, que ia comer assadas. Baixei
os olhos e v1. Tabrobemi ao pé da árvore, olhando para mim. Sem
fazer. nenhum barulho, mexendo apenas os lábios, disse a ela que
~uena fazer amor. El~ concordou com a cabec;a. Eu desci e disse:
Vamos para o mato. Fomos nos sentar e eu acrescentei: "Vamos
fa~r amor ~gora." Mas ouvi. o roído de galhos pisados cada vez
ma1s perto, t~ve medo que alguém chegasse e disse: "Vamos deixar
para ~utro dia, _alguém está vindo."
E o início de días maravilhosos para Tóhówe. Todos os días ele
~ ~~co?tra ~om Ta.brobemi na floresta. Com a cumplicidade de Erasawe, H1~m1 e Yeb1we, arranja encontros noturnos. Quando o grupo
volta a v1ver na ca~a ~rande , eles tém de ser muito mais cuidadosos
para q~e seu amor incestuoso náo se ja descoberto. Certa noite com~
de háb1t~, Tóhówe encarrega Yebiwe de combinar um encont;o com
a moc;a la fora. Ela está com Hisami, as duas seguram-se pela cintura,
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riem até perder o ar, e parecem estar divertindo-se bastante . Yebiwe
a chama fala com ela rapidamente, ela sai, desaparecendo entre
as vigas do teto .• e entra no mato que circunda a casa: Pouco depois,
é a vez de T óhówe sair, dizendo em voz alta que va1 defecar. Eles
se encontram . Talvez devido ao cansac;o provocado por urna atividade sexual intensa demais, ele nao consegue rapidamente urna erec;áo decente. Eles demoram. Quando terminam , é o rapaz que volta
primeiro. No caminho, encentra Hishokoiwe e um outro adolescente, que parecem estar esperando por ele . Tóhówe pr~tende passar
como se nao os visse, mas, quando chega perto, eles d1zem:
- Voceé incestuoso!
- Por qual termo de parentesco vocea chama?
-Voce nao a chama de "filha"?
Cheio de desprezo, nem responde, e segue seu caminho. Mas
Tabrobemi, imprudente, vem logo atrás, os rapazes agarram-na pelos
punhos e a arrastam para a beira do rio, de nada adiantando sua
luta para se defender. Ouvem-se os seus gritos e lame~tos. T~hó~e
nao pode ignorar o que está acontecendo; sabe q':1e ~ao a d~1xarao
ir antes de te-la possuído. Sente ódio deles, mas ftca 1mpass1vel.
Yebiwe e Hisami se casam. A diferenc;a de idade entre eles é
de pelo menos trinta e cinco anos. Yebiw~ é um. homem ~ad~ro,
ao passo que sua esposa ainda náo cumpnu os ntos das pnme~ras
regras posteriores ao casamento. Hisami ainda vi~e ~o.m os. pa1s e
só visita o marido de tempos em tempos. Mas, ha vanos d1as, ela
náo quer saber dele e se afasta assim que vem o crepúsculo. Tóh~we
achaque essa atitude é o resultado dos insult~s que ele. pres.enc1ou,
quando, alguns días antes,.alguns rapazes conv1daram H1sam1 a fazer
amor com eles. Ela recusou e , despeitados, eles disseram:
- Nós somos jovens. Voce prefere "ter a vagina comida" por
um velho coma bunda enrugada!
A máe de Hisami percebe a resistencia de sua filha e náo pára
de avisá-la .
- Náo se pode ter medo do marido, ou entao fica-se velha rapidamente.
É o que dizem os yanomami as mulheres que ternero seus maridos.
Em troca de auxílio prestado a Tóhówe para os seus encontros.
Yebiwe, desesperado , pede que ele traga Hisami. Tóhówe chama
a jovem, sob pretexto de contar-lhe urna conversa que escutou.
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Quando ela se aproxima para ouvi-lo , ele a agarra pela máo e pela
cintura e a leva até a rede de Yebiwe, abrigando-a a se deitar. Ela
grita, chora , se debate e repete de um jeito meio infantil:
- Cuidado! Me largue!
~la faz um tal escandalo, que Yebiwe prefere deixá-la ir.
E noite, todos dormem. Tóhówe acorda com vontade de urinar.
provavelmente porque passou o dia todo se empanturrando de bananas. Meio dormindo, tenta pór os pés no cháo e quase pisa em cima
de Yebiwe, que, náo se sabe por que, está agachado embaixo dele.
- O que voce está fazendo aí?
·
- Ouvi um rato e queria matá-lo.
Ao amanhecer, Tóhówe procura em váo o seu tabaco, que ele
estava certo de ter deixado sobre um peda~o de tronco. De repente,
perceb~ que ~ebiwe esta va roubando quando ele acordou para urinar. Nao esconde seu desagrado: o tabaco é raro nessa época.
Várias vezes, Bosiarima enviou mensagem a Hebewe dizendo
· que queria te-lo de volta. O desentendimento entre Hebewe e Hishokoi~~ !oi e~q~ecido e nada mais impede o seu retorno a Tayari .
Hebewe tena ido, se todos em Karohi náo o tivessem avisado para ~vitar um retorno precipitado. Náo se deve mostrar ansiedade. para
evitar os comentários desagradáveis das mulheres, sempre prontas
a desenterrar lembran~as ruins. Bosiarima finge-se espantado com
a dem~ra do genro; quando visitantes váo de um grupo a outro,
ele env1a recados. Dizque ninguém vai dizer nada se Hebewe voltar,
9~e ele mesmo se responsabiliza por isso, e promete que sua filha
tra morar com Hebewe. Esta última razáo é determinante: numa
bel~ manhá ensolarada, Hebewe toma o rumo de Tayari, onde chega
rap1damente . Lá encontra os dois amigos. Há um certo mal-estar
quando Tabrobemi, mantendo a garantía dada pelo pai, apresenta-se
com sua rede no ombro. Hebewe diz a ela que amarre a rede sob
a sua, mas depois percebe o quanto seria desagradável para sua mulher e para ele mesmo a presen~a constante dos dois outros rapazes,
e a tenta~áo que a mo~a representaría, vivendo junto com eles. Quando se trata de mulheres, nenhum yanomami confia em ninguém,
a prudencia aconselha a élesconfiar até mesmo dos melhores amigos.
Cada um sabe do que é capaz e, portanto, também sabe do que
os outr<;>s sáo capazes. Hebewe manda a mulher instalar-se no fogo
de Yeb1we , que está só: é lá que iráo viver.
Para Tóhówe, o fato de Tabrobemi obedecer as ordens do pai
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é um golpe terrível. urna trai<;áo. Nem por um instante imagina que
ela possa estar sofrendo tanto quanto ele . A volta inesperada de
Hebewe provoca urna ruptura. A decep~áo é grande, Tóhówe e Tabrobemi acusam um ao outro. Urna tristeza enorme toma conta de
Tóhówe : Tabrobemi agora é urna mulher casada e nunca mais estará
totalmente disponível para casos amorosos. Hebewe, que náo desconfía de nada, deita-se ao lado do amigo, contente por reve-lo e
poder rir com ele . Tóhówe esconde adore finge estar alegre ..
Amargurado, Tóhówe náo dá aamiga um presente que lhe tinha
prometido. Náo ousa dirigir-lhe a palavra e assume ares de total
desinteresse. Enquanto Hebewe participa de urna sessáo de alucinógenos, ele aproveita o estado de torpor que se segue para declarar
a Tabrobemi o quanto está decepcionado:
- Nunca mais serei seu amigo. Estou bravo, estou cheio de
raiva . Eu tinha lhe prometido pérolas brancas, mas náo vou dá-las,
e voce pode passar o tempo todo olhando para mim com olhares
de súplica.
- O seu rancor é inútil, ela responde.
Tóhówe está senda injusto, está exagerando; mas está ferido,
desorientado pela decep~o, e já náo sabe o que diz.
De resto, a atitude de indiferen<;a fingida que jurou manter náo
resiste ao tempo. Ambos tem de se acomodar a presen~a de Hebewe.
Pouco tempo depois, Tóhówe manda entregar a sua amada as pérolas
e um corte de tecido. Esse gesto desfaz imediatamente o clima desagradável. No fim da tarde, Hebewe e Yebiwe váo passear. Tabrobemi
e Hisami se aproximam de Tóhówe, sentam-se na beirada de sua
rede enquanto está claro, e depois se deitam, assim que escurece.
Os amantes sentem o prazer de se reencontrarem, de sentirem de
novo o cheira e o calor de seus carpos. Conversam durante bastante
tempo, sem ver o tempo passar. Quando chegam mais perto, para
um carinho, Hisami avisa que os pescadores estáo voltando. As mo~as saltam depressa para fora da rede e se mostram interessadas
·
pelo peixe que trazem.
Com cuidado, Tóhówe e Tabrobemi voltam a encontrar-se as
escondidas. sempre auxiliados por seus cúmplices. Conseguem fazer
com que Hebewe náo suspeite de nada. Mas, numa certa noite, Hisa~
mi quase estraga tudo. Eles estáo juntos no mesmo fogo. Tabrobem1 ·
e Hisami estáo deitadas na mesma rede . Tóhówe e Hebewe numa
· outra. As mo~as ficam táo excitadas que come~am a rir histericamente sem razáo, gritam palavras obscenas. chutam os objetos a
sua volta. Fazem urna tal confusáo que é preciso pedir que se acal67
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"
mem . Mas elas náo prestara a menor aten~áo, e irritado , Tóhówe
se levanta e dá um soco no rosto de Hisami. Mas bate táo forte.
que ela come~a a solu~ar e grita:
- Deixe-me em paz, Tabrobemi "come-vagina"!
Tóhówe fica estupefato. Sabe que Hebewe ouviu, mas nao quer
demonstrar nenhum medo. Volta para a rede. Hebewe diz apenas:
-É isso mesmo.
Fica em silencio por alguns instantes e depois diz a meia voz:
-Vdce teve medo quando ela falou?
- Náo.
- Nao ficarei bravo com voce se continuarmos bons amigos.

3. Vidas de mulheres

O calor é insuportável. As redes, pesadas de corpos, balan~am
imperceptivelmente . O jardim que circunda a casa é formado por
centenas de bananeiras de todos os tipos. As belas folhas da bananada-terra, com suas bordas debru~adas, sao inconfundíveis, todas maculadas de sangue. As folhas leves e delicadas das tabitabirimi vibram
quando sopra o vento. As das baushimi tém os pecíolos levemente
amare lados. E as r6k6mi tém caules grossos e violáceos. Folhas novas
,se desenrolam . Bem perto da casa, onde o teto acaba quase ro~ando
o chao, erguem-se alguns troncos espinhosos das palmeiras rasha,
com seus frutos de um belo verde brilhante que caem em cachos
abundantes. O farfalhar das palmas na brisa leve, quente e úmida,
é um delicado arrepio que passa sobre a vegeta~áo vizinha. Náo
longe, a floresta e rgue a barreira espessa, para além da qual ressoa
o som ensurdecedor das cigarras. Remaema escuta o seu canto e,
bem baixinho, para acelerar o amadurecimento das rasha de que
tanto gosta, modula a voz no mesmo tome murmura:
- Madura, madura, amadurecerá.
Pois dizem que as cigarras anunciam a proximidade da matura~ao das rasha, e desse .m odo a comemoram.
Sobo sol inclemente, um ca~ador retorna apressado, com um
mutum balan~ando .nas costas e penas brancas do pássaro presas
aós· bastóezinhos de suas orelhas. Jovens brigam, transbordantes de
urna soberba insolencia. Perto de Ramaema, urna jovem máe carrega
um recém-nascido nos bra~os; uin sorriso discreto mostra seus dentes
regulares; de brincadeira, ela esfrega o dedo indicador na vulva da
crian~a . ,cola um tufo de cabelo no pequeno púbis e diz:
-E assim que ela vai ser quando crescer.
Urna mulher fia e conversa com Mabroma; Hebewe se espanta,
pressentindo urna anomalía; tenta contar os dedos dopé de sua vizinha, que proseia sem lhe dar aten~ao. Coloca <liante de cada artelho
um dedo de sua mao. E assim descobre a singularidade dopé: possui
um dedo a mais. Para chegar a esse resultado. Hebewe teve de usar
toda a sua capacidade de concentra~áo . O sistema numérico dos yanomami é rudimentar: um, dois, e mais do que dois .. Para avaliar
'-
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quantidades maiores, usam os dedos da mao e, se preciso, os do
pé. É possível ouvir frases como: "Muitos visitantes chegaram ontem:
havia dois homens, mais dois, e mais um outro; mulheres, eu vi
duas e urna outra; havia tantas crian~as quantas mulheres." E tudo
é dito com o suporte material dos dedos das maos. Essa aproxima~áo
basta. Surpreso coma sua descoberta, Hebewe corre a contar o fato
ao irmáo mais velho; e os dois póem-se a rir da pobre mulher.
Kaómawe, a mulher e os quatros filhos estáo visitando parentes
numa comunidade vizinha de Karohi, Wayabotorewe. Kaómawe tinha ouvido dizer que haveria urna festa lá; como se ·dizia que os
anfitrióes possuíam maravilhosos graos alucinógenos em abundancia
e estava precisando muito deles, resolveu ir até lá para conseguí-los.
Esses graos sáo colhidos em árvores selvagens, que crescem nas altas
savanas de arbustos; sáo os famosos yopo. De troca em troca, chegam
até a comunidade d~s regióes de floresta seguindo itinerários comerciais em geral complexos. Quando Kaómawe chegou a casa coletiva
de Wayabotorewe coma família, foi recebido com amizade. Ofereceram-lhes imediatamente tabaco e comida, como é de praxe em rela~áo aos visitantes. Lá vivem várias pessoas as quais Kaómawe se
dirige pelos termos "cunhado" ou "filho" .
Hebewe nasceu perto de lá, num lugar chamado makorima. Naquele tempo, Karohi e Wayabotorewe formavam urna única comunidade. Um dia Kaómawe e seus irmaos resolveram come~ar urna nova
ro~a a beira do "rio das chuvas". As primeiras colheitas foram abundantes e como o lugar era agradável resolveram morar lá. Mas os
outros náo quiseram unir-se a eles e preferiram ficar no lugar que
já ocupavam e onde se sentiam bem. Sem nenhuma briga - o que
nem sempre ocorre quando há urna fissáo. - se separaram e mantiveram rela~óes de boa vizinhan~a.
Quando um líder de fac~áo toma urna decisao, só envolve a
si mesmo e aos que estáo ligados a ele. Os outros fazem o que quiserem. Os "chefes" yanomami só tem autoridade moral, dispóem apenas de seu prestígio e da possibilidade de conseguir aliados pelo meio
da palavra. Náo podem empregar coer~áo ou obrigar os que porventura discordarem. Mesmo no caso das expedi~óes guerreiras, a participa~áo é livre e depende apenas do código moral vigente: a obrig~~áo
de mostrar-se corajoso ou vingar um parente. Mas nunca ninguém
dá ordens aos guerreiros para lhes dizer o que fazer. A coesáo do
grupo é fraca, as divergencias podem ser numerosas. Todo o jogo
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político no interior da residencia é um equilíbrio frágil e sutil entre
os grupos de linhagens que a compóem, as fac~óes e a estratégia
pessoal dos líderes. Freqüentemente, o evento-interesses divergentes, competi~áo pelas mulheres, adultério - destrói esse equilíbrio.
Entáo vem o combate coma borduna, a separa~áo, as vezes a guerra.
Kaómawe descansa em sua rede quando alguém vem chamá-lo
para cuidar de urna crian~a doente. O xamá inala a droga preparada
para ele e logo é hekura. Seu canto diz:
Ele arranca penas da águia
e apesar de ter pegado poucas,
cobre com elas a cabe~a.
Os hekura dan~am e cantam;
ca~am os tucanos
para tecer cocares
com as penas.

A crian~a está sentada, comportada. Come um beiju enquanto
o xamá extirpa de seu corpo os demonios da doen~a.
Enquanto isso, Hebewe e Kremoanawe náo tiram os olhos de
Bawahoma, que vive ao lado deles. É urna mo~a bonita, de rosto
redondo, os seios bem firmes, a curva do quadril harmoniosa. Ela
se arruma com urna lentidáo cuidadosa. Urna vareta fina atravessa
seu septo nasal, duas mais curtas -marcam os cantos dos lábios e
há urna outra bem no centro do lábio inferior. Quando fala ou come,
tudo se mexe de um modo engra~ado , como os espinhos de um portoespinho. Órfá de pai e mae, vive com a avó materna, que precisa ·
dela para os trabalhos domésticos. Por isso Bawahoma ainda é solteira. A velha náo quer casá-la; para náo perde-la, vigía-a ciumen~a
mente e faz o possível e o impossível para mante-la afastada dos:
~apazes.

Os dois irmáos agi tam-se tanto .e m torno da jovem que provocam
a cólera da velha e esta, furiosa, estraga um pacote de peixes colocados sobre a brasa para cozinhar. Os adolescentes náo contem a ironía
e dizem que a avó tem ciúme da neta como um marido tem ciúme
da mulher:
- Ela suspeita da fidelidade da neta. Como pode ser isso?
-Talvez a avó seja o marido da mo~a.
- O que ela diria se a levássemos para a floresta?
- Voce levaría urna surra.
Ao cair da tarde, notam a ausenci~ das duas mulheres e se perguntam o que etas estáo fazendo. Onde estáo?
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-Bawahoma foi acompanhar seu homem na ca~a, porque, co·
mo todo marido ciumento, ele náo a deixa sozinha na casa.
No dia seguinte, as mulheres váo para a floresta. Atravessam
urna parte da ro~a antes de penetrar na sombra fresca da mata. Caminham em fila indiana, devagar, com ~ cesto balan~ando ao ritmo
dos passos, e crian~as rechonchudas e resmungonas nos quadris. As
meninas correm de um lado para o outro. Desocupadas, parecem
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estar passeando. Logo se afastam da trilha e perambulam ao sabor
do relevo e dos obstáculos. Náo se sabe aonde váo, mas, como conhecem perfeitamente a regiáo, sempre sabem onde estáo: um velho
tronco de árvore no último estágio de decomposi~áo, urna raíz enrugada que atravessa o solo, urna árvore inclinada como tronco coberto
de espinhos, tudo lhes é familiar. Chegam a beira de um riacho e
sentam para conversar a vontade. Urna delas desenrola um fio de
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Mulheres volcando da cata de madeira

pesca e lan~-o com um gesto negligente mas preciso, apoiada nos
galhos baixos de urna árvore inclinada sobre a água. Logo sao atacadas por urna nuvem de insetos que se lan~am sobre a pele nua, e
as palmadas secas se sucedem. As vezes, um inseto empapu~ado
de sangue voa pesadamente. Etas seguem sua trajetória e esmagamno com urna folha para nao sujar os dedos.
A pescadora pega alguns peixinhos e os lan~a a margem, onde
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debatem-se algum tempo antes de expirar. Algumas delas tém ent~o
a idéia de ir até um olho d'água próximo, quase seco nessa época.
Se metem no barro até a cintura, empurrando <liante de si um longo
tran~ado de vegetais com o qual prendem os peixes. Assim que um
aparece na superfície da água suja, elas o golpeiam com um bastáo,
pegam-no e lhe quebram a nuca. Peixes longos como enguias, ~e
cabe~a afilada, desaparecem na lama líquida e ficam inacessíve1s.
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Assim, vasculham o buraco metodicamente. sem parar de brincar
ruidosamente. Depois esvaziam as armadilhas na margem e fazem
belos pacotes bem limpos com folhas e lianas .
.
Cansadas do constante assédio dos insetos. resolvem continuar
a caminhada e subir o riacho que forma o pantano. E aí notam um
lugar em que a terra foi revolvida; abaixam-se e reconhecem .um
ninho de grandes cupins chamados oshe, que gostam de mast~gar
como acompanhamento das bananas assadas. Cortam varetas finas
para sondar o solo e descobrir as galerías superficiais, expondo-as
ao raspar aterra. Urna das meninas descobre um buraco profundo
e introduz nele um cani~o. Os cupins-soldados, providos de mandíbulas respeitáveis, mordem o cani~o e ficam presos a ele; basta entáo
puxá-lo para pegá-los. Mas nao há muitos cupins , ~ as meninas lago
.
perdem o interesse e retomam a conversa e a cam~nhada.
Há alguns minutos, só se fala do incesto cometido por Braha1ma
e Makokoiwe, um escandalo que inflama os espíritos. Há urna lua.
Brahaima foi morar algum tempo em Tayari . Dizia-se que Bokorawe
a quería como segunda mulher, mas assi!Il que e!a chegou estabel~
ceu-se urna liga~áo entre ela e Makokoiwe, o filho de Bokorawe.
Fugiram para a floresta para realizar seus amores, querendo escapar
das críticas e discussóes que evidentemente suscitavam. Enquanto
avan~am sob as árvores, as mulheres lembram que Brahaima está
livre para fazer amor desde a morte de seu marido e que sua sexualidade está desenfreada.
-Ela pegava a rede, estendia-a na floresta e atraía até os meninos pequenos para fazer amor.
- Aí ela deixa um "filho" '"comer a vagina". Antigamente ela
dizia a ele "meu pénis", como se diz a urna crian~a : Ele a chamava
de "mae'·'. Agora eles ficam fornicando e querem esquecer o parentesco.
- Ela nao vai queimar na incinera~áo . O carpo dos que cometem incesto é difícil de queimar, as unhas nao queimam e os olhos
ficam intactos no meio das chamas, só os cabelos queimam com facilidade . Sempre é preciso juntar madeira ~ mais ~adeira par~ conseguí~
queimar tudo. E urna mulher-tamandua, um b1cho-pregu1~a . Ela va1
se transformar num desses dais animais, assim como eles mesmos
se transformaram em bichos depois de cometerem incesto.
- Ele tinha acabado de ser iniciado xamá, está perdido. Os
hekura que tinham vindo para o seu peito foram afastados pelo che~ro
insosso dos sexos e do esperma. Os odores nauseabundos da vagina
dela expulsaram-nos, e· eles voltaram para as cavernas nas rochas
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onde viviam antes de vir a ele. Ele ainda chama os hekura, acha
que ainda é um xamá; mas se cansa a toa: seu peito está vazio, seu
poder anulado.
_
A procissáo avan~a lentamente . De tempos em tempos, el~s
apontam para frutos de palmeira maduros e se arrepende!Il de nao
terem trazidos as machadinhas. A que está na frente é picada por
vespas, porque entrou descuidadosamente num vespeiro. Foge rindo
e protegendo os olhos comas máos. As outras, prudentes, contomam
o vespeuo.
Obstinada, a pescadora lan~a sua linha na água em cada par~d!1.
, Gra~as a sua perseveran~a. pega peixes suficientes para a refe1~ao
da volta. A um dado momento elas se alvoro~am , porque reconheceram no chao os sinais da terrível jararaca, cuja mordida pode ser
fatal. Pensam em segui-la para matá-la, mas a prudencia diz ná<?.
As vezes, urna delas puxa um belo cipó, liso e sem nós, que ma1s
tarde será usado para fazer um cesto. Abaixam-se para pegar galhos
soltos, quebram-nos e os colocam no cesto , passando-os por cima
,
do ombro , se estiverem secos.
O sol está a pino quando elas voltam. E hora de prep~rar a
refei~áo . Os home ns váo voltar da ro~a ou da ~~a e as cna~~as
estáo com fome . Na pra~a central, os meninos bnncai:n de .que1mar
folhas. Hebewe nota um deles e o chama para perto de si. Ele se
chama Yimikakiwe - orelha - porque suas orelhas sáo, efetivamente, grandes e de abano. Hebewe faz o menino da~~ar na .s ua
frente, e o manda puxar as orelhas com toda a for~a. R1 e desaf1a:
-Puxe, puxe com for~a! As mulheres est~o olh~ndo para voc:,
para ver se voce tem medo. Dance e puxe ma1s, ass1m elas saberao
que voce é valente!
.
Enquanto iss6, Kaómawe conseguiu a droga . que quena, um
pacote inteiro'. Cuidado~amente, ele o embrulhou e .~marro~. ~m~
nhá a família partirá de volta a Karohi. Kremoanawe e H~bewe !1ªº
conseguiram burlar a vigilancia da avó e Bawahoma conttnuou 1nacessível; arrasados e furiosos, lan~am sobre a velha todo seu sar- .
casmo.

1

-

A alguma distancia do Orenoco, em dire~á~ a emboca~ura, ,en:
contra-se o antigo sítio Korita. Os ca~ad~res a~ vez~s vao ate la
e percebem ainda as marcas da ocupa~áo ant1ga. H1yof!l1 ~as~eu n~sse
lugar há menos de vinte anos, lá cresceu e teve ~ma 1nfa~c1~ fehz:
Ela.devia ter uns dez anos quando, certa no1te, urna amiga ve10
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deitar-se ao seu lado. Elas estavam alegres e conversaram até tarde
da noite . De repente, Hiyomi sentiu a máo da companheira em seu
sexo; ela riu, mas ficou imóvel. A outra aproximou a boca de sua
orelha e fez urna proposta:
-Vamos fazer amor!
-Náo, eu náo quero.
- Tente,,náo tenha medo, voce vai ver que é bom.
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.
- Náo, as mulheres náo se sentem atraídas urnas pelas outras.
A outra insistiu tanto que ela acabou concordando. Descóbriu
entáo que o toque prolongado dava prazer. E conseguiu recuperar
a sensa~áo que tinha tido com a amiga. Podía provocar o prazer
em seu corpo. Ela se afastava, ia estregar a vulva num tronco de
á~vore, convidava a amiga ou outras meninas que, por sua vez, inic1ava.
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Tinha acabado de ter a primeira menstrua~ao quando a deram
como esposa a um homem que já tinha duas mulheres. Hiyomi era
a mais jovem e também a mais bonita. O marido nao podia mostrar
abertamente sua preferencia por ela, temendo o ciúme da mulher
principal. que maltratava Hiyomi com gestos e trabalhos ingratos.
Em geral a primeira esposa. mais velha do que as outras. te~ ~ma
espécie de precedencia: é ela que comanda os trabalhos domest1cos
realizados pelas mulheres. se náo estiver velha demais. Neste caso.
seu valor sexual e seu interesse económico podem tornar-se nulos,
e entao ela é praticamente abandonada pelo marido. Depende dos
filhos para comer, e se faz amor ao seu lado sem pudores.
Hiyomi foi deflorada sem delicadeza. Sentía P?uco prazer .n~s
rela~óes rápidas. Por isso, tinha de buscar outra co1sa que a sat1sf1zesse. Voltou aos seus antigos hábitos, e encontrava em segredo os
jovens da comunidade que mais lhe agr~davam. Ma~ quanta ~preen
sáo! Era preciso tomar todas as precau~oes: seu 1!1ando era t~o cruel
e violento que certamente a mataría se descobnsse que faz1a am<?r
com outros. Um dia estava só na ro~a, sonhando acordada, che1a
de fantasmas sexuais e desejos e sentiu vontade de se masturbar.
Viu entáo os brotas de bananeiras, que saíam da terra como línguas.
Olhou ao redor, deu várias voltas, certificou-se de que estava só.
Entao agachou. introduziu na vagina a estremidade de um broto
e come~ou a se movimentar como no coito. Ela estava nessa posi~áo.
sentindo as primeiras sensa~óes que precedem o orgasmo quando,
de reP.ente. seu cora~áo parou: um jovem estava de pé. bem pert~.
olhando para ela. Cheiá de vergonha, ficou imóvel. Ele deu um sornso e, aproveitando a vantagem que tinha sobre ela, propós:
- Vamos fazer amor!
Ela concordou e foram refugiar-se sobas árvores grandes.
Seu marido náo demorou a morrer. Chorou por ele sem sofrime.nto. Náo o amava. O rapaz que a tinha pego de surpresa na ro~a
quis casar-se com ela. Os irmáos de Hiyomi nao quiseram. Entao
os dois amantes resolveram fugir para a floresta. Pegaram a rede
e fósforos, mas esqueceram de levar um facáo. Era plena esta~áo
das chuvas. os rios estavam em cheia, a floresta inundada e infestada
de insetos. Para náo serem facilmente descobertos. andaram o mais
que puderam. Construíram um abrigo cortando arbustos comas máos
e os pés. Cortaram cipós comos dentes. racharam lenha golpeando
a madeira na terra ou em troncos pesados. Tudo estava molhad<?
e inchado de umidade e o fogo demorou bastante a pegar. Eles se
revesaram para soprá-IÓ ou ativá-lo com folhas dobradas ao meio.

I

Náo tinham nada de sólido para comer e. durante o dia, erravam
na chuva a procura de frutos selvagens. Tiveram de se contentar
com animais indignos. Passavam as noites se amando. Comendo pouco e sem dormir, só podiam agüentar enquanto a paixáo os sustentasse. Quando as necessidades materiais e o cansa~o sexual ficaram
fortes demais, tornaram-se amargos e resolveram voltar. Hiyomi foi
abandonada na entrada da casa e seu companheiro foi colocar-se
sob a prote~áo dos parentes. Ela aproximou-se dos irmáos coberta
de lama. esgotada, morta de fome; sua pele estava toda manchada
das mordidas dos insetos, as pernas e os pés sangravam, rasgados
por espinhos. Para castigá-la, queimaram-lhe as nádegas e as coxas
com brasas, ela recebeu pauladas na cabe~a. o sangue cobriu-lhe
o peito, os ombros, o ventre e as coxas. Ninguém lhe deu. o que
comer.
Ela era livre porque era viúva, mas sua infelicidadt!·continuava.
Eis o que eta disse sobre os acontecimentos subseqüentes:
- Eu estava viúva. Meus irmáos mais velhos pensavam nas caba~as em que estavam as cinzas de meu marido e isso fazia com
que demorassem a resolver me dar a um outro. O mari~o d~ ~kabimi
me quería como segunda esposa, náo parava de me pedu, e untava.-se
coma recusa constante . Meu irmáo mais novo tinha tomado o partido
dele . Um dia eles chegaram armados com bordunas, decididos a
lutar com meus irmáos mais velhos se eles náo dessem seu consentimento. Para evitar um combate direto, cada partido me pegou por
um bra~o e me puxou para seu lado. Faziam tanta for~a que a pele
de meus punhos náo agüentou, fiquei comas máos cheias de sangue
e gritando de dor. Mas ninguém ligava. O marido de Akahimi e
meu irmáo mais novo perderam e nao conseguiram me levar. Mas
nao desistiram de nos atormentar, eu e meus irmáos mais velhos.
Meu irmáo mais novo e seus partidários brigaram conosco com bordunas e foram novamente vencidos. Meus irmáos mais velhos eram
muito corajosos. nao tinham medo de. ninguém. Louco .de rai~a.
meu irmáo mais novo tentou obrigar-nos a ir embora e 1ncend1ou
nosso teto. Meus irmaos mais velhos atearam fogo ao resto do shabono, arrancaram as plantas de tabaco, milho e mandioca dos adversários. cortaram as bananeiras. O marido de Akahimi fez a mesma
coisa em nossa ro~a. Nós náo tínhamos mais o que comer. táo tínha- ·
mos mais casa e sempre era preciso tomar cuidado para náo ser flechado. A vida tinha se tornado impossível. Por isso o marido de
Natoma. sua família e eu viernos para Karohi e meu outro irmá?
mais velho e os seus foram para Wayabotorewe . Náo queremos ma1s
81

80

O CÍRCULO DOS FOGOS

saber de nosso irmáo mais novo, ternos ódio dele e um día vamos
matá-lo.
Assim foi a vida de Hiyomi - urna vida de mulher. Já faz algum
tempo que ela está casada incestuosamente com Moriwe. a agita~áo
e o escandalo provocados por essa uniáo se acalmaram. Os comentários desagradáveis cessaram. e o casal pode viver días tranqüilos.
Agora, seu ventre está ligeiramente arredondado e o bico de seus
seios adquiriu urna cor mais escura. Feliz. ela tenta adivinhar o sexo
d~ crian~a que virá. Prefe.re um menino. e por isso presta aten~áo
l!tn todos os augúrios: se gravetos ficam presos nos dedos de seus
pés quando anda na floresta, concluí que ~erá menino, e se a~ ban~nas
que cozinha na brasa se abrem ao meio deduz que sera menina.
Ela pega um gafanhoto, arranca as longas patas de trás e as coloca
na brasa dizendo:
- Será macho. macho. macho.
A pa~a queima e faz um barulho; ela afirma:
- É a voz de um menino!
E fica contente. Se as patas ficam mudas. cala-se e pensa que
será urna menina. Por mais que os presságios se contradigam. continua fazendo experiencias e as interpreta em _fun~áo de seu desejo.
Ao lado de Hiyomi, absorta, a irmá de Moriwe brinca com um
ratinho domesticado cujas orelhas furou. para colocar brincos de
mi~angas alternadas, azuis e vermelhas. As vezes ela pega o ratinho
com muita for~a. e ele guincha de dor. Quando a menina se distrai,
o bicho entra no meio das estacas apoiadas na parte baixa do teto.
que fecham a parte de trás da casa, separando-a do mund<;> exterior.
Durante algum tempo, ninguém acha o ratinho.. e a menina chora.
·
pensando que o perdeu.
Hiyomi junta-se as mulheres que váo a ro~a pegar bananas. Kremoanawe vai atrás dela. Quando fica sozinha, ele chega perto, agarra-a pelo bra~o e tenta arrastá-la para fazer amor. Ela diz:
-Voce náo está vendo a minha barriga?
Ele náo lhe dá aten~áo e come~a urna briga. Kremoanawe quer
pegá-la a for~a . Ela consegue escapar, larga o cesto e corre para
a casa, a beira de urna crise de choro. Já náo agüenta mais os borneos
que querem abusar dela e o marido que desconfia dela o tempo
todo. De raiva, fica com vontade de destruir tudo, pisoteia as belas
caba~as que alguns dias antes polia com tanto cuidado.
Mabroma tenta acalmá-la; Théóma a chama e consola.
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T héóma entende bem Hiyomi: ela também náo é feliz. Tinha
ido com o primeiro marido para Krauwe. onde ele morava. Foi tao
brutalizada que, temendo pela vida, refugiou-se em Karohi. Quando
chegou, viram que era só e indefesa e abusaram dela um depois
do outro. Frérema era o mais decidido e quis que fosse sua mulher.
Ele a maltratou e surrou sem piedade . Ela aprendeu que, para se
defender. tinha de dar o troco. Entáo se recusava a ir para o mato
fingindo que nao ouvia as amea~as, ou parava de preparar as refei~óes, ou quebrava algum objeto da casa.
Após o nascimento do primeiro filho, Frérema náo parou de
desconfiar que eta o traía, apesar da inte'rdi~áo em que estava de
ter rela~óes sexuais. Contrariando o costume, quis que o acompanhasse numa ca~ada longa. Ela tinha de ir com ele nas caminhadas.
Um dia, cansada de carregar a crian~a e de ficar atrás dos ca~adores,
ela aproveitou urna parada para sumir. Voltou ao acampamento,
onde encontrou Moriwe, que estava doente e tinha ficado para cuidar
do moquém. Ele era um menino entáo, e pensou: por que ela voltou
sozinha?
Ela sentou, em silencio, e se aqueceu junto ao fogo. O bebe
estava colado ao seu corpo, apoiado numa faixa de casca. De repente,
Frérema apareceu, fulminante. Pegou um arpáo pelas penas e enfiou
na coxa dela, atingiu-a com urna brasa. Ela se esquivou por um triz
de um dedo que pretendia rasgar o lóbulo de sua orelha. Tentava
proteger o bebe, que chorava. Num dado mome~to, desesperada,
gritou para Moriwe:
- Pegue o meu bebe! Depressa, ele vai matá-lo!
Mas Moriwe náo quería se envolver numa briga que náo lhe
dizia respeito, e teve medo. Náo se mexeu.
Assim foi o início do casamento com Frérema: difícil. Desde
entáo, ela aprendeu a se fazer respeitar e leva menos surras do que
antes. Ela tem dois filhos: urna menina, agora com oito anos, que
se chama Boshomi·-tartaruguinha-e um filho de um ano. Frérema , respeitando a proibi~áo de rela~óes sexuais durante o período
de amamenta~áo, náo pode fazer amor com ela. Ele sodomiza um
rapazinho e tem urna liga~áo com Ritimi, que encontra na floresta .
T'éóma tem ciúme da rival, mais jovem e mais bonita, e, assim,
denuncia-a publicamente e náo pára de lhe dirigir comentários desagradáveis. Ontem, Ritimi, furiosa, veio quebrar seus colares de mi~angas; para se vingar, Théóma queimou-lhe o púbis com um ti~áo.
Apesar de sofrerem a prepotencia masculina, as mulheres tem
os seus lugares protegidos. Formam grupos de solidariedade, dirigí83
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Hiyomi

dos informalmente por un:ia ou várias anciás que as guiam na proc~ra
de frutos, na coleta de batráquios ou insetos, na ca~a. aos carangue1os.
Essas matronas tem experiencia e sáo boas conselheiras. A~ m~lhe~es
tem os seus pequenos segredos, sua magia, seu mundo I?ropno, aJudam urnas as outras e sáo indispensáveis na vida económica da comunidade . As velhas ' sexualmente inativas, podem desempenhar
um
. .
papel na vida política . No momento das trocas com os v1s1tantes,

elas contem a generosidade. Durante as brigas internas e. combates
guerreiros, incitam a violencia, exortam a vingan~a e estimulam a
agressividade dos homens. As mais sábias aconselham os maridos
e sáo por eles ouvidas.
Hiyomi acompanha os progressos de sua gravidez. Tirou os bastonetes de orelha que o costume a impede de usar de agora em <liante.
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Ela <leve evitar olhar para o cais onde estáo amarradas as pirogas,
pois o olhar de urna mulher grávida faz a madeira rachar. Antigamente, quando os yanomami ainda cozinhavam em potes de barro ,
náo era permitido as mulheres que esperavam um filho tocar neles,
pois poderiam quebrar. Hiyomie Moriwe náo comemos peixes maiores porque o espírito deles, ou melhor, o princípio vital que neles
habita pode apoderar-se do feto e atormentá-Io até causar-lhe a morte . Como ocorre com todas as mulheres grávidas, ela acha desagradável o gosto de certos alimentos: os peixes em geral lhe dáo enjóo,
as bananas assadas ficam de repente com um gosto ruim, as bebidas
preparadas com os frutos das palmeiras hoko e kareshi tem o cheira
insípido dos recém-nascidos. Moriwe compartilha as repugnancias
da mulher e, desse modo, participa da gravidez.
Certa manhá, dores e contra~óes uterinas avisam Hiyomi de
que o nascimento é iminente. Logo ela perde água e as dores aumentam. Ela fica na rede até sentir que chegou a hora. Manda avisar
a máe de Moriwe e Natoma, a mulher de seu irmáo. e depois esgueira-se discretamente pela abertura estreita feíta perto de seu fogo
na base do teto. Ela se afasta das imedia~s da casa, cheias de
dejetos humanos, urina, cocó de cachorro e restos de cozinha. Segue
o caminho que leva para a floresta. As outras mulheres chegam correndo atrás dela, acompanhadas por duas menininhas. Nenhum homem pode vir com elas; diz-se que se um homem assistisse ao parto
ficaria descontrolado de medo.
Etas esperam. um pouco pela expulsáo. Entáo Hiyomi agacha
e se apóia no tronco de urna grande árvore . Debaixo dela, colo~m
um punhado de folhas recém-colhidas. A crian~a come~a a sair. Natoma, parteira experiente, massageia delicadamente de cima para baixo
a barriga de Hiyomi com urna máo, enquanto a outra acompanha
a saída do bebe. Quando a crian~a e a placenta saem, Hiyomi, fraca
e perdendo sangue, quer voltar para casa. Mandam urna menina
correado buscar Moriwe . Ele vem, segura Hiyomi e a ajuda a andar.
O caminho de volta é sofrido, várias vezes ela achaque vai desmaiar
ou cair. Moriwe quebra galhos e bate levemente nos ombros dela,
para que recupere as for~as .
Natoma cortou o cordáo umbilical com urna lasca de bambu,
untou de sangue os lábios da crian~a para que, mais tarde, ela aprenda
a falar mais depressa e raspou o muco que cobria a crian~a. Com
folhas komishi ela embrulha a placenta. Ela fica indecisa entre enfiar
o pacote entre os galhos de urna árvore, plantá-lo na toca abandonada
de urna paca ou de um tatu ou, mais simples, jogá-lo no rio. Entáo
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lembra que os filhos de Hiyomi morrem logo após o nascimento
e resolve enterrar a placenta, o que, dizem, favorece a sobrevivencia
do recém-nascido. Antes de ir embora, joga terra fresca sobre a
·
mancha de sangue no solo no local do parto.
Na casa, sentada no cháo, as costas apoiadas na rede Hiyomi
• para facilitar o escoamento do sangue, colocou um tron~o sob a~
coxas Cf1:1Zadas. Qua,n~o ,Natoma chega, ela fica sabendo que teve
um men1~0 e a not1c1a e reconfortante: seu desejo foi realizado.
Natoma ft~a o tempo to?o como re~ém-nascido, perto de um fogo
que mantem aceso, e so o entrega a máe para mamar. De tarde
os raios oblíquos do sol penetram na casa e, para proteger a cría~~
deles, Natoma coloca na frente urna barreira de folhas de bananeira
equilibradas numa madeira transversal.
, ~o día seguinte, Hiyomi come~a a s·e recuperar. Natoma lhe
da o ~tlho e ela, como todas as máes yanomami, enfia o bico escuro
do seto na pequena boca contorcida sempre que o nene chora. Ela
afirma que lhe dá o seio direito, já que é um menino. As meninas
sáo ass~ciadas ~o lado esquerdo . Outras proibi~óes alimentares juntam-se as ant~nores .ºu as substituem. A máe pára temporariamente
de c?~er pe1xe canbe, para que a língua do bebe nao apodre~a .
O pat f1ca formalmente proibido de comer carne de tamanduá e anta:
a primeira faria o filho morrer e a segunda provocaria ulcera~óes
em sua pele .
·
,
P~ra náo p~rder o ~eda~o do cordáo umbilical que ficou preso
ª. barnga da cna~~a. Hty?mi o amarra com um fio e prende-o a
cintura. Alguns dtas depots, o cordáo terá secado e cairá sozinho.
Entáo ela irá embrulhá-lo numa folha e pendurá-lo na corda de sua
rede; d~po~s disso, irá ai:narrá-lo a urna .. árvore da alma penada''
(~o:e ke ht ) ·e, com o ftlho penduradó junto dela, na faixa, dará
vanas voltas em torno do tronco, o que 'fará com que a crian~a deixe
de ser chorona e tenha vida longa .

A noit.e, o bebé dorme colado a ináe; durante odia, fica junto

dela, na fa1xa ou em seus bra~os ; sua urina e fezes deixam marcas
na máe, que as enxuga pacientemente. Ficam o tempo todo encosta?os ~m no ou~ro, num contato vivo que perpetua o refúgio uterino.
So mu1to depo1s, quando termina definitivamente a amamenta~áo.
por volta dos quatro anos, é que os pequenos yanomami deixam
de dormir com a máe e recebem sua própria rede. Entáo o calor
do fogo substitui o calor materno, e há entre eles urna espécie de
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continuidade, urna rela'YáO indefinível que toma concebív~I ~ sep~ra
'YáO, ou melhor, a transi'YáO. O fogo é um elemento ,d.omest1c? v1.vo,
sua presen'Ya· é constante, quase humana. No esp1nto d<;>s 1~d1<;>s,
calor do. corpo e calor do fogo estáo em rela'Yáo de equ1valenc1a.
sáo intercambiáveis. O calor delicado e reconforta,nte de um fogo
que arde a noite inteira é p~ra eles indispensável. ~ °!uito mais d?
que urna prote'Yáo contra o fno ou os elementos host1s, e µma necess1dade profunda, fundamental. Mesmodepois de. terem sido separados
das máes, os indiozinhos lembram-se de que o contato da pele moma
é urna coisa extremamente agradável. Daí o prazer sensual que sentem em dormir vários na mesma rede: isso lhes dá seguran'Ya. certeza
de amizade e pr.azer.
.
. .
.
As crian'Yas yanomami sáo peque~os re1s tiranos que se benef1ciam da complacencia mais absoluta por parte dos ~dultos ..Exceto
nas comunidades meridionais, é muito raro que s~Jam pun.1~os ou
levem surras. Sua única aprendizagem é das quahdades ex1g1das a
um povo guerreiro: tem de adquirir resistencia física, acostumar-se
a dor, imbuir-se da idéia de que a vingan'Ya sempre deve ser lev~da
a cabo e que toda violencia sofrida tem de ter urna resposta. O código
moral constrói-se em torno de duas virtudes complementares: de
um lado, devem-se trocar ben.s e alimentos comos amigos., Ado. outro,
é dever vingar-se das agressóes. O estado de g~:rr~ endem1~0 e~
que vivem os yanomami é a~enas u!Ila ~onsequenc1~ da ~pl~cª'Yªº
desses dois princípios. A soc1edade 1nteua, a co~un1dade .local, e
náo apenas 9s parentes, sáo deles um exemplo vivo e obngam as
crian'Yas a segui-los.
Contudo, o preceito imperativo é a regra do "olho ~or ol~o.
dente por dente". Se um menininho derruba ~u~ro sem 9uerer, a
máe do que caiu incita o filho a bater no· desa1e1tado, gntando de .
longe:
.
- Vingue-se, vingue-se dele!
.
Se urna crian'Ya morde outra, a máe ~esta corr: e faz com 9ue
pare de chorar, encorajando-a imediat~ment~ a se v1ngar. Se o f1lho
hesita·ou tem medo, ela
a mao do culpado na boca
. mesma coloca
.
da vítima e ordena:
-Morda voce agora! Voce precisa se vingar!
_
.
Se tiver sido urna paulada, ela coloca o pau nas maos da cn~n'Y~
e, se preciso. aciona ela mesmo o bra~o. E assim. as vezes as bngu1nhas de crian'Yas degeneram em combates sangrentos entre ~dultos,
quando os pais tomam o partido dos ~lhos e a q~erela se ac1rra.
Hiyomi, estirada na rede,,, sabore1a a pregu1~a das horas escal-
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dantes do dia. Perto dela, Mamobrei está sentada enquanto o marido
lhe cata piolhos. Sua filhinha tenta subir em cima dela, mas nao ·
consegue instalar-se confortavelmente e, contrariada, come~a a fazer
manha. Mamobrei sorri e diz a filha:
- Fique quieta. voce vai atrair a on'Ya! Voce vai ser comida!
Enquanto isso abre a rede para que a crian~a suba com facilidade. A menina muda de idéia em seguida, levanta e vai ver a panela
que guarda· a provisáo de água potável da família. Fica brincando
de derrubar água num cantil, derrama um tanto e estraga o resto,
enchendo-a de sujeira. Ninguém a repreende. Quando ela cansa da
brincadeira. vai novamente para junto da máe. resmunga um pouco
e dá a entender com mímicas que quer sentar-se no colo dela. Ajudam-na a se instalar e, nesse momento, ela pára de resmungar, agar- · . .
ra-se ao seio materno e mama avidamente.
. A alguma distancia, Boshomi e Marauwe brincam de boneca.
Elas carregani µroa .grande banana verde numa faixa, e na extremidade mais fina do fruto - a que fica do lado oposto do ponto de
liga~áo ao cacho - enfiaram urna varetinha como a que as mulheres
usam atraYessada no nariz, o que confere um sexo ao brinquedo.
O passarinho que Boshomi estava tentando criar acaba de morrer, de tanto ser manuseado. As menininhas váo buscar brasas nos
fogos vizinhos para incinerá-lo, e fazem a fogueira com gravetos que
.recolhem pela casa. Quando o pássaro termina de queimar, elas recolhem com cuidado os minúsculos fragmentos ósseos e dizem que
iráo come-los durante urna cerimónia.

,

Kremoanawe e Uthekawe voltam da ca~a exaustos. Eles saíram
de manhá bem cedo sem comer, andaram toda a manhá e urna parte
da tarde. Procuraram ca~a em váo. Sem nem ·olhar asua volta, Kremoanawe d.e spenca numa rede. Seti rosto reflete o cansa~o, e o estómago dói de fome . Fica em silencio durante algum tempo e depois
fala em altos brados:
-Remaema. estou com sede! Traga-me urna caba~a d'água.
Náo.obtém nenhuma resposta. Fica carranc.u do e repete o pedido. agora de modo mais imperativo. Quando cansa de esperar, ma~
da Uthekawe buscar água na reserva, e este traz urna caba~a che1a
até a borda de um líquido límpido e fresco. Aí anuncia:
- O quarto de reclusáo foi construído para sua irrná.
..
Remaema está tendo a primeira menstrua~áo. Kremoanawe volta os olhos· pa~a o ·fogo de seus pais. Num canto, na base do teto
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da casa e na frente das colunas de apoio. frágeis paredes de folhas
encerram a jovem. No minúsculo espa~o assim fechado, brilham as
chamas vivas do fogo. e pode-se ver o vulto da enclausurada.
Desde que foi informada, Mabroma saiu rapidamente para colher galhos das "folhas de menstrua~áo" (ybi ke henaki). Esses ramos
provem de um arbusto que· nao chega a ter dois metros de ~ltur~ .
Na época de flora~áo. aparecem pequenas ~ores. no ponto?~ h~a~a?
de cada pecíolo. que lan~am suas corolas purpuras de um cahce 1nte1ri~o. Assim que urna jovem percebe os primeiros sinais de sua primeira menstrua~áo ela avisa a máe, que constrói rapidamente o local
de isolamento, para que os homens náo a possam ver. Se a menina
ficasse nesse estado, exposta aos olhares masculinos. toda a comunidade correría graves perigos. Nos tempos míticos dos ancestrais. os
yanomami tiveram de sofrer as conseqüencias de sua. ignora_nci~ ?u
negligencia, e o relato desses acontecimentos - o mito -. 1ust1f1ca
plenamente que o ritual seja realizado corretamente. precisamente.
e sem demora. Quando toma alucinógenos, Turaewe muitas vezes
faz esse relato, que diz ter ouvido da boca dos hekura. seus informantes diretos:
"Estavam preparando urna festa. Já tinham enviado mensageiros para convidar os hóspedes que acampam nas redondezas da casa
circular. Veio a noite . As mulheres reuniram-se para realizar o ritual
heri na pra~a central. Um homem gritou:
-Todas as mulheres, sem exce~áo. devem dan~r e cantar.
"Entáo, urna jovem que estava enclausurada atrás de paredes
de folhas por causa de sua primeira menstrua~áo afastou os ramos
e saiu. Ela tinha ouvido a ordem e pensava que era para ela também.
Juntou-se as outras mulheres. No início, ninguém -notou sua presen~a. Ela entoou o primeiro canto:
naikie kere, naikie kere
nakba kara, nakba kara

"Mal ela tinha acabado de pronunciar essas palavras. a água
come~ou a brotar de todos os lados, o solo ficou táo mole que tudo
afundava, as pessoas e as coisas. Urna velha come~ou a implorar:
- Meu filho, chame os hekura para que eles conjurem a catástrofe! Estamos afundando! Chame-os!
"Logo só restavam de fora as pontas dos postes de sustenta~áo.
Todos tinham afundado na terra e tinham virado rochas."
Deslizamento para o mundo subterráneo e petrifica~áo amea-
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a comunidade dos homens se náo se conformarem as obriga~óes
do ritual. Veremos que, para a reclusa, as prescri~óes sáo mais estritas.
Como para marcar seu retorno ao estado de natureza, Remaema
é obrigada a renunciar aos elementos culturais e vestimentas ~elacio_
nados as plantas cultivadas. Pode usar tabaco contanto que se1a nos1.
istÓ é , sem valor, sem gosto. sem efeito, insosso de tanto ter sido
chupado. Em vez de sua rede de algodáo, usa u~a mais grosseira,
feíta de cipó. Deixou seu saiote, desamarrou os f1os enrolados que
usava cruzados sobre o peito ou em torno dos membros e está totalmente nua. Até os bastóes de orelha ela teve de tirar. Está proibida
de ter contato direto com a água e para beber usa um tubo oco,
colocado para trás dos dentes, que cairiam se entrassem em contato
com a água . Ela tem urna varetinha afiada para se co~ar. Se, por
descuido, usasse as unhas, seus pelos e cabelos cairiam, sua pele
se cobriria de feridas . Para ati~ar o fogo, usa um leque em vez de
soprar. Quando fata, só pode faze-lo em voz baixa. As meninas impúberes podem chegar perto dela para conversar, ~as o som de su~s
vozes náo pode ser ouvido de fora . Seu regime ahmentar está che10
de restri~óes severas. Sáo proibidos os cozidos e a carne em geral.assim como as bananas e a cana. Eta só tem direito a algumas bananas-da-terra assadas na brasa ou raízes de ocumo por día e come
essa alimenta~áo frugal usando urna vareta como palito. Seu único
prazer gastronómico é chupar de vez em quando ª-~sea de_ um ~aran
gue jo, que faz durar o máximo possível. Essas vanas obng~~oes no
modo de se comportar contribuem para mante-la isolada de tudo .
Ela urina no centro de seu abrigo e defeca sobre folhas, com as
quais faz um embrulho que mais tarde sua m_áe ir~)ogar fora. .
Diz-se que a reclusa tem "valor de um1dade se chove mu1to
durante o seu isolamento. As meninas que gostam de yubuu na condimento líquido preparado com as cinzas de urna casca - todas
entram na categoria das que tem "valor de umidade" . Os índios
dizem .que cada lua é acompanhada de tempo bom ou ruim; as mulheres nisso se parecem comas luas, suas regras também sáo um elemento de periodicidade . Essa semelhan~a é marcada na língua: tanto
a lua crescente que aparece no céu como urna mulher_ menstruada
sentada num tronco que ela su ja. com o seu sangue sao chamadas
a roo - está colocado, sentado.
Embora esteja livre para ir a floresta, Moshawe, o marido de
Remaema. está sujeito as mesmas obriga~óes de comportamento e
as mesmas restri~óes alimentares que a mulher. Ele dorme numa
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rede de casca. Náo pode tocar em água ou mel. Mas pode esfregar
o corpo com " folhas de menstrua~áo". As vezes ausenta-se por um
momento para fazer suas necessidades. Se quisesse, poderia afastar-se e ir para a floresta, mas, extremamente prudente , prefere náo
se mexer, temendo fazer sem querer algo proibido. A tradi~áo conta
que um homem no seu estado perdeu as vísceras e transformou-se
em abelha porque quis catar mel. Todos os homens de Karohi lembram-se de um incidente em que quase morreram. Eles tinham ido
ca~ar. O marido de urna mulher reclusa, cansado de ficar parado,
insistiu em acompanhá-los, prometendo que náo poria os pés na
água. Subirarn urn rio a procura de ca~a. A água, límpida, corría
sobre a areia branca salpicada de mica cintilante. Eles avan~avarn
lentamente, observando a regiáo com toda emo~áo, sondando com
os arcos a terra, na esperan~a de descobrir a toca de um jacaré. O
hornero seguía-os a distancia, andando na rnargern. Continuando.
notararn na areia as pegadas de urn jacaré; as marcas das patas erarn
nítidas e o rabo fazia um sulco regular no centro. As pegadas levararn
a um local em que a margem era alta e a água profunda, e eles
tinharn certeza de que lá encontrariarn o animal. E escavaram. O
outro ficou olhando e entáo, esquecendo a proibic;áo, desceu para
a água para ajudá-los. Vários hornens tinham passado por debaixo
da beira dorio para trabalhar melhor e de repente tiveram a impressáo de que o cháo sob os seus pés afundava. A terra quería "engoli-los". Seus olhos ficararn vermelhos corno se tivessem estregado
pimenta neles. Teriarn desaparecido debaixo da terra se Turaewe,
o xamá, náo estivesse corn eles. Ele pronunciou as palavras:
- ushu, ushu, ushu!
Os hekura vieram ajudar e tudo voltou ao lugar. O solo sob
seus pés ficou firme novamente. Mas tinharn ficado com tanto medo
que preferiram abandonar as buscas e voltar para casa. Por pouco
náo viraram pedra.
Existe urna enorme sernelhan~a entre o ritual dos matadores
e o ritual a que o casal deve submeter-se quando a mulher tem a
prirneira menstrua~ao; a mesma palavra unokai, aliás, designa as
duas circunstancias. Se buscarmos o elemento comum as duas situac;óes, nao há dúvida de que é o sangue. A sociedade, isolando um
matador ou urna jovem, apenas se protege da sujeira e evita a contamina~áo; afasta um perigo. Esse horror em relac;áo ao sangue tem
urna conseqüencia culinária: a carne tem de cozinhar durante horas
antes de ser comida. Urna carne crua, ainda que ligeiramente,. seria
rejeitada; a idéia de come-la dá enjóo e vontade de vomitar.
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Para Rernaerna, a reclusáo dura sete longos días. Ela fica magra
e suja. Certa manhá, Mabroma desprega os ramos que a cercam
e a pinta corn urucurn. Depois ela vai para a floresta, levando as
"folhas de rnenstrua~áo" amarradas corn urn cipó no caule de urna
planta mraka nahi. Enquanto isso, Moshawe se lava, derrubando
.
no corpo a água de urna panela.
. .. .
Doze días depois será realizada a cenmon1a que marca o f1m
do ritual. Remaema, que come normalmente, recuperou suas for~as
e seu corpo voltou a ter as formas arredondadas e carnudas. Wishami,
Hiyomi, Ruthemi e Mamobrei levam-na para a floresta. Com um
fragmento do tradicional cani~o. Mamobrei tosa o topo de sua cabec;a. O corpo e a parte do couro cabeludo revelada pela tonsura sáo
pintados com urucum. Sobre esse fundo, tra~am com ocre vermelho
sinusóides que serpenteiam ao longo do corpo. A forma oval. da
boca é marcada por urna linha escura que passa sobre os láb1os.
No lóbulo das orelhas, enfiam palmas novas de um verde muito pálido, cortadas em pequenas fitas. Em tomo da cintura, um tran~ado
de fios de algodáo pintados de vermelho com urna leve fric~áo. Um
fío de algodáo é colocado em tomo dos bra~os, punhos, pernas e
tomozelos. O do bra~o recebe um buque de folhas de palmeira afinadas e cortadas todas do mesmo tamanho. E Remaema fica linda.
Seu corpo parece mais pesado com tantos enfeites e o perfume forte
das tintas e vegetais. Ela recende urna sensualidade ao mesmo tempo
provocante e charmosa, seu rosto revela urna alegria discreta, que
seus olhos exprimem com um brilho especial.
Remaema entra na casa grande. Atravessa a pra~a central num·
passo tranqüilo e seguro e chega ao fogo de seus país. Em tomo.
dela reina urna atmosfera de festa, e ela sabe que é em sua honra.
Os homens estáo enfeitados, com a pele coberta de pontos, círculos,
cruzes, linhas angulosas ou onduladas. Os rostos exibem os mes~os
motivos, que delimitam /os olhos, ocupam a testa. invadem o que~xo,
espalham-se nas faces. E simples, mas harmonioso. Nas bra~adeuas
de pele de pássaro ou de algodáo prenderam pen~s de todas as cores.
e as vezes um rabo vermelho de arara eleva-se ac1ma de urna cabe~a.
forte e vibrante como urna chama. Nos bastóes de orelha balan~arn
enfeites: peitos de cotingas azuis cuidadosamente cortados que cinti.;
lam, penas brilhantes e rnulticoloridas. Remaema, sentada, º?~~a
tudo corn orgulho. Agora foi elevada a categoria de rnulher. Jª nao
é urna rnenin~ "verde" (ruwe), é "madura" (tal'e) agora, seu sangue
, .
menstrual acaba de prová-lo.
Cornec;aram ~ _tornar os alucinógenos. Valsa de pos c1nzentos,
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verdes, cáquis, de urna narina a outra. Alguns se levantam, com
enjóos repentinos, para vomitar na pra<;a central. Cáes esqueléticos
aproximam-se e lambem esse banquete inesperado. Outros lacrimejam e cospem urna saliva espessa que tiram dos lábios com dificuldade. Kremoanawe está com vertigem. Ele ve paisagens fantásticas,
banhadas de laranja, vermelho, carmim ou escarlate. A casa em convulsáo, balan~a grotescamente. De repente, um tufáo de sangue levanta-se e engole tudo, seres e coisas. Person·agens insólitos e assustadores se formam e se váo: um homem sem cabe<;a é perseguido por
um ser com muitos membros, que é substituído por um homem com
urna e~tranha cabe<;a. Essas criaturas ora sáo estufadas como balóes,
ora tém a pele coberta de bolhas horríveis. Kremoanawe sente o
nariz anormalmente longo e é tomado de medo. Os ruídos ora sáo
particularmente agudos, os sons se destacando, ora reina um silencio
pesado e o tempo é abolido. Ele náo sente o fio de muco verde
que desee de seu nariz como urna estalactite.
O jovem Yabiwe, tomado pela droga, diz bobagens. deixa escapar obscenidades e insultos, pronuncia o nome de um morto. Todos
fingem que náo ouvem . ltias, a noite , Kasikitawe pega o jovem de
lado, afirma que foi insultado e procura briga:
-Voce me ofendeu. V~mos brigar com bordunas. imediatamente. Vamos bater na cabe~a. Voce me cobriu de insultos, pensando que a droga me impedí~ de ouvir.
Vozes confusas se entrecruzam na escuridáo. Kasikitawe e seus
irmáos provocam o pai de Yabiwe, apoiado por Kaómawe. Kremoanawe fica excitado coma idéia de um combate, pega logo a borduna
que todo jovem yanomami guarda ao alcance da máo e diz bem
alto:
- Reavivem o fogo, para que se possa ver, fa~am subir as chamas. Parem de falar em brigar, é hora de agir. Eu conhe<;o a gente
de Bishaasi: sáo realmente valen tes, lutam por menos e nao falam .
- Eu náo temo o combate, responde Shimoreiwe, combatí muito quando ainda jovem.
E Kremoanawe lan<;a em tom mais baixo:
-É mentira sua, seu cranio raspado nao tem nenhuma cicatriz.
- Briguem , tomem droga, berra urna voz de mulher.
Ninguém se mexe. Logo todos adormecem.

Kremoanawe enfeitado para a festa
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Pobre Hiyomi. Passaram pelo céu duas luas desde o nascimento
de seu filho , e ele adoece. Ela observa as cascas esbranquic;adas em
sua boca - é sapinho. que os índios atribuem aos frutos hemare.
que , dizem. " roem a língua dos recém-nascidos" (os gráos sáo consumidos cozidos e a árvore que os produz é urna teobroméia, como
o cacaueiro). O bebe come<;a a empalidecer e. talvez por causa do
sapinho, fica com diarréia . Seu rosto fica lívido. os olhos parados
náo sáo lubrificados por nenhum movimento de pálpebra, a poeira
cola neles e pequenos insetos vorazes pousam. Os xamás revezam-se
a seu lado, mas sem sucesso. Náo conseguem impedir o avanc;o da
doenc;a.
Urna noite. Turaewe fica_cantando até tarde . Sua bela voz grave
ecoa, orquestrada pelo canto lan_cinante dos grilos. De repente ele
se cala e gritos de dor explodem." invadindo a floresta . O bebe morreu .
Hiyomi fica prostrada até o amanhecer, agarrada ao bebe morto.
De manhá, dá urna banana ao papagaio de estimac;áo e o mata assim
que ele fica saciado. Com esse gesto, ela quer demonstrar sua afli<;áo .
Ao seu redor, as mulheres trazem as marcas do luto. Depois de
algum tempo, Natoma pega o pequeno morto, pendura-o junto ao
seu peito com um tipóia de casca, e vai chorar e dan~ar na pra~a .
Moriwe, em silencio, cumpre o seu dever: arruma a fogueira e lhe
ateia fogo, coloca o filho num cesto e mergulha-o nas chamas. Entáo,
Natoma joga a tipóia no fogo.
Os ossos sáo recolhidos no fim do dia e guardados em folhas .
No día seguinte, Moriwe irá pilá-los com cascas grossas e resistentes
de castanhas-do-pará. Também no día seguinte, bem antes do alvorecer, as mulheres e as crianc;as iráo purificar os corpos no rio, num
banho coletivo. A fuma~a da incinera~áo é especialmente perigosa
quando se trata de um bebe. Também é preciso lavar flechas e cáes,
ou as flechas deixaráo de atingir o alvo e os cáes náo ·acharáo mais
os rastros dos animais para seguí-los. Mais tarde. o pó de ossos será
consumido numa compota de banana, mas sem carne. Na verdade,
tudo se passa como se se quisesse dissociar a cac;a dessa calamidade
que é a morte de um recém-nascido.
Pouco depois desses acontecimentos, Mabroma é informada de
que seu irmáo acaba de ser morto durante urna expedic;áo guerreira.
!mediatamente ela assume o luto em público e cobre as faces de
negro. Ela irá a Batanawe - de onde vem - com a família para
requisitar urna cabac;a funerária . Antes devem passar por Tayari para
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recupe rar Hebewe e informar-se sobre o caminho a tomar. Faz muito
te mpo que Mabroma náo visita os parentes e , desde qu_e come~~u
a gue rra com Mahekoto, é preciso fazer um ? rande desv1? para nao
dar de cara com um grupo inimigo. O traJeto ~ ser fe1to , pouco
freqüe ntado , é difícil de seguir. Durante a cam1nhada, Mabroma
e Kaómawe revezam-se para levar Ke rama. Mabroma o col.oca sent~
do sobre a cesta ocupada totalmente pelas re~es da famí11a e pr~.v1sóes . Kaómawe entáo o carrega numa corre1a frontal. Hebewe e
Kremoanawe avanc;am alegremente na frente . levando apenas suas
armas.
d B
..
Passam a segunda noite num antigo a~a1!1pamento _e atanawe.
Agora já estáo bem mais próximos do objetivo de sua viage~ . Logo
chegaráo a um caminho mais freqüentado e, portanto , mais larg?
e limpo. Esses acampamentos e roc;as abandonados, as casas em ruinas. os cipós secos, sáo chamados de " velhas" .. acampamento em
que estáo foi feíto perto de um gr°:Pº. de buntis. O pantano onde
nascem as árvores é infestado de arra1as venenosas, tanto que recebeu
0 se u nome . É táo perigoso pegar as fruta s caídas na água que
os índios preferem nem tentar. Nesse día, jantam banana assada
com a carne dura de um tucano morto por Hebewe . Ele reclama
de dor de dente quando mastiga e diz:
.
.
- Meus dentes estáo sendo roídos por vermes de pal~~ira .
Os yanomami pensam que essas larvas prov~cam as canes .
Após essa refeic;áo frugal , típica de urna v1agem n_a florest~,
Kremoanawe vai defecar. Ele pendura-se num ~ronc? de _arvore, acima de um riacho de águas transparentes. O pa1 ~ ve e ~1z:
- Náo se deve cagar na água, os que fazem_1sso nao se esquentam mais.
Essa crenc;a remete ao mito d~ orige~ do fogo . ~ntes de roubarem as brasas do Jacaré , os índios comiam seus alimentos crus e
defecavam na água. Kremoanawe abre ligeira_~ ~.n t~ as perna~ . ~orno
está com diarré ia , peída ruidosamente. Hebewe n dele e gnta.
- Os seus peídos sáo soltos como os de mulher!
O outro finge que náo ouve . Depois de acabar, esc.olhe um. arbusto -de tronco liso e redondo e estrega ne le o trasetro de cima
para baixo .
.
Mabroma sonha. Eta ve Kre moanawe abatido, amarelado e magro: é um mau presságio. Assim q_u e acorda, fa~z o rapaz descer da
rede . Ele diz que que r dormir ma1s, mas ela nao escuta, colhe um
punhado de folh as e dá p~quenos ~olpes em seus ombros, brac;os ,
nádegas e pernas. pronunciando a formula:

?
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- shabo, shabo, shabo ...
Com esse gesto preciso, ela a,fasta o risco da doen~a anunciada
no sonho. Essa prática é própria das mulheres e serve para conjurar
várias desgra~as: quando se teme urna incursáo inimiga , bate-se com
ramos nos postes de sustenta~áo do teto e, na parte baixa da casa ,
para que as flechas contrárias náo atinjam seu alvo; quando se acampa na floresta para fugir de urna epidemia, realiza-se esse rito para
confundir os shawara, que assim náo poderáo encontrar a pista dos
fugitivos .
O pequeno grupo aproxima-se de seu destino. Mabroma sente
urna tristeza imensa. Faz muito tempo que nao passa por esses lugares
e urna parte de sua infancia lhe vem a memória; ela pensa no irmáo.
· Diante deles, o caminho segue por urna colina escarpada no meio
de um emaranhado de lianas. Ela aponta para a direita , um barranco
cercado de rochas, e diz:
·
- Esse é o caminho de Titiri.
Agora avan~am por um trilha lamacenta e escorregadia de tanto
ser pisoteada . Chegam a um riacho que se esgueira por entre árvores
desfolhadas e fazem urna pausa para o banho. Os rapazes se lavam ,
avermelham a pele e arrumam as penas. Kaómawe apenas esfrega
a pele molhada. Mabroma dispensa tudo: está de luto e suas faces
estáo negras. Logo depois, atravessam um enorme bananeiral antes
de chegar a casa, cujo imenso teto abriga mais de duzentas pessoas.
Gritos e assobios saudani sua entrada. Mabroma fica paralisada de
espanto. S'e u irmao a reconhece e olha para ela, certamente esperando que venha instalar-se perto dele, como é costume .
Ela aproxima-se, a beira do choro, e confessa:
- Disseram-me que vocé tinha morrido.
- Os que disseram isso sao mentirosos.
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4. O caminho dos espíritos

Rikómi é originário de Karohi, onde vivem seu pai e alguns
irmáos. Foi para Botomawe casar-se com duas irmás e continuou
vi vendo no grupo de seus aliados depois de terminar o servi~ marital
para os sogros. É pequeno em compara~áo como tamanho médio
dos yanomami. Seu corpo é musculoso sem ser forte, em seu rosto
redondo brilham pequenos olhos cruéis e alertas, seu gestos sáo rápidos. Com ele náo há conversa quando se trata de honra. Na comunidade onde escolheu vi ver, conquistou estima e respeito por suas qua..
lidades de bom ca~ador e guerreiro corajoso . Embora jovem, .tem
as características de um futuro líder. Toma iniciativas sempre apropriadas. É um homem em ascen~ao, um orador inflamado e prolixo,
um trabalhador incansável que sabe ser generoso. Chegou há pouco
a Karohi, para ser iniciado xamá por seus país. É urna prova difícil,
mas, se conseguir, irá adquirir um status que dará ainda· mais for~a
asua pretensáo de desempenhar um papel ativo nos negócios políticos de seu grupo de ado~áo.
Todos os días desde que chegou, Rikómi vasculha a floresta
de todos os. lados, procurando a casca da árvore Virola elongata,
que serve para preparar um forte alucinógeno. Seca a casca e a reduz
a pó fino, que é despejado num longo tubo fino, fechado hermeticamente com pele de sapo. Após urna busca solitária que o leva
cada dia mais longe, consegue finalmente preencher o bambu. Está
tudo entáo pronto para a cerimónia em que Turaewe será o grande
mestre, auxiliado por Kaómawe e Shimoreiwe.
Turaewe náo quer adiar o come~o da inicia~áo . Está pulverizando os-graos de Anadenanthera peregrina, um outro alucinógeno
que deverá ser misturado ao preparado pelo novi~o. Os tres xamas
pintam-se e se enfeitam . Juntos, oficiaráo durante a primeira sessáo.
Turaewe pinta o corpo com ocre vermelho. uniformemente, da boca
até o peito . A pele de Rikómi está recoberta de pontos regulares.
Wakamoshiwe lhe dá bastóes de orelha. nos quais prendeu enfeites
de um azul fulgurante, e depois varre o local em que Rikómi ficará .
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Eis que os xamás avan~am . com seus tubos para inala~áo . Colocamos pós mágicos num pote de cerámica. Enquanto isso. Rikómi molhou com saliva seus bastóes, antes de enfiá-los nas orelhas.
fixou suas bra~adeiras de pele de mutum e vestiu um colar de mi~n
gas. Quando os xamás chegam perto dele, ele senta e coloca-se rapidamente na posi~áo que deverá manter durante toda as fases ativas
de sua inicia~áo: as pernas ficam afastadas e os bra~os, apoiados
·
atrás das costas, mantem o torso ereto.
Ele está sob a parte alta do teto, um pouco adiante dos postes
de sustenta~áo mais avan~ados, num lugar habitualmente consagrado
aos grandes acontecimentos da vida social: exercícios e curas xamanicas, sessóes de alucinógenos, trocas de bens e consumo das cinzas
dos mortos. A parte baixa, entre as duas.fileiras de postes que suportam ·o telhado inclinado, é o lugar da vida familiar e das atividades
domésticas. Mais atrás, além das toras colocadas no limite da floresta,
fica o depósito de restos de cozinha e fezes de cáes; é onde se vai
urinar. A partir da pra~a central até a floresta - do interior em
dire~áo ao exterior - é possível tra~ar· uma série de círculos concéntricos dentro dos quais sáo exercidas atividades específicas. Cada
um desses círculos é , por sua vez, dividido no sentido transversal,
cada segmento cabendo a urna linhagem específica, e subdividido
entre vários grupos de irmáos. Mas isso náo é tudo: casa grande ,
o shabono, também é o reflexo da representa~áo indígena do universo. A pra~a central é a abóbada celeste e a parte baixa do teto
da casa urna réplica da parte baixa do céu. concebido como estrutura
convexa, em s.e u ponto de jun~áo com o disco terrestre . Quando
o xamá vai viajar pelos vários níveis que compóem o universo, para
recuperar urna alma roubada, "comer" urna criancinha ou qualquer
outro objetivo, a casa é pa~a ele urna representa~áo geométrica cómoda, em que se orienta perfeitamente. Essa convergencia exata da
ordem social, religiosa e cosmológica faz da casa yanomami um microcosmo.
Turaewe, pois, dá o sinal para a inala~áo dos alucinógenos. Seis
vezes o caro~o oblongo fixado na extremidade do tubo com resina
é introduzido nas narinas de Rikómi e lá espalha sua semente mágica.
Depois é a vez dos xamás. Entáo é preciso afastar as mulheres e
crian~as que ficaram por ali; as mulheres, por causa do odor vaginal
que exalam , e que náo agrada aos hekura. as crian~as , porque náo
poderáo suportar as for~as que iráo se manifestar. Os cáes e um
papagaio domesticado também sáo mandados embora ; sáo impuros
e seus excrementos podem sujar o solo. Após um longo silencio,

a
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em que se concentrava buscando sua inspira~áo, Turaewe entoa um
canto melodioso enquanto seu bra~ se eleva lentamente e seu indicador aponta para aterra. E_stá convocando os grandes hekura:
-Espírito lua! Espírito do remoinho das águas! Espírito urubu!
Des~am em mim!
Mas náo seráo eles os primeiros a vira Rikómi, mas sim o pequeno mundo dos espíritos menores, que sáo inicialmente dirigidos até
ele . Esses seres náo tem poderes próprios, sáo apenas acompanhantes
dos grandes hekura: elementos da habita~áo que se constrói para
os hekura no peito do novi~o, componentes dos trajes que os hekura
utilizam para suas dan~as. Esses espíritos menores, que prenunciam
a chegada dos seres superiores, sáo a mulher afrodisíaca, o que tem
"valor de folha de palmeira", o que tem "valor de folha Kumiti",
a cauda de passarinho etc. Eles giram em torno de Rikómi como
um turbilháo.
Ele está totalmente drogado e inconsciente. Mas dáo-lhe novas
doses. Uma colona de ranho escuro desee do nariz em dire~áo ao
peito, onde se espalha. Logo ficará seco. Dizem que essas substancias
aderentes e espessas sáo os excrementos dos hekura e que náo se
devem limpá-las.
Quando trata de um doente, Turaewe faz gestos de baixo para
cima , pois deve tirar do corpo os demonios que o contaminam. Desta
vez, faz movimentos no sentido inverso , que canalizam os hekura
e os levam para o peito de seu aprendiz.
No momento em que os xamás lan~avam seus primeiros cantos,
alguém tinha .obstruído a abertura situada bem em frente de Rikómi;
agora eles pega·m os facóes para reabri·la cerimonialmente. Depois,
a partir dessa passagem para o exterior, arrancam o n:iato e limpam
os detritos, as folhas mortas e os gravetos do solo, tra~ando assim
um caminho que chega exatamente entre as pernas afastadas do iniciado. A partir de entáo, os xamás utilizaráo em seu ofÍcio apenas
esse caminho, e suas idas e vindas incessantes faráo com que tenha
a aparencia de um caminho freqüentado, atravessando diametralmente a pra~a central. A aten~áo dos hekura, desde as cavernas rochosas
na floresta em que moram, será desviada. Eles seráo atraídos, guiados para a abertura que lhes foi consagrada, conduzidos para esse
caminho novo pelos xamás que os encamam e levados ao peito de
.Rikómi, sua nova morada. Náo sáo os hekura adultos que respondem
aos chamados dos oficiantes, e sim crian~as, que cresceráo no seio
do habitáculo humano que lhes é indicado. e onde se fortaleceráo,
enquanto dáo mais poder a seu mestre .

"
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Turaewe levanta o queixo de Rikómi, mostra-lhe o ~a~inho
que acaba de ser trac;ado e grita ,com ui:iia voz forte. e_ autontana:
- Olhe meu filho, olhe! E daqu1 que eles v1rao. Olhe bem .
este é o camÍnho dos espíritos e eles já estáo vindo na sua. direc;áo ~
Entáo o Espírito lua é guiado para o novic;o, e o Espínto escundáo, o Espírito do remoinho das águas, o Espírit~ via lá~t~a : o J?ássaro
witiwítimi, a mulher máráshi. Comec;a a fase at1va da 1n1c1ac;ao.
De repente, urna criancinha vai cruzar a via dos hekura onde
Turaewe trabalha. De todos os lados, vozes ordenam que volte para
trás. Nervosa, a crianc;a hesita, contorce o rosto e se joga aos pr~ntos
nos brac;os da máe. Mais tarde, um concerto de vozes menos dehcad?
manda urna mulher desnorteada dar meia-volta . Mas esses do1s
exemplos seráo salutares: durante todo o resto da iniciac;áo , mais
ninguém aventura-se a repetir tal erro.
.
_
Imperturbável, Turaewe prossegue ~ua 1nstru~a~. ~um dado
momento, joga um punhado de flechas <liante de R1kom1. Encarna
o Espírito lua , canibal, voraz, amedrontador, que avanc;a lentamente
para tomar posse do corpo que lhe destinam. Mas tamanho é o poder
do grande hekura que o iniciado náo consegue suportar seu contato.
Ele cai para trás, com os brac;os em cruz. Entao, num momento
de calmaria , os espíritos secundários reiniciam seu turbilhá~ em torno
do carpo, táo completamente imóvel que já náo parece vivo. A. a~
·gústia que se espalha pela comunidade cessa quando Wa~amosh1we,
que ficou atrás de Rikómi para ajudá-lo e afastar os .1nset~s que
pousam em suas costas, o póe sentado novamente e corng~ o angulo
das pernas e dos brac;os, colocando-os na posic;áo conv~niente.
Termina a fase inicial da cerimónia. Agora o aprendiz deve repetir as frases ditas pelo mestre. Em Rikómi ocorre u.ma imperceptível
mudanc;a de estado. Ele deixa o mundo da reahda~e prosaica ~·
conduzido pelo iniciador, ve abrir-se diante de si o universo marav1lhoso do mundo sobrenatural dos espíritos, dos demonios, dos mundos superpostos e diáfanos, úmidos ou escaldantes. U"!a realidade
superior, que até entáo se ocultava a ele, revela~se at.raves da mensagem dos xamás, cheia de cores fortes, formas 1nsóhtas, seres estranhos e terríveis, que devoram as almas mas que, se ele souber domesticar, iráo obedece-lo com docilidade.
Turaewe, perta do iniciado e curvado sobre ele, quase lhe toca
o rosto e pronuncia urna frase cantada. Ergue-se, afasta-se alguns
passos e ordena:
- Repita o que voce escutou.
Rikómi repete a frase de modo impecável e o rosto do mestre
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se ilumina de satisfac;áo. Agora só resta ao xamá dar seus últimos
conselhos:
- Voce <leve sempre me responder assim. Fixe os olhos nessa
direc;áo: esse é o caminho dos hekura, é por aí que viráo na sua
direc;áo. Voce falará calmamente, sem muita pressa e sem elevar
a voz. Aproxime os calcanhares, voce náo está vendo que suas pernas
estáo afastadas demais!
Entáo comec;a um diálogo interminável, que só terá fim com a
iniciac;áo. Os mestres iráo revezar-se junto ao novic;o. Turaewe canta:
- O caminho está coberto de penas brancas. Eles caminham
na sua direc;áo e o seu corpo enfraquecerá com a presenc;a deles.
- Ouc;o no caminho a voz dos hekura.
- Meu filho. eis a onc;a preta.
Tomado de droga, meio inconsciente, Rikómi pensa ouvir a palavra "rochedo" (kei) e comete um erro:
- O rochedo da onc;a preta se eleva ao longe.
Deveria ter dito:
- Eis que a onc;a preta se aproxima .
Turaewe continua , sem se afetar:
- Sua garganta está cercada de faixas mais claras.
-Ouc;o seus rugidos no caminho (outro erro) .
- Meu filho, o pássaro bore koko tema garganta rouca? Voce
tem de responder corretamente !
- Falo como o pássaro bore koko.
- Os hekura danc;am, agitando folhas de palmeira comos brac;os.
- As folhas de palmeira dos hekura que danc;am,.
Turaewe avanc;a, danc;ando no caminho, imitando o Espírito
ushuweimawe. Rikómi identifica o canto e diz:
-O pássaro ushuweimawe fala pela minha boca .
- Olhe, meu filho, olhe os hekura: urna pena desse pássaro
enfeita seus lábios furados .
- Somos os espíritos solenes, viemos fundir-nos em voce.
- Eles chegaram! Meu filho, eles vem seguindo o caminho aberto para ele~. Eles danc;am, trazem folhas de palmeira delicadas.' seus
passos sáo graciosos. Preste atenc;áo aos barulhos deles. Mas eis que
os pássaros eeeeri se juntam no cháo.
-Os pássaros eeeeri se juntam.
- Eles ainda sáo jovens e náo tem penas no peito. Na colina
em que vivem, os feitic;os mortais crescem em abundancia. Vamos,
dancemos, nós somos os hekura!
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- Nós somos os hekura e danc¡amos.
- Eles agitam urna cauda de passarinho.
Rikómi se engana novamente:
- Sou a voz do passarinho.
- Meu filho, voce náo tem a impressáo de que a casa toda
está comec¡ando a balan~ar? Olhe, há urna árvore gigantesca no horizonte. Os hekura estáo lá, mostrando as línguas pesadas de penugem
branca. Diante deles, as raízes cobertas da mesma penugem cobrein
o solo e atrapalham a dan~a. Somos hekura, queremos nos juntar
a voce!
- Estou enganado?
·-·- Meu filho, mantenha a cabec¡a reta, náo vire o rosto em.dire~áo aos outros yanomami. Há pouco, o Espfrito pregui~a deixou
meu peito. Ele va~ procurar os hekura livres que vagam pela floresta
para voce. Já posso ouvi-los rindo de seu andar desajeitado, mas a mulher
do Espírito preguic¡a responde as suas ironías e eles se póem acaminho.
- Eles se póem acaminho e andam na minha dire~áo.
-Chegaremos ainda muito jovens, mas cresceremos em voce.
Somos urna multidáo.
Rikómi, novamente, entende errado. Confunde "se reunir em
grande número" (tir~rou) e "cantar" (f.irurou). E responde:
-Vamos cantar.
- Costuramos todas · juntas as peles de tucanos negros. Meu
filho, veja que coisa espantosa: a árvore vennelha responde ao canto
dos hekura.
-Náo vejo em nenhum outro lugar urna árvore assim. Se responde aos hekura, é porque quet ser hekura.
- Repete os cantos deles.
- Há muito tempo os humanos se enfeitaram com penas de
pássaros e pinturas. E partiram para estimular o canto da árvore
mágica. O rochedo em que habitamos hekura cruzou os bra~os atrás .
das ·costas. Estamos vindo, ainda traeos, para atingir o seu peito
e torná-lo frágil. A cascata vermelha ribomba e se lanc¡a no vazio.
É preciso responder, meu filho!
Rifcómi calou-se, fraco demais para responder. Urna voz de mulher grita, do outro lado da casa:
.
- Responda! ·Repita os cantos!
Turaewe, coberto de suor, náo ·pára, continua dan~ando:
-O seu silencio nos ofende, vamos embora, meu filho, voce.
tem de r~sponder. Nossos chamados sáo para voce, nossos lábios
estáo enfeitados com linhas finas e sinuosas. Repita isso, meu filho!
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Voce quer enganar a mulher tucano que deseja vir? Eles estáo aqui,
danc¡ando! Olhe para eles! Responda! O cheiro da pintura que cobre
seus corpos faz voce perder a razáo e ficar inconsciente. Estamos
.
chegando, cantamos e danc¡amos.
Turaewe, Kaómawe e Shimoreiwe oficiam um de cada vez. Só
depois disso é permitido a Rikómi deitar-se numa rede de cipó, presa
a dois postes descascados, plantados isoladamente. O iniciado náo
deve entrar em contato diret.o com nenhuma parte da casa. Seu isolamento deve ser absoluto. A carne, o peixe e as bananas lhe sáo
proibidos, assim como as pessoas que devem se submeter ao ritual
unokai. Ele só pode come~ bananas-da-terra assadas e raízes de ocumo. N.á o pode beber água e mata a sede com uns poucos peda~os
de cana que lhe dáo. Entre as sessóes comos mestres, ele fica deitado.
Faz as necessidades num buraco perto dele e só se movimenta agachado. Nem as mulheres nem as crian~as podem ·chegar perto dele. Só
Wakamoshiwe cuida dele. Náo arde nenhum fogo dura~te a noite;
só de madrugada, pouco antes do raiar do sol, urna pequena fogueira
é acesa ao lado dele. É ·a esta~áo das chuvas e o céu está encoberto,
por isso as noites sáo amenas. Por essa circunstancia dizem que mais.
tarde, quando Rikómi for xamá e chamar os hekura, haverá grandes
chances de chover.
.
Durante o sono, Rikómi sonha com personagens e paisagens
fantásticas. Milhóes de leitos d'água cortam a floresta, próximos como as veias da máo. Urna multidáo de antas caminha rio abaixo
em dire~áo a urna cascata táo alta que sua mera visáo provoca vertigem. Embaixo, na água ruido~a e fervilhante, cheia de espuma, pássaros cobertos de penugem nascente e penas mal formadas se banham, turbulentos. Entre rochedos rachados cobertos de musgo, elevam-se as frágeis árvores tokori com seus galhos cheios de peninhas
brancas. Outra imagem faz essa desaparecer. .Rikómi flechou Kaómawe; o sangue da vítima corre sobre seu peito e sobe, formando
urna longa linha sinuosa. Ao ·redor deles, urna paisagem fabulosa.
Urucuzeiros carregados de cápsulas vennelhas vergam sob milhar_es ·
de macaquinhos. Sob um emaranhado de plantas de caule rasteiro
e espinhento, abre-se o caminho dos kowahito, povo de demonios
aquáticos personificado pelo coelho-do.-mato.
Devido ao estupor causado pela droga, pelo cansa~o e pelo jejum ,' Rikómi náo sabe se está acordado ou dormindo. Quando fala
dormindo - os índios dizem que esses solilóquios "fazem a alma"-,
acha que sua voz vem de outra pessoa. Tem a impressáo de que
o sacodem pelo brac¡o, mas por mais que dirija os olhos confusos
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em todas as dire~óes náo ve nada. Por isso sabe que os hekura estáo
perto dele , ao seu redor. Ouve gemidos. Urna nuvem de flechas
quase o mata. Papagaios barulhentos gritam sobre um monte de folhas mortas. Eles se assustam . Urna crian~a salta em dire~áo a eles
e logo é abocanhada por urna on~a. Ele sente-se transportado para
um vasto cerrado com grama baixa. Caudas de araras se abrem e
balan~am ao vento, ora parecem um buque de chamas altas e finas ,
ora brasas incandescentes. Um animal aparece na bruma, nao se
parece com nenhum outro, mas lembra muito um tamanduá. Ele
chafurda na lama. Na extremidade da superfície lodosa , as margens
váo se fechando lentamente, forma-se urna corren te impetuosa. O
contraste entre a aparencia da massa imóvel, brumosa e mole do
lama~al e a da água, poderosa e agitada, causa nele urna sensa~áo
de opressáo. Repentinamente, alguém invisível lan~a urna flecha sem
ponta no animal. O tamanduá cai e se dissolve na água, fazendo
surgir debaixo de si urna tromba enlameada. Essa visáo angustiante
se apaga e ele se ve sentado sobre um rochedo abrupto. Hekura
vem a ele, que náo os reconhece. Dizem seu nome falando uns aos
outros:
-Náo é esse que estamos procurando?
Colocara colares de contas em torno de seu pesco~o . Um hekura
cospe plantas mágicas banhadas numa saliva grudenta.
De tempos em tempos, é arrastado para sessóes de canto com
os xamás. Enchem-no de droga. Ele fica aniquilado , sem vontade
própria e até sem existencia própria. Sua boca fala mesmo que ele
náo queira, seu corpo se mantém na posi~áo correta porque o colocaram assim. As araras com olhos saltados gritam coisas que náo compreende. Contudo, dia após dia, a cerimónia segue seu rumo. A
noite ou a tarde, mas nunca de manhá , os xamás mandam para ele
urna multidáo de seres que povoam seu mundo mágico. Mostram-lhe
o braseiro onde sáo queimados os avarentos e a grande casa das
almas no céu. E continuara a trazer para o peito dele as várias partes
que compóem a casa dos hekura.
Além das substancias habituais, cascas e graos, acrescentam entáo plantas cultivadas do genero Justicia , psicodélicas e odoríferas.
O caminho dos espíritos, continuamente pisoteado pelos xamás, virou um sulco na pra~a central e nem as violentas tempestades de
fim de tarde conseguem apagá-lo.
Xama cantando para os hekura
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No terceiro dia. Turaewe conduz o poderoso Espírito peixe-elétrico para a sua nova moradia. O diálogo canta.do recome~a entre
o mestre e o novi~o:
- Tiri, tiri, tiri! Eles caminham na sua dire~áo.
- Os hekura váo se fundir em mim .
- Eis os Espíritos canibais: o Espírito lua. o Espírito noite !
As encostas da montanha estáo cobertas de araras.
- As encostas da montanha estáo cobertas de araras.
- Dan~amos para voce, o lóbulo de nossas orelhas tem cílios
de on~a. Somos o vento: escute-o derramar-se sobre o seu peito.
-Ou~o o vento atingir meu peito.
·
- A água azulada da cachoeira balan~a :no vazio e seu barulho
é ensurdecedor. Os pelos de nossos púbis exalarn perfumes delicados.
O Espírito mulher tucano dan~a na sua dire~ao num farfalhar de
folhas de palmeira.
-O Espírito rnulher tucano avan~a em rninha dire~áo .
- Eles trazern objetos mágicos para voce. Diademas de penas
roxas balan~arn nas pernas deles. O pássaro azul levanta vóo. Os
rochedos cintilam com luzes desconhecidas. Em nossos lábios furados
estao penduradas guirlandas de contas púrpuras. Vejo o Espírito
on~a que se apronta para voce. O Espírito arara está perto.
- O Espírito arara está perto .
- Mas eu estou tonto, estou perdendo a razáo. Os hekura. me
levam e vejo em suas costas as línguas finas dos tucanos, que amárraram urnas nas outras. Meu filho, náo fique estirado no solo, imóvel
e silencioso <liante deles!
Rikórni ficou quieto. Seu corpo contorcido jaz no chao.
No quinto día. colocam o ·watoshe sobre a cabe~a do novi~o .
É urn cocar de folhas de palmeira tran~adas. coberto corn penas
brancas de pássarQs predadores. É o símbolo do Espírito on~a que
de agora em <liante mora no peito de Rikórni; é o penhor de seu
futuro poder. O watoshe também faz parte dos ornamentos dos hekura .
É no oitavo dia que a cerimónia culmina e termina. Bem cedo,
os tres xamas váo para a floresta cortar o tronco com o q.ual será
preparado o bei ke maki. Os galhos e arbustos ainda brilham de
orvalho. Eles procuram urna árvore pequena. da espécie more. Escolhem urn tronco da grossura de um bra~o . Em vol ta dele . num raio
de dois metros, cortam a vegeta~áo e retiram do solo as folhas mortas.
Kaómawe entao tira um saquinho que estava preso entre a bra~adeira
e sua pele, e cada xama toma duas ou tres doses de droga. Batem
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o ar nos arredores para afastar os maus espíritos e os xamás inimigos
que podem se esconder por detrás deles. Kaómawe canta urna invoca~áo sem palavras. Depois, júntos, invocam o Espírito lua , sacodem
a árvore, da qual caem algumas folhas secas e peda~os de galhos,
e esfregam a casca para retirar o musgo. Cantam o tempo todo enquanto descascaro o tronco de babeo para cima. Quando terminam,
Shimoreiwe faz na base urna incisáo circular e profunda, mas tomando o cuidado de náo atingir o cora~áo da madeira, para que o tronco
náo caía sozinho. Aí os tres pegam a árvore com as duas máos e
balan~am-na até que ceda. Deitam-na com cuidado e cortarri urna
tora de uns dois metros, levando-a consigo.
Durante a ~usencia dos xamás, as mulheres recolheram todos
os cocós de chachorro que encontraram na pra~a central. O tronco
é entregue a dois homens encarregados de prepará-lo. Eles instalam-se fora da casa. A madeira nua é tingida de urucum e tres linhas
sinuosas negras sáo tra~adas de cima para baixo, com pontos também
negros entre as curvas. O tronco será invertido para tornar-se um
mastro - a parte mais fina será afiada para penetrar na terra. No
lado oposto, isto é, na extremidade que será o alto, colam um ma~o
de penas de papagaio e de pássaro máráshi. Em volta desse ma~o
colocam urna coroa de um verde pálido, feíta de palmas waima cortadas em faixas finas, e borde jada por urna linha de urucum. Em seguida todo o mastro é recoberto de urna camada de penas brancas,
que esconde quase por completo o fundo vermelho e os desenhos
negros. O bei ke maki fica pronto. Ele simboliza a rocha, emblema
de eternidade, em que vivem os hekura que náo acabam. É na rocha
que habitam os espírito livres da floresta . Captados pelos xamás,
os pequenos hekura chegam ao peito do hornero que será seu mestre
e lá se tornam adultos. Em seguida sáo liberados pela morte de seu
habitáculo carnal ; essa libera~áo pode ter efeitos cósmicos, se o mestre tiver sido um grande xamá: o céu escurece , surgem raios ofuscantes e trovóes ensurdecedores, a tempestade castiga as folhas. Diz-se
entáo: " Um grande xamá acaba de morrer." Os hekura se dispersara
e retornam para os rochedos vazios. As vezes acontece de um deles
ir para outro grande xamá. Os hekura que efetuam essa transmigra~áo de um corpo a outro sáo chamados de habrabiwe. Quando
chegam perto do xamá que escolheram para morar, os hekura habra- ·
biwe se apresentam. Dizem: .. Venho do peito de Fulano (citam o
nome da pessoa) , onde esta va antes."
... Entrementes. os mestres do cerimonial renovaram seus ornamentos. Turaewe colocou um rabo de cuxiú na testa, bra~adeiras
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Tirando a casca de uma <irvore

de algodáo tingído de vermelho amarram seus bíceps. o peito está
coberto de linhas grossas e na máo ele segura urna flecha com a
ponta recoberta de penugens brancas. Vários homens. enfeitados
com penas multicoloridas e com o corpo pintado, vieram sentar-se
em semicírculo a direita e a esquerda do novi~o. Ele está entupido
de droga ; seu corpo magro dá dó, seus olhos parados já náo tem
brilho, de sua boca entreaberta sai um longo fio de saliva gosmenta,
a barriga, o peíto e as coxas tem marcas de saliva e ranho secos.
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Suas respostas sáo quase inaudíveis e cada frase que pronuncia parece ser a última.
Mas todos os xamás do grupo estáo alertas e colaboram nessa
fase derradeira. De pé, com as máos acima dos olhos, revistam o
espa~o. porque é preciso se prevenir contra um possível ataque de
xamás inimigos, que destruiriam o bei ke makie com ele a inicia~áo,
tornando inúteis tantos esfor~os e tanto sofrimento consentido.
Avisa-se que o mastro está pronto e os xamás saem imediata113
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mente. Logo re~parecem. Turaewe carrega o bei ke maki no bra~o
erguido. Todos avan~am lentamente no caminho dos hekura, parando freqüentemente. Os xamás fazem de tudo para terem um ar amedrontador: os corpos se contorcem, os rostos estáo tensos e as línguas, para fora das bocas, movem-se em todas as dire~óes. Quando
chega perto de Rikómi, Kaómawe dá urna ordem ao assistente :
- De mais droga a ele.
As novas doses deixam Rikómi sem rea~áo. Ele já nao é capaz
de articular. Para que se mantenha na posi~áo correta, é· preciso
que Moriwe e Hebewe segurem firme, cada um numa perna, enquanto
Wakamoshiwe sustenta as costas. Cavam rapidamente um buraco
entre os seus pés, e ali o mastro é plantado. Turaewe tra~a no solo
linhas imaginárias que irradiam de ~odos os lados. Diz:
- Sáo as raízes.
Exatamente acima do bei ke maki, agora eril pé, todo luminoso,
penduram urna folha de palmeira com um barrado pintado de urucum.
Shimiwe é o Espírito macaco-aranha; avan~a. alerta e com as
máos acima dos olhos, e percebe urna presen~a estranha: Reconhece
Sebretowe, ·que veio dos shamat"ari para destruir a obra dos iniciadores. Come~a urna luta violenta e confusa. Os xamás de Karohi
lan~am milhares de línguas de fogo por meio de tubos de inalar droga ,
transfoirnados em sarabatanas. Resheshei é o Espírito turbilháo , fica
pulando na pra~a central girando os dois bra~os como ventoinhas
para absorver o intruso. Kaómawe é o Espírito tarántula dos pelos
picantes. Toda casa é ocupada, defendida. O inimigo é crivado de
dardos, coberto de mordidas, talhado e, finalmente, posto a correr.
Entáo, Turaewe faz urna rápida imita~áo da fuga do xamá maldoso,
atingido por todo o corpo, que se arrasta para fora se co~ando. Resheshei, excitado, exclama:
- Ele veio quebrar a casa. Quase conseguiu. Bem .que eu disse
que devíamos tomar cuidado. Eu o vi se arrastando para perto do
objetivo, no momento em que ia agir.
Obtida essa fácil vitória, o ofício interrompido pode continuar.
E a multidáo de hekura avan~a em dire~áo ao mastro. Lá vem o
Espírito serpente waroo, que convive comos grandes hekura em suas
casas. E eis Pica-pau que chega batendo as asas, para picar amadeira
e cavar seu abrigo (agora o indicador do xamá é um bico); apressado,
Pica-pau percebe num relance que está ao lado de Alma penada .
Ele treme e foge de medo. Logo retoma.coragem e recome~a tímidamente o seu trabalho. Eis o Espírito jacaré, com um arco no ombro;
114
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seus olhos redondos tem um ar estúpido. E novamente Alma
penada, senhor das bananas e da banana-da-terra; avarento, ele gagueja e deforma as palavras. A mulher banana-da-terra concluí esse
desfile variado em dir~o ao bei ki! maki. Turaewe encama um por
um todos esses personagens com urna mímica de grande artista seus gestos sóbrios caricaturam exatamente os animais.
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Terminou . Só o mastro continua ali, testemunha do sofrimento.
Daqui a alguns días será arrancado e amarrado juntamente com o
watoshe ao tronco de urna das maiores árvores da floresta . Rikómi
volta a comer normalmente, e logo recuperará as for~as. Durante
um bom tempo nao poderá aproximar-se das mulheres. E este é
o perigo. Muitos antes dele náo puderam resistir a tenta~áo e os
hekura, despejados, voltaram para seus rochedos. Ele tem de se afastar quando flambam a pele de um animal, porque os hekura detestam
o cheira de tostado. Aconselham-no a náo ir para a floresta , para
evitar as teias de aranha. Toma seu primeiro banho coma água de
urna panela.
Durante vários dias, tem urna sessáo única com os mestres, a
tarde. Aprende da boca dos hekura as can~óes que <leve saber seus cantos pessoais, que o distinguem de todos os outros xamás.
No segundo dia Turaewe manda para ele o Espírito do porco-domato. Os xamás untam a testa com cinzas e váo apagar os fagos
vizinhos. Depois é o Espírito pregui~a que é chamado. Rikómi pode
finalmente considerar-se um verdadeiro xamá. Ele ensaia os cantos
e dan~a. Agora é um hekura.
A noite os espíritos o rodeiam, e sussurram no seu ouvido: "Sabemos que um dos nossos vai vir para voce, é um dos mais poderosos." Ele espera entáo a visita do Espírito on~a, do Espírito via láctea,
ou de algum outro do mesmo porte. Deve responder quando lhe
dirigem a palavra. Por isso, junta os lábios e o faz vibrar por um
longo tempo. É assim que· os xamás fazem quando se comunicam, ·
a noite. com o mundo sobrenatural. Sua atividade onírica é igualmente intensa. Ve cachoeiras de todos os tipos, com águas de todas
as cores, urna multidáo de figuras coma cabe~a coberta de penugem.
cruza araras horríveis, vozes agudíssimas lhe estouram os tímpanos.
Ele diz:
·- Quando estou acordado, urna brisa me envolve. Sáo os hekura se movimentando. Só os vejo durante o sono, eles fazem urna
espécie de burburinho constante. Quando ficam na minha frente,
vejo um raio ziguezagueando que me cega.
Quando lan~a seu chamado, sente a brisa perfumada envolverlhe o corpo. E sabe que eles estáo ali; sente-os subindo pela perna,
rodando em volta da rótula, chegando a coxa, passando pelos quadris. Sente um súbito peso no ventre, e em seguida o sopro delicado
Fase final da

inicia~ao
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e irresistível lhe sobe pelo peito e dá voltas perto de sua cabe<;a .
Ouve o canto deles: "réréréréré... "; é o que fazem os xamás, no
momento do chamado inicial, com sua língua. Um tubo sai de sua
boca , cuja extremidade inferior está enfiacÍa no seu flanco . ·A brisa
hesit~ e acaba se lan<;ando nele, penetrando-lhe o corpo desse modo. Arvores mágicas cresceram em seu peito . O tubo mágico e as
árvores sao propriedade dós hekura, sao coisas que existem no
mundo deles. Eles trazem consigo as tintas odoríferas. Todos estao
ali, e Rikómi só os ve durante a noite. Os ara<;aris saltam de galho
em galho e cantam "bré, bré, bré... ". Os tucanos kreómari dizem
com suas vozes roucas "kreó, kreó, kreó ...".Ele pode ouvi-los perfeitamente. Náo sao pássaros comuns. Sáo, evidentemente, hekura que
vieram por causa dele, distantes mas que a visáo do sonho traz para
perto.
Rochedos enormes, montanhas altíssimas, ríos imensos, paisagens que ele nao conhece aparecem. Os hekura lhe ensinam seus
nomes. Dizem bem baixinho: "Este é o rochedo tal, a planície tal,
o rio tal.'.' Com eles, penetra no mundo subterráneo dos amahiri,
onde encontra um tamanduá de bra<;os muito fortes que quer abra<;á-lo e quebrá-lo. Um anfisbenídeo se arrasta para o lado dele, levanta a cabe<;a branca e dan<;a. Os hekura lhe dizem em segredo : " Seja
paciente, estamos preparando urna árvore mágica para voce. Viremos raspar a sua garganta e vocé vai cuspir substancias que daráo
poder." Ele tenta cuspi-las, como certos xamás, mas só consegue
obter nos lábios urna saliva leitosa. Ainda é cedo demais. Gra<;as
aos hekura, o perfume delicado das tinturas emana de seu corpo,
eles o borrifam com seu néctar nutritivo doce como 6 mel e vermelho
como o sangue; mas eles ainda náo resolveram conceder-lhe o uso
das plantas mágicas.
Urna lua passa. Rikómi ficou mais tempo em Karohi, para aproveitar o ensinamento dos mestres e também para náo ser tentado
pela presen<;a debelas m~as. Agora está bem mais forte . Apesar
dos conselhos prudentes que lhe dáo, insiste em participar de urna
grande ca<;ada. Chove há vários días e a floresta está inundada. Os
ca<;adores atravessam várias depressóes do terreno , com água até
a cintura. F!érema cai num buraco cheio de água e perde suas pontas
de curare . A noite, no acampamento da floresta , os ca<;adores preparam no moquém a carne que obtiveram. Tostamos pelos dos macacos
antes de limpá-los. Rikómi matou urna anta e afirma que os hekura
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l~e indi~aram. o caminho para encontrar e seguir as pegadas. Além
disso, tinh~ tido um sonho premonitório. Mas teve de transportar

urna quantidade enorme de carne por urna distancia considerável
e sua fraqueza voltou . Quase desmaiou sobo peso do fardo sentiu-se
tomado de ·urna inexplicável moleza. Reclama que seu c~rpo ficou
deforn:iado pela carga. Junto com os outros, come frutos kumato
recolhidos ao longo do caminh9, mas sente urna bola na garganta.
Ele tosse, mas o escarro náo vem, é como se estivesse colado no
fundo da traquéia.
J?e vo~.ta a casa coletiva, ~onta os acontecimentos da ca<;ada
a Kaomawe, descreve .seus sofnmentos e o que sente físicamente.
O xamá faz um exame rápido e diagnostica:
·
-:- Fi.o s de;aranha..co~aram-se e~ seu rosto. Poderiam té-lo cegado. Vao ficar ai se voce nao tomar cuidado, e os seus hekura perderáo
os ol.hos. Quanto a sua garganta,. a causa sáo os maus xamás shamafrari : eles obstruíram o tubo que desee pelo seu peito para impedir
a passagem dos hekura, e por isso voce se sente mal. Foi muito imprudente da sua parte ir para a floresta táo cedo.
~aómawe toma droga. Chama os espíritos e dao~a. Com golpes
de mao , atravessa os seres maléficos que atormentam o jovem xamá .
A cada golpe, grita:
- Wakrashi ! Wakrashi !
Rikómi sente-se aliviado, com a garganta livre . Percebe novamente a brisa doce trazida pela pas~agem dos hekura, que voltam
a falar com ele: "Faremos nosso caminho ir bem alto no céu." Fica
livre da angústia: está curado. O tabaco que masca lhe parece insuportav~l1!1e~t~ ~margo - é a última manifesta~áo da doen<;a.
Rikomi dinge-se a Turaewe. Os dois xamás conversam bastante
falam de suas experiencias. O que Turaewe diz a Rikómi é um~
parte de seu ensinamento, passado de modo informal. Dessa vez
é Rikómi que fala primeiro: ·
· - ~ ~ia dos hekura é visível, ·é luminosa, dela desprende-se
urna especie de sopro escaldante, o ar fica pesado e quase irrespirável.
Náo se veem os hekura, sente-se o vento que levantam quando se
deslocam. Durante a ca<;ada de que estou voltando, dispersei os hekura que estavam em mim.
- Os homens comuns náo sáo capazes de reconhecé-los. Mas
o vento nos dizque estáo presentes.
-Só os vejo a noite, quando fecho os olhos.
- Eles só podem ser vistos nesse momento.
- Seus caminhos tornam-se luminosos. Eu durmo, eles aproxi119
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mam-se e me intimam a responder. Acordam-me bruscamente balan~ando o meu bra~o ou puxando meu tornozelo.
- Eles o acordam .
- Eu me levanto e ati~o o fogo.
- Os que nao sao xamas de verdade nao os escutam . Quando
se é xama de verdade, percebe-se urna espécie de burburinho.
bouu ... , durante o sono, e esse canto ecoa pela abóbada celeste.
Abrem-se·os olhos dizendo: "Agora vou ve-los!" Os ara~aris cantam
"bré, bré, bré... ", e se sabe que sao eles.
- Entáo urna brisa fresca corre ao longo das pernas.
- A, rótula é o shabono deles.
- E isso. O dedáo do pé é seu caminho principal e os outros
dedos dopé seus caminhos secundários. Todos levam a rótula.
- Durante a ca~ada cometi o erró de tocar um peda~o de carne
que estava i;io moquém . Mas sei que eles o4eiam tudo o que tem
cheiro de queimado.
-No seu corpo há um tubo longo e oco como um bambu. Urna
das extremidades penetra o seu quadril, a outra aflora entre seus
lábios. Abaixo da sua garganta, os hekura colocaram urna esfera
vazia através da qual passa o ar da sua respira~áo .
-Eu vi hekura andando sobre um galho podre, eu estava passando bem embaixo.
- Eram eles, sim, mas náo se niostraram amigáveis para com
voce. Os pelos queimados, a carne tostada perto do fogo, esses cheiros fortes do moquém, tudo isso os afasta. E n.o momento pareciam
ter a inten~áo de se aproximar de voce.
- Eles exalam um perfume forte; provém das tinturas e das
plantas mágicas que transportam. De repente, parei de sentir esses
odores, minhas narinas tinham cessado de percebe-los.
- ·Quando se termina a inicia~áo. é aconselhável náo ir ca~ar.
Se um bando de tucanos levanta voo e um deles vem pousar ao
seu lado, logo todos os outros chegam também. Preste· bem aten~ao
para nao assustá-los. Siga em frente olhando-os fixamente, e esteja
certo de que sao hekura. Bem, há alguns que vocé afastou durante
a ca~ada, mas nao se inquiete demais por isso. Tenho o pressentimento de que aqueles náo eram os bons. Ainda restam os outros,
que vieram para o seu peito quando voce estava deitado na rede:
esses sáo todos seus, estáo em voce e balan~am pregui~osamente
em seu leito.
- Se as redes onde estáo se esvaziassem. eu preferiría desistir
ou recome~ar a inicia~áo.
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- Alguns xamas morrem, por causa de encantos meléficos. Se
os ~ekura que ~les libertam, vierem t.ransmigrar para o seu corpo,
voce <leve recusa-los e enxota-los terminantemente: fariam vocé ficar
doente. de um mal que jamais seria curado.
- Eu tive esse sonho. Um xama inalava um alucinógeno deseo-.
nhecido. e logo come<;ou a cuspir as plantas mágicas, os objetos que
os espíritos possuem. A seus pés havia um bambu com o qual os
hekura fabricam seus dardos de fogo. Havia lá urna cachoeira tao
alta que a água se transformava em espuma ao cair. No topo dela,
vinham pousar tucanos, que também tinham substancias mágicas
atravessadas no bico.
- Se vocé ve essas coisas, é porque já é um xamá de verdade.
Se vocé se aproximar da água, seu nível sobe bruscamente, de repente
voce tem água até a altura dos lábios, e os demonios que neta vivem
se misturam no seu peito aos que já lá vivem. Entao vocé terá poder
suficiente para enfrentar os outros xamás. Eu gosto de ouvir o canto
dos tucanos. eles manifestam-se quando eu durmo e cantam: yaukwé,
kwé, kwé...

\

- Serei , como o filho de Omawe , ca~ador de antas, e matarei
muitas delas. Abrigo o filho de Omawe em meu peito, pois é hekura;
ele nao fugiu como o pai, e nao se transformou em demonio maléfico.
Eu o vi em sonho, levantando a cabe~a e trazendo nos punhos fecha·
dos pontas lanceoladas.
-Naquela dire~ao se eleva o rochedo Kanae. Ele tem urna
altura considerável. Os tucanos fazem ninhos no topo. Sáo todos
hek~ra, carregam no bico os adornos púrpuras que acabam de cuspir.
· Antigamente, eu também cheguei a acreditar que poderia fazer vir
aos meus lábios esses objetos mágicos; nao conseguí. Os tucanos
deste mundo sáo de urna feiúra aflitiva; só os outros sáo lindos, sao
vermelhos como o sangue de noss~s veías, com o peito forrado de
penugem.
- No momento em que chamo os hekura, minha respira~ao
pára de passar pelo meu peito. Meu sopro segue o caminho dos
hekura: segue pela minha perna, turbilhona em torno da minha rótula
e segue subindo até minha boca. Ele se identifica com a brisa provocada pelo deslocamento dos espíritos. Minha respira~áo exala o delicioso perfume dos encantamentos. Tive tanto medo durante essa
última ca~ada! Eu estava tao cansado, que pensei que estava me
afogando .
- Quando vocé quiser deixar a casa, acompanhe várias pessoas,
mas contente-se em seguir. Quem caminha na frente nao pensa nas
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coisas que deveria pensar. Se amea~r chover, vocé de ve cortar folhas
imediatamente e se abrigar. Fique no meio do grupo e deixe os outros
sentarem em volta. Assim vocé náo vai se molhar. Depois de urna
chuva, quando voce se póe novamente a andar, as folhas molhadas
batem no seu ombro e o molham, desfazendo a penugem dos hekura.
Para beber, náo encoste os lábios na água , use urna folha, ou pegue
água com as máos.
-Bebí a água parada dos huracos. Desde entáo, quando tento
cuspir os objetos maravilhosos dos hekura, o que me vem a língua
parece o suco leitoso das plantas.
- Normalmente, isso se acumula no fundo da garganta com
a fluidez do mel. Nossos ancestrais, que viviam no início, nos tempos
fabulosos, foram grandes xamás. Eles cruzavam os bra~os sobre o
peito, colocavam a cabe~a dentro e ficavam assim, imóveis. Entáo
os hekura vinham sozinhos; náo era preciso chamá-los. Quando deixaram de ser imortais, os hekura os transportaram nos ombros, fizeram sua respira~áo circular novamente, ·e os mais belos dentre eles
ressuscitaram. Um día, urna on~a matou um cáo que perseguía urna
anta. Decapitou-o com urna dentada. O cáo era um ca~ador extraordinário e gra~as a ele nunca faltava carne aos donos. O homem que
o possuía ficou arrasado. Era um grande xamá e pensou que os hekura
fariam o animal voltar a vida. Ele o colocou sobre um rochedo e
dirigiu seu canto aos espíritos, que vieram . Entáo a cabe~a voltou
ao lugar, exatamente como antes, como se nunca tivesse sido separada do torpo . O cáo levantou-se: estava vivo. Assim era no tempo
dos antigos. Mas meus dedos náo tiveram poder quando se tratou
de devolver a saúde ao meu filho. Desde entáo, estou cheio de dúvidas, angustiado, náo tenho. mais certeza do meu poder.
-Já escutei esse relato. Quando morreu, transformou-se em
hekura. Ele estava vindo para o meu peito, mas eu o expulsei co.m
o cheiro acre dos pelos chamuscados·.
- Havia antigamente um xamá poderoso. Os yanomami estavam sendo dizimados por urna on~a caníbal, todos achavam que a
morte estava próxima. Pensavam ~ "Mais cedo ou mais tarde serei
eu a presa do bicho." Esse xamá famoso partiu para urila ca~ada
e matou urna anta. Pediu que viessem ajudá-lo a cortá-la. Ele pensava: " Eles que comamos intestinos da anta. Eu preferiria fígado de
tartaruga." Enquanto transportavam os peda~os cheios de sangue,
ele procurou urna tartaruga. Estava só e foi atacado pelo ogre. Como
ele continha o Espírito cágado, transformou-se nesse animal, enfiou
. a cabe~a entre os ombros, sua boca ficou minúscula e enrugada.
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A on~a d.ilacerou-lhe o peito mas náo conseguiu quebrar-lhe o pesco~º· Seus cabelos estavam encharcados coma baba da fera, que estava
furiosa . U m ca~ador excelente passou por ali, escutou o ruído confuso
do combate, aproximou-se e matou a on~a. Eles voltaram juntos
para a casa. O xamá entrou antes do seu salvador e declarou: "Totorifanawe , o Espírito tartaruga, fez com que minha cabe~a náo ficasse
exposta!" Os outros olharam para ele. Tinham acabado de comer
as tripas. Naquele tempo viviam os grandes xamás de verdade. Os
que vivem e copulam atualmente náo tem um décimo do poder deles.
- U m xamá novo, se fizer amor, perde todos os seus hekura.
Fica "vazio" .
- É isso mesmo. Esses xamás tem de come~ar a tra~ar o caminho dos espíritos novamente. Só urna outra inicia~áo pode lhes devolver, o. que perderam e fazer suas narinas sentirem o cheiro das tinturas
mag1cas.
- Foi o cheiro da carne moqueada que expulsou de mima maior
parte dos hekura.
- O seu nariz se encherá novamente de odores suaves. Voce
náo pode chegar perto das mulheres, esses prazeres lhe sáo proibidos.
Ouando chegam , os hekura as vezes náo sáo muito amistosos. É
preciso ter paciencia. Sáo domesticados com o tempo e se tornam
amáveis. Eles o ajudam a trazer de volta as almas roubadás, gra~as
a ~les voce náo se perde. Voce pode afastar os demonios das epidemias; eles lhe permitem reconhece-los pelo cheiro, cada um tem um
cheiro específico e suas redes ficam impregnadas desse cheiro . Isso
provém do watota que todos tém. Um alucinógeno de boa qualidade
faz com que voce possa ver e nomear aquele que acaba de roubar
urna alma. Voce pensa: "Fulano é o culpado." E pode lan~ar sobre
ele os seus hekura. Os xamas muito velhos tomam drogas há muito
tempo, ficam sem nenhuma sensibilidade e perdem o rumo. Vocé
náo . Voce diz logo: ''Esse é o caminho certo!" Os outros, os velhos
e os que náo conseguem ver, hesitam e ficam perplexos: "Mas afinal
o que é isso?" Quando os jovens·vem até mime pedem: " Inicie-me",
eu imediatamente tomo os enfeites dos hekura, eles purificam meu
corpo. Eu digo: "lnale isto." Eu chamo os espíritos, mando-os todos
os días para o peito do rapaz. E aviso: " Vocé vai ficar fraco como
um doente ." Primeiro eu envio para o corpo dele os adornos dos
hekura e os elementos de sua nova casa. Tomo muita droga, mando
o Espírito pregui~a andar pela floresta e enviar para ele os hekura
livres que encontrar.
- Podemos sentí-los quando se aproximam por causa do vento

.
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que fazem e também por causa dos cheiros variados que seus corpos
exalam . Podemos sentir o cheiro da palmeira yei e o da palmeira
rasha, o da árvore more e da áíVore momo. A lua tem cheiro de
velho e de podre . As redes tem cheiro de queimado. Quando nos
deitamos, ficamos tontos, os postes da casa balanc;am como se fossem
cau.
-Isso ocorre quando os.hekura transportam voce nos ombros ou
nos brac;os. Alguns fingem que sao xamás. Estáo mentindo ou brincando. Na realidade, sao "vazios". Ainda ontem, hekura enviados
por Teteheiwe quase mataram Kokobirama. Eu os percebi a tempo,
já tinham enfiado as unhas em ~ua carne e preparavam-se para levar-lbe
a alma. Ela teria morrido se eu nao os tivesse expulsado. Sao sempre
os xamás shamat"ari que vem aqui para matar. Os waika sáo fracos
demais. náo aparecem nunca.
•

A noite caiu aos poucos. Das brasas remexidas saltam fagulhas .
O corpo de Hebewe é sacudido pelo soluc;o. Para parar de soluc;ar.
repete sem parar:
- U ma velha "come u minha vagina" (as m ulheres, ne.sse caso,
introduzem um cipó nas próprias narinas).
O calor ameno dos fogos favorece a sonoléncia dos corpos e
a torna voluptuosa .
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5. Os sortilégios

Eles váo bem cedinho para a floresta colher os frutos more,
semelhantes a azeitonas escuras. Kaómawe caminha na frente, com
o nariz empinado, para reconhecer as árvores e decidir se os frutos
· estáo maduros. Quando mostra um tronco a Hebewe, este passa
um rolo de cipós em torno dos pés e trepa. Os galhos que corta
caem fazendo um estrondo. Quando acaba, desee o facáo amarrado
num cipó. Entáo as mulheres se juntam e arrancam os frutos, colocando-os dentro de urna folha enrolada em cone. Tiyetirawe náo
gosta desse tipo de trabalho, e por isso fica PC?los arredores matando
passarinhos, que vai carregando nas costas. As vezes sua flecha fica
presa na folhagem e ele dirige ao colibrí a fórmula propiciatória:
-Colibri, colibrí, devolva minha flecha .
Depois ele joga peda<;os de i:nadeira para derrubá-la ou sobe
nas árvores.
Os cestos estáo cheios. Hebewe, cansado da ginástica que o
obrigam a fazer, afasta-se do pai e das mulheres e pega um out.ro
caminho para voltat. Pede a Tiyetirawe p~ra ir com ele. Estáo segu1ndo um rio quando; de repente, Hebewe pula na margem e desaparece
no mato rasteiro. Pára e puxa o arco; a flecha se enterra nas costas
de urna ariranha. Mas a ponta náo estava bem colada, desprende
da haste e o animal a leva consigo numa corrida desesperada. Os
dois rapazes saem correndo atrás dela e alcanc;am-na no momento
em que está subindo a terra firme, para escapar. Hebewe dá um
golpe como facáo. Mas só ·encosta no rabo do bicho, que pula no
rio e nada debaixo d'água. Eles a seguem grac;as as bolhas que s~bem
.a superfície . A ariranha refugia-se num~ erosáo da margem~ E um
buraco profundo, ·mas Hebewe náo desiste. Talha um bastao par~
Ihe servir de lanc;a e manda Tiyetirawe sondar com a flecha . Sorn
e confessa:
- Quando eu a vi, pensei no início que era um yahetiba (peixeelétrico ). Mas depois eu vi a cabec;a.
.
Quando estáo a ponto de desistir da busca, a cabec;a do animal
aparece repentinamente. Tiyetirawe prepara o arco. A flecha fura
a espinha, enquanto a lanc;a, atirada com forc;a, derrapa sobre a pele
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grossa. A ariranha volta para seu refúgio. A empenagem da flecha
balan~a fora da água, se mexe um pouco e depois fica imóvel. Tiyetirawe a prende entre a corda e o arco e puxa para si. A flecha vem
facilmente, mas é porque náo tem mais ponta e está despeda9ada .
A ariranha mordeu-a até se livrar, e só a pon ta ficou presa em sua
carne. Os rapazes esperam um pouco. Eles náo tém mais flechas
boas, mas Hebewe fica segurando a lan9a. Mais urna vez, exploram
metodicamente as margens com urna vara comprida, mas nada do
animal. Tiyetirawe diz:
- Ela morreu .
-Náo, ela teria se debatido antes de morrer, e teríamos visto
os movimentos da água. Ela se enfiou num buraco e vai ficar lá
ainda muito tempo. Vamos embora.
Para voltar, tem de atravessar a ro9a antes de entrar na casa.
Vários cachos de bananas náo foram colhidos e o cháo está coberto
de frutos podres, que proporcionam um banquete para urna nuvem
de abelhas e vespas. Há, entáo, urna superprodu9áo de bananas e,
na casa, sáo usadas como projéteis em combates intermináveis. As
crian9as emporcalham o corpo e o cabelo com bananas. Hebewe
e Tiyetirawe pegam algumas e chupam cana. Depois passeiam pelas
planta9óes e observam os feiti9os de ca9a , todos misturados pelo
vento.
Todos esses feiti9os sáo vegetais do genero Cyperus. Seus bulbos
sáo ressecados ao fogo e fixados na extremidade das flechas, cujos
tiros supostamente tornam certeiros. Cada planta tem um uso específico, urna é para ca9ar inambu, outra para o mutum, urna para o
tucano , urna para o tatue os passarinhos. Como se parecem, é necessário o olho experiente dos proprietários para distinguí-las . Os rapazes ao passarem notamos afrodisíacos, as "folhas para as mulheres",
que sáo cheirosas, a planta "para fazer crescer as crian9as", a que
dá for9a para trabalhar na ro9a, a que permite que um incesto dé
certo.
O terrível aroari keki, cuja substancia mata, também pertence
ao genero Cyperus. Hebewe olha-o de longe . Ele tem medo e náo
quer revelar sua existencia a Tiyetirawe . Seu pai o trouxe de urna
longa viagem aos waika de rio aci~a, onde trocou-o por urna rede
de algodáo. Cada pessoa que tem um aroari kekiconhece suas virtudes, sua história , sua origem. Essa planta é um ser respeitado e temíJovem pescador
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do e só é conservada se suas propriedades forem COQtprovadas pelo
uso. O homem que a entregou ao pai de Hebewe falou durante um
bom tempo em voz baixa, louvou a qualidade de seu feiti~o, explicou
que era eficaz e já tinha matado pelo menos tres pessoas; garantiu
que com esse aliado Kaómawe poderia exterminar seus inimigos.
Kaómawe ficou impressionado, embora s.o ubesse que sempre há algum exagero nesse tipo de declara~áo . O homem escavou religiosamente a terra, para extrair algumas raízes e bulbos , desprendidos
do rizoma, e logo embrulhou-os numa folha, antes de entregá-los.
Ao voltar, Kaómawe a plantou em segredo, para que náo fosse roubada e para que os outros náo ficassem sabendo de suas inten~óes
homicidas.
Con ta um mito que foi Gambá o primeiro a utilizar urna substancia mortífera para fins de magia negra. Um dia, enquanto trabalhava
em suas planta~óes, duas visitantes apareceram em sua casa e foram
recebidas por sua máe, a mulher cogumelo. Ela mandou urna crian~a
avisar Gambá, que trabalhava na ro~a. Ele chegou correndo, já pintado e enfeitado e colocou-se na rede, <liante das mo~as, que eram
muito bonitas. Mas tudo fedia e elas tamparam o náriz. A mulher
cogumelo tirou um músculo de sua própria coxa e ofereceu as mo~as
dizendo: "Comam esta carne de anta." Mas elas recusaram, por causa
do cheiro fétido.
Depois de algum tempo, Gambá pediu que fossem preparar tabaco no lugar de um fogo vazio, a alguma distancia. Elas foram.
Era o fogo de um homem chamado Mel. Tudo cheirava bem, era
bonito e agradável aos olhos. Mel logo chegou: sua pele náo era
nem muito clara nem muito escura, inas morena no ponto certo;
seu corpo era magnificamente pintado. Elas esqueceram Gambá imediatamente e preferiram Mel.
,
Gambá, com ciúme, ficou com um ódio mortal do rival. A noite,
preparou um feiti~o letal com os pelos de um roedor vermelho, o
.bena, e o fixou em seus dardos. Assim que o sol despontou no horizonte, se pós a postos no caminho, munido de sua sarabatana. Mel
e as mulheres que o cortejavam passaram por lá. Gambá lan~ou
seus dardos venenosos, Mel caiu e morreu . Quando o morto foi incinerado na pra~a central , os carvóes transformaram-se em abelhas
produtoras de mel. Acabaram desconfiando de Gambá, que foi obrigado a fugir . Ele teve tanto medo que lhe come~aram a nascer penas,
e ele voou. Escondeu-se numa caverna; foi encontrado . Todos os
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pássaros presentes tentaram escavar a rocha, mas seus bicos ficaram
curvos. Só os tucanos, com seus enormes bicos, puderam continuar
e fizeram cair toda a rocha.sobre Gambá. Seu sangue formou po~as
onde os pássaros foram se pintar: ? mutum molh_o u o ~ico , que_desde
entáo é vermelho-alaranjado, os inambus colondos fizeram circulos
em torno dos olhos, os tucanos molharam a base do rabo que, a
partir de entáo, é avermelhada, o martim-pescador esfregou o pesco~º e a arara espalhou gotas sobre .a ~lumagem .. D~pois que todos
se pintaram com o sangue de Gamba, Tucano ind1cou a cada um
o rochedo onde morar: doravante, eles eram hekura e eram eternos.
Assim, Gambá está ligado a origem da magia negra num relato
que o opóe a Mel, que por sua vez está ligado ao fog?: já qu~ os
carvóes de sua pira transformam-se em abelhas. Gamba e a ant1tese
exata de Mel: conota a podridáo - sua máe é a mulher cogumelo - ;
é um animal dos mais desprezados, um bicho sujo impróprio para o consumo; é muito feio, com sua cauda pelada, os pelos descorados e manchados; para consegu.i r ca_rne, é capaz de ma~ar os animais domésticos perto das casas. E, finalmente , tem hábitos. estranhos: dizem que o ventre da femea se abre para que os filhotes
saiam. É um ser ambíguo: de medo , voa como um pássaro; evoca
o arco-íris, que os yanomami chamam de jibóia. Ora, é o sangue
<leste réptil, e nao o do gambá, que, em outras civiliza~óes indígenas,
origina a diversifica~áo dos pássaros.
.,
O bena do mito tem um uso raro e local, Jª que esse roedor
só vive em algumas regióes montanhosas. O aroarikeki, ao contrário,
é cultivado por toda parte. Seus bulbos sáo colhidos, fragmentados
e desidratados no calor do fogo para que se conserverp. Apenas no
momento de serem utilizados esses fragmentos sáo reduzidos a pó
sobre urna pedra áspera ou urna chapa perfurada, e o pó é rep~rtido
em cápsulas de algodáo, presas a pequen~~ fl~chas_ de ~ade1~a de
palmeira . Durante toda a prepara<;áo, os feittceuos (oka) ficam iso!ados e falam em voz baixa, temendo que o veneno perca a sua potencia e mantero as máos afastadas o máximo possível do rosto, para
'
náo respirar as exala<;óes nocivas.
Partem a noite , depois de pintarem o rosto de negro, como os
guerreiros. Trabalham na clandestinidade ~ náo realizam nenhum
ritual público. Dizem que, durante a sua caminhada, e~contram fatal. mente urna jararaca (Borhrops atrox), prendem-lhe a cabe<;a e a_cauda no solo com bastóes, arrancam-lhe as presas venenosas. hbertam-na e, quando ela se afasta, lan<;am na sua dire~áo duas varetas
descascadas. As presas, enfiadas sobo algodáo das flechas, refor~am
129

O CÍRCULO DOS FOGOS

terrivelmente a virulencia do veneno vegetal. Quando urna pessoa
morre por causa de urna mordida de cobra, diz-se que foi vítima
ou da magia dos o~a ou do feiti~o dos xamás, nunca da própria
cobra. Os nomes da Jararaca (aroami) e do feiticeiro maléfico (aroari)
sáo formados a partir da mesma raiz.
Quando chegam perto de seu objetivo, os oka lan~am seus dardos c<?m ~ma sarabatana curta. O que envia os dardos menos longe
ou CUJOS tiros sáo os menos precisos é eliminado. Ele continua acompanhando os feiticeiros , mas náo participa diretamente do ataque .
Considera-se que se, durante esse teste, urna folha se dobra sobre
o pecíolo, é u~ ótimo presságio. O feiti~o também pode ser testado
num bando de macacos-aranha. Quando o veneno é violento, os
macacos caem mortos imediatamente.
Os óka escondem-se ao longo de um caminho freqüentado , com
um dardo dentro da sarabatana. Quando aparece um inimigo, esperara que ele lhes de as costas para enviar o dardo acima de sua cabe~a.
sem procurar atingi-lo realmente. Isso basta para matá-lo. Entáo
váo embora , sem verificar o resultado de sua expedi~áo. As vezes,
obstáculos inesperados surgem no caminho, perde-se a aljava que
contém os preciosos dardos, a frágil sarabatana se quebra, ocorre
um incidente. Esse tipo de contratempo é atribuído a clarividencia
dos xamás inimigos, acusados de terem feito abortar a expedi~áo.
Um día, homens de Bishaasi foram matar inimigos em Batanawe. Kaómawe conta a expedi~áo:
- Eles subiram o "río das árvores shanishani" e chegaram ao
" rio das cutias". De lá desviaram por um atalho que levava para
perto do shabono e se colocaram na beira do caminho. Náo tiveram
de esperar muito. Apareceu um ca~ador, que reparou nos restos
de fru~as que caíam de urna árvore e come~ou a dar voltas, olhando
pa~a cima, procur~ndo o animal que estava comendo. Era um papaga10. O ca~ador atuou urna flecha, mas o pássaro levantou vóo, lan~a~do gritos lancinantes. Enquanto procurava sua flecha , os feitice1r<?s "sopraram" o veneno sobre ele. A vítima logo sentiu seu efeito: f1cou com calor, desprendeu seu cinturáo de algodáo e o colocou
no ombro. Sua febre continuava subindo; ele foi para um riacho,
~gacho~-se e ~ome~u a beber coma cara na água. Tinha urna sede
1nesgotavel. F1cou fraco , trope~ava, prendía os pés nas raízes e apoiava-se nas árvores. Contrariando o costume, os óka esperaram. Ouviram o.choro ~as mulheres e um xamá declarou: "Feiticeiros sopraram
aroari nele. .Entenderam· pelo canto do xamá que este chamava
os hekura, para que viessem socorrer o homem queimando o feiti~o
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que o consumía. O veneno produz fogo dentro dos corpos, um fogo
que só pode ser anulado pelo fogo superior dos hekura. Houve um
momento de silencio e depois os feiticeiros escutaram as lamenta~óes
das mulheres e seus cantos fúnebres : " yaiyo, yaiyo ... "O xamá tinha
falhado, a vítima estava morta e eles se alegraram. Depois de algum
tempo, disseram em voz baixa: "Vamos embora. Váo querer se vingar e váo come~ar a nos procurar." E foram embora, sem passar
pelo meio do caminho, para náo deixar pegadas visíveis. Voltaram
para Bishaasi e submeteram-se ao ritual unokai dos matadores. Um
deles chama-se Hukushatatama.
Hebewe e Tiyetirawe ficaram muito tempo na r~a. fartando-se
de frutas. Tudo está tranqüilo no shabono, as mulheres conversam
e fiam algodáo nas redes, os homens tomam droga. Kremoanawe
volta da pescaría com um peixe-gato. Hebewe fica contente aove-lo
e, como estómago cheio de alimentos vegetais, declara que gostaria
de comer a carne de um animal.
De um modo geral, os yanomami fazem urna nítida separa~o
entre os alimentos vegetais (nii) e a carne (yaro) e o peixe (yuri),
colocados na mesma categoría. Ter fome em geral é ohi, ter vontade
de comer carne ou peixe é naiki. É preciso partilhar durante algum
tempo do regime indígena para apr~ciar plenamente essas distin~óes
e saber que se pode estar com o estómago cheio de alimentos vegetais
e sentir, mesmo assim, urna enorme necessidade de comer alguma
carne .
O peixe cobi~ado por Hebewe ainda náo está cozido. A carne
de um animal só pode ser comida depois de ter sido fervida por
bastante tempo. As vezes deixa-se a carne de ca~a cozinhando durante horas. Quando trata-se de carne, o cozido, para os yanomami,
é urna modalidade culinária sempre marcada pelo excesso. Já foi
mencionado o nojo do sangue. Os felinos, as harpías, os predadores,
que comern exclusivamente carne crua, náo somente sáo bich~s ~lva
gens, como também canibais ( naikiri), e nesse sentido sáo ass1mtlados
aos seres sobrenaturais, comedores de almas. Se alguém cometesse
a extravagancia de consumir carne ainda vermelha, mal ~zida, teria
o corpo coberto de ulcera~óes horríveis e morreria mais cedo ou
mais tarde.
Nem mesmo os animais domésticos escapam dos perigos ·que
amea~am os que comem carne crua. Sobre esse tema, conta-se cm
Karohi urna história edificante:
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" Tinham jogado no cháo um peda~o de peixe cru porque estava
sujo de terra . Um cáo esfaimado aproximou-se para come-lo. Alguém preveniu :
-Enxotem-no ou vai acontecer alguma coisa.
-Náo vai acontecer nada, responde o dono do animal.
" O cáo engoliu o peixe e seu comportamento ficou estranho
na mesma hora. Ele girava em torno de si mesmo como urna toupeira,
queria' morder o próprio rabo e fazia círculos cada vez maiores. Resolveram prende-lo, mas ele mordeu as cordas, libertou-se e recome~ou
a girar. N~ final foi engolido pelo rio, onde tinha caído como urna
pedra: tinha se transformado em peixe. Desde entáo, quando os
jovens iam tomar banho, notavam surpresos que um peixe os seguia:
era o cáo. Sempre que nadavam, aparecia um peixe que ficava junto
deles. Mas um dia parou de aparecer, e concluíram:
-Alguém o pescou e comeu."
O peixe-gato está finalmente cozido. Kaómawe desamarra a panela e coloca o conteúdo sobre urna folha . Seus filhos agacham-se
em volta, pegam nacos de carne ~inda muito quentes, mastigam urna
espinha ou arrancam peda~os da apreciada pele gordurosa. Sério,
Kaómawe distribui por~óes e as envia, com urna banana assada, por
_intermédio de Remaema: um peda~ para cada um de seus irmáos
mais velhos, outro para os cunhados. Depois alimenta a família, dando um peda~o. a cada filho . A cabe~a fica com Ma broma, é urna
iguaria·sempre destinada as mulheres, delicada e cheia de óleo. Shonikiwe, por sua vez, distribui compota de banana. K~ómawe recebe
urna caba~a cheia até a borda. Todos os días, todos dáo e recebem
alimentos, e a má sort~ na sua busca é sempre compensada pelas .
ofertas dos outros: boa parte da vida social dos índios é isso, um
intercambio, um movimento perpétuo de bens e servi~os, urna reciprocidade contínua.
Come-se por toda parte, todos deram e receberam algo . Yimothaushimi carrega seu bebé, que chupa um peda~o de banana. De
repente , se irrita e tira a banana da crian~a, provocando urna crise
de choro. Shim.twe, o co-esposo, ouve. Teria rido do incidente se
o filho fosse de Turaewe , mas é dele, e o choro o deixa furioso .
Os pais yanomami náo suportam ouvir os filhos chorando, e muitas
brigas de casal devem-se unicamente a isso: se o bebé chora, é porque
a máe é culpada ou incapaz de acalmá-lo, mesmo que, atenciosa,
tente tranqüilizá-lo enfiando o seio na boca da crian~a. cantando
para ela ou agitando um guizo. Como Yimothaushimi náo faz nada
para acalmar o bebé, Shimiwe fica realmente enfurecido, pega um
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machado e o agita como que para atingi-la. Ela corre para refugiar-se
na parte baixa do teto. De longe, Turaewe , o marido principal, orde- .
na a mulher:
- Náo fuja , deixe ele bater em vocé! Que bata!
Diante desse desafio, a raiva de ShHni-we volta-se contra o xamá.
Come~a a afiar urna lan~a, coloca-a de lado assim que fica pronta,
afunda em sua rede, levanta-se imediatamente e remexe a aljava,
fingindo procurar sua melhor ponta para colocar num·a flecha. Smmiwe está condenado a expressar urna violencia que náo pode exercer,
sob pena de cometer algo irreparável: matar o próprio filho, ferir
a mulher ou o irmao. Tem de simular a violencia para náo perder
a honra. Insulta e amea~a Turaewe, mas náo dirige contra ele as
armas que prepara. Prudentemente, Kremoanawe vem confiscar-lhe
o arco, as flechas e a lan~a e os leva consigo. Shimiwe as~ume a
impotencia e deita-se como bra~o soba nuca, o olhar perdido em
dire~áo a pra~a central .
.
O sol baixa. Os papagaios fazem urna algazarra, anunciando
a proximidade do crepúsculo. Quando o sol chega ao horizonte, o
pássaro hórema diz: "were, were, were ..."
Mais tarde, durante a noite, terá início o coro dos sapos e gritos,
que dura até o amanhecer. Quando o día se aproxima, º, p~ssaro
yóririmi emite seus "yóriri, yóriri..." Seu canto, lento e t1m1do no
início, vai se acelerando até jorrar como urna cascata.
.
. Pouco depois, um outro pássaro, o hutumi, diz: " hutu, hutu ... "
O morcego grita: "irosisi, irosisi ... "
Os animais marcam cada momento do tempo. Os índios conhecem suas vozes e escutam suas mensagens.
Todos dormem. Nenhuma crian~a geme e nenhum·cao late: Os
roncos sáo entrecortados por peídos. Os fogos se apagando. Wishami
acorda, com a impressáo de ter ouvido roídos suspeitos. Acorda o
marido e sussurra:
- Há yanomami ali, atrás da casa. Eu ouvi o baruiho da folhagem . Sáo feiticeiros .
.
O marido mal se mexe, resmunga algo e nem abre os olhos.
Ela insiste até que escute. Entáo ele berra:
-Beiyeo!
E volta a dormir.
Os homens lutam em primeiro lugar porque competem pela posse das mulheres. A feiti~aria dos 6ka é o segundo motivo das guerras.
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Quando urna comunidade suspeita que outra provocou a morte de
um de seus membros desse modo, ve-se abrigada a vingar o morto.
Comec;a entáo o ciclo infernal das expedic;óes guerreiras, já que cada
marte de qualquer dos lados exige outra.
Os diferentes meios para fazer guerra aos inimigos náo sáo necessariamente excludentes, mas correspondem freqüentemente a
graus de enfrentamento ; as vezes variam em func;áo da posic;áo geográfica. Os reides armados que as comunidades lanc;am urnas contra·
as outras representara a agressao mais violenta no decorrer de um
combate aberto, público, e sao precedidos de um ritual impressionante. Mais discreta e perniciosa é a feiti9aria associada a um estado
de guerra latente. É necessário distinguir dois tipos de magia: a dos
6ka que utilizara o feitic;o aroari, e a dos xamas dotados de poderes
sobrenaturais. Ambas sáo exclusivas dos home ns e tem características
específicas: os 6ka agem com substancias, náo sao especialistas, seus
atos sáo mantidos em segredo e submetem-se ao ritual unokai em
caso de sucesso. Os xamás manipulara símbolos, sáo especialistas
que operam publicamente e náo passam por nenhum ritual se forem
bem-sucedidos. Outras distinc;óes sáo menos irredutíveis. Os 6ka
atingem a pé aqueles que atacam e podem desencadear urna guerra
real. Os xamás atacam comunidades com as quais geralmente náo
tem nenhuma relac;áo dire'ta, e a distancia muitas vezes considerável
que os separa impede urna guerra real.

Há ainda a pequena magia da vida cotidiana, sem relac;áo direta
com os dois grandes tipos de magia definidos acima. Geratmente
nao tem por objetivo causar a morte, mas atinge a integridade física ,
e náo está associada a um estado de guerra, já que acorre no seio
de urna comunidade ou entre comunidades aliadas. Substancias variadas sáo utilizadas: mamíferos , insetos, plantas selvagens e cultivadas;
esses produtos nao sao "soprados" como o aroari dos 6ka, e sim
projetados de um sentimento. Para que urna pessoa empregue contra
outra um encantamento maléfico, basta que sinta em relac;áo a ela
ódio, ciúme, inveja ou um vago sentimento de hostilidade. Essa magia funciona também no antagonismo dos sexos. As mulheres conhecem plantas que seguram o marido no lar contra sua vontade, outras
que enfraquecem o membro masculino, e outras que, queimadas
por elas, espalham urna fumac;a que age seletivamente, atingindo
apenas os que tem a pele escura, enquanto os outros náo a sentem.
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Os homens tem o poder dos afrodisíacos e podem provocar a esterilidade.
A pequena magia é objeto de urna suspeita mútua e torna indispensável tomar urna série de precauc;óes quando se teme alguma
agressáo; entáo é preciso esconder os restos de alimentos, náo deixar
marcas em lugar nenhum. Quando se é visita, é necessário desconfiar
dos alimentos oferecidos, que podem conter alguma substancia nociva. Nas comunidades visitadas, nem todos sáo amigos , elas podem
ser compostas por linhagens hostis pertencentes a grupos contra os
quais se está em guerra.
A ac;áo dos xamás é totalmente diferente, opera em outros níveis
e com outros objetivos. Eles lutam uns com os outros sem tréguas,
causando estragos de todos os tipos, grac;as ao poder que tem sobre
as forc;as sobrenaturais. Matamos caes, destroem as casas e as plantac;óes, apossam-se das almas para entregá-las aos demonios. Estáo
encarregados de defender a comunidade a qual pertencem, vingando
males idénticos. A reputac;ao de um xamá pode ir muito longe e
nunca se deve ao sucesso na cura dos doentes. Quanto mais um
xama se torna temido por suas destruic;óes e seus crimes, maior é
·sua fama.
Conseqüentemente, é compreensível que nada jamais seja fortuito, que os incidentes e acidentes da ·vida sejam necessariamente
efeito da maldade de outrem. Urna cobra morde alguém, urna onc;a
mata um cáo, um escorpiáo pica urna crianc;a, urna ventania derruba
a casa e destrói as plantac;óes: esses acontecimentos náo sáo acidentais, resultam de urna vontade deliberada de fazer o mal. Os animais
da floresta ~áo inofensivos, os que matam sáo feras sobrenaturais,
enviadas por feiticeiros inimigos. O vento é sempre urna manifestac;áo
dos hekura em movimento e só se transforma em tempestade quando
incitado por urna intenc;áo exterior hostil.
-Há muito tempo, um xamá estava atormentado pelo desejo
ardente de fazer amor. Foi para a roc;a e lá encontrou urna beta
jovem. Pegou no seu brac;o para levá-la para debaixo das árvores,
mas ela lhe deu urna mordida táo forte que ele soltou. Ficou táo
furioso que resolveu se vingar. Um dia, ela estava na floresta cortan ...
do madeira. O xamá mandou os hekura, que fizeram um galho pontudo cair no pé dela. A madeira era venenosa, a ferida infeccionou
e a mulher morreu, com dores atrozes. Esse xamá abusava de seu
poder: em vez de atacar os membros de comunidades afastadas, ata-
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cava seus companheiros. Cansados desse comportamento, resolveram matá-lo e o atravessaram com lan~as. Os hekura vieram buscar
o carpo e o levaram para o monte makayo, e o colocaram num nicho
da rocha.
Kaómawe, o narrador da história, acrescenta:
- Eu seí o canto de chamado desse xamá, porque espíritos dele
transmigraram para o meu peito. Eles me ajudam a curar as crian~as
pequenas.·
Entáo ele passa para aventuras pessoais:
"Nós tínhamos partido numa ca~ada e subíamos o leito arenoso
de um rio. Chegamos a um lugar onde havia muitos peixes e decidimos flechá-los. Eu queria ficar só para ter tranqüilidade. Disse:
-Váo matar rio acima, eu vou ficar aqui.
"Enquanto eu observava os peixes, meu cáo andava em círculos
em torno de mim. Provavelmente tinha sentido o cheiro de algum
animal que perseguia. De repente, come~ou a urrar de dor; eu sabia
que tinha sido atacado por urna on~a. Comecei a correr, mas por
mais que procurasse náo conseguía encontrá-lo. O solo estava coberto de cajus, eu tinha visto isso de longe, por causa do contraste entre
sua cor vermelha e o verde pálido das folhas martas. Peguei muitos
deles, espremi e fiz urna bebida deliciosa. Quando terminei de beber,
levantei a cabe~a e meus olhos cruzaram comos da on~a, que tinha
voltado e estava bem na minha frente com o cáo morto nas costas.
Dei uní pulo. Quando percebeu que eu a observava, a fera se mexeu
e o cáo escorregou para a terra. Eu já tinha pegado minhas armas
e o arco estava pronto. A ponta afundou no peito da on~a que,
mortalmente ferida, rosnava e arrastava-se na minha dire~áo. Quando morreu, avancei para pegar o cáo e gritei por meus companheiros:
-ae! ae!
"Eles estavam se divertindo, tinham descoberto um buraco
cheio de peixes-elétricos e diziam:
-Vamos ver se o choque é forte.
.
"Tinham formado urna corrente, no fim da qual um deles estava
com um facáo para atingir os peixes. A cada golpe, a descarga elétrica
era conduzida pelo metal e pelo cabo molhado e percorria toda a
fila subindo pelas máos, bra~os e ómbros. A cada vez, explodiam
de rir e tremiam todos sem se separar. Quando ouviram meu chamado, correram fazendo muito barulho e brincando. Anunciei a morte
do cáo é os sorrisos gelaram. Come~ram a chorar. Cortamos a cabe~ª da on~a e carregamos o cáo morto. Na pra~a do shabono, fizemos
duas fogueiras; queimamos o cáo em urna e a cabe~a da on~a na
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outra. É assim que destruímos os dentes por vingan~a, porque mata- .
ramo cao
. "Tomei alucinógenos e descobri que xamás shamaftari tinham ·
enviado a on~a para matar meu cáo. Quis me vingar, mas eles tentaram me assassinar com urna cobra aroami.
"Era a esta~áo das águas alvas, tínhamos deixado o shabono,
para fugir dos demonios da doen~a que nos perseguiam, e instalado
nosso acampamento a beira do 'rio das árvores shitibori'. Na mesma
noite em que rlos instalamos, tive um sonho. Eu vi hekura, muito
longe, carregando urna cobra. Passaram sobre mim, estavam prestes
a parar, mostraram urna certa hesita~áo e depois seguiram voando.
Quando acordei, tinham desaparecido sem me atingir.
"Ao amanhecer, a maior parte dos homens e mulheres foram
matar peixes yaraka. A 'máe de minha filha' me disse:
. -Vamos pegar peixes também , para come-los com banana assada.
"Eu estava preocupado com o sonho que tinha tido, era um
mau presságio, e sabia que seria mordido se me aventurasse na floresta. Respondí:
-Melhor deixar para outro dia, sonhei com cobra, náo quero
sa1r.
-Voce nunca quer ir, sempre tem um pretexto. O pai de Moriwe foi . Fa~a como ele e ofereceremos alimento aos outros.
-Voceé teimosa. Vamos descero rio. Se me acontecer alguma
co1sa, azar.
"Deseemos o riacho. Numa lagoa grande, havia milhares de ·
pequen os peixes que nadavam sobre um fundo de · restos vegetais.
Atirei neles com flechinhas e um arco de crian~a. Eles se esconderam
nas margens e logo desapareceram. Mabroma entrou na água e come~ou a pegá-los enfiando os dedos nos huracos em que tinham se
escondido. Eu náo parava de ter medo de cobra. Náo quis ficar sozinho na margem e fui ajudar Mabroma dentro da ág~a. Matamos
muitos peixes e logo havia um monte deles brilhando na margem.
Nós os limpamos e lavamos, e embrulhamos com folhas bishaa. Eu
disse: -- Está na hora de voltarmos.
"Eu continuava com o pressentimento de que seria mordido,
mesmo depois de chegarmos ao acampamento. Os outros náo tinham
pegado quase nada. Colocamos o pacote sobre as brasas e pusemos
as bananas para assar. O crepúsculo se aproximava, a floresta enchiase de sombras. Frerema tinha encontrado mel, podíamos ouvir os

.
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golpes regulares de seu machado contra o tronco. Logo a árvore
caiu e a violencia da queda fez o solo tremer. Mabroma me disse:
-Vamos comer mel. Depressa, porque senáo náo vai sobrar
nada para nós.
-Huu! Eu disse .
"Bebemos o mel diluído na água, era um pouco amargo e achei
bom. Náo quería demorar, mas os outros me propuseram:
-Venha ca~ar inambu conosco.
- Náo, eu náo vou.
"Voltei para meu abrigo. No acampamento, outros homens estavam indo ca~ar e também me convidaram a ir com eles:
- Venha conosco.
-Náo.
- Vocé náo irá longe, vamos nos separar.
-Náo, eu prefiro ficar.
-Fique, entáo!
"Eles já estavam se afastando. Náo sei o que me aconteceu.
Mudei de idéia de urna hora para outra.
- Esperem, vou com voces.
"Contornamos urna colina, subimos urna outra, depois seguimos
acompanhando o leito de um riacho. A cada meandro, a areia se
acumulava. Eu anunciei :
- Vou ficar aquí . Continuem voces.
"Peguei o caminho errado. Estava indo exatamente para onde
estava a cobra. Agachei-me, esperando ouvir um inambu cacarejar
para pegá-lo. Logo ecoou um grito a meu lado:
- e, e, e.. .
"Coloquei a máo na boca para imitá-lo. O inambu respondeu
ao meu chamado. Fui chegando perto dele e fiquei imóvel, esperando
que se·empoleirasse. Pensei:
- Está bem na minha frente.
"A floresta escureceu. Quando ti ve certeza de que estava empoleirado, fui devagar e silenciosamente em sua dire~áo. Quería ver
exatamente onde ele estava e deixei as armas para trás. Vi-o sobre
um galho baixo. Estava indo pegar o arco, quando um outro inambu
cacarejou e reconheci pelo canto que era da espécie yohoami.
"Já tinha quase anoitecido quando comecei a ir na dire~áo dele,
olhando para cima. Batí num vespeiro e corrí para escapar. Para
me aproximar e ter boas condi~óes de tiro eu tinha de atravessar
o riacho. Salt~i. e caí bem em cima da cobra que estava enrolada
na areia. Era urna aroami, mordeu-me a perna e tive de repente
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a impressáo de que a perna ia explodir. Tive a presen~a de espírito
de esmagar a cabe~a da cobra como arco. Eu estava desesperado,
quería jogar minhas flechas. E pensava no inambu: vou voltar ao
acampamento sem te-lo matado? O que os outros váo dizer?
··ouardei urna flecha. Tropecei, mal conseguía ficar em pé . Mesmo assim conseguí fazer pontaria. Amarrei o pássaro nas co~tas,
deixei minhas flechas apoiadas num tronco e voltei me apoiando
no arco. Os músculos de minha perna estavam endurecendo, eu titubeava e batía nas raízes, várias vezes tive que me sentar porque
estava com vertigem. Era noite quando cheguei ao acampamento.
Eu disse:
-Urna cobra aroami me mordeu.
"Eu estava mal. Tinha urna dorna barriga muito forte, respirava
com dificuldade . Achei que ia morrer. Chamei o pai de Moriwe,
ele enviou os hekura de seu peito e eles devolveram minha alma,
que tinha sido roubada por xamás inimigos. Náo conseguí dormir
a noite toda, náo parava de gemer, por causa das pontadas fortes
na perna.
"Passaram-se dois días. O pai de Moriwe vinha tratar de mim
todas as tardes. Como havia pouco alimento nos arredores e nossa
provisáo de banana-da-terra estava acabando, resolvemos voltar para
a casa grande . Eu náo podia andar. Cortaram um galho comprido
e forte para amarrar minha rede e revezaram-se para me carregar.
Chega!'los ao shabono, depois de um caminho difícil.
..A noite, sonhei. Vi hekura lan~ando dardos de fogo sobre mim.
Estavam a urna distancia considerável, percebiam que eu os observava. Dispersei-os coma máo. Continuaram me espiando por algum
tempo. Eram xamás shamafari, eles sáo prudentes e espertos. Como
sabiam que tinham sido descobertos, disseram:
-Vamos embora, náo adianta ficar.
"Era um estratagema: ele~ fingiram que iarn embora. Mas eu
fui enganado, relaxei e dormi. Foi um grave erro. Eles fizeram descer
do céu um objeto que eu náo conhecia. Era urna noite escura. a
lua estava 'morta · há muitos dias. Quando o objeto desconhecido
chegou perto de mim, tive urna premoni~áo e abrí os olhos. Meu
peito estava brilhando, com urna substancia viscosa como a gordura.
Dei golpes de máo por todos os lados, desesperado. com todas minhas for~as. Era absolutamente urgente que os expulsasse, eles iam
me matar. O filho de Omawe me ajudou a combate-los. Repentinamente, a coisa arrebentou e se desfez. Gritei urna última vez:
- Wau! Wau! Wau!
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"Os xamás shamal'ari quase conseguiram me matar.··
E Kaómawe explica:
- Quando os xamás querem causar a morte por intermédio de
urna cobra, cortam um peda~o de cipó e fazem urna fenda na ponta.
para imitar a boca . Pintam desenhos no corpo e colam penugens
brancas na cabe~a . Depois acariciara sua criatura, que adquire vida
e torna-se urna cobra de verdade. Entáo a carregam até a beira de
um caminho e a enrolam onde sabem que a vítima irá passar. Outras
vezes, mandam hekura para o céu, para a terra de Trováo e das
almas. Encontram hera e lhe pedem urna cobra: ele possui milhares
delas, enroladas em torno dele, sao seus animais domésticos. Sáo
essas cobras que nos atacam. As que vivem na floresta nunca atacam
as pessoas. As serpentes dos hekura sao extremamente perigosas,
sua mordida atrai os vermes e provoca a putrefa~áo da carne. Os
hekura ficam escondidos em tomo da cobra que colocaram e atacam
junto com ela . Somente o pássaro kaomari pode enfrentá-los e vence-los.
.

Moriwe e Wakamoshiwe acabam de chegar ao antigo shabono
de Karohi . Eles viviam ali há alguns anos, um pouco mais abaixo
no "rio das chuvas". A cada cinco ou seis anos, os yanomami abandonam a velha casa para construir outra num local que desmatam. A
casa velha está em ruínas: os cipós do teto, minados pelo apodrecimento, cedem sob ff peso das folhas; cascatas de cucurbitáceas despencam da constru~áo e invadem a pra~a central, marcando com
suas folhas amarelas o emaranhado vegetal circundante. O solo está
coberto de caba~as. Os dois chegam a antiga ro~a e abrem caminho
através de urna confusáo de arbustosespinhentos entrela~ados . Algumas bananeiras ainda dáo frutos. Eles cortam dois cachos qúe estáo
amadurecendo . Moriwe avan~a na frente pelo caminho apagado ; ele
se curva, concentrado, e fica imóvel: pegadas nítidas e frescas estáo
impressas na terra. Chama o companheiro com um sinal de máo:
- Olhe, guerreiros inimigos passaram por aqui boje de manhá.
Os dois gelam com a constata~áo. Acham melhor náo ficar por
ali.
Por precau~áo, dormem na floresta, sem se dar ao trabalho de
construir um abrigo. Urna fogueira brilha ao seu lado; eles esperam
que náo chova. Moriwe dorme e sonha. Moarayema o chama:
- Meu filho, venha me ajudar a pendurar as bananas.
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Moriwe se aproxima e eles copulam, de pé. Quando se retira,
ve que seu penis está vermelho de sangue. Pergunta:
- Voce está menstruada? ·
-Estou.
-Ah, nunca mais vou fazer amor com voce .
Um· movimento suspeito no rio acordaos dois no meio da noite.
Estranhos ruídos na água aumentam e de repente ouvem um mergulho que espirra água perto deles. Ficam com medo, imaginando que
um animal enorme bate a cauda na água e que vem nadando na
dire~áo deles. Um rahara certamente viu o fogo e vem engoli-los.
~orrem sobas árvores, para longe do río, forado alcance do monstro
aquático. Ficam agachados e em silencio até o amanhecer, apesar
do sono, do frio e dos insetos. Moriwe lembra-se da história dos
homens de Hasubi:we que seu pai lhe contou: eles estavam construindo urna passarela sobre o Orenoco para cortar caminho para
a ro~a. quando, de repente, levantou-se urna onda enorme que os
engoliu; eles nunc·a mais apareceram, e se concluiu que tinham sido
.
comidos por um rahara.
Voltando a Karohi, inf9rmam os acontecimentos que testemunharam. Shimoreiwe nao achaque as pegadas na ro~a sejam de guerreiros inimigos; acaba de saber que visitantes de Wayapotorewe fo- .
ram a Tayari, e com certeza foram e~es que passaram pela ro~a no
caminho para roubar algo.
Mabroma cozinha tubérculos sobre a brasa. Ela os vira de tempos em tempos e, quando estáo·no ponto', raspa-os cuidadosamente.
Kremoanawe come alguns antes de pegar as flechas para verificar
se as pontas estáo retas. Endireita urna no calor do fogo e conserta
a al~a de sua aljava, que está desfiando, enrolando-a sobre a coxa.
Depois tira os bastóes de orelha, porque a corda do arco ou cipós
podem prender-se neles e rasgá-la enquanto ele atira ou persegue
um animal . Finalmente volta-se para Hebewe:
.·
- Venha ca~ar comigo, irmáozinho. Voce carregará a ca~a.
Os dois mergulham.na floresta e encontram no caminho dejetos
de lagartas. Observam-nas, reconhecem que sáo da espécie maya
e veem que as lagartas estáo ainda pequenas demais para serem comidas. Voltaráo mais tarde. Comunicaráo aos de Karohi sua descoberta, declarando publicamente:
-Em tal lugar'· em tal árvore, h4 lagartas da espécie maya:
.
elas sáo nossas, iremos colhe-las quando estiverem grandes.
Os irmáos continuam procurando ca~a . Assustam um mutum
que voa, pesadamente, e náo encontram o lugar em que pousou . .
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Acampamento de

ca~a

e moquém

Pouco depois, dispersam um bando de japacanins; mas Kremoanawe
esconde-se atrás de urna árvore e imita o chamado de um filhote.
Os pássaros sáo enganados e voltam sem desconfianc;a. Hebewe mata
um. Cortam a garganta colorida do pássaro para fazer urna brac;adeira
e voltam.
Assim que chegam, o céu fica sombrío. Está se levantando urna
daquelas tempestades de fim de dia, violentas e breves. Urna nuvem
pesada e negra ameac;a no horizonte . O ar está parado, pesado de
calor úmido. Aí surge um roído, inicialmente vago. que vai crescendo
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e irrompe . Comec;a urna brisa que agita as folhas das árvores e sussurra nas bananeiras. Depois aumenta e canta na floresta como um
órgáo de milhares de vozes. Despencam gotas grandes, no princípio
raras e espac;adas.
Num piscar de olhos, a tempestade explode, com urna chuva
torrencial e urna forte ventania. O lento balanc;o das árvores se desregula e a floresta eniouquece. Troncos vergam e rompem-se, como
se fossem frágeis. Galhos sao atirados ao longe.
Por toda parte. sao estalos, desabamentos, trovóes. A casa está
submersa, apesar dos xamás que lanc;am seus dardos de fogo, agitam
seus facóes e lutam na prac;a para contera invasáo dos hekura inimigos. É demais para eles. Urna palmeira despenca sobre a parte do
teto em que vive Moriwe, o vento invade o de Shimoreiwe. Os habitantes pulam para fora das redes arrancadas dos postes de sustenta~o. e é um milagre que ninguém saia morto e nem ferido . Os
xamás esgotam suas forc;as na luta, vencidos pelo vento e pela chuva.
Mulheres choram sobos abrigos que náo protegem mais nada ; crianc;as berram de terror, agarradas a seus brac;os.
A calmaria é táo repentina quanto a tempestade. O céu clareia,
a chuva cai devagar e o trováo se afasta.
Em torno da casa destruída, a paisagem é apocalíptica. As bananeiras estáo estiradas no cháo. Das betas árvores de drogas que davam tanto orgulho só resta um monte de galhos. As palmeiras rasha
estáo em frangalhos. Na floresta , as árvores derrubadas pelo vento
fendem aterra; os caminhos estáo intransitáveis por causa dos galhos
e cipós emaranhados pelo vento e será preciso reabrí-los com facóes;
tocos de árvores arrancadas elevam para o céu seus longos dedos
fibrosos. De tempos em tempos, urna árvore retorcida estala de modo
sinistro. A irrupc;áo dos hekura inimigos, manifestada pela tempestade, causou toda a destruic;áo: foi o Espírito macaco-aranha que
quebrou os galhos pendurando-se neles, foi o Espírito onc;a que quebrou o tronco das árvores agarrando-se a eles, e foi o Espírito tatu
gigante que lhes arrancou as raízes cavando seu túnel.
Turaewe denuncia o inimigo. Os hekura. diz, foram expressamente eñviados por Bukumariwe, um xamá shamat'1ari, para destruir
as plantac;óes e a casa de Karohi. Eram tantos e tao violentos que ,
certamente, os espíritos livres da floresta juntaram-se aos do xamá.
Turaewe exclama :
- Reconheci Bukumariwe, era ele que os comandava. Vamos
nos vingar!
Como cair da noite, os que náo tém mais teto refugiam-se sob
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os raros peda~os de teto ainda intactos. Pegam as redes. secam-nas
e consertam-nas. As conversas e comentários se animam. só se fala
da tempestade.
Está decidido. No dia seguinte, Turaewe irá chamar os hekura
dispersos nas rochas e os enviará contra os shamal'ari para vingar
os estragos que causaram. A noite, o xamá tem um sonho que confirma a resporisabilidade de Bukumariwe no desastre.
No dia seguinte, no final da manhá, Kaómawe vai buscar um
peda~o de casca ama para preparar a droga necessária ao cumprimento do rito. Corta-a em peda~os de uns quinze centímetros de
comprimento que sao colocados sobre a brasa e virados de vez em
quando até que peguem fogo. Entao os coloca num pote e eles continuam ardendo sob o efeito de um leque, produzindo um pó fino
de um cinza bem claro. Kaómawe desfaz o longo embrulho que contém os graos de alucinógeno, arranca um peda~o. tira as baratas
que se enfiaram dentro e fecha cuidadosamente o pacote . Estica
no cháo urna folha de bananeira e, sobre ela, esmigalha as cinzas.
Depois senta-se sobre um tronco e aperta as máos entre as coxas
para prensar com for~a os graos e as cinzas e amalgamá-los. Quando
a consistencia da mistura lhe parece satisfatória, coloca um caco sobre
as brasas e espera que esquente bem para ne le fragmentar a pasta.
Espalha-se um cheiro pesado, sufocante e enjoado. Urna vez seca,
a substancia se despeda~a facilmente. Kaómawe a soca com urna
pedra chata até obter um pó fino e homogéneo.
En tao ·Kaómawe limpa seu tubo, coloca-o debaixo do bra~o e
transporta a droga para a casa destruída. Os outros xamas se reúnem
lá, todos pintados e enfeitados. A inala~áo come~a. Turae.we oficia
e dirigé. Chama os hekura, reúne-os em volta de si, encarna um
depois do outro caracterizando-os por meio de tra~os distintivos.
Eis o Espírito puma com testículos enormes, o Espírito tatu gigante
como penis impressionante e o andar ridículo, o Espírito tamanduá,
o Espírito pregui~a que manda nos outros, resistente as piores feridas.
Eis ainda Taisinakawe, filho de Trováo e do ~spírito on~a. Tendo
reunido todos os seus aliados, Ttiraewe recupera o fólego por um
momento e pede novas doses de droga. Depois chama os elementos
da tempestade: Ruweriwe, o Espírito do tempo escuro e das nuvens
pesadas; Ihiroithawe, Espírito das nuvens e da neblina.
Todos os xamas, grandes e pequenos. poderosos ou nao, b~tem
sucessivamente o chamado de seus hekura. Mokaukawe é o último.
Seus cantos e imita~óes sao particularmente grosseiros e os jovens
que vieram a cerimónia como espectadores riem descaradamente.
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Turaewe retoma a iniciativa. Cava um buraco para colocar nele
urna caba~a cheia de um líquido imaginário. ami u be, bebida consistente e embebedante dos hekura, sumo de urna fruta sobrenatural
e fabulosa, vermelha como o sangue e doce como o mel. Os que
a bebem perdem a razáo. Os xamás entao siio hekura e aproximam
as maos em concha para beber e se fortificar.Como resto da bebida,
Turaewe passa lentamente por cada xamá, para ungir-lhe o corpo,
aspergí-lo e pintar motivos decorativos: os hekura nao partem em
expedi~ao sem suas penas e pinturas.
Quando todos ficam prontos, Turaewe mostra o caminho a seguir e determina o destino final, certo entao de que, sob o efeito
da bebida mágica, cumpriráo a missao de que sao encarregados: desencadear a fúria dos elementos naturais sobre a comunidade de
· Bukumariwe e devastá-la. A vingan~a, assim satisfeita, é a garantía
de seguran~a futura, que só pode ser assegurada se cada golpe for
revidado rapidamente. Náo poder vingar-se ou deixar de faze-lo é
mostrar-se fraco e impotente; encoraja o inimigo, certo de sua impunidade, a desferir novos golpes.

•1

-

145

6. Os devoradores de almas

Disseminados em vários lugares, os demonios hostis rondam
diferentes níveis do universo. Devoram as almas que roubam de assalto nas casas. Os xamás protetores que forem vigilantes e tiverem
conhecimento e poder os reconheceráo imediatamente pelo caminho
e pelo cheiro particular de cada um . Sabem evitar os perigos que
amea<;am aqueles que se aproximam de seres sobrenaturais e devolvem as almas aos doentes . Se falharem, a alma é ..comida" e o corpo.
privado de sua energía, de seu "centro", enfraquece paulatinamente
e morre .
Transformados em hekura. os xamás circulam através do espa~o
para tomar de volta almas roubadas por demonios ou por inimigos,
para roubar urna e "come-la". Eles se transportam instantaneamente
para lugares longínquos; horizontalmente, de um ponto cardeal a
outro , e verticalmente, para atingir o céu ou penetrar no mundo
subterráneo. Sáo capazes de descrever regióes desconhecidas, nomear comunidades e pessoas que só eles conhecem: seu ·saber náo
se inscreve apenas nos tempos mitológico e histórico 1 estende-se por
um espa~o tridimensional.
Sempre que necessário, os xamás representarn materialmente
as almas: um chuma~o de penas, um arco, urna flecha ou urna passiflora vermelha rnaterializam um homem; um avental pubiano ou urna
cesta evocarn urna mulher.
Perto dos leitos d'água. vivem pássaros de plumagem escura;
sáo apodídeos, semelhantes as andorinhas. Sua cauda é bifurcada,
voam rasante a água e as vezes raspam nela, engolem insetos durante
o vóo e pousam em grupos sobre galhos mortos das árvores caídas
na água. Sáo shoro; o povo que formam é chamado de shorori. Sao
demónios~aquáticos , e também senhores do fogo, governados por
Kakamawe . Embaixo d'água, eles tém casas idénticas aos shabono,
e quando estáo ne las retomam a aparencia humana. Quando voam
sobre os rios, é aconselhável náo jogar nada sobre eles, como se
faz, por brincadeira, com os pássaros comuns. Eles se vingariam
da afronta. As crian~as nao devem ficar a beira das águas paradas
ao entardecer, porque os shoro podem roubar-lhes a alma.
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Moriwe quase morreu por causa deles:
"Eu ainda era urna crian<;a. Tinha tido urna inflama<;áo na coxa,
a infec~áo tinha se alastrado por toda a perna, que tinha ficado enorme, porque eu tinha ido passear a beira de um pantano ao cair da
tarde. Doía tanto que náo conseguia dormir, passava as noites gemendo. Meu pai queria saber o que eu tinha, inalou a droga e descobriu
que os shorori estavam com minha alma. Fez desee{ os seus ~ekura.
Eu estava sentado, e <liante de mim tinham plantado·um arco com
um tufo de penas na ponta. Meu pai transformou-se em hekura e
pegou o caminho dos shorori. É um caminho que queima como fogo;
o calor era insuportável, seus pés cobriram-se de bolhas e ele contorcia-se de dor. Ele estava voltando para trás. quando o pai de Hebewe
veio em seu socorro, jogou caba<;as de água sobre ele para refrescá-lo
e bateu-lhe com ramos para renovar o ar. Meu pai conseguiu agüentar
a fornalha, aproximou-se do arco, pegou o tufo de penas e saiu correndo. Ele tinha devolvido minha alma. Aí deu um grito e caiu no
cháo: o fogo dos shorori o estava consumindo. ele ia morrer. .Transportaram-no as pressas para urna rede, jogaram água na testa, minha
máe bateu-lhe no ombro e nas costas com um punhado de folhas.
Ela chorava, e minha irmázinha também; achavam que meu pai náo
sobreviveria. Mas ele abriu os olhos e logo se levantou, estava salvo.
"Eu estava aliviado. A inflama~áo desapareceu e eu parei de
sofrer. Nunca mais andei a beira da água quando a noite vai. "
Moriwe fala das viagens de seu pai:
"Os xamás waika náo aparecem nunca e náo nos fazem nenhum
mal. Os xamás shamaf'ari é que nos .preocupam: eles enviam a tempestade, escondem cobras no caminho, pegam as almas. Náo faz
muito tempo, Thoruwe, um xamá de Yeisikorowe, tinha se apossado
da alma do pai de Hebewe. Meu pai tomou droga logo. Viajou a
bordo de urna longa canoa voadora junto como pai de Ritimi. Foram
táo alto que quase encostaram na via láctea, e sentiram um calor
escaldante. Desceram direto sobre Yeisikorowe , cobriram os xamás
inimigos de tiros de fogo e, aproveitando a confusáo provocada por
sua irrup~áo, pegaram a alma de volta. Nesse meio tempo, os xamás
contrários tinham retomado o controle e lan<;aram por sua vez projéteis ardentes; o pai de Ritimi, atingido na garganta por um deles,
náo conseguiu voltar a canoa. Meu pai teve de abandoná-lo e foi
Bokorawe, em visita, que o libertou.
"Outra vez, Mamokoriwe veio de Mahekoto para que curassem
seu olho. Ele sentia pontadas horríveis e tinha medo de ficar cego.
Meu pai fez descer os hekura e viu que o Espírito sol tinha pegado
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o princ~pio vi.tal d~ ol.ho para faze-lo se acabar. Para chegar a terra
de ~ol ~preciso at1ng!r um mundo 1.ongínquo em gesta~áo, diáfano.
a v1a lactea, onde reina um calor 1nsuportável. Meu pai transformou_-se em macaco-aranha e escalou urna coluna de sustenta~áo.
Hav1a outros xamás com ele na expedi~áo: uns eram bugios, outros
cuxiús e outros caxingueles. Eles come~aram a subir para o teto. O
calor aumentava a medida que subiam, e foi preciso jogar água para
refrescá-los porque o calor era demais. Quando chegaram ao mundo
superior, transformaram-se novamente. Meu pai tinha virado granizo, para que o frio o protegesse do fogo, Q pai de Ritimi era urna
anaconda, o de Hebewe um rahara, e a água em que esses animais
vivem é que lhes permitía suportar o calor. Sol queria afastá-los para
ficar como olho e come-lo. bombardeava-os com raios fortes. Meu
pai mandou que colocássemos um cesto no meio da pra~a central
e o amarrássemos numa estaca. Fizemos isso enquanto ele descia
do teto. Nesse cesto Sol guardava o olho, meu pai aproximou-se,
desamarrou-o e levou-o embora. Todos os xamás estavam novamente
transformados em cuxiús. Gritavam 'hósél h6sél' Eles devolveram
o princípio vital ao olho de Mamokoriwe.
"~rováo é o senhor dos frutos moré. Antigamente era urna anta.
Ela fot morta pelo irmáo mais velho de Féiféiyomi, que a cortou
em peda~os e levou para casa. Cozinharam-na para comer. Na hora
da divisáo, Féiféiyomi agachou-se ao lado do mais velho; deram-lhe
o panc~eas. Ele ficou táo irritado por receber um peda~o táo ruim.
virou
Trováo. Féiféiyomi transforque o JOgou para o céu, onde
,
,
mou-se, por sua vez, em passaro. E o genro de Trováo, vive junto
dele ~a cas~ das almas. Recentemente, meu pai foi para a casa de
Tro~~º ..ped~r frutos moré. Ele preparou a droga. chamou o paf de
He~ewe e f1~erar.!1 como se quisessem escalar os postes de ·su'stenta~~o; seus pes nao .desgrudavam do cháo e, no entanto. já estavam
mu1to ~Ito. Meu pa1 deu um conselho ao pai de Hebewe: 'Náo olhe
para ba1xo, s~náo terá vertigem.' Quando a pessoa fica com vertigem.
~o~t~-s~ ~r ca1.. E~tavam a~sustado~ de estarem táo alto e gritavam:
h1-1. h1-t. At1nguam o disco ceteste , desceram nele e descansaram
um pouco. Primeiro encontraram o genro de Trováo, conversaram
com,ele. e o convenceram a procurar o sogro e distraí-lo. Féiféiyomi
empoleuou-se sobre a corda da rede de Trováo e come~ou a cantar:
'féi, f~i, fei ~or É assim que ele canta na floresta. Enquanto isso.
os do1s xamas entraram na casa das almas, viram Trováo de longe.
com seus ca?elos encacheados e as pálpebras cheias de verrugas,
pegaram as arvores moré e espalharam seus frutos na terra. que foi
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fecundada. Mas eles tinham visto as almas e, entre elas, tinham reconhecido parentes mortos. Come~aram a chorar e se lamentar. Nós
estávamos embaixo e tínhamos entendido o que estava acontecendo.
come~amos a chorar de pensar nos desaparecidos. Meu pai tinha
visto seus verdadeiros pais: seu pai e sua máe."
A chuva parou. Acima das árvores, pousa o arco-íris. Os yanomami o chamara de ventre de jibóia, dizem que é o caminho do qual
Omayari, o demónio. observa os humanos para mandar sobre eles
a diarréia e as epidemias e tomar suas almas. O demónio desdobra-se
num Omayari do leste e num Omayari do oeste. assim como os arcoíris aparecem ora a leste ora a oeste. Um arco-íris, assim como um
crepúsculo vermelho, sempre tem urna conota~áo funesta; por isso
evitara pronunciar o nome de Omayari quando aparece um. Pronunciar o nome do demónio é chamá-lo. Pela mesma razáo, náo se fala
de on~a na floresta, de almas quando cai a noite. náo se menciona
nada que represente urna amea~a ou algo desagradável.
Há vários dias, Tayari está vivendo em Karohi. O shabono é
grande e abriga os dois grupos sem problemas. A colheita de mandioca foi abundante e todos os cestos estáo cheios de beiju. A floresta
está repleta de frutos selvagens. Os ca~adores, ativos e hábeis, raramente voltam com as máos vazias. Nao falta comida. Em Tayari
era o contrário: as ro~as tinham sido a bertas tarde demais, e as planta~óes novas náo tinham tido tempo de substituir as velhas, já esgotadas. Por isso seus habitantes vieram pedir ajuda aos paren tes e aliados
de Karohi, sabendo que um dia deveráo retribuir.
Na posi~áo de líderes de fac~áo, Shimoreiwe e Kaómawe rivalizara em cuidados para comos hóspedes. Ambos, cada um por vez,
oferecem compota de banana, mandara os ca\:adores sair em busca
de carne, organizam grandes sessóes de droga e de xamanismo.
As pessoas de Tayari estáo distribuídas pela casa de acordo com
o parentesco com os anfitrióes: uns estáo com os irmaos, outros com
irmás casadas, no fogo dos cunhados, e outros. instalados a urna
distancia respeitável, recebem a hospitalidade dos genros.
A casa borbulha de vida. Ouvem-se em toda parte risos longos,
estridentes, em cadeia, reanimados por brincadeiras ou recorda~óes
divertidas. As novidades circulam, geralmente aumentadas e deformadas; as fofocas e maledic~ncias fazem a alegria de todos. Delineiam-se projetos que náo irao se realizar. Os adolescentes rivalizam
pelas mo~as e os maridos ciumentos redobram sua vigilancia. Amiza150

des se fortalecem, outras surgem. Nascem cumplicidades, ciúme,
ódios. Mas o ar que circula em toda a casa é de amizade, reconfortante e quente como urna fogueira depois da tempestade.
Como o consumo de tintas dobrou de urna hora para outra,
Mabroma foi a ro\:a colher cápsulas aveludadas de urucum. Tira os
graos, ferve-os em água, expreme com um pano o líquido e o coloca
a ferver novamente em fogo brando. Apertando a barriga com as
duas máos, pronuncia a fórmula:
-Coágulo de anta, coágulo de anta.
Desse modo, o preparado ficará com a consistencia e a cor dos
coágulos de sangue de anta. Enquanto isso, Kaómawe queima um
fragmento de resina. Coloca urna caba~a acima do fogo e sobre sua
superficie se deposita a fuligem. Depois ela será raspada e o resultado, misturado ao urucum, fará a cor passar do vermelho vivo para
o marrom, que é utilizado nas pinturas corporais.
Enquanto o pai está ocupado com isso, Hebewe lhe pergunta:
- Voce ouviu fa lar da mulher que se tornou xamá em Suimiwei?
-Náo.
-Um visitante contou.
- E possível. As mulheres náo podem ser iniciadas, mas algumas delas sáo grandes videntes, e as vezes sáo a revela~áo dos hekura.
Há urna mulher hekura nos Waika, se chama Wéikayoma. Náo sei
onde ela está morando.
- As mulheres xamas cuidara dos doentes?
- Elas tomam alucinógenos, cantara pelos espíritos e sáo capazes de procurar a alma de um doente. Wéikayoma mata as crian~as
e come suas almas. Ela está sempre de sobreaviso: quando um xamá
vem atacá-la, o ve imediatamente, defende-se de seus golpes e o
persegue.
Durante a estadía em Karohi, Breimi fica doente. Sente pontadas fortíssimas no ventre e grita de dor. Turaewe é consultado, mas
náo dá o diagnóstico na hora. Fica pensando algum tempo. A noite,
o xamá tem a revela~ao da origem do mal num sonho: ele ve Titiri.
o demónio da noite de cabelos brancos. aproximando-se de Breimi.
adorn:e~!~a. agarrando-lhe a cintura entre as pernas, introduzindo
seu pen1s monstruoso na vagina e for~ando até rasgá-la. Daí provém
a dor que ela sente.
Antigamente, era sempre dia na terra. Titiri náo existía como
demónio, ainda era apenas um enorme mutum que .. chorava" sem
parar. sempre empoleirado no mesmo galho, do qual nunca saía.
Ele chorava. chorava e o crepúsculo nao vinha. Os yanomami dor;
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miam de día; iam ca~ar, voltavam, comiam o que tinham ca~ado,
náo brigavam e só dormiam quando sentiam sono. Eles ouviam o
Espírito mutum cantando tristemente: "titiri, titiri, titiri, wéf' , e continuar, nomeando os ríos, as montanhas, os rochedos:
Lá é o "rochedo das almas",
lá é a " montanha do ocumo",
ali é o "rio das flores t''oru" ,
aqui é o "rio dos espinhos".

Foi ele que deu nome aos lugares da floresta.
Os yanomami pensaram que a noite viria se ele fosse morto.
Encorajavam-se mutuamente: "Tente! Vá tentar! Esse que ouvimos
sem parar é um demonio."
Como nao conheciam a noite, dormiam quando o sol estava
no alto do céu. E Titiri chorava. O galho em que ficava vergava
sob seu peso até quase encostar no cháo. Os mais velhos estimulavam
os mais jovens: "Meus filhos, tentem!"
Um dia, foram para o lugar de onde vinha o canto. Viram Titiri
sacudindo as asas para derrubar os parasitas. Aproximaram-se mais.
Um deles disparou urna flecha que resvalou nas penas do pássaro.
Nesse exato momento, o céu escureceu e eles acharam que ia anoitecer; pela primeira vez, ouviram as vozes da noite: o ruído das asas
membranosas dos insetos, o coaxar dos sapos. Mas isso durou pouco,
logo ficou dia novamente e o pássaro recome~ou seu lamento. "Meus
filhos, nós estamos certos, é isso que <levemos fazer. Vamos tentar ·
de novo."
Hórónami disse: "Eu é que vou matá-lo."
Ele era um bom ca~ador, tinha boa pontaria, e sua flecha penetrou no Espírito mutum cujo corpo, mortalmente ferido, des¡:>encou
pesadamente. Os ruídos da noite se fizeram ouvir pela segunda vez.
Penas brancas desprenderam-se do baixo-ventre do pássaro e foram
afastando-se numa longa fila, transformadas em demonios do crepúsculo, os weyari. Era noite fechada, e os yanomami náo conseguiam
encontrar o caminho de volta. Perguntavam: "Onde estamos?"
Iamt ateando e gritavam para os que tinham ficado na casa:
·
" Ei, voces, venham nos buscar. "
Os da casa os ouviram. Amarraram ti~óes e os agitaram para
Turaewe cura Brei mi . que Titiri fez adoecer
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iluminar o caminho. Eles voltaram para casa e disseram: "Estou
com sono."
Come~aram a roncar. Alguns davam ordens as suas mulheres:
" Acenda um fogo, estou com frio."
Dormiram profundamente e sonharam pela primeira vez. Os
pássaros anunciaram o raiar do día; amanheceu. Os velhos falaram:
"Meus filhos, levantem, é hora de ir ca~ar."
Desde entáo, Titiri transformou-se em demonio e atormenta
os yanomami. Seu penis é extraordinariamente longo e grosso. Ele
tem rela~óes com as mulheres e sodomíza os homens contra a vontade; enquanto dormem, rasga-lhes a carne e apossa-se de suas almas
depois de ter ejaculado.
Já foi mencionada a semelhan~a entre a forma da casa e a representa~áo yanomami do universo. A pra~a central é o céu em sua
parte mais alta; os postes de sustenta~áo sao utilizados pelos xamás
em sua ascensáo para o mundo superior, sáo intermediários entre
um nível e outro. O mundo superior é concebido como urna estrutura
convexa, seu centro é um prato circular, e suas extremidades váo
se curvando até o horizonte. onde tocam o mundo terrestre: exatamente como o teto da casa se abaixa até o cháo. Titiri mora na
conjun~ao entre os mundos terrestre e celeste. Se nos lembrarmos
das correspondencias mencionadas, veremos que esse lugar, na·configura~áo da casa, é a beirada da parte baixa do teto. E é num ponto
desse círculo que Turaewe manda pendurar um cesto contendo urna
vara e um saiote de algodáo, um ponto diametralmente oposto aquele
em que se opera a cura. A vara representa o penis de Titiri, e o
saiote, a alma da doente.
Os xamás de Tayari e os de Karohi juntam suas for~as, dirigidos
por Turaewe. Gra~as a droga, mudaram de natureza; tornaram-se
hekura. Primeiro se dispersam, procuram ti~óes e os amarram em
feixes, depois formam urna fila indiana, se guindo Turaewe, que encontrou o caminho que leva a morada de Titiri. No caminho reina
a escuridáo mais absoluta e há espinhos por toda parte. Turaewe
está de pé, anda na ponta dos pés e afasta os espinhos a sua frente.
Os outros estáo agachados, e os ti~es que carregam com os bra~os
esticados permitem que enxerguem. Seus hekura estao em volta deles
e dispersam a bruma que os envolve. Eles atravessam a pra~a central
e machucam os pés apesar de avan~arem com prudencia . Para impeOs xamas avanc;am no caminho de Titiri
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dir que cheguem a alma, Titiri mija sobre os ti~óes e quase apaga
muitos deles; é preciso fazer urna pausa para ati~á-los. Apesar de
tudo, atingem seu objetivo; Turaewe agarra Titiri e pega o cesto ,colocando-o entáo <liante da doente. Ele tira a vara e o pano e encena
o coito. Manipula o penis até provocar a ejacula~áo ; o esperma do
demónio jorra abundantemente, espalha-se no cháo e espirra em
tudo. Turaewe, entáo, só precisa tirar do corpo da mulher o "reflexo"
- diz-se também "a imagem", "a sombra" - do membro viril que
ainda a contamina. Depois ele devolve o penis para Titiri e o envía
para junto de Rumirumiyoma, sua sogra, para que tome conta dele.
Há um ano, morreu o filho de Turaewe, o pequeno Heturawe.
'
Durante noites seguidas, o grande xamá
tinha lutado para tirar a
crian~a das garras dos demonios devoradores, mas a tosse do menino
tinha ficado cada vez mais profunda e mais rouca, e ele cada vez
mais abatido. A urna certa altura, acharam que ia melhorar; vá esperan~a ; morreu repentinamente, numa noite em que o pai cantava
junto dele para curá-lo. Turaewe tinha falhado ; vencido, ele náo
póde esconder a tristeza . Sua confian~a no próprio poder tinha sido
profundamente atingida. Durante semanas, ficou deprimido, com
urna tristeza infinita.
Desde a chegada dos hóspedes de Tayari, as alusóes ao filho
morto tornaram-se freqüentes. Náo há urna noite em que Turaewe
nao fa~a longas lamenta~óes funerárias. Em seus cantos aos hekura,
explodem censuras e desejo de vingan~a.
Hoje, durante a sessáo coletiva de xamanismo, ele diz o se·
guinte:
"Espírito jaguatirica, des~a em mim! Hekura, voces náo me ajudaram. Noites inteiras eu ruminei a vingan~a. Vi o Espírito urubu
e o Espírito lua. Espírito lua foi atingido pela flecha de Shuhirina
quando adentrou a casa, ávido de carne humana. E de seu ferimento,
de seu sangue esparramado, nasceu urna multidáo de urubus carniceiros. Espírito lua, Espírito urubu, voces sáo canibais. Urubu, sua
cabe~a está manchada de sangue, suas narinas pululando de vermes.
As libélulas reúnem-se no céu. Omawe perfurou a terra com seu
arco, e do buraco que fez jorrou urna coluna d'água que atingiu
o céu e se espalhou . É lá no alto que se multiplicam as libélulas,
Turaewe transporta o cesto que contém
o pénis do demónio e a alma de sua vítima
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é lá no alto que vivem os sedentos. Que des<;am em mim! Omawe
queimou-me a língua ! Que eles molhem minha língua e a refresquem !
Os que mandaram os demonios pegarem nossas crian<;as receberáo
minha vingan<_;a, onde quer que estejam. Os hekura já estáo avan<;ando na dire<;áo deles, os hekura já estáo correndo para cima deles.
A noite chegará logo, eles dormiráo profundamente e o choro das
criancinhas ecoará. Sáo muitos os hekura do meu peito! Voces, gente
de Hiyómisi, shamaf'ari, com voces mora Breiwe, o matador. Que
o raio fenda o céu, que o trováo exploda! Por mais longe que estiverem, eu irei encontrá-los, escolherei a crian<;a mais bonita, com o
sorriso doce, e a matarei. Eu também como crian<;as. Meus hekura
iráo atrás de voces,. podem estar certos disso, eles váo despeda<;ar
as peles de pássaros e as ·penas dos enfeites; entáo minhas narinas
ficaráo tomadas pelo cheiro forte dos recém-nascidos, exalaráo o
odor insípido do leite materno, meu peito ficará como urna carca<;a.
É assim que meu peito vai ficar!
"Lua amontoa raízes de mandioca podre e com elas fabrica beijus, que cozinha em ti<;óes velhos. Quando o beiju fica pronto, ele
vaga perto das casas e chama de longe as criancinhas, gritando: 'Venham para mim , eu tenho fome de carne humana! ' Os bobos váo
e ele os leva embora, para come-los com seu beiju .
"Antigamente, Lua era um verdadeiro hekura. Vivía no corpo
de um grande xamá. O xamá morreu, Lua foi liberado de seu peito,
errou livre no espa<;o. Na casa, a dor era profunda, todos choravam
o xamá morto. 'Que grande xamá era ele! Que tristeza, meu marido! ' ,
dizia a mulher entre solu<;os. Armaram a pira e incineraram o corpo.
Quando as cinzas esfriaram, o choro e os gritos de dor dobraram.
Nesse instante, Lua desceu na pra<;a central, passou pelo fogo vazio
do morto, dirigiu-se para as cinzas e os ossos na pira e ouviu-se
o barulho dos ossos sendo quebrados pelos seus dentes. O filho do
defunto aproximou-se e pensou que era o pai, Lua se parecía um
pouco com ele. Disse: 'Pai, pai!' O outro continuava comendo os
ossos calcinados sem escutá-lo. O menino chegou mais perto. Quando chegou perto de Lua, este levantou-se e afastou-se lentamente.
Entao eles perceberam o engano: alguém que nao conheciam tinha
vindo comer os restos calcinados do morto. A fúria tomou conta:
'Vamos matá-lo, é um outro! ' Atiraram flechas , que assobiaram em
toda a casa. Lua já estava subindo no céu. Eles já estavam fora
O penis do demonio saindo do cesto
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da casa, mas náo acertavam as flechas. Suhirina, de pé, ria de táo
maus atiradores. 'Como é possível?' Eles flechavam Lua, que subia
sem pressa. Os tiros subiam e desciam novamente antes de atingi-lo.
Lua ia desaparecer nas nuvens. Um deles aproximou-se de Suhirina:
'Cunhado, dizem que vocé é um grande atirador. Vocé vai ficar aí
sem fazer nada?' Suhirina levantou-se. Sua flecha era fina e tinha
urna ponta longa e estreita; ele empunhou o arco, mirou. Lua era
entáo um ponto imperceptível. Suhirina disse: ' Escutem a vibrac;áo
da flecha, ela vai longe.' Ela realmente subiu, subiu, subiu e atingiu
Lua em cheio. O sangue jorrou abundantemente, espalhou-se em
todas as direc;óes, manchou a terra. Lá para o sul, cada gota de
sangue transformou-se num yanomami dos shamathari, que sáo corajosos e ferozes, e que comec;aram a se matar uns aos outros. Houve
rios de sangue. Desse sangue também nasceu Shákinari, o demonio
caníbal, e os urubus, também canibais. Nós, os yanomami daqui,
náo nos originamos do sangue de Lua; somos filhos do pássaro Kanaboromi cuja barriga da perna foi engravidada pelo seu compadre."
Passam días e dias, Turaewe vai ficando melancólico e fecha-se
num mutismo impenetrável; todos sentem que está se concentrando.
De repente ele toma urna resoluc;áo, durante urna sessáo de alucinógenos táo monótona que aparentemente nenhum acontecimento
marcaria. O grande xamá pede ajuda aos visitantes, capazes de auxiliá-lo para levar a morte a Hiyómisi, onde mora o culpado. Eles
inalam o pó mágico, tomam-se hekura. Turaewe diz:
- Espírito lua, Espírito lua! tei, tei... Estou me transformando,
estou mudando de natureza, eu sou outro. Meus filhos, vejam os
maus demonios rondando em torno de nós.
~le imita Koimawe, um falconídeo, grande comedor de almas:
- kakakaka ... Come! Come!
Urna crianc;a distraída aproxima-se. Alguém grita de longe:
- Vá embora, saia daí!
Turaewe ignora o incidente e pergunta:
-Onde mora Breiwe?
-Naquela direc;áo, rio acima, em Hiyómisi, respondem.
Mostram-lhe a direc;áo apontando. Enquanto isso, um xamá auxiliar tra~ um punhado de penas brancas, vermelhas e amarelas: é
um menino que eles váo matar. Turaewe reúne os que váo ajudá-lo
~. realizar seu projeto: o Espírito formiga vinte e quatro, o Espírito
cobra waroo, o Espírito escorpiáo: juntos eles atacaráo a crianc;a,
enquanto Koimawe lhe rouba a alma, para trazé-la a Karohi e entregá-la aos canibais.
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- Eis o Espírito escorpiáo!
- É um demonio, clama o coro dos xamás.
- Espírito lua, Espírito lua! Está chegand? a hora do banquete.
Os xamás póem-se a caminho. Os a~~nt~cimentos .q~e ~~cenam
em Karohi ocorrem realmente na casa in1miga, em H1yomisi, onde
os xamás acabaram de entrar sob forma imaterial. Um p~queno s~a
mat"ari viu a horda dos espíritos aproximando-se dele. E um bonito
menino. Ele suplica:
.
- Pai! Pai! Náo fac;a isso, náo me mate! Oh, meu pa1, leva-me
de volta para onde eu nasci!
.
.
É Turaewe que imita a voz. O menino percebeu que va1 morrer,
se protege com os brac;os, o terror é visível em seus olhos. Tudo
inútil: o Espírito escorpiáo enfia seu dardo mortal e os.h~k~ra atacara
em conjunto. O menino caí, morto, e o choro dos 1n1m1gos enche
a casa. A máe do menino se. desesp~ra :
, 1
- Meu filho, meu menino bonito! Acabam de mata-lo.
.
Breiwe, entre eles, percebe tudo. Toma sua droga para persegu1~
os agressores e recuperar a alma que estáo carregando. Mas Turaewe
tornou-se o Espírito porco-do-mato, arranha o solo apagando as pe- .
.
gadas e torna impossível a per~eguic;áo. ..
Os xamás voltam a Karoht. Turaewe ~nunc1a:
- O escorpiáo picou um menino nes~a alt~ra. Ele morreu.
Enquanto isso os demonios esperam 1mpac1ente°!"~nte que lhe~
seja entregue a alma prometida. Estáo pr.ese~tes Esp1,nto lua, Espirito urubu, Espírito gaviáo, o voraz Shak1nan: o hornvel ~rupo dos
devoradores. Bokorawe está deitado comas costas no chao, ele e?carna F.spírito lua; suas pernas estáo do?radas, os pés colados as
coxas, seu rosto é atravessado por um nctus medonho, os ~:nt~s
amostra, prontos para despedac;ar. No shabono aterrad?, um.~Ilencio
impressionante permite ouvir o ranger dos dentes. Koim~we chega,
finalmente com a alma e entrega a presa esperada. Entao comec;a
0 horroros~ banquete, acompanhado de ruídos sinis~ros e confus~s .
Quando terminam, os demonios váo titubeando ate ~ prac;a; estao
com soluc;os; despejam o sangue do menino, suas vei~s, ~eus oss~s
vermelhos de sangue , sua gordura , seus cabelos. O vomito abominável é embrulhado numa folha, escondida atrás da. casa. . .
Que o seu corac;áo fique em paz, Turaewe, seu f1lho foi.v1ng~d~,
vocé finalmente revidou o mal e o sofrimento que lhe hav1am infligido. Os devoradores de almas passaram, as lágrimas apagaram outras lágrimas.
161

•

TERCEIRA PARTE

Guerra e

alian~a

7. A

ca~ada

Chegou a esta~áo das visitas, das longas permanencias fora da
casa, das festas e das guerras; é a época das " águas baixas", e é
possível andar depressa num solo quase seco. Os ríos despejaram
suas cheias, os pantanos em geral· náo passam de modestas po~as
d'água esverdeadas em que pulula urna fauna prolífera. A pesca,
com veneno, flecha, arpáo ou vara é bem-sucedida. A ca~a é mais
fácil; os pássaros estáo namorando ou acompanhados dos filhotes,
e deixam-se enganar mais facilmente pela imita~áo dos gritos.
Em Karohi, as planta~óes sempre produzem muito; há grandes
quantidades de bananas de todos os tipos, papaias, tubérculos variados e , principalmente , belos frutos rasha, brilhantes, que caem em
cachos generosos. Por isso Kaómawe e Shimoreiwe convenceram
os hóspedes a prolongar sua estadía. Eles querem convidar os de
Hókanakawe para urna festa. Seráo bebidas as cinzas de Sistwe , um
"filho " morto pelos guerreiros de Mahekoto . Depois das festividades, dos ritos e do banquete funerário, todos os homens saudáveis
iráo juntos lan~ar urna expedi~áo para vingar o morto .
Essa guerra come~ou há vários anos, como de hábito, por causa
de urna mulher. Ohimi acabava de chegar a Wayabotorewe, com
seu marido e o irmáo mais velho dele. Havia muito tempo que ela
morava comos sogros, e desejava rever a máe e o irmáo . O reencontro foi feliz. Os visitantes foram bem acolhidos, os anfitrióes foram
ca~ar para eles, náo deixaram que lhes faltassem tabaco nem comida.
Ohimi tinha pendurado sua rede perto da rede da máe, que nao
se cansava de abra~ar seu filhinho. O marido tinha se colocado a
urna distancia respeitável da sogra, como convém: seus olhares náo
devem cruzar. Tudo ia as mil maravilhas, até o día em que o irmáo
do marido de Ohimi a atraiu para a ro~a para fazer amor. Náo era
a primeira vez que ele agia desse modo. Ela resistiu um pouco, por
formalidade , e depois cedeu. A ausencia simultanea dos dois foi notada pelo marido. Ele era geralmente tolerante -entre os yanomami ,
é admissível que um homem tenha acesso as mulheres de seus irmáos
- mas, naquele dia, provavelmente com o orgulho ferido porque
estava num grupo estrangeiro, feriu Ohimi no ombro quando ela

165

GUERRA E ALIAN<;A

O CÍRCULO DOS FOGOS

voltou. O irmáo de Ohimi náo estava lá, correram para informá-lo
do incidente e sua máe mandou dizer-lhe que devia defender
a irmá. Quando ele entrou na casa, já tinha enfiado sua melhor ponta.
Nao disse urna palavra. O cunhado estava de costas, ele o flechou
a queima-roupa. o ferimento foi fatal, o bambu tinha atravessado
os órgáos vitais, o sangue jorrou e o hornera morreu logo. Seu próprio
irmáo queimou-o na pra~a central, pilou os ossos e levou o pó embora
com ele. Os de Mahekoto viviam perto de lá. Quando ficaram sabendo do drama, apresentaram-se invocando seu parentesco com o morto, exigindo que lhes fosse entregue urna caba~a. Tinham fama de
corajosos e prometiam vingar o defunto; assim, seu pedido foi satisfeito. Passaram•se alguns meses e entáo, em Mahekoto, foi realizado
o rito da ingestáo dos ossos pilados. No dia seguinte, um grupo de
homens impacientes partiu em guerra. Ststwe foi pego de surpresa
e morto após um combate rápido, mas violento. Era um "filho"
para Kaómawe e Shimoreiwe, o que dá urna idéia dador de ambos.
Eles, por sua vez, conseguiram urna caba~a de cinzas e prometeram
castigar os culpados. Karohi entrava em guerra, o ciclo fatídico das
represálias, dos ataques e dos contra-ataques havia se desencadeado.
Quando a festa fica resolvida, dois mensageiros sao enviados
a Hókanakawe. Depois de quatro dias de ausencia, retornam: o convite foi aceito e os hóspedes logo estaráo a caminho de Karohi, cobrindo em etapas curtas a distancia que os separa. Os viajantes exibem alegremente o que trouxeram da visita: pontas lanceoladas, curare, um novelo de algodáo fiado recentemente, afrodisíacos e manaka, planta que torna as mulheres estéreis.
Sem demora, trazem da ro~a os cachos de banana-da-terra necessários para a festa. Kaómawe e Shimoreiwe prendem-nos e.m fileiras ao teto, um pouco adiante de seu fogo. Dentro de urna casa,
os cachos de banana-da-terra alinhados em amadurecimento sempre
indicam o lugar de um homem importante, influente nos assuntos
políticos da comunidade. Sáo os líderes de fac~óes, urna espécie de
pequenos chefes com autoridade apenas moral, mas bons oradores,
empreendedores, competentes em matéria de ca~a e de guerra e
que se encarregam da organiza~áo das ca~adas de longa dura~áo.
Também sao eles que fornecem o alimento vegetal que acompanha
a carne e preparam a compota de banana oferecida aos hóspedes.
Quando ocorrem visitas das comunidades aliadas, por ocasiáo de
rituais e festas, eles tem um papel económico de primeira impor166
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tancia, já que devem dispor de um excedente alimentar suficiente.
Suas ro~as sáo, por isso, duas ou tres vezes maiores do que as dos
outros. Eles dedicam-se preferencialmente á agricultura e deixam
aos mais jovens - filhos e genros - a tarefa de providenciar a carne
de cada dia; só participara das ca~adas de longa dura~áo se sua presen~a for indispensável. Os chefes tem, freqüentemente, várias mulheres, o que traz muitas vantagens. As mulheres ajudam nos afazeres
domésticos e na coleta na floresta, fabricara objetos que servem para
a troca, podem dar-lhes vários descen~entes, o qu: ~hes ix:rmit~r~
estabelecer urna rede complicada de ahan~as. O max1mo da hab1hdade consiste em conseguir esposas para seus filhos de modo que
o servi~o marital seja o mais breve possível e procurar para as filhas
genros que aceitera instalar-se definitivamente na com.unidade (as
vezes, para convence-los, dáo-lhes duas mulheres); com 1sso, engrossam a própria fa~áo, obtém noras e genros que participara nos trabalhos de interesse comum. A importancia desses chefes sem poder
de coer~áo depende exclusivamente do número de seus .seguidores
e pode ser reduzida a pó se um conflito ou urna discórdia provocarem
urna dissidencia ou urna deser~áo.
O ritual de ca~a heri come~a assim que os cachos sáo pendurados. Ao cair da noite, os rapazes e as crian~as maiores se juntam,
formando grupos de tres ou quatro pessoas com os bra~os dados,
que percorrem a periferia da pra~a central. Entáo um deles entoa
um canto, sempre curto, repetido imediatamente em coro pelos outros. De tempos em tempos, interrompem a caminhada para dan~ar
para frente e para trás. As melodías sáo belas, aP_esar da confusáo
das vozes e da desuniáo dos cantores. Cada comun1dade tem os seus
cantos herí; alguns estáo em voga, sáo conhecidos por todos e repetidos sem hesita~áo; outros acabam de ser inventados ou foram emprestados e sáo mal repetidos, os c~ntores saltara sílabas o~ p~lavras.
Esses cantos evocara coisas impregnadas de urna poes1a simples:
Os de Kóbari carregam sua sarabatana
apertada debaixo do bra~o . ·
Os Waika imitam o pássaro kirakirami,
como o pássaro kirakirami assobiam os Waika.
A arara balan~a a cauda
a longa cauda azul.
Chamaram a árvore da lua.
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O rabo da on~a se desenrola,
desenrola, desenrola.

A execu<;áo do herí é acompanhada de urna alegria esfuziante.
mil caretas e brincadeiras obscenas; as explosóes de gritos e risos
claros na noite seguem silencios e conversa<;óes prolongadas; depois
o canto recome<;a, inesperado. saltitante. fanhoso, irónico.
Há um bom tempo as ondas sucessivas de participantes rodam
e suas vozes crescem e decrescem sucessivamente. Em volta. todos
dormem, apesar do barulho. Ao passar na frente de sua família.
Hebewe faz rapidamente urna provisáo de bananas maduras, tirando-as do cacho acima de seu pai, e volta para junto dos companheiros.
Aí ele enche a boca de banana, mastiga, cospe-a nas máos e joga,
no rosto das mulheres que dormem. a substancia morna e pegajosa
como esperma. É o sinal para um desperdício generalizado; todos
os rapazes correm para pegar bananas, arrancadas furtivamente, ao
acaso. E as mulheres sáo cobertas de lan~amentos que visam especialmente as partes genitais, as nádegas e o rosto. As vezes urna delas
se enerva e atira ti<;óes ou brasas sobre urna sombra, que escapa
as gargalhadas, sumindo na escuridáo.
A brincadeira dura horas, entrecortada de cantos. Essa luta marca nao apenas o antagonismo entre borneos e mulheres, como também entre dia e noite, silencio e ruído; tem urna conota~áo sexual
evidente. O ritu~ que come~ou coma noite prossegue até o amanhecer. Quando os rapazes, exaustos de tanto cantar, rir, dan<;ar e correr.
váo para suas redes, sáo imediatamente substituídos pelas mo~as.
Etas tentam entáo revidar as afrontas que tiveram de suportar, no
momento em que seus rivais masculinos só querem descansar em
paz. Quando o dia está chegando, e ouvem-se os gritos discretos
dos primeiros pássaros, os rapazes por sua vez sucedem as mo~as
até o amanhecer.
Tres noites consecutivas repetem-se as mesmas sessóes noturnas, coma mesma anima~áo, e brincadeiras as vezes diferentes. Alguns já ficaram quase afónicos, os excessos já os deixaram roucos.
Os jovens, esgotados, recuperam de dia o sono que náo tiveram
a noite; assim, os dias parecem mais tranqüilos que de costume.
Enquanto isso, a cor das bananas mudou. passando do verdeescuro para tons mais amarelados. É hora de os ca<;adores partirem.
Na manhá da partida, Mabroma levanta-se bem antes do alvorecer para fazer os beijus para os ca<;adores. Ela prepara um cesto
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cheio. nao apenas para seus filhos, mas também para os outros ca<;adores, que daráo carne a Kaómawe. As mulheres tem de assumir
essas obriga<;óes suplementares que urna posi~áo de responsabilidade
acarreta . Espera-se de um líder que ele seja generoso e forne~ alimento as pessoas de sua fa~áo que lhe prestarem servi~s. Mabroma
é ativa e eficaz: mal raia odia e os beijus já estáo prontos, empilhados
num cesto trabalhado. Paira no ar um cheiro quente de mandioca
grelhada - promessa do banquete próximo.
Acima do fogo de Kaómawe estáo pendurados restos ósseos
de animais: cabe<;as de macacos e queixadas, esqueletos de pássaros,
carapa<;as de tatus, rabos.de jacarés e espinhas de peixes. Esses troféus
atestam a habilidade dos homens na ca~a. sáo um signo de prosperidade. Dizem: aquí, sempre há alguma coisa para ácompanhar as
bananas assadas. Esses ossos suspensos, empoeirados, pretos de fuligem, limpos pelas baratas noturnas, conjuram o infortúnio de virar
sina, isto é, mau atirador e mau ca<;ador. Gra<;as a eles, os animais
náo fogem do ca<;ador, o que aconteceria, em compensa<;áo, se fossem jogados fora . Sáo as mulheres que os penduram , sáo etas.que
herdam cabe<;as para chupar, rabos, ossos. Quando se vai para urna
outra casa. esses pacotes de ossos váo junto. Só se desfazem deles
quando come~am a ocupar muito espa~o, ou para substituí-los, e
entáo sáo amontoados num cesto que é jogado atrás da casa,
sobre os restos domésticos. Quando um homem morre, queimam
com ele na pira os troféus de ca~a que lhe pertencem.
Mabroma se permite um momento de descanso. Seus olhos distraídos voltam-se para o pacote de ossos pendurado a seu lado, e,
instintivamente, sobem como cipó até o ponto em que está amarrado
no teto. Aí ve urna espécie de lagarto com ventosas nos dedos, colado
numa folha seca. Por um instante ela se apavora, depois recupera
o autocontrole e avisa o marido e os filhos, que se afastam prudentemente. Dizem que esse animal introduz-se no corpo pela abertura
do anus. Hebewe mata-o com um dardo de casca de palmeira.
Nesse meio tempo, Remaema foi levar para Ebrewe o cesto
de beiju. Os ca~adores verificam mais urna vez com um olho fechado
se as flechas estáo bem retas. se estáo levando todo o necessário
- pontas suplementares, fragmentos de ossos longos, resina e fós~o
ros. Experimentam mais urna vez a solidez das al<;as e das corre1as
que prendem e fecham o carcás.
Ebrewe dá o sinal da partida. Atravessam o río numa canoa
ruim , e entáo come~am sua longa marcha na floresta. .
.
No caminho, os ca~adores matam urna arara e alguns Japacanms.
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Chegando a seu objetivo pré-fixado, Ebrewe escolhe um bom lugar
para o acampamento, a beira de um riacho de água clara. Depois
cada um trabalha na construc;ao de seu abrigo. Em meia hora, as
cabanas de teto trapezoidal sao levantadas e cobertas de folhas ketiba,
parecidas com folhas de bananeiras. Ebrewe monta apenas a estrutura de seu abrigo - tres colunas que sustentam o teto - e confia
ao jovem Fama a tarefa de colocar a cobertura vegetal. Os alimentos
sáo colocados sobos abrigos, a madeira vai se amontoando, os fogos
ardero e urna fumac;a leve e azulada infiltra-se em nuvens diáfanas
sobas copas das árvores. Larvas grandes sao cozidas dentro de folhas
e pássaros estáo fervendo; é a última vez durante a cac;ada em que
os homens comeráo carne: seria urna desonra se eles tocassem nos
animais mortos para se alimentarem; só lhes sáo permitidos os insetos, os batráquios e as entranhas de certos animais.
Pouco antes do anoitecer, os jovens constroem nas proximidades
urna espécie de moquém, sobre o qual colocam fragmentos dos ninhos de cupins, negros e enrugados, em forma de ovo, que ficam
pendurados nos troncos das árvores. Esses blocos empilhados representam, dizem, os futuros pedac;os de carne que logo estaráo sobre
o moquém. Com esse gesto propiciatório. garante-se cac;a em abundancia.
Moriwe e Kremoanawe ficam juntos no mesmo abrigo. Enquanto cozinham sua comida, Moriwe conta urna lembranc;a de juventude:
-Eu ainda era um menino, do tamanho de Tiyetirawe. Tinha
ido com meu pai para urna cac;ada como esta. Meu pai ficou doente.
seus testículos comec;aram a inchar, ficaram deste tamanho e ele
nao podía mais cac;ar. Ele tinha "'testículos tatu gigante" (nat''eki
wakabi). e doía tanto que resolveu voltar para casa. Partimos; eu
ia na frente. e meu pai me seguía, apoiado num bastáo. Nosso cáo
girava em volta e distanciava-se cada vez mais-tinha farejado algo.
De repente, comec;ou a latir; tinha encontrado um tamanduá enfiado
num tronco oco. A idéia de que havia cac;a perto de nós fez meu
pai comec;ar a correr, apesar dador. Dizia: "O cáo encontrou algum
animal. Vamos ver!" Chegamos a árvore; foi preciso abrir o tronco
com um facáo para chegar ao bicho. e meu pai comec;ou a bater
com todas as forc;as. gemendo. Quando o tamanduá morreu. arrancamos urna faixa de casca e eu o carreguei. Chegamos diante do
rio que devíamos atravessar equilibrando-nos sobre um tronco de
árvore; era um jenipapeiro caído e o tronco tinha ficado escorregadio
por causa da umidade. Eu náo tomei cuidado, derrapei e caí na água.
O rio era fundo naquele lugar, e afundei muito como bicho morto.
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que náo tinha soltado. Eu nao percebi, mas meu pai me disse mais
tarde que demorei bastante a reaparecer; ele tinha ficado com medo.
Moriwe ri quando lembra a cara do pai, contorcida pela angústia.
Eles mastigam suas larvas e beijus. Depois adormecem rápido, cansados das noites que passaram brincando. danc;ando e cantando.
Nao faltava muito para amanhecer quando ouviram ruídos estranhos a beira do caminho. No início, era urna batida seca, como o
ruído da corda do arco quando bate na armac;áo. Depois, assobios, .
como os que os yanomami dao para chamar uns aos outros. Os que
escutaram sacodem os outros e dizem em voz baixa:
- Acordem, fomos seguidos por guerreiros inimigos, eles estáo
emboscados no caminho.
As pressas, extinguem as brasas e sopram sobre as chamas para
apagá-las. Na escuridao, tateiam buscando as armas e depois mergulham silenciosamente na floresta. Para evitar cair numa armadilha,
formam duas filas que avanc;am paralelamente no meio da floresta,
urna de cada lado do caminho. Avanc;am várias centenas de metros
e váo dar no caminho. Entáo constatam que ainda está coberto de
teias de aranha. Com os tic;óes que carregam, examinam o solo e
nao encontram nada. Ninguém passou por ali; eles se tranqüilizam
e voltam ao acampamento pelo caminho. Os fogos ardem novamente, eles se aquecem e dizem:
- Era urna alma que rondava por aí.
É preciso sempre tomar cuidado com as almas. Algumas sáo
totalmente inofensivas. Outras, ao contrário, pegam o "centro vital"
das pessoas para que elas morram, ou entáo aproximam-se sub-repticiamente enquanto elas andam, dáo-lhes urna joelhada nos rins e
as quebram ao meio. Perto de Tayari, do outro lado do Orenoco,
vive urna alma táo feroz que todos evitam o lugar onde mora.
Como o día se aproxima, diluem na água frutos de palmeira
e obtem urna sopa rala para comer com mandioca ou banana assada.
Os que querem ir pescar náo preparam urna pitada de tabaco, conservam a antiga. Quem está com urna recém-preparada volta certamente
de máos vazias, os peixes náo morde"m. Para cac;ar, certas atitudes
sao desaconselháveis. Dizer o nome dos animais que estáo sendo
perseguidos ou apontar em sua direc;áo faz com que desaparec;am.
Logo depois de defecar. só encontram tocas de ta tu abandonadas.
Os mu tu ns voam e náo podem mais ser encontrados se alguém peidar.
Tudo aconteceu como se houvesse urna relac;áo de equivalencia entre
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o reto e 'l toca do tatu, e o peido é assimilado ao vóo do pássaro.
Essa rela<;ao que os índios estabelecem entre ca<;a e excrec;ao aparece
também em relac;ao aos porcos-do-mato; e apresenta semelhanc;as
com a relac;áo estabclecida . num outro plano . entre copula<;áo e alimentac;ao.
Na alvorada é dado o sinal de partida . A floresta ainda está
escura , teias de aranha dificultam a passagem e os ramos molhados
pousam dedos fríos sobre corpos arrepiados. Ebrewe anda na frente,
num itinerário mal demarcado, um ..caminho de cac;a". Os ca<;adores
andam por um bom tempo e entao fazem urna pausa; sentam-se.
conversam, e d~pois separam-se em tres grupos, cada um seguindo
urna dire<;áo diferente; cada unidade é composta de tres a cinco pessoas, solidárias durante todo o dia. Antes de partir. os homens "fecham o caminho" que seguem quebrando alguns galhos e colocando-os no chao; desse modo esperam reter os animais dentro da área
que agora iráo vasculhar.
Moriwe acompanha Ebrewe e dois outros ca<;adores. Logo eles
encontram pegadas ainda frescas de um bando de porcos-do-mato.
Sem demora, come<;am a perseguí-los. Ebrewe pega urna bola
de tintura marrom embrulhada numa folha e pinta os ombros e o
peito: é preciso estar bonito e cheirar bem para ca<;ar porcos. Os
caes atrapalham, sáo caes inúteis indisciplinados, que correm em
todas as dire<;óes,' latem sem razao e nao respondem aos chamados
dos donos. Podem até afugentar os porcos quando se aproximarem .
Porém, depois de alguma hesita<;ao , resolvem ficar com eles.
A pista é mais ou menos clara, dependendo do "tipo de solo
e da umidade. Seguir o rastro de porcos-do-mato é um exercício
que exige muita aten<;áo e habilidade. Os animais as vezes formam
urna longa fila , e deixam na terra um verdadeiro sulco; mas as vezes
dividem-se em vários grupos e as pegadas sáo menos nítidas, ou se
espalham a procura de comida e revolvem todo o solo; entáo é preciso
encontrar o lugar em que voltam a se encontrar. O bando pode andar
em linha reta, mas também pode andar em meandros, quase voltar
ao ponto de partida e embaralhar as pegadas; e há ocasióes em
que simplesmente volta para trás pelo mesmo caminho. Os cac;adores
que seguem urna pista podem se perder, gastar instantes preciosos
procurando o " rio abaixo" e, quando encontram. as marcas tornamse táo leves que é preciso decifrar o solo passo a passo. Entáo os
perseguidores se dipersam para desvendar mais facilmente a confusáo
e gritam para se encontrarem novamente.
A cac;a aos porcos-do-mato é sempre marcada de incertezas.
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As vezes o bando avanc;a tao depressa que é impossível alcanc;á-los;
as vezes anda lentamente, parece estar passeando, os animais nao
tem medo. os cac;adores podem se aproximar e matá-los facilmente.
Mas há também vezes em que eles atacam os perseguidores, matam
os cáes , e entao a única saída é abandonar arcos e flechas precitadamente e buscar refúgio no alto de urna árvore, e que seja grande,
porque os animais, furiosos, roem a madeira com seus dentes.
Os bandos de porcos aparecem e desaparecem ciclicamente, sáo
um elemento de temporalidade . Quando a presenc;a de um é anunciada, os yanomami clizem: "Os porcos-do-mato vieram constatar
que os humanos cresceram bastante: verificam se as crianc;as viraram
adolescentes e se os adolescentes viraram adultos."
Em se tratando de bons ca<;adores de porcos, dizem: "O bra<;o
deles tem valor de porco-do-mato" (be boko no warebi); e, se conseguem matar muitos porcos, diz-se que é porque sáo generosos para
comos animais, e lhes oferecem bastóes de orelha: os porcos respondem a oferta de um bem eminentemente cultural por parte dos ca<;adores oferecendo-se como ca<;a. Dizem que um mau ca<;ador, ao
contrário, é avarento em rela<;áo aos porcos.
Para ca<;ar esses animais é indipensável um mínimo de coopera<;áo entre os cac;adores. Investir sobre um bando individualmente
é contrário ao código moral. O que percebe pegadas frescas ou ve
os bichos nao de ve se fazer notar' tem de voltar as pressas para
casa e prevenir os companheiros. Quando chega, usa urna fórmula
consagrada, num tom determinado: "Eu vi guerreiros" ou "Avistei
yanomamis". Todos sabem imediatamente de que se trata. Se, por
descuido, ele dissesse: "Vi porcos-do-mato", o bando desapareceria
como fuma<;a. Nunca se diz o nome da coisa desejada, porque isso
a faz desaparecer. Os ca<;adores seguem as pegadas, localizam o bando, aproximam-se e atacam. O m~lhor ca<;ador vaina frente e lanera
a primeira flecha, enquanto os outros colocam-se no centro do grupo
formado pelos animais e os flecham enquanto eles retrocedem.
Quando saem em debandada, é cada um por si. De qualquer modo,
cada ca<;ador apropria-se dos porcos que mata.
Ebrewe e seus companheiros sáo levados cada vez mais longe .
As vezes, acham que estáo perto dos animais, cujas pegadas estáo
ainda molhadas ao saírem dos riachos. Entáo falam baixinho, náo
urinam e náo peidam, para evitar que os porcos percebam sua presen<;a.
Enquanto andam, um deles encontra mel; eles param e discutem
sobre o que convém fazer . O sol já está muito baixo, e estáo perdendo
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as esperan~as, já que as pegadas nao parecem tao recentes quanto
antes. e talvez tenham seguido urna pista falsa. Uns sao da opiniao
que devem seguir em frente, mas, nesse caso, terao de dormir na
floresta e eles nao tem redes e, principalmente. nao tem comida.
Ninguém tem vontade de jejuar e, assim, os partidários do retorno
vencem facilmente: "Vamos comer mel e voltar ao acampamento".
dizem.
As abelhas yoi zunem ; a colméia é numa árvore oca. Levantam
urna plataforma e aumentam a abertura para extrair os favos. Centenas de abelhas amarelas, furiosas, lan~am-se sobre os cabelos e os
pelos pubianos. mordendo-os vorazmente. Rapidamente, conseguem arrancar o ninho, e os favos transbordando de mel dourado
sao colocados sobre um monte de folhas. Dedos ávidos mergulham
no mel. as línguas estalam deliciadas. Moriwe foi buscar água num
córrego e o mel é diluído em folhas grandes, dobradas nas extremidades. que servem de recipientes. Depois de urna longa persegui~~o,
essa bebida perfumada renova as for~as.
Já é noite quando chegam ao acampamento, exaustos e esfomeados . Trazem-lhes banana assada, larvas e cajus. Hebewe vai rondar
o moquém, mas só encontra alguns passarinhos. Esse primeiro día
nao foi muito animador.
No día seguinte, Hebcwe, Ebrewe, Frerema e Kremoanawe partem juntos, após a frugal refei~ao matinal. Descem o riacho que
corre perto do acampamento. Dalia pouco matam um mutum . Com
urna ponta afiada como urna faca, Ebrewe corta na cabe~a do pássaro
urna faixa de pele que sai do bico, passa ao longo dos olhos e termina
na base do pesco~o: urna vez seca, essa faixa servirá para fazer urna
bra~adeira. Entao arranca as penas das asas, com as quais se faz
a empenagem das flechas, e prende as penas do rabo na terra, de
pé e alinhadas, para que testemunhem sua perícia como ca~ador.
Enquanto isso, Hebewe, sozinho, aproximou-se de urna lagoa.
Por um momento fica parado na borda, observando os peixes que
se agitam. Flecha uns e arpoa outros. Entáo póe o arco de lado,
desee na água e ataca como facao. Distraído coma matan~a, náo
ve que , ao afastar-se da borda, ele se aproxima de um buraco infestado de peixes-elétricos. Urna violenta descarga elétrica sobe pela

Quando se de pena um mutum. fincam-se no
solo as penas das asas, que servem para
fazer a empenagem das fle chas
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lamina do facáo , ele grita e larga o instrumento, mas seus pés ficam
presos numa raiz imersa e ele trope~a . Vai cair, está rodeado de
peixes-elétricos e fica com medo de se afogar. Entáo, usando toda
a energía que lhe resta, lan~a-se para a borda e finalmente chega ,
sem fólego, tremendo do choque, do esfon;o e do frio . Os outros.
que ouviram seus gritos, chegam:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por peixes-elétricos.
- Pensamos que urna on~a esta va comen do vocé .
Da beira, lan~am flechas sobre os peixes ondulantes, parecidos
com enguias. Hebewe embrulha seus peixes em silencio, ainda impressionado como perigo que correu .
O riacho que seguem está, nesse ponto, atravessado de árvores
mortas e galhos; para avan~ar, tem de abrir caminho no meio de
urna mata especialmente densa. Ebrewe parece inquieto e pergunta:
-Náo é perto daqui que mora o monstro rahara?
- Náo, responde Frérema, ele fica bem mais rio acima.
Os rahara, enormes monstros aquáticos, engolemos que se aproximam e saem para devorar os imprudentes que pronunciam seu
nome nas proximidades do buraco profundo em que moram . Frérema
está enganado , o lugar onde se diz que o bicho fica é bem perto
dali. Eles sentam-se um pouco, falam dos rahara, mas, por prudencia,
já que estáo a beira da água, náo pronunciam o nome do monstro,
dizem "o bicho" .
-Vou continuar descendo o rio , declara Frérema.
Os outros o seguem, andando na beira. Chegam perto do rahara,
e é Hebewe, que já esteve nesse lugar com o pai, o primeiro a se
dar conta disso. Eles váo atravessar o rio sobre um enorme tronco
caído . Ao redor estende-se um charco de antas. coberto de pegadas
e de pistas que os grandes herbívoros seguem para vir comer terra .
O mau pressentimento e o medo de Hebewe aumentam a medida
que vai reconhecendo o lugar. Pensa: "É aquí mesmo, o monstro
mora aqui. '' Ele vai avisar os outros quando Frérema, que continua
na frente , recua repentinamente . Faz sinal para que se agachem e,
em voz baixa, previne do perigo:
-Ele está aí, é aquí que ele mora. Náo avancem, fiquem onde
estáo.
Todos recuam e sentam a urna distancia considerável.
- Ele náo vai atacar, estamos longe demais dele. diz Ebrewe .
- Eu estava justamente pensando que ele estava aí. diz Hebewe .
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- Eu vou lá olhar. diz Frérema, curioso.
Ele avan~a engatinhando. Nesse momento, dois mutuos pousam
perto deles. Ebrewe diz :
- Sáo os mascotes do "bicho". Ele os usa para nos atrair. Esses
mutuos sempre pousam acima da lagoa em que se esconde o monstro.
lsso é o que eles dizem, mas náo podem evitar matar um dos
pássaros. O outro foge , e Frérema explica a Hebewe enquanto eles
váo embora:
- Quando os rahara estáo amigáveis, eles fazem urna espécie
de estalo ; senáo, quando tém más inten~óes, ficam quietos, para
pegar de surpresa os imprudentes que se aproximara. Os rahara sempre tém mascotes por perto. muitas vezes sáo catingueiros.
Enquanto andam, Frérema percebe urna cobra venenosa enrolada sob um monte de folhas. Um golpe preciso de seu facáo atinge
a cabe~a do animal que , agonizante, balan~a a cauda escamada. Frérema apóia-se numa raiz grossa para arrancar as presas venenosas
e depois embrulha a cabe~a para náo se sujar com o sangue que
escorre . A cobra náo vai ser moqueada, servirá de comida para os
ca~adores, a noite. Durante urna ca~ada longa, só se moqueiam as
grandes cobras: jibóias e sucuris.
Mais adiante, os ca~adores encontram urina de um bando de
bugios, e cheiram para ter certeza de que é recente. Procuram nas
redondezas, prestam aten~áo aos ruídos da floresta, sobem nas árvores, mas nada indica a localiza~áo dos animais. Provavelmente já
estáo fora de alcance: pararam nesse lugar e depois foram saltando
de galho em galho, numa dire~áo desconhecida.
Desanimados com a falta de ca~á, os home ns retomam sua marcha interminável. Já estáo cansados e com fome . Kreril.9anawe preferiu desistir, e deu meia volta para retornar ao acampamento.
Entáo recuperam a confian~a: <liante deles, alinham-se as pegadas bem nítidas e recentes de urna anta. Acham que foram feítas
de manhá e esperam encontrar a anta nas proximidades, dormindo
no cháo enquanto espera a noite . De repente, ouvem urna agita~áo
de galhos, folhas amassadas e rasgadas: um cáo acaba de localizar
a anta, que se lan~ou numa fuga desesperada. Todos come~am a
correr o mais rápido que podem pela floresta . Os espinhos se fincam
nos pés descal~os, os cipós quase quebram as flechas , eles trope~am
em raízes. Orientam-se pelos latidos do cáo; o cheiro forte e duradouro do suor da anta impregna o caminho. Quando alcan~am o
cáo, ele está parado <liante de um tronco no qual se escondeu um
caititu. Enquanto perseguía a anta, o cáo encontrou o caititu e come177
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a seguí-lo, abandonando a prime ira presa. Os ca~adores ficam
desconsolados, insultam o cáo, mas matam o caititu.
O outro grupo teve mais sorte e voltou com urna anta. Quando
todos se reencontram no acampamento, resolvem que é preciso construir um moquém maior, mais forte, para colocar os peda~os de carne
fresca. Os adolescentes trazem nos ombros grossas toras, acende-se
o fogo; por cima da anta, colocam a ca~a pequena: pássaros, macacos,
pacas, quatis e tatus. Apesar do cansa~o e da fome, um ar de festa
anima os rostos nessa noite. Sob os abrigos, penduraram bananas
verdes, nas quais fincaram penas dos papagaios mortos, para que
"se curem" de terem sido machucadas; serviráo para os adere~o·s.
As penas do rabo da arara sáo cuidadosamente embrulhadas. Elas
servíráo para a dan~a e apresenta~áo, durante a festa. Todos já estao
pensando na aparencia.
Contudo, já é hora de terminar a ca~ada. Os ca~adores vasculham a floresta há cinco días e as reservas de alimento estáo no fim
-náo há mais nenhum beiju e apenas algumas banarias. Para aplacar
a fome, eles foram pegar palmito. mas esse alimento das horas extremas só incha a barriga, sem nunca dar aquela agradável sensa~áo
de satisfa~ao. Apesar da falta de comida. eles terao de esperar mais
um dia, até que os peda~os da anta estejam bem moqueados. E
é triste saber que eles estáo com fome, <liante desse monte de carne
da qual náo tiram nem um pedacinho, de medo da desonra.
No dia seguinte, tudo é feíto mais lentamente .e os ca~adores
se póem a caminho mais tarde do que de costume, náo por vontade,
mas por dever, já que náo convém que os ca~adores fiquem sem
fazer nada no acampamento, mesmo que haja carne suficiente. Antes
de partir, Ebrewe ati~a o fogo e diz:
-Alma, alma, voce vai ficar soprando o fogo.
Essa fórmula deve ser pronunciada quando se abandona o mo~
quém, antes de sair. Urna frase cheia de ironía cruel para com a
alma, que erra perpetuamente pela floresta tremendo de frío porque
náo possui o fogo.
Quando voltam ao acampamento, no final da tarde, descobrem,
perto de suas cabanas. um macaco caído no cháo, ainda vivo, mas
incapaz de se mexer. Ele está doente, decerto, e caiu ali, sem for~as
para continuar dando seus saltos. Os jovens o pegam e o mostram
aos mais velhos, que o examinam. o animal nao mostra sinais de
nenhum ferimento. Dizem que ele é órihiyé, e que é um mau pressá178
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gio. Yanomami morreram porque consumiram imprudentemente
a carne desses bichos. Os animais órihiyé sáo na realidade estratagemas empregados pelos inimigos para tentar os desavisados. Quand~ os .gu~r.reiros encontram um animal órihiyé durante urna expedi~ao, significa que correm perigo; é um presságio dos mais funestos
e eles dáo meia-volta imediatamente. Aí os ca~adores lembram-s~
de que, de manhá, enquanto perseguiam um bando de japacanins
ac~aram que tinham ouvido vozes estranhas e que, várias vezes, 0
gnto rauco dos pássaros kóbari ecoou a sua passagem - outro sinal
d~s~av?rável. Talvez estejam senda espionados por guerreiros ou
fe1ttce1ros. Come<;am a ficar preocupados e, para se protegerem,
cerc~m o acampame~to com urna cerca de ramos. Mas um jovem
cora1oso resolve partir, de qualquer modo, para ca~ar inambu. Dizem-lhe:
-Tome cuidado comos inimigos, náo ande pelo caminho ande
pelo meio da mata!
'
· A um jovenzinho que se aproxima do macaco para observá-lo
ordenam:
-Vá embora, fique longe dele, é perigoso!
Mas o desejo que os jovens tem de brincar de causar dor é
mais forte do que a amea<;a que paira sobre eles. Juntam-se em torno
do pobre animal, rindo, causam-lhe milhares de ferimentos, enfiam
os dedos nas feridas e varetas nos olhos. E o macaco morre aos
poucos. A cada contorsáo, eles se animam e· riem.
Anoiteceu. O trovao ressoa ao longe. Frérema cobre o moquém
~º?1. folhas gr~ndes para proteger a carne seca. Nao é urna precau~ao
i~uttl: logo cai a tempestade e os galhos, rompidos por urna ventania
violenta, despencam sobre os frágeis abrigos.
Antes mesmo de amanhecer, a carne moqueada é repartida entre os carregadores, embrulhada em folhas e amarrada com faixas
f~rtes. Os pacotes, volumosos e pesados, sáo transportados com a
a1uda de urna correia frontal. A reparti~áo das partes e a esco1ha
dos que as levam seguem regras estritas: Kaómawe e Shimoreiwe
sao. os organizadores da festa e, assim sendo, recebem os peda<;os
ma1ores, que serao carregados por seus filhos e genros até a casa.
Os outros ca~adores ficarao apenas comos tucanos, araras, papagaios
e outros animais menores.
Ape~ar da carga .. o retorno é rápido - todos tem pressa de
chegar. Antes de atravessar o fÍO das chuvas", lavam-se e prendem
44
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penas em seus bastóes de orelha. A pra<ra central é atravessada num
passo acelerado, sem urna palavra, sem desviar o olhar. Quando
chegam aos seus fogos, os ca<radores penduram suas redes e instalam-se imediatamente.
Enquanto isso, rostos curiosos avaliaram a quantidade de ca<ra
pelo número e tamanho dos pacotes. Sem perda de tempo, as mulheres amolecem tabaco em caba<ras, passam-no pela cinza ardente, formam o rolo apertando as folhas com a palma das máos e o oferecem
ao irmáo, ao filho ou ao marido que acabou de voltar. Náo demora
muito para que eles desembrulhem os pacotes e amarrem cada pe<ra
de carne acima dos fogos, onde se conservará seca e protegida das
moscas. Todos fazem suposi<róes sobre a anta, se é gorda ou nao,
e só de pensar na gordura a água vem a boca.
Kaómawe distribuí a compota de banana assim que fica pronta
e manda a filha levar as por<róes. A droga já está reduzida a pó
fino e formam-se os grupos para_inalá-la; muitos iráo vomitar em
seguida o que acabaram de comer.
Agachado perto da rede em que descansa Ebrewe, Kaómawe
informa-o sobre um acontecimento importante:
- Durante sua ausencia, veio um visitante de Batanawe, pai
da "máe de minha filha", o velho de barba e cabelos brancos. Batanawe e Mahekoto fizeram um ataque conjunto contra Hasubiwe.
Os guerreiros já estavam perto da casa inimiga quando foram surpreendidos por um grupo que voltava da ro<ra. Voaram algumas flechas, mas nenhuma atingiu o objetivo. Como tinham sido descob~rtos, os guerreiros de Batanawe pensaram em desistir e ~oltar para
casa, já que era muito arriscado atacar inimigos que sab1am de sua
presen<ra. Mas mudaram de idéia e fizeram um grande desvío para
lan<rar suas flechas por cima do teto. Homens de Hasubiwe saíram
sem ser vistos, foram se emboscar a margem do Orenoco, num lugar
em que achavam que seus atacantes passariam. Os guerreiros realmente caíram na armadilha. As flechas vinharn de todas as partes, todos
corriam perigo de vida, e um guerreiro de Batanawe gritou: "Corram
depressa e ultrapassem-nos, senáo todos seremos ruortos!" Urna parte dos homens de Batanawe conseguiu entáo passar pelos de Hasubiwe - na passagem, urn deles quebrou urna flecha apontada contra
ele - , e os outros ficaram onde estavarn, esconderam-se atrás das
árvores. Os homens de Hasubiwe ficaram cercados pelos inirnigos
e e ncurralados pelo rio. A preocupa<ráo era visível em seus rostos
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enegrecidos, eles se perguntavam: "O que nós vamos fazer?" As
flechas corne<ravarn a cair a sua volta, urn deles teve um ferimento
profundo no ombro. Eles náo tinham outra saída, saltaram no Orenoco e foram levados pela corrente. Um homem de Mahekoto, temerário, lan<rou-se atrás deles a nado, pensando que poderia agarrar
um adversário, mas os fujóes picaram-no com flechas e ele teve de
voltar, e ficou furioso comos cortes que tinham feíto. Os de Batanawe
come<raram entáo a correr ao longo da margem, da qual os de Hasubiwe náo se afastavam, maus nadadores que sáo. Um guerreiro de
Mahekoto tinha um fuzil, presente de um missionário; atirou e atingiu
um nadador na cabe<ra. De longe, viram que seu rosto inundou-se
de sangue. Outros pularam na água e, protegidos pelos companheiros, trouxeram o ferido até a margem. Todos fizeram um círculo
em torno dele, enfiaram pon tas de flechas, furaram-lhe os olhos com
a ponta de um arco, empurraram na boca bastóes que lhe atravessaram as bochechas. O adversário sabia que ia morrer, mas era um
bravo, um waitheri, debatía-se e tentava revidar. Entáo o crivaram
de_ flechas e, finalmente, fincaram arcos em sua garganta e em seu
pe1to. Antes de terminar, o visitante acrescentou: " Nós tínhamos
praticamente parado de atacá-los, mas, agora, vamos recome<rar a
guerra. Vamos fazer com que eles fujam para longe de nós. ,,
- Os de Hasubiwe náo sáo covardes, eles iráo se vingar, diz
Ebrewe.
passado, já mataram muitos de seus inimigos.
Ano1teceu. Um rapaz pega urna mulher que náo é sua; ela nao
quer ceder, agarra-se as redes e se debate. Na briga, derrubam sem
querer urn cozido de carne que Hoashimokawe estava guardando
para o jan_tar. Ele se irrita e, para se vingar, avisa o marido, que
pula em cima do rapaz e lhe dá fortes pauladas na cabe<ra. Dois
grupos formam-se imediatamente, um que defende o rapaz, outro
que ati<ra o marido. Todo mundo grita e se agita em torno deles.
Jovens e adolescentes fazem urna barulheira, sacodem bordunas, embora nao fa<ram parte da brig'a, só por bravata. Outros carregam
ped~<rº.~ de cana como se fossem armas. Hebewe chega perto de
Monwe, que carrega um machado. Ele ri e pergunta:
- o que voce está fazendo com isso?
- Náo encontrei nenhuma borduna, peguei o machado para
náo vir de máos vazias.
Enquanto isso Shimoreiwe circula para tentar separar os combatentes, repetindo sem parar:
-Váo embora, circulem!
Ninguém escuta. Mulheres furiosas mandam o rapaz revidar os
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golpes, mas ele está tonto, náo escuta e mal consegue andar; o sangue
cobre seu rosto e seu peito. Urna mulher aparece e coloca um~ borduna em suas maos, que ele quase náo consegue segurar. E gnt~:
-Vingue-se! Ora, vingue-se! Revide os golpes que voce recebeu!
Rabema e Mamikiyima se encaram, ambos esticam os bra~os
com longas bordunas e preparara-se para atacar. R~ina urna confu~ao
total. Hebewe , excitado, grita com os outros e d1z qual9ue~ ~01~a.
só para fazer barulho e mostrar .~ora~em, com um sornso iron1co
no canto dos lábios. Kremoanawe se d1verte.
Quando o tom baixa, alguns voltam para suas redes. Logo-o
ferido volta para seu fogo. Kremoanawe vem enxugar o sangue que
ainda corre e limpar a pele com urna vareta. No couro cabeludo
há urna longa fenda, com outro ferimento menor .d e cada lado. Kremoanawe tira os cabelos grudados com um p~uz1nho. As. mulhere~
ainda estao gritando, mas o risco de urna bnga generalizada esta
afastado.
Pela última vez, os jovens realizam o rito heri de ca~a, dessa
vez sem as brincadeiras habituais. Durante a ausencia dos ca~adores,
as mulheres, sozinhas, tinham-no executado ao cair da noite.

8. O pacto

Durante a ca~ada . os visitantes percorreram o trajelo que os
separa va de Karohi. As mulheres carregando pesadas bagagens com
utensílios domésticos e bananas-da-terra verdes, comas crian~as pequenas andando ao seu lado ou colocadas sobre os cestos. Agora
os hóspedes estao acampados na floresta, perto de Karohi, esperando
que o convite oficial, o teshomomou, lhes se ja feíto, para entáo entrar
na casa dos anfitrióes e participar da festa e dos rituais.
O acampamento provisório dos de Hókanawe - esse é o nome
de seu shabono, instalado bem no alto da montanha de mesmo nome
- é composto de urnas oitenta pessoas. Os abrigos, de base triangular, foram construídos em círculo, no meio da floresta . O mato do
centro foi cortado e jogado para o exterior. Em torno do acampamento foi feíta urna cerca de galhos plantados no solo e amarrados
com cipó, para protege-lo dos guerreiros, dos feiticeiros que •'sopram" seus venenos e das almas penadas que roubam almas. Para
que a cobertura do teto dure mais tempo e nao deixe passar a água,
escolherem as folhas myóma em vez das costumeiras ketiba, que
se estragam com muita facilidade.
O sol da manha corta a floresta em raios oblíquos que atingem
as cabanas com sua luminosidade ofuscante. Soba barra transversal
dos abrigos, bem em evidencia. esticaram peda~os de pano vermelho,
mostras da riqueza em bens e da generosidade do grupo ao mesmo
tempo.
O lugar é infestado de biriguis. e as pessoas passam o tempo todo
batendo nas costas e nas laterais para afastá-los. O tormento só pára
a noite.
Nessa manha. como a provisao de bananas e bananas-da-terra
está quase no fim , as mulheres vao pedir mais em Karohi. Junto
com elas ~ vao algumas meninas e meninos pequenos. Na casa dos
anfitrióes, deitam-se nas redes dos parentes. para conversar. Recebem bananas maduras e as crian~as brincam na pra~a central. Depois
de muita conversa, os homens de Karohi pegam seus facóes e vao
para a ro~a. seguidos pelas visitantes com seus cestos. Nas planta~óes,
derrubam as bananeiras necessárias e as mulheres arrancara os ca183
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chos, guardando-os cuidadosamente nos cestos. Antes de irem embora, exigem também bananas maduras, e as colocam por cima de tudo.
E partero, muito carregadas. Cada urna leva nas costas uns trinta
quilos. As crian9as também carregam um pouco, com a ajuda de
urna al9a que lhes aperta a testa. Humoama está menstruada e, enquanto anda, o sangue escorre ao longo de suas pernas e mistura-se
ao suor. Param no riacho para tomar um banho. Quando chegam
lá, sáo cobertas de iranias dos adolescentes, que perguntam a etas
com quem fizeram amor, e sáo cercadas por um enxame de parentes
gulosos que brigam pelas bananas maduras.
Humoama dá urna fruta ao filho; o mais velho aparece e a arranca das máos do pequeno, que come9a a chorar, fica no meio do
caminho berrando e esfregando os olhos, sem dar aten9áo as vozes
que lhe dizem para se afastar. O mais velho, para provocá-lo, agacha
na frente dele e come~a a comer a banana ruidosamente, e rindo.
A máe, para acalmar o filho, pega urna outra banana e estende o
bra~o para dá-la a ele, mas o menino faz de conta que nao está
vendo. Ela repete pelo menos dez vezes:
-Tome, pegue esta banana, ela é sua.
Sua paciencia é digna de elogios. Finalmente, com gesto raivoso,
o menino arranca a banana das máos da máe e come~a a descascá-la,
sem nem olhar para ela.
Nesse meio tempo, Sheyerewe foi ca9ar. Ele anda por urna floresta salpicada de lagoas, nas quais desee para evitar o mato fechado.
Várias vezes desenrola a linha guardada na aljava, sem sucesso os peixes náo mordem. Numa lagoa mais profunda, com o fundo
atapetado de urna grossa camada de folhas mortas, seu pé toca algo
duro. Ele cava com a ponta do arco e acaba achando um jacaré
imóvel, como se estivesse hibernando. Nesse momento, Sheyerewe
percebe que esqueceu seu facáo. Vai para a margem, corta um galho
pesado e espanca o animal. Para abri-lo, utiliza urna ponta de bambu,
que enfia sob as placas do ventre. Primeiro corta a barriga e estripa
o jaca~é . De tempos em tempos, arranca as farpas do bambu com
os dentes, para afiá-lo. Para arrancar os membros, rompe as articula9óes com Q pau antes de cortar os ligamentos. Os intestinos sáo lavados e embrulhados a parte, enquanto os outros peda9os - a cabe~a,
as quatro patas, o tronco , a cauda e o abdómen - sáo embrulhados
juntos. Na volta, Sheyerewe encontra urna árvore carregada de castaCeslo cheio de ba na na cozida para os hóspedes
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nhas-do-pará. Deposita a carga, sobe no tronco e as derruba, com
suas cascas duras e grossas. Para abrí-las, enfia a ponta do arco na
casca, na extremidade oposta a que fica presa ao galho, para aumentar um buraco que já existe naturalmente. Depois enfia um bastao
pontudo como um cabo, para estourar a casca resistente batendo-a
com toda sua for~a contra um tronco.
Chegando ao acampamento, Sheyerewe distribuí o jacaré e as
castanhas entre vários parentes. Perto do abrigo, ele repara num
galho grosso atravessado no chao. Sua mulher pergunta:
-Nao chov~u onde voce foi?
-Escutei trovoadas, ventava, mas nao choveu.
-Aqui caiu um raio. Tivemos a impressáo de que íamos s~r
jogados no cháo, o corpo foi sacudido, as pernas dobraram. Depo1s
escutamos um estala horrível, um galho se partiu, nós todos corremos
para fora das cabanas para que náo nos esmagasse.
.
- Sáo os xamás shamat11ari, eles mandaram os hekura para cima
de nós, para roubarem o bei ke mi amo (a alma) de nossas crian~as.
Mais tarde eles voltaráo para pegá-lo.
Sheyerewe senta. É o único homem da regiáo que se tornou
xamá sem ter sido iniciado; ele teve a revela~áo dos hekura na floresta, num día em que estava ca~ando. Desde entáo, é capaz de cuspir
os objetos estranhos que os doentes tem no corpo, as plantas mágicas,
por exemplo. É um ca~ador excelente, o que prova que os hekura
ofurorerem.
.
Sua mulher cozinha um pouco de banana-da-terra e coloca um
peda~o de jacaré para ferver. Sheyerewe nunca poderá comer essa
carne. Os ca~adores nunca consomem a ca~a que trazem. Se o fizessem, estariam contrariando a moral rígida que obriga a troca, ficariam
sina, maus ca~adores, e nunca mais matariam um animal.
Depois de descansar e comer, Sheyerewe chama Barikiwe; grita:
- "Pai de Wekerawe", venha sentar-se aquí!
O velho se aproxima, oferece-lhe algumas castanhas-do-pará e
fala do rapaz de urna comunidade vizinha que foi mordido por urna
jararaca. A carne come~ou a apodrecer e os ossos do joelho estáo
amostra. O rapaz está andando numa perna só. Dizem:
-Tenho medo dessas cobras mais que de qualquer outra coisa,
eu nao quería ser mordido por urna delas.
-Esse rapaz podía ter marrido, agora só tem urna perna e
se apóia num arco para andar. Mes~o assim, ainda ca<ra,,é u~ bom
atirador. Nos días seguintes a mordida, urrava de dor; a no1te, os
vizinhos nao conseguiam dormir.
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-Tenho medo das cobras, das on~as, dos feiticeiros; mas dos
guerreiros eu náo tenho medo, náo é a mesma coisa.
- Em Karohi, o "pai de Hebewe" foi mordido na perna há
muito tempo. Oeste entáo, nao participa mais das ca<radas nem dos
ataques guerreiros, porque náo pode correr.
-Quando eu era pequeno, certa noite urna on~a entrou dentro
da casa. Ficou andando na pra~a central e virando sua cabe~a grande
na nossa dire~áo. Ninguém ousava flechá-la, de medo de atingir um
parente. Jogamos brasas em cima dela e ela se foi calmamente.
-Chove muito ultimamente, andei na água odia todo.
-Logo urna outra lua vai "se colocar" e o tempo pode mudar.
- Voce sabé se há tabaco em Karohi?
-Dizem que sim.
-Vou pedir um pouco, estou com "lábio vazio". Minha mulher
náo suporta ficar com o "lábio vazio", ela substituí o tabaco por
folhas verdes de algodoeiro.
Sua mulher fía algodáo ao lado; ele diz a ela:
-Mais depressa, "língua". fa~a urna bola grande, eu vou pedir
um cachorro para os de Karohi.
Enquanto isso, Kiyékó e alguns outros foram pegar mel nas
vizinhan~as. Kiyékó presta o servi<ro pré-marital para Hókanakawe;
por isso foi encarregado dessa tarefa desagradável e trabalhosa. As
abelhas sáo da espécie ói, sua colméia está pendurada no alto de
urna árvore grande. Para cortar o tronco, Kiyékó coloca um andaime
a uns tres metros de altura. Enquanto ele talha a madeira com o
machado, as crian~as brincam e olham distraídas para o fogo que
alimentam lan~ando varetas secas. Um menino de. uns doze anos
seca folhas martas no fogo e as prepara para se inflamarem. Kiyékó
fica muito tempo trabalhando, seu corpo está molhado de suor, pede
que lhe tragam água muitas vezes. Finalmente a árvore verga, Kiyékó
recua prudentemente para a borda do andaime. O tronco come~a
a inclinar-se de modo perceptível, Kiyékó acha que cairá sozinho
e desee de seu poleiro. O tronco inclina-se cada vez mais, lentamente.
De repente, ouve-se um grande barulho, a madeira rompe-se subitamente, a-árvore despenca no solo, que treme com a violencia do
choque. Kiyékó póe fogo nas folhas e corre para a colméia, seguido
por um bando de moleques animados. Muitas abelhas sáo queimadas,
mas continuam saindo por todos os lados, colam na pele, mordem.
ficam presas nos cabelos e nos pelos e tem de ser arrancadas; renteµas
de insetos beliscam a pele. Só os mais valentes chegam a colméia.
quebram-na rapidamente e saem correndo com ela. Ao se afastarem.
187

O CÍRCULO DOS FOGOS

o número de abelhas diminui e eles conseguem extrair o mel e colocá-lo em folhas, parando de vez em quando para lamber os dedos.
A mulher de Kiyékó náo passa dos seis anos e mora com os
pais. Quando Kiyékó volta da floresta, os sogros mandam a menina
levar para ele um pacote de banana assada. Ela atravessa o acampamento, hesitante, perde-se no meio das cabanas, olha temerosa para
os adultos que lhe indicara o caminho, entrega o pacote ao robusto
marido, displicentemente recostado, e volta sem dizer urna palavra.
Enquanto isso, em Karohi, todos estao ocupados comos preparativos. Alguns homens estao acabando de fixar a empenagem das
flechas, outros consertam arcos, outros enrolam cordóes nas coxas.
As mulheres torcem as beiradas dos cestos, fiam ainda mais um pouco
de algodáo ou fabricam tinturas. Esses objetos seráo utilizados nas
trocas, é preciso que fiquem prontos a tempo.
Por insistencia dos mais velhos, a pra~a central foi capinada
e a frente dos lares varrida. Há varetas com penas multicoloridas
na ponta espalhadas pela casa. Diante do fogo de Kaómawe e Shimo-"
reiwe foi colocado um cesto de vime cujas bordas sáo mantidas por
varetas. Nele será colocada· a compota de bananas destinada aos
visitantes.
No dia anterior, alguns foram as ro~as " mulheres velhas", na
antiga aldeia, " rio das chuvas" abaixo. Voltaram carregados de grandes quantidades de fruto vermelho da palmeira rasha. Entao, por
iniciativa de Mabroma, as mulheres juntaram-se pra separar as frutas
dos cachos e come~aram a descascar bananas verdes coin os dentes.
Durante toda a noite, jovens revezaram-se para cozinhar carne e
vegetais em grandes fogueiras separadas. Encheram os cestos trabalhados de bananas cozidas que tiraram da panela com varetas pontudas, para náo queimar os dedos.
Já faz algum tempo que Kaómawe e Shimoreiwe preparam a
compota de banana. Descascam as bananas, cortam-nas ao meio e
as colocara na água. Depois de bastante tempo de fervura, desamarram a panela e amassam o ·cont~údo com galhos bem ramificados,
diluindo o líquido de vez em quando com água fria. Urna vez pronta,
a compota é despejada nos cestos de casca. Kaómawe timpa as máos
pegajosas esfregando-as nos postes da casa e depois nos cabelos.
Alguns homens atravessam a pra~a central trazendo enormes
peda~os de madeira nos ombros, outros somem comas velhas toras,
ou rachamos troncos.
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Mesmo com as máos ocupadas, Hebewe nao pára com suas fofocas e provoca~óes. Agora a vítima é Hewakema, que durante a noite
foi mordido por um morcego, sem perceber, e só ao levantar notou
um rastro de sangue seco na témpora. Ao en tardecer, os morcegos,
especialmente numerosos nessa época, voam incessantemente na casa. Batem com suas asas nas coisas e nas pessoas, penduram-se nas
bananas para se alimentar e, as vezes, pousam no pé ou na témpora
de urna pessoa adormecida para sugar-lhe o sangue. A mordida,
geralmente indolor, nao é suficiente para acordar.
Kaómawe vigia o cozimento.da banana madura enquanto conta
um sonho a mulher. No final, acrescenta:
- Ultimamente, tenho sonhado a noite inteira. Náo paro de
sonhar e nao sei por que.
- V ou lhe dar urna tarántula para comer; para parar de sonhar,
é preciso comer urna tarántula, responde Mabroma.
Ela chama Hebewe, faz com que se sente e come~a a catar seus
piolhos. Morde os parasitas para vingar o desconforto que causam
e puxa os cabelos para desgrudar as lendeas. De repente ti, pr~cura
um piolho que deixou cair e náo consegue mais encontrar. Desiste
de procurar e diz:
-Vai ficar no pó, logo será um escorpiáo.
Acreditam que os piolhos que caem no cháo viram escorpióes.
Perto deles, Remaema tira do fogo as bananas que tinha colocado para assar e raspa-as com urna vareta, porque estáo ligeiramente
queimadas. O gosto de queimado é detestado pelos índios porque
é amargo.
No grupo dos anfitrióes e no acampamento dos visitantes, foram
buscar palmas novas, verde-claro, da palmeira enocarpa. Elas foram
divididas ao meio, ao longo do eixo mediano e as folhas foram dilaceradas. Essas folhas de palmeira chamadas hoko siki, sáo indispensáveis na dan~a. que é o início de qualquer festa; elas também fazem
parte dos adere~os dos hekura;

Em Karohi, finalmente, tudo fica pronto, e a questáo agora
é saber quem vai lan~ar o convite ritual, o teshomomou, no acampamento dos convidados. Ubrawe e Wakamoshiwe sáo convencidos a
ir. Aprontam-se rapidamente, passam urucum na pele, enfiam nos
bra~os bra~adeiras de penas de arara, penduram peles de tucano
no fío da cintura. Um pega um colar de contas, e o outro um facáo,
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e vai esfregá-lo na areia para que fique brilhando. Enfeitados, póem-se
a caminho e chegam ao acampamento de Hókanakawe, onde sáo recebidos com assobios e ovac;óes frenéticas. Entáo. declamara rapidamente
frases cortadas, ritmadas, a que um velho dá a réplica. Eles nem
acabaram e já todos se preparam, embolara as redes nos cestos. As
noites seguintes seráo passadas na casa, onde ocorrerá a festa. Rapidamente, os cortes de cabelo sáo ajeitados, verifica-se se todos os
elementos de adorno estáo no lugar.
Todos finalmente forrnam urna fil.a que se espicha sobas árvores
pelo caminho estreito e só param no riacho próximo de Karohi. Ali,
escolhem dois rapazes fortes, que pintados e enfeitados como os
seus homólogos de Karohi, iráo responder ao convite de pé, na pra<;a
central. Quando terrninam a declara~áo usual, recebem urna caba<;a
cheia de compota, que devoram rapidamente, e dois cestos cheios
até a boca de banana-da-terra cozida e de carne. Dobrados sob
o peso, levamos cestos para beira do riacho.
Durante esse tempo, os de Hókanakawe come~aram a se arrumar e a colocar os enfeites. Os corpos já estao pintados com motivos
variados, as bra~adeiras estao no lugar, as peles de passarinhos e
penas já foram penduradas nos bastóes de orelha, caudas de macaco
estao enroladas em torno das testas dos borneos, sobre as quais urna
penugem branca está sendo colada com aplica~áo. Uns alisam urna
pele com muito cuidado, outros, aos pares, se pintam. Um adolescente exibe urna linda pulseira de algodao novinha, em que trabalhava há vários dias. Agachada perto dele, a máe pinta círculos sobre
sua pele. Todos verificam se as folhas de palmeira para a dan~a estáo
em bom estado e bonitas. Náo se trata apenas de estar bonito; além
disso, é preciso, se possível, estar engra~ado. Um rapaz fez para
si urna saia de folhas de palmeira, um outro amarra nas costas patas
secas de gar~a. outro, ainda, urna cole~áo de bicos de tucano. Um
menino de uns doze anos fabricou urna flauta de tres orificios com
o fémur de um pássaro, e um outro tem urna flauta de Pá. Dois
ou tres rapazes tém o corpo totalmente pintado de pre to e, por cima
desse fundo, milhóes de pintas de argila branca.
Dois velhos desamarraram os cestos trazidos de Karohi. A comida é espaihada sobre duas folhas estendidas no chao. A carne é repartida e cada chefe de família, cada adolescente, recebe urna parte,
com um acompanhamento de banana. Os pais repartem o que receJovem visitante enfeitado
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bem entre a mulher e os filhos, o que nem sempre é fácil, já que
determinados animais sáo proibidos para os jovens entre doze e dezoito anos, meninos ou meninas. Náo lhes é permitido ingerir paca,
cutia, veado, quati, bugio, cu~ú e capivara, e portante é preciso
encontrar para eles outras carnes.
As razóes dessa restri<;áo quanto ao consumo da carne de ca<;a
por parte dos jovens náo sáo evidentes. Náo parece haver nenhuma
rela~ao lógica entre os vários animais proibidos; e mais, conforme
se muda de regiao, os animais também vao mudando. Garantem que
quem comer essas carnes terá a pele coberta de feridas e correrá
o risco de morrer. Talvez achem que essas carnes sáo pesadas demais
para o organismo durante os períodos críticos antes e depois da puberdade. Porém, se considerarmos o resultado prático da interdi<;ao,
náo podemos deixar de notar que é como se a fra~ao mais idosa
da popula~ao , a que detém o poder, tivesse a prerrogativa de controlar e desviar em proveito próprio o consumo da carne pela fra<;áo
mais jovem e mais ativa, justamente a que se dedica a ca~a com
mais entusiasmo, se náo com mais conhecimento.
Todos cornero sem pressa, dao os últimos retoques nos adornos
e, quando terminain, avan~am mais um pouco. O grupo pára bem
atrás da casa de Karohi, perto de urna das aberturas. Chegou a hora
de proceder a dan<;a de apresenta~áo.
Assim que se fica sabendo da presen<;a dos hóspedes, um concerto ensurdecedor de gritos e assobios ecoa dentro da casa para
saudá-los. Entáo come<;a o rito braiai, dan~a de apresenta<;áo executada pelos hóspedes em tomo do perímetro da pra<;a central. Cinco
ou seis pessoas aparecem na entrada da casa, tres percorrem o semicírculo da casa num sentido, enquanto as outras váo no sentido contrário. Com passos miúdos e rápidos, carregam as folhas de palmeira
com os bra<;os estendidos ou junto ao corpo, agitando flechas enfeitadas com penugem, facóes ou machados. As folhas balan~am todas
suas tiras finas e produzem um leve roído quase inaudível. De vez
em quando os dan<;arinos param diante de um fogo, depositam o
que carregam, dan~am sem sair do lugar, resmungando um canto
incompreensível, como olhar táo inexpressivo quanto possível. Depois váo embora. O adorno diferente de alguns as vezes causa gritos
de admira<;áo, entrecortados de observa~óes com urna discreta ponta
de ironia. Alguns, que medem mal as próprias for~as, tém dificuldade
em completar o percurso e chegam ao fim ofegantes. Crian~as peque192
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No início da festa . um visitante executa a dan~a de

apresenta~ao

em volta da casa

nas, desajeitadas e amedrontadas, trope~am, fazem movimentos errados e .provocam o riso. Urna delas erra a saída e é recolocada
no lugar certo. Depois de completarem o circuito da casa, os dan~a
rinos desaparecem e sáo substituídos por outros.
As mulheres participam do rito, e seu passo, pesado e quase
desajeitado, é diferente do dos homens. A maior parte delas, especialmente as mais velhas, prefere entrar discretamente na casa e instalar-se diretamente no fogo de um parente.
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dan~arinos

agitam folhas de palmeira

Depois de se apresentarem desse modo, os homens esperam
um momento lá fora e entram novamente no recinto da casa, para
.percorre-la, mas dessa vez todos juntos. É urna fila longa, marcada
pela harmonía impressionante dos gestos, das formas, das cores e
cheiros misturados: cheiro de tinturas, de folhas de palmeira verdes,
de suor e de fuma~a. Completado o percurso, eles váo para o centro
da pra~a e lá ficam, de pé. Uns depositam as palmas e cruzam os
bra~os, outros levantam o facao ou o machado, outros cruzam os
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arcos e as flechas . Todos olham para o ponto mais alto do teto numa
atitude desafiadora, esperando, sem mover um dedo, o convite formal para irem para o fogo que lhes é indicado, exatamente aquele
em que já estao suas máes e .esposas. A pintura do rosto, o rabo
de macaco e a penugem branca formam urna espécie de máscara.
de modo que nem sempre é possível reconhece-los imediatamente.
Os anfitrióes aproximam-se, carregando bordunas de madeira de palmeira, agitando-as acima das cabe~as, como se quisessem atacar os
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Menino assobiando e

dan~ando

hóspedes. Encaram-nos. Um grita: "Este é o meu cunhado! Venha
por aqui.,, E o interpelado sai atrás dele, levando sua rede, onde
se deita em silencio.
Um de cada vez, os hóspedes sáo chamados para um fogo , e
a pra~ central fica deserta. Os retém-chegados recebem um rolo
de tabaco e urna caba~a cheia até a boca de compota de banana:
essa oferta de tabaco e alimento precede qualquer intercambio verbal. Enquanto isso, os adolescentes e crian~as aproximam-se dos
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grandes cestos de compota, agacham em volta deles, ombro a ombro,
e as cabe~s mergulham. Comem golosamente, soltando arrotos, para mostrar que estáo satisfeitos.
Depois de todos os hóspedes terem recebido o seu tabaco e
comido compota a vontade, Shimoreiwe vai até a pra~a central e,
de pé, dirige-se a eles dizendó:
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- Voces sáo visitantes, náo é? Avisei nossas mulheres para
náo se deixarem tentar, caso voces desejem seus púbis. Somos adultos, dominamos nossos desejos. Por que voces arrastariam as mulheres pelo bra90? Náo as levem! Náo as levem! As mulheres de voces
estáo comas pálpebras pintadas, estáo enfeitadas para a festa; todas
estáo comas pálpebras pintadas. Voces estáo aí, tranqüilos, deitados
nas suas redes, náo é? Entáo, náo se aproximem das mulheres, senáo
voces teriam que ir embora. Cunhados, náo fiquem achando que
seráo atacados. Náo digam isso! Náo digam isso! Somos amigos de
verdade. Sou amigo de voces. Por que iríamos nos tornar inimigos?
Vamos brigar por causa de mulheres? Náo! Voces teráo toda a nossa
comida que quiserem, apesar de alg~ns dos nossos terem estragado
suas planta9óes de raiva. Venham cá! Cunhados, fiquem aqui! Somos
amigos. Aqui está um hornero influente que fata, que mal dele náo
se ja · dito por mim, cunhados! Por esse caminho que sai da casa,
náo achem que vamos arrastar suas mulheres, náo achem que serao
agredidos; que esse temor náo os fa9a se precipitarem. Dividiremos
nossa comida, náo temam por suas mulheres. Mulheres, náo tenham
medo! Voces náo seráo agarradas a for9a! Aqui está minha irmá
doente . Entre os de Hókanakawe, vieram um homem e urna mulher,
eles disseram: "Vamos fazer amor." Estavam enganados. Náo, náo,
nao, náo copularemos! Voces, de Karohi, meus filhos, suas mulheres
sáo avarentas porque náo oferecem tabaco aos hóspedes. Teremos
rolos de tabaco. Eles váo ficar pensando que náo tenho? Que rodei
todos os fogos para pedir? Eles pensaram isso? Eu náo andei pelos
fogos!. Sou generoso! Vou oferecer um cesto cheio de tabaco. Pedí
as mulheres que o preparassem. Coloquem-no nos lábios!
Ele fata, mas mal o escutam. Continuam suas conversas e suas
atividades. Perto do lugar onde mora Turaewe, há urna reuniáo
para inalar droga. É Shokori\\'.e . um xamá de Hókanakawe, que
come9a a cantar para os espíritos; o modo dos de " rio acima"
· dan9ar e invocar os hekura, e seu dialeto, provocam o riso. Ele pronuncia o nome de seres desconhecidos em Karohi, os adolescentes
se dáo cotoveladas, riem com sarcasmo, fazem comentários indelicados sobre o comprimento de seu escroto: o dos yanomami de "rio
abaixo" é pendurado e menos peludo do que o dos daqui. Quando
Shokoriwe acaba sua demonstra9áo, é substituído por Turaewe. Seu

.....

..

Os visitantes mais velhos receb~m
a compota numa caba~a
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Os visitantes reúnem-se em torno de
um recipiente de casca e comem
compota de banana

canto é grave, como sempre, e seu passo lento e leve . Primeiro ele
faz d~scer os hekura que lhe sao próprios e entao, meio cantando
e me10 falando, evoca um relato mítico:
" As almas erram na floresta até o momento em que os inambus
levan~am vóo. Entao as almas seguem-nos até o céu. É lá que elas
se reunem .
. " Um dia as almas voltaram pára o lugar onde tinham vivido
antigamente . Os habitantes haviam sido dizimados e só restava urna
parte da casa: o círculo nao estava fechado, grandes espa~os estavam
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vaz1os. As almas, numerosas, chegaram, e seus rostos foram reconhecidos. Na casa, tinham acabado de queimar urna menina morta no
dia anterior; a máe, arrasada pela dor, conservava as cinzas ouma
caba~a junto de si .
"Quando viram chegar tantas almas, disseram: 'Precisamos reconstruir a casa para que haja lugar para todos, vamos fazé-la o
maior possível.'
"As almas foram buscar varas longas, o~tras limpavam o cháo.
A alma da menina que acabava de ser queimada apresentou-se com
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as outras. Tinha nas orelhas flores vermelhas como sangue. Como
estava bonita enfeitada assim ! Tinha a mesma aparencia de quando
estava ainda viva. Ela sentou-se ao lado da máe, na mesma rede.
Tinha notado o lugar da pira e examinava tudo:
-Máe, por que a terra está queimada e cozida, aí, bem na
frente do nosso fogo?
- Porque o seu irmáo queimou mato aí.
- Máe, por que o seu rosto está pintado de preto?
- O seu irmáo esfregou carváo nele.
-O que há nesta cabac;a?
- Sáo as cinzas de um tronco que eu guardo como tempero.
"O filho da morta estava novamente mamando no peito da máe;
o pai, sozinho num outro fogo, estava feliz coma volta inesperada.
Todos estavam ocupados, levantando as colonas da casa. Todos falavam, as máes chamavam os filhos e os filhos respondiam as máes .
Havia movimentac;áo por toda parte. Pouco a pouco, o círculo da
casa se fechava: era um shabono de verdade, com a prac;a central
bem demarcada. Eles tinham trazido da floresta as árvores necessárias para a construc;áo, todos já estavam de volta.
"A máe se alegrava coma volta. Perto dela, havia dois papagaios
num poleiro. A menina era realmente linda. Ela tinha acabado de
perguntar de quem eram as cinzas que estava vendo. Oh, o fogo
caníbal, o fogo que a tinha consumido! O nariz e os olhos dela tinham
come~do a arder e, no entanto, seus tra~os náo se tinham alterado.
Os homens trabalhavam. A menina estava perto da máe quando,
subitamente, os inambus voaram. Os papagaios tagarelas tinham respondido a pergunta da alma: 'Sáo as suas próprias cinzas.' Nesse
exato momento, as almas desapareceram. A mae quis segurar a filha,
mas só ficou com um punhado de carváo nas máos.
"Os inambus sáo seguidos pelas al~as. É lá que elas estao , no
mundo celeste; as almas escutam o cacarejo dos inambus e perguntam: 'Meus filhos, meus filhos, por que sáo invisíveis? Por que náo
é possível encontrá-los? Estamos a ouvi-los, sabemos que estáo a
nossa volta, cacarejam perto de nós.' Mas as almas náo veem os
inambus. Os pássaros ficam bem perto delas, mas o olhar das almas
náo se fixa, elas olham para outra parte ."
Enquanto divertem-se contando as aventuras dos ancestrais que
Mulheres vao discretamente instalar-se
no fogo que lhes cabe
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viveram nos primórdios. anoitece. Algumas crian~as ainda brincam
de jogar urna vesícula de tamanduá inflada. Mabroma. que precisa
de água, dirige-se a Hebewe:
- Querido, vá pegar água no rio.
- Estou ocupado cuidando dos meus dentes.
.
Isso é o que se diz para escapar de prestar um servi~ .
O bebé de Wishami está doente. Dizem que perdeu sua"imagem" (noreshi), encarnada por um pequeno lagarto. As mulheres
andam pela parte de trás da casa e pela pra~a central emitindo gritos
agudos e agitando ramos. Com isso, esperam fazer com que a "imagem" perdida volte para o corpo da crian~a e que ela fique curada.
As "imagens" das crian~as pequenas sáo representadas por um lagarto minúsculo de rabo azul, sáo instáveis, e por isso tendem a se
perder, e é preciso procurá-las. Quando as crian~ crescem, suas
"imagens" encamam em.outros animais; essas "imagens" sáo herdadas: os meninos ficam coma do pai, as meninas, normalmente, com
a da máe, mas este ponto é discutível, .já que há quem pense que
as mulheres ficam com o ·animal do grupo em que moram depois
de casar. Seja como for, todos os descendentes do sexo masculino
de um mesmo ancestral temo mesmo animal-imagem, que é, por
assim dizer, o emblema do grupo que constituem. Dois animais-emblema estáo representados em Karohi: o macaco-aranha é o de Kaómawe e seus irmáos, a on~a o dos outrús. Todas as mulheres de
Karohi sáo ariranhas. Em Hókanakawe os borneos sáo on~, macacoaranha ou harpía, e as mulheres sáo ariranhas ou cobras.
Entre os yanomami centrais, os emblemas destinados aos borneos formam urna categoria, de que fazem parte o macaco-de-cheiro, o macaco-aranha, a harpía, a on~a, o tucano e a arara. Urna
categoría totalmente separada da primeira inclui os animais reservados as mulheres: ariranha, cobra, sapo e anta.
Existe urna rela~áo direta entre a pessoa e seu animal-emblema,
.urna espécie de solidariedade organica constante - se um deles ficar
doente ou morrer, seu correspondente também adoeee ou morre
imediatamente. Os animais vivem bastante distanciados dos humanos
de que sáo a imagem, de modo que o encontro dos dois é impossível.
Assim, um homem cujo correspondente no mundo animal é um macaco-aranha pode muito bem matar e comer macacos-aran~a. sem
correr o risco de causar a morte ao seu duplo-imagem e portanto
· a própria. A única exce~áo é a harpia que vive bem perto dos borneos
de que é a "imagem" e, por isso, quando alguém mata urna delas
tem de se submeter obrigatoria~ente ao ~itual unokai pelo qual pas204
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· sam todos os matadores - matando o pássaro, causa a morte de.
seu duplo-humano. O .. princípio vital'' (bei ke uhutibi) da ~arpia,
como o dos borneos, pode vir atormentar o matador, ao passo que
o dos outros animais náo se manifesta nunca.
Urna pessoa que perde a sua "'~magem" fica, fraca, ad~ece e
pode morrer se a situa~áo durar mu1to. Para cura-1~, os ~m1gos e
parentes. imitam a voz e as atitudes da " imagef!l". E poss1vel ~ue,
no passado, esses animais-emblema tenham servido para determinar
as classes matrimoniais. Ainda é possível ouvir dizer: " Os macacosaranha só se casam com ariranhas", ou "As on~as náo se casam
com cobras". Na prática, atualmente, náo há nenhuma incompatibilidade, e um homem pode se casar com urna mulher de 9ualquer
imagem, contanto que seja sua prima cruz~da ou algo equ1valent~.
Se respeitar a regra, um homem só pode obter urna esposa CUJO
animal-emblema é diferente do seu .
Shokoriwe recebeu a hospitalidade de Kaómawe. Eles sáo cun)lados, Shokoriwe foi marido da irmá de Kaómawe, que morreu
de rubéola. Conversam sobre várias coisas, principalmente guerra.
Shokoriwe pergunta:
_
-O que há com Rakirawe? Dizem que está perdendo a razao.
-É verdade, está desequilibrado. Quando toma droga, quer
quebrar tudo e é preciso amarrá-lo. Levanta durante a noite, ~nda
pela casa, acordaos outros para insultá-los e brigar. Os cáes f1cam
latindo em volta dele e querem mordé-lo.
.
.
- É por causa de Katarowe, que ele matou .
.-É, o "princípio vital" de Katarowe entr~~ no corpo dele,
cresceu dentro dele e o está atormentando. Sua v1t1ma se apoderou
dele e é isso que o enlouquece.
.
Eles observam Hiyomi iluminada pelo fogo alguns minutos. O
filho dela dá a entender que está com sede. Mas ela o está carregan~o
sentado numa faixa que segura cem a máo esquerda. Como ~ao
tem for~a suficiente na máo direita para pegar a g_rande cab~~~ em
que está -a água, ela agacha, coloca a máo emba1xo do rec1p1ente
e o arrasta até perto de seu corpo. Coloca a boca na água, ench~-a
e depois coloca os lábios encostados nos da crian~a. que bebe ass1m.
Os dois homens retomam a conversa.
- Os guerreiros já náo sáo táo raivosos c~mo _outr~ra: nota
Kaómawe. Um dia, os nossos pegaram um bebe cu1a mae t1nham
matado. Era um menino, eles náo ·sabiam o que f3Zer com ele e
.
.
o afogaram afundando-lhe a cabe~a na água.
- Quando os raios coitam o céu e náo chove, 1sso quer dizer
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que, nesse exato momento, guerreiros atiram flechas nos inimigos.
Quando os guerreiros partem em expedi~áo , pode-se ouvir o barulho
das pontas de bambu que estáo levando . As pontas do tipo sikorobirimi fazem sei, sei, as outras fazem weh, weh. Os que váo ser atacados, se estiverem atentos podem ouvir esse barulho anoite. Aí avisam
os outros: " Fiquem atentos, o barulho das pontas está se aproximando!"
-Urna vez , ouvi claramente o barulho das pontas dos guerreiros. Nao prestei aten~áo . Na manhá seguinte, ainda estava na minha
rede . Tinha acabado de comer urna banana e me preparava para
pegaroutra .. De repente, escutei o roído de urna flecha sendo lan~ada,
fiz um mov1mento brusco e ela raspou em mim. Tinha urna ponta
de .curare. Pulamos imediatamente sobre os nossos arcos para perseguir os atacantes.
- Depois de um ataque semelhante é que foi morto um homem :
de Shiba~we, voce se lembra? Eles estav~m voltando de um ataque
malsuced1do a Mahekoto. Os guerreiros de Mahekoto tinham entáo
dado urna volta grande, correndo, para pegar os agressores de surpresa quando voltassem. Os atacantes estavam voltando, sem desconfiar
de nada. Na frente do grupo, ia um homem que tinha ignorado os
conselhos de prudencia e se isolara adiante. Deu de cara com um
inimigo, coma flecha pronta no arco, que o matou. Quando encontraraoi o companheiro morto: os de Shibariwe ficaram com medo
e a~~11donaram? cadáver. Mais tarde, quando voltaram para pegálo, Ja estava cheuando mal. Queimaram-no lá mesmo . .
- Eu mesmo quase morri por causa de urna imprudencia assim.
As mulheres tinham ido pescar e foram surpre.endidas por inimigos.
Duas ~orreram, duas ficaram feridas e urna menina que estava com
elas fo1 levada como cativa. Assim que ficamos sabendo, saímos atrás
dos agressores. Corremos para pegá-los de em~oscada no caminho.
"~les estáo por ali, estáo por ali", diziam. Mas alguém avis.ou: " N·a o
vao por ali, a floresta está 'vazia', foi nessa dire~áo que eles foram ."
Fomos para outro lugar. Eu estava agachaéfo e me esfor~ava para
ficar o menor possível , mas esperamos a toa, os inimigos náo aparecer~m onde os esperávamos. Eu saí com um outro. Chegamos a
cohna_ ·:da pedra branca" . Lá escutamos a voz de nossos inimigos,
que d1z1am h6h6, 6h6! Subi com o meu companheiro para chegar
. perto deles. Chegamos tao perto que podíamos ouvir suas vozes claramente. Diziam: "Vamos tirar a casca dessa árvore, para fazer urna
corda." "Andem .em silencio, podemos estar sendo eerseguidos."
Para andarem ma1s depressa, carregavam a menina nas costas. Está206
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vamos bem perto, eu me levantei devagar e puxei a corda do arco
com todas as minhas for~as, mas o nó da corda escorregou na madeira
e a flecha náo saiu. A do meu companheiro atingiu o alvo. Ouvimos
um grito entre os adversários. Mais tarde, contar~m-nos que a ponta
tinha feíto um buraco assim, bem grande, no pe1to, e que os olhos
do ferido tinham ficado enormes. Saí correndo, sozinho, em linha
reta, e dei de cara como grupo de inimigos que tinha recuado. Eles
apontaram as flechas para mim, eu recomecei a correr. De repente,
a corda do meu arco ficou presa num galho, puxei para tirá-la, mas
nao saía. Os outros estavam bem perto e nao se apressavam, porque
sabiam que eu nao podía escapar. Enfiavam tranqüilamente suas
pontas de curare. Pensei em minha morte próxima. S~bitament~,
escutei um ruído surdo na floresta, que aumentou e fot se aproximando depressa - era a tempestade. Come~u a soprar um vento
violento, o barulho era ensurdecedor, galhos secos despencavam a
minha volta. Aí eu aproveitei, comecei a correr o mais rápido que
podía, com todas as minhas for~as, como urna anta. Só parei q!Jando.
fiquei sem ar e sem for~as. ?restava aten~áo nos barulhos, ~as
tudo estava,silencioso. O vento tinha parado, as gotas de chuva ca1am
lentamente. Ninguém. Eu escapei de meus perseguidores gra~as a
tempestade. Faltou pouco para eu morrer naquele día.
A noite foi perturbada por choros e cantos fúnebres intermitentes. Mas, ao amanhecer, todos váo se levantando, esticando sem
pressa os membros adormecidos. O sol está subindo. As pessoas
andam entre as redes, descascam frutos de palmeira e mastigam lentamente. Urna gargalhada, um latido, o choro de urna crian~a. sao
os únicos ruídos que sobressaem na manhá tra.nqüila.
O sol já passou do zenite e está cóme~ando a descer para o
horizonte, quando Ebrewe grita com sua voz poderosa:
- Jovens, ponham-se em movimento sem demora, é agora, é
preciso.
Entáo, adolescentes carregando arcos e flechas percorrem a periferia da pra~a central, no extremo limite do teto da casa, da esquer- ·
da para a direita para quem dá as costas a floresta. Andam em fila,
e fazem a corda dos arcos estalar contra a madeira. É um roído
seco e frío . Enquanto giram, Kaómawe pega a caba~a que contém .
as cinzas de Sisiwe, morto por Mahekoto, e a pinta com urucum.
A rolha de cera é aberta. Os homens adultos chegam com suas armas
e aljavas. Ficam de pé. encostados uns nos outros. As mulheres vie207

GUERRA E ALIANf;A

ram sentar-se adireita deles. Todos choram e cantam, lágrimas rolam
pelos rostos. Kaómawe despeja o resto das cinzas numa grande cabac;a cheia até a metade de compota. Quando a mistura fica pronta,
ele a dá a Mabroma, depois Kokobirama e Mothokama. Elas bebem
em goles rápidos, sem respirar. Nenhum homem consome as cinzas,
só as mulheres podem "beber" os restos de um hornero morto na
guerra.
Depois que acabam, a cabac;a vazia é quebrada e seus pedac;os
sáo colocados no fogo . Sao trazidos outros objetos pertencentes ao
defunto, alguns ainda embrulhados em pedac;os de tecido esgarc;ado
e sujo. Colam penugem sobre as pontas lanceoladas e urna velha
as pega para danc;ar na prac;a central. Urna aljava é destruída amachadadas, o estojo de casca de palmeira em que estavam guardadas
as peles de pássaros e penas com as quais o morto se enfeitava é
rasgada, as pontas de flechas sao quebradas, um colar desfeito, anzóis
retirados de urna caixa de fósforos. Tudo que pode ser queimado
é colocado Iio fogo, o resto é 1ogado no rio. U m facáo que de ve
desaparecer é depositado sobre um formigueiro - os insetos irao
se encarregar de enterrá-lo no meio de sua habitac;áo.
Antes mesmo de o fogo acabar de consumir estas modestas relíquias, um clamor ecoa pela casa. Gela até os ossos de tao lúgubre.
Os jovens pegam machados e facóes, um deles amarra nas costas
a grande placa de metal sobre a qual a droga é geralmente pilada.
Um outro leva o tubo de inalac;ao e os pacotinhos de p6 fino. Danc;am
na prac;a central, mas seus gestos sao insuportavelmente caricaturais.
Desajeitados, sao os fantoches da morte, comos olhos virados. Sua
atitude inspira medo e, de fato , todos se calaram para ve-los passar.
Entáo colocam-se no centro da prac;a, a chapa é colocada no chao
e eles dáo uns aos outros doses macic;as e repetidas de alucinógeno.
Erasiwe fica completamente enlouquecido, joga paus nos cáes, quase
póe o pé no fogo. As mulheres o afastam de tudo o que pode machucar.
. Nesse momento, partindo do fogo onde as cinzas mortuárias
foram "bebidas", adultos avanc;am em direc;ao aos rapazes inconscientes. Avanc;am devagar, mas náo andando, e sim arrastando-se
no cháo, sujando-se voluntariamente de terra, que atiram por toda
parte. Misturam-se aos adolescentes e tomam também grandes doses
de droga. Enquanto isso, por ordem de Kaómawe, urna parte da
Jovem participante das festividades
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casa foi esvaziada. As redes sáo desamarradas, e os utensílios domésticos levados para outro lugar. O espa90 fica deserto, vazio . É para
lá que os homens váo agora, andando como patos e ainda jogando
punhados de terra. Os olhos estáo virados para cima. os cotovelos
afastados e, com as máos, batem com for9a sobre o próprio peito,
enquanto a língua fica pendurada para fora da boca, num ríctus horrível. Quando chegam ao lugar dos fogos , dentro de casa, dispersam
as cinzas, sem ligar para as brasas ain<;Ja ardentes, jogam para cima
todos os resíduos da combustáo da madeira e arrastam-se pelas fogueiras sem parecerem preocupados com as queimaduras ou a dor .
Depois de espalhados ou apagados todos os fogos, ti9óes, brasas
e cinzas, os homens, sérios, ocupam um grande espa90 na pra9a .
Sentados, uns na frente dos outros aos pares, comas pernas entrela9adas, um hóspede e um anfitriáo, juram-se amizade e alian9a.
Ao faze-lo, selam um pacto de assistencia mútua: os inimigos de
um tornam-se também inimigos do outro, e os visitantes comprometem-se a participar da vingan9a do morto. No dia seguinte, lan9aráo
em conjunto urna expedi9áo guerreira. Esse ritual é o haóhaómou.
O crepúsculo náo demora. Ouve-se novamente a voz forte de
Ebrewe:
- Crian9as, divirtam-se! Divirtam-se, a noite está chegando!
Entáo as crian~as maiores e os adolescentes, uns vinte ao todo ,
circulam novamente em torno da pra9a central, levantando arcos
e flechas . Completam urna volta, depositam as armas e formam um
bloco compacto de corpos. Come9am a rodar de bra9os dados. Entáo, enquanto rodam, os adultos jogam sobre suas costas a mostra
cinzas incandescentes, batem ti~óes aciina deles para fazer cair as
brasas e inflamam fplhas secas. Os jovens rodam sem parar, pisam
em carváo ardente, recebem ferimentos cruéis pelo corpo todo, mas
tem de permanecer estóicos e náo manifestar a dor que sentem. As
vezes, tem-se a impressáo de .que' o grupo vai se destocar: hesita ,
divide-se e logo se junta de novo, massa em movimento sobre a
qual cai um dilúvio de fogo . Vozes femininas gritam de.Ionge para
encorajá-los, exortam os jovens a serem wait''eri. Na noite que se
fecha, as faíscas esvoa9ando em volta dos corpos que brilham de
suor na fornalha, os movimentos os gritos, tudo isso constituí um
espetáculo fantástico.

e

Os guerreiros. alinhados na pra~a
central. prontos para partir em reide
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Nasce um novo dia. As mulheres reúnem os beijus cozidos durante a noite. Mas os guerreiros náo se apressam, conhecem o trajeto.
que devem percorre~ e já ·sabem ~~de dormiráo. Náo h~ por que
partir cedo demais. Os homens venf1cam as flechas para so levarem
as melhores, desfazem as pontas para amarrá-las com cuidado, as
vezes substituem urna ponta lanceolada ou urna ponta-arpáo por um
dardo envenenado. Retiram das aljavas tudo o que é ~upérfluo. Ninguém parece nervoso, os róstos, tal vez, este jam um pouco mais severos que de costume
Mabroma prepara tabaco enquanto. perto dela. a mulher de
Ebrewe empilha os beijus num cesto trabalhado. Crian~~s brincam .
K.remoanawe, que ~stá com um leve ferimento no pé. declara que
náo irá participar da expedi~áo. Diz:
- Sinto dor, náo tenho vontade de ir.
- Se náo fosse pela mordida de cobra '(iue me impede de.correr.
responde seu pai, bem que iría. Mas náo posso. Contudo é preciso
que um de nós parta. Dessa vez mataremos os filhos de Kasiye~e ..
Os filhos de Kasiyewe sáo os habitantes de Mahekoto. os 1n1m1gos. .
Os borneos alimentam-se com bananas assadas. Frerema amarra
a aljava, Ebrewe enrola a rede de cipó . Todos os que participam
do reide pintam-se com carváo. Essa pintura náo tem nenhuma preocup~~o estética: o rosto é grosseiramente enegrecido e as máos pretas sao aplicadas nos corpos. A pintura é um sinal de reconhecimento
que os guerreiros usam como urna roupa. A cor preta simboliza a
guerra e a morte. Kremoanawe acaba se pintando também. Seu machucado era insignificante, um pretexto ruim demais.
.
Urna vez prontos, Bokorawe discursa para os guerreiros. É preciso, diz, exercer urna vingan~a implacável. matar tantos inimigos
quanto possível e fazer Kasiyewe - garganta torta - pagar o pre~o
da morte. Mal acaba de falar. um ruído rouco ecoa por toda a casa .
Os homens de Karohi colocam-se em linha, de pé, na extremidade
da parte alta do teto, dando as costas aos fogos vizinhos. Ali estao_
todos os homens válidos. exceto os mais velhos. Os de Tayari juntaram-se em frente, formando um bloco compacto. Quando Se póem
em movimento, lan~am gritos guturais, cruzam arcos e flechas numa
atitude desafiadora ou batem as flechas urnas nas outras. Colocam-se
a direita dos guerreiros de Karohi, e os de Hókanakawe a esquerda.
·Todos juntos, formam uma linha impecável de corpos nus borrados
de preto, rostos altivos e impassíveis. Sáo quase quarenta. Após um
momento de imobilidade, Ebrewe faz um sinal e todos levantam
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solenemente as armas. balan~ando-as levemente; parecem bambus
na brisa.
Discretamente. as mulheres foram depositar os víveres na beira
do caminho pelo qual eles partiráo. Algumas meninas ficam a postos
para entregar-lhes os pacotes. Na passagem , sem parar um minuto,
pegam os alimentos a eles destinados e desaparecem na floresta .
Come~am seguindo o caminho, depois fazem urna parada. Entao
prosseguem através da floresta, orientando-se pelos rios e riachos,
irregularidades do terreno, obstáculos variados que conhecem de
longa data. Relaxaram enquanto andavam e, de vez em quando,
brincam uns com os outros. E sempre há tempo para a ca~~ e' a
coleta: param para comer castanhas-do-pará, recolher larvas, desenterrar um sapo; perseguem um bando de macacos e matam urn pássaro. A expedi~áo só ficará realmente séria no día seguinte.
· Eles param quando o sol chega ao horizonte. Nessa hora, a
luz penetra com dificuldade no embrenhado das folhas e galhos; logo
a floresta escurece. e anoitece de repente. O acampamento é feíto
a beira de um riacho. Num piscar de olhos. os abrigos sáo levantados
e cobertos de folhas. A maior parte deles náo tein rede; fabricam-itas
com tiras de casca. Os que trouxerarn suas redes e facóes irao abandoná-los ali, para virem buscá-los posteriormente . Náo se carregam ,
objetos inúteis no momen~o de atacar.
Eles sabem que. enquanto isso, de Karohi , foram enviados hekura para danificar as flechas inimigas, o que diminui o risco de morte.
No dia seguinte, avan~aráo ern dire~ao ao grupo inimigo com extrema
prudencia. Quando chegarem bem perto. faráo urn boneco de aparencia humana e o cobriráo de flechas . Cre-se que isso favorece seus
planos. Passaráo mais urna noite na floresta mas, dessa vez, deitaráo
no cháo, sem fogo. e ficaráo acordados. De madrugada, antes do
amanhecer, iráo esconder-se numa ro~a ou a beira de um caminho,
esperando imóveis que um inimigo apare~a. para cobri-lo com urna
nuvem de flechas . Depois sairáo correndo. para escapar do contraataque.
Os fogos brilharn. Pacotes ·assam sobre a brasa. Quando o pássaro foi limpo. derrarnou sangue demais para o gosto dos guerreiros;
é mau sinal. No entardecer, .e m volta do aca.m pamento, araras barulhentas gritam, tucanos emitem sons guturais. diferentes do canto
habitual; um b.ando de macacos passa acima_deles. Todos presságios
désfavoráveis. Esses náo sáo animais de verdade, sáo emissários enviados pelos inimigos pata espioná-los.
Ebrewe passa a noite a céu aberto. na rede pendurada ern dois
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paus grossos amarrados transversalmente . Ao acordar, anuncia com
seriedade que sonhou com urna on~a que bebía a água do riacho.
A visáo náo faz prever nada de bom, e Ebrewe é da opiniáo que
devem dar meia-volta. Náo precisa insistir para convencer os outros.
que náo tém nenhuma vontade de ir em frente, já que tudo os está
avisando do risco que correm.
Em Karohi, ninguém se espanta com o retorno rápido. Tres
a cada quatro reides náo se realizara. Ninguém censura a prudencia
dos guerreiros, os sinais eram indubitavelmente desfavoráveis e todos
se alegrara em revé-los vivos. Durante sua ausencia, as crian9as tinham sido proibidas de brincar, todos tinham prestado aten~áo para
que os fogos náo ardessem demais, ninguém catou piolhos e o caminho que eles tinham tomado ao partir estava proibido pelas mulheres.
Nenhum chefe dirige as expedi~óes guerreiras. Sáo os mais sábios e ativos que impóem sua opiniáo e convencemos mais hesitantes.
Aliás, náo é raro que surjam desaven~as quanto aoque convém fazer.
Quanto menor o número
de participantes, maiores as chances de
,.
sucesso da expedi~áo. E difícil mantera coesáo de um grupo grande
se náo se exerce autoridade, e entáo a expedi~áo fracassa antes de
come~ar. A participa~áo nos reides náo é obrigatória - ninguém
tem autoridade o bastante para isso -, depende apenas do código
moral vigente . Os rapazes tero~ obriga~óes de confiar sua reputa~áo
de bravura, e a guerra é o meio ideal para provarem que possuem
essa virtude. Os que efetuam o servi~o marital particip(\m sem exce~o das guerras de seus aliados, senáo falham e podem ser expulsos
por covardia. Um bom guetreiro - um homem wait"eri - possui
um status superior, é respeitado, temido; tem influencia política na
comunidade, sua opiniáo
é levada em considera~áo. A. guerra é um
,.
meio de se afirmar. E preciso ser bravo, feroz, cruel. Todo hornero
maduro tem o dever de punir as afrontas feitas aos seus e de vingar
os mortos. Se náo o fizer, é desprezível, fraco. incentiva novos ataques e sempre sairá perdendo no jogo sutil e arriscado das trocas
matrimoniais ou económicas.
A noite os homens executam o ritual wayamou. Na manhá seguinte, os hóspedes iráo embora. Assim que anoitece, um visitante
lan~a a fórmula de chamada, um anfitriáo aproxima-se e responde .
O visitante desee da rede para encarar seu parceiro e come~ar com
ele urna estonteante competi~áo de trocas verbais, um vaivém incessante de frases curtas e compassadas, ditas por um e repetidas pelo
outro. Eles váo se alternando na iniciativa das palavras. Nessa justa
oratória, eles tem de mantero sentido da réplica, nunca podem se
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enganar ou cometer um lapso. As frases estereotipadas sáo co~tadas
e~ seqüéncia~ curtas, a perífrase e a metáfora sáo de regra. É um
discurso especialmente formalizado. Cada dialeto yanoinami tem formas que se adaptam a esse modo de falar, o wayamou náo favorece
em nada a compreensáo mútua quando as fatas sáo muito distantes
urna da outra.
Muito antes de terem de participar de um wayamou, os adolescentes e até as crian~as treinam freqüe~temente, repetindo as fórmulas que cantarolam nos días chuvosos ou a noite, antes de dormir.
A primeira vez que participam de um constituí um grande acontecimento, é algo como urna passagem para o status de homem.
. Os mais jovens, aliás, passam primeiro, no início da noite. Com
muita prudencia, costum~m apenas repetir rapidamente as fórmulas
que ap~enderam de cor. A medida que a noite avan~a, homens cada
vez ma1s velhos entram na roda para o confronto verbal. Dominam
melhor o jogo e o tom muda, eles tem a capacidade de improvisar
e c~nseguem fazer passar no discurso mensagens, informa~óes ou
pedidos. Com eles, ri-se menos, as frases tomam sentido. Em certos
momentos, concorrem no modo cantado, em outros, suas vozes tornara-se inaudíveis, confidenciais, eles conversara. De repente, o ritmo muda e a recita~áo retoma volume e vigor.
Iniciado ao anoitecer, o wayamou só termina ao amanhecer
'
e entáo todas as vozes masculinas estáo roucas pelo esfor~o.
f?~pois de um breve descanso e de urna refei~áo leve, só resta
ao~ v1stta~tes proceder as t~ocas que sempre precedem a partida.
Na<;> há. aha.n~a sem comérc10. Concluir um pacto político significa
aceitar 1mphc1tamente entrar nos ciclos de trocas económicas e matrimoniais. Rela~óes neutras sáo inconcebíveis: ou sáo pacíficas, e nesse
caso comportara trocas comerciais e matrimoniais ou entáo é a guerra. Só existem amigos e inimigos. Em algumas cbmunidades se alguém dis~er "Náo darei nada" ou "Náo vou dar o que voce me,pede"
corre o nsco de receber urna bordunada. A recusa do dom é em
si urna afronta , entendida como um sinal de hostilidade.
. Todas as festas, grandes feiras de alian~a . terminam obrigatonamente--com trotas comerciais entre os parceiros.
~as as negocia~óes náo se fazem sem discussóes ásperas .. Os
~~rcetros colocam-se no extremo limite do ponto de ruptura, mas
e Justamente o risco desse jogo, o gosto pelo enfrentamento, o que
ag~ada . o~ yanomami adoram a troca e o regateio, náo tanto pela
co1sa e1!1. s1, que, no final das 'tontas, tem urna importancia apenas
secundana, mas pelo elemento social e espiritual contido em todo
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intercambio. Também pelo prazer de dar . logo em seguida o que
acabou de receber. A troca é urna obriga~áo e. por isso, ~ impossível
acumular. O único vício conhecido pela moral yanomami é a avareza.
e para ela concebeu-se um castigo semelhante ao que os cristáos
reservam para os pecadores: o fogo. Mas com urna diferen~a: o fogo
yanomanii é celeste e· as almas sáo por ele consumidas, aparentemente, sem sofrer. Se os índios maximizam o ganho, portanto, náo
é pelo prazer de acumular, mas pelo prestígio e pela satisfa~o secreta
que acompanham a reparti~áo e a redistribui~áo das riquezas.
Nesse jogo de borneos, as mulheres tem um papel náo menos
importante. Elas refreiam a prodigalidade masculina quando estáo
do lado dos anfitrióes, e instigam a maximiza~áo do ganho qúando
pertencem ao outro campo. Por exemplo, nessa mesma manhá, Mabroma foi esconder atrás da casa urna panela que ela náo quer dar.
E é ela que ~e opóe a que Kaómawe de um cáo em troca de algodáo.
Acaba concordando,. ao receber do outro a promessa de que enviará
mais tarde um cesto de tabaco.
Enquanto os borneos esticam a conversa, as mulheres se póem
a caminho, balan~ando nas costas cestos repletos de utensi1ios, redes
e víveres. Avan~am com o passo pesado. com o andar típico dos
yanomami quando estáo carregados, com os pés para dentro. para
manter o equilíbrio e apoiar-se bem no cháo.
Os visitantes levantam. Calaram-se bruscamente e, sem um
olhar de adeus, atravessam a abertura do shabono e mergulham na
floresta, que os engole. Na grande casa despovoada, por um momento é sentido, mas apenas por um momento, o peso da ausencia.
a tristeza de estar novamente comos seus, o prosaísmo dos afazeres
cotidianos.
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transcri~áo
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H ó kanakawe
Witokaya

Krauwe •
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(bishaasi)
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Rio das chuvcis

Batanawe •

Orenoco
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N

• Hi yómisi
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Nota sobre a

transcri~éio

Foram escolhidas para a nota~áo dos nomes yanomami as seguintes
conven~óes fonéticas:

e [;:>] é pronunciado como o "e" trances em "le"

i ~ um "i" central, pronuncia-se coma língua encostada no palato ·
I' é um " t" aspirado
·
sh pronuncia-se como "ch"
r está próximo do "r" de "cara'"'

O til acima de urna vogal indica que ela é nasalizada (á, é , ó}.
Para náo confundir o leitor, tomamos certas liberdades .com rela~áo
anota~áo fonética. Contrariando o uso, escrevemos com maiúsculas no início
os nomes de lugares e pessoas, que náo foram escritos em itálico, como
deveriam . Todos os nomes de comunidade sáo seguidos do sufixo t"eri (karohi-l'eri} , omitido no texto para simplificar.
·

-
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Glossário

amahiri

Seres do mundo subterraneo, carecas, que assemelham-se aos yanomami. Sáo também chamados por
esse nome os resíduos vegetais decompostos e fosforescentes.

ami kii u

Bebida vermelha e inebriante, tirada de um fruto mí-·
tico. Constituí o alimento dos hekura e serve para
pintar-lhes o corpo.

aroam1

Cobra venenosa cuja mordida pode ser fatal. É a
Bothrops atrox (jararaca).

aroari kiiki

Planta bulbosa do genero Cyperus, utilizada na magia
negra.

baushimi

Espécie de banana de polpa rosada e farinhenta .

bena

Pequeno roedor (náo identificado) de pelo avermelhado, que vive nas regióes montanhosas dos yanomami centrais; sua pele é utilizada na magia negra.

bei ke maki

Nome dado aos rochedos onde os hekura váo morar.

bei ke mi amo

A "alma", o •'.centro" de urna pessoa; sua falta acarreta a morte do corpo; é , de certo modo, o " princípio
vital''.

bei ke no uhutibi-

Sinónimo de bei ke mi amo.
lnterjei~áo;

bei ye o

serve para mostrar a eventuais inimigos
que se está atento.

bishaa ke henaki

Planta: Calathea altissima (Peopp. e Endl. ). As folhas servem para fazer os embrulhos que se ráo cozidos na brasa e, as vezes, para cobrir os abrigos na
floresta .
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Qualifica urna pessoa talentosa na ca~a ao porco-domato.

hoko siki

bore ke hi

Espécie de árvore (árvore da alma penada) , náo identificada.

hórema

bore koko

Pássaro imaginário. Faz parte do mundo sobrena- ·
tura) dos hekura.

Espécie de pássaro, provavelmente um Tinamidae.
Seu canto é associado ao dilúvio e aos porcos-domato.

hutumi

Pássaro: Momotus momora aequatorialis.

boko no warebi

braiai
eeeeri

kakuru (kakuruwe)

Espécie de tucano pequeno, provavelmente o Pterof/avirostris azara.

kanaye

féiféiyomi

Pássaro: Lipaugus vociferans.

habrabiwe

Diz-se dos hekura que deixam o corpo de um xamá
morto e váo para o de um xamá vivo.

hekura

hemare

Ritual diurno de pares, executado durante urna festa
para selar urna alian~a e prometer assistencia mútua.

de

Pedra leitosa, dura como o quartzo. Kakuruwe é o
espírito associado a essa pedra.
Árvore: Tachigalia paniculata Aubl.

kaomari

Pássaro predador que se alimenta de cobras: Micrastur ruficol/is.

kareshi

Palmeira: Maximiliana regia Mart. Seu fruto é comestível, assim como a sua amendoa e sua polpa.

hama · Visitante.
ha6ha6mou

dan~as

apresenta~áo .

Ritual de apresenta~áo, executado num passo dan~a
do durante as festas.
g~ossus

Folhas da palmeira hoko, utilizadas nas

keki

Abrevia~o .

Rochedos onde moram os hekura.

.

.

ketiba ke henaki

Ser sobrenatural, faz parte do mundo imaginário dos
xamás. Espírito de planta, animal-0u elemento natural. Os.hekura váo morar no peito dos xamás, a quem
comun1cam seus poderes.

Folha da Ravenala guianensis. Serve para cobrir as
•
casas.

kóbari

Pássaro: Buteo albicantatus. Seu grito é mau presságio.

Á~vore da mesma família do cacau.e iro, Theob~o¡.,,a

komishi ke henaki

Folha da Geonoma cf. baculifera (Poit.) Kunth .

sp.
hera

Povo de demónios aquáticos e das savanas.

kreómari

Espécie de tucano: Ramphastos vitellinus.

heri

Ritual noturno de ca~a. assóciado a ingestáo das cinzas mortuárias numa compota de banana.

kumato

hiima

Es~cialme~te empregado na terceira pessoa do pos-

-- kumiti

sess1vo. Designa, em geral, todos os animais domesticados ou domésticos, o cáo entre outros.

kunamaru

Palmeira: Oenocarpus bataua Mart. Seu fruto serve
para preparar urna bebida saborosa que acompanha
a banana-da-terra assada.

kushe ha

hoko
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Demonio que vive na casa das almas, no mundo celeste, em companhia de Trováo.

kowahito

Noz, fruto rico em óleo do Caryocar Villosum
(Aub[) Pers.
Atributo vegetal dos hekura.
Espécie de sapo (náo identificada) ; acredita-se que
a sua urina, espalhada sobre o peito de quem está
dormindo, pode causar a morte .
Fórmula dita para obter o efeito desejado.
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m anaka

Arbusto , cultivado nas roc;as, utilizado na magia negra para provocar a esterilidade masculina.

m iiriishi

Pássaro: Pipila cumanensis ( Cracidae ).

m yóma ke henakt

momo

more

moró
mraka nahi
nabe

naiki
naikiri
nat'eki wakabi-

nu
no si
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vontade de comer vegetais; opóe-se a naiki.
oí

Espécie de abelha.

Espécie de planta de folhas largas e pecíolo cobe rto
de espinhos. As folhas sáo utilizadas para cozinhar
e cobrir os abrigos na floresta.

óka

Feiticeiros. Pessoas que váo " soprar" substancias
mortífe ras sobre grupos inimigos.

órihiye

Árvore: Micrand rossii (Euphorbiaceaes) ; seu fruto
é venenoso . Os índios o tornam próprio para o consumo após ebulic;áo e macerac;áo prolongadas.

Animais que sáo encontrados doentes, caídos no
cháo ; sáo considerados m_au presságio e nao sáo comidos.

rahaka shiiwe

Árvore: Dacryodes burseraceae. Produz a cada quatro ou cinco anos. Segundo os índios, Trováo é seu
senhor.

Nome dado as pontas lanceoladas, que supostamente
provocam o derramamento da matéria fecal e a morte.

ras ha

Espécie de tatu pequeno (náo identificada).
Espécie de árvore (náo identificada) .
Significa ao mesmo tempo , dependendo do contexto ,
estrangeiro (náo yanomami). inimigo, diferente.
Forma um par de opostos com a palavra yanomami
(ser humano).

sikorobirimi
s1na

Literalmente .. testículo de tatu gigante" ; caracteriza
urna doenc;a que faz os testículos aume ntarem muito
de volume.
Qualquer alimento vegetal; opóe-se a yaro , a carne
de cac;a .
Gasto , sem valor.

nos1yem ou

Pedir que seja feito, fazer com que se ja feito . Assim
é chamado um ritual de festa que consiste em infligir
testes aos rapazes, durante os quais eles demonstram
sua resistencia a dor.

ohi

Ter fome em geral, re.fere-se .m ais especialmente a

Espécie de bambu ; pontas de flecha fabricadas com
ele .
Mau atirador ou mau cac;ador.

shabo

lnvocac;áo das mulheres para e vitar urna doenc;a ou
desgrac;a.

shabo no

Casa circular com prac;a central isolada , quaisquer
que sejam os tipos de construc;áo ou materiais utilizados.

sháki ke na

Espécie de abelha preta que costuma sugar matéria
em decotrtposic;?o. sal ~ urina .

Que tem vontade de comer carne ; opóe-se a ohi.
Os que tem fome de carne , os canibais.

Palmeira: Guilielma gasipaes (HBK) Bailey. Seu fruto , muito apreciado pelos índios, náo é de modo al- .
gum obrigatoriamente associado as festas .

....
shamal'ari

Para os yanomami centrais - de quem se trata nesta
obra - essa palavra designa os yanomami meridionais que moram além da margem esquerda do Orenoco. Shamat''ari nunca se aplica a um subgrupo determinado, nao parece ser em lugar algum urna autodenominac;áo; forma um par de opostos COl!!...waika~
---:---_
shanishani Arvore:Miconia acinodendrum (L.) Sweet.

---- -

shawara

Um dos nomes dados aos demonios causadores das
doenc;as e das epidemias.
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rokori

Árvore: Crecropia orinocensis Standl.
Designa os alucinógenos obtidos da casca das árvores
__9Q _ge~o Virola, p. e., a Virola elongata.

yakoana
f'o ru
unok ai

ushu
ushuweimawe
_..,. waika
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Planta: Amazonia arborea Verhin.
Estado no qual se encontra um matador; conjunto
de proibi\óes alimentares e obriga\óes do matador
e das jovens no momento de sua primeira menstrua\ªº· juntamente coqi os maridos.
Fórmula pronunciada para evitar urna desgra\a.
Espírito associado a um peixe.
Termo pelo qual os yanomami centrais designam se us
vizinhos setentrionais ou orientais. A palavra é pejorativa e nenhum grupo ou subgrupo yanomami .se

--

~ami Si~plifica~áo.de .yan6mami; variantes dia!etais: yan?~am1 e

-\

sanen.a , conJunto cultural e hngu1st1co. S1gn1f1ca " ser humano", "gente", autodenomina\ áo dos , ios
--

---------yaraka Pequeno pe ixe chato e prateado dos riachos.
yaro

Carne de.ca\a, os animais considerados comestíveis.

ye1

Palmeira do genero Atta/ea. Seu fruto é comestível.

y.il>i ke henaki-

Arbusto: Sorocea huyanensis . Seus ramos sáo utiliza-
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dos para construir o recinto no qua) ficam isoladas
as meninas menstruadas.

yohoami
yo1
yoririmi
yubuu na
yun

Outras obras sobre os yanomami

Espécie de inambu ( Tinamidae sp. )
Espécie de abelha produtora de mel.
Espécie de pássaro (náo identificada).
Espécie de condimento preparado com as cinzas da
casca de urna árvore.
Aplica-se a classe dos peixes.
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