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tste trabalho teve a sua impressão
integralmente custeada pelo ROTAR Y
CLUB D!! BELtM, por deliberação expon•
tãnea e unânime do Conselho Diretor
de 1953-1954, sob a presidência do sr. An·
tonio Ferreira VidígaJ, que assim resolveu
prestigiar, ajudar e estimular, dentro d9
prográ.ma de ação rotária, a obra de dí-vulg?.ção científica e cultural da. Amr•.zônia que vem sendo empreendida pelo
Instituto de Antropologia e Etnologia ~o
Pará.

PREFACIO
O material em que se baseia esta publica,ção foi co
lhldo, pelos autores, num estudo de campo que realizaram entre junho de 1952 e junho de 1953. O objetivo
da pe_s quiza era reunir tôda a informação existente sôbre a cultura aborígene dos índios Mundurucú e estndar
as modernas alterações culturais entre êles. i:sse empreendimento ..foi apoiado peJ.o Social Scien.c e Research
Council, de Nova Iorque, e por uma William Bayard
Cuttings Traveling Fellowship, concedida pelos Trustees
of Columbia University, em Nova Iorque.
Os resultados contidos no presente trabalho representain apenas uma pequena porção da informação colhida
e se destinam a familiarizar o leitor com as condições
cont~mporâneas do r•o1fo Mundurucú e com a cultura
que possui. Uma descriç~o e a análise completas da cultura. primitiva e da aculturação dos Mundurucít serão
apresentadas :J.o público em data futura.
Os sinatários desejam aproveitar esta oportunidade
para expressar o seu reconhecimento e a sua gratidão
_ aos muitos amigos e colegas do norte do Brasil. E' difícil fazer agradecimentos individuais, uma vez que não
encontramos senão bondade e cooperação durante a
nossa mui .aprazível permanência no Brasil. Toda.v ia, o
êxito do nosso trabalho muito fica a dever ao sr. George
T. Colman, consul norte-americano em Belém, e ao dr
Frederico Barata, do ·instituto de Antropologia e Etno•
logia do Pará. O major Peixoto e os demais membros da
Força Aérea Brasileira tiveram a bondade de facilitar
o nosso tran,~pQrte, enquanto qne o Serviço Especial
de Saúde Pública, em Belém e Santarém, nos forneceu
medicamentos e conselhos médicos. Tivemos integral
cooperação do Serviço de Proteção aos tndios e desejamos significar, de modo especial ,a nossa gratidão ao
inspetor Fontes, da Agência de Belém. No rio Cururú, os
padres e freiras da Missão São Francisco nos proporcionaram a sua mais calorosa hospit:llidade. Gostariamos
de expressar, especialmente, o nosso reconhecinaento a
Frei Plácido ToeUe, O. F. M., que tanto fez no sentido
de tornar a nossa residência no Cururú mais confor·
tavel e mais produtivos os nossos estudos. Finalmente, ·
a operosidade, lealdade e perseverança do nosso a.ssis·
tente de campo e amigo, st. Francisco Manhuari, merece
a nossa mais profunda gratidão.

Robert E.

Murphy

Yolanda Murphy.
Universidade de Illinois, 1954.
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A autora, Yolanda r~urphy, corn os men.inos Mundurucú
Joaquim, Vitorir.o, Sebastião e Enii lio, em f r ente ao tel heiro dc. fábrica de farin ha, na aldêia de Missão Velha,
no Rio Cururú

Os índios Mundurucú lograram fama, na história do Vale Amazônico,
graças às suas propensões bélicas. Sua br&vura como guerreiros atraí:.i
fortemente a atenção das autoridades coloniajs port.ugu.êsas, no passado
século XVIII, quando a tribo lançou uma série de ataques ao sul do An1azonas, desde a confluência com o Madeira até o rio Tocantins. Os Muudurucú hostilisaram não somente os colonisadores como outras tribos indígenas das regiões do centro e do baixo Amazonas. O govêrno colonial
logo fez as pazes com os Mundurucú, passando a utilizá-los como tropas
mercenárias contra outros índios e, tambén1, para combater as forças 1·ebeldes, !'>Or ocasião da ~evolta dos Cabanas.
Aproximadamente 160 anos são passados desde o estabelecimento da
paz entre os Mundurucú e .os portuguêses. Durante êsse tempo a cultura
mundurucú modificou-se grandemente em resultado do contacto e diminuíram consideravelmente a população e o território por êsses índios ocupado.
Hoje, os Mundurucú que ainda preservam sua identidade característica son1am aproximadamente 1 . 200, e estão localisados numa rcgiã:J
limitada pela margen1 oriental do rio Tapajós e pelos rios Cururú e das
Tropas, ambos tributários do curso d'água maior. Outros Mundurucú ~o
ealisam-se nos rios Maués-Assú, Abacaxis e Canumá; no território eompreendido entre o Madeira e o Tapajós, mas êsse grupo, ao que se di·z;,
perdeu quase que comp1etamente a sua cultura aborígene e ten1 sido
grandementé assimilado pela população brasileita local. Os autores dêste
trabalho também ouviram informações, não controladas, da existência
de aldeias Mundurucú na região a leste de Aveiros, perto do baixo Tapajós. ( *) . Henry Bates, o naturalista inglês, encontrou agrupamentos dos
Mundurucú no rio Cuparí, em 1852, e é possível que sejam descendentes
dêste grupo. ( 1)
Os autores visitaram, apenas, a população Mundurucú de início ci·
tada. Considerações de tempo é dificuldades de transporte tornaram
inexequível uma investigação do segundo grupo, enquanto que a informação sôbre o terceiro era por deinais vaga e insegura para justificar a
perda de tempo em que implicaria uma tentativa para confirmá-la.
lIISTóRIA

DOS

MUNDURlTCú

Afim de compreender, com propriedade, a atual condição dos Mundurucú, é necessário voltar a atenção, ainda que resumidamente, para
( *)

( 1)

Nêste tra balho a s denorninaçôes "alt o" e ' 'baixo" , dadas ao rio T a p a jós, distinguem-se como os trechos rio-acima e rio-abaixo, respectivarr.ente, das Cachoeira s
do Apuhy e Maranhão.
Bates, 1863. p . 240.
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a discussão das principais feições da cultura Mundururú, antes do seu
contacto com os brancos e, depois, para a história subsequente.
Cultura aborígene - Os Mundurucú eram um povo sedentário, qu:~
vivia em aldeias estáveis e levava uma existência baseada na agricultura
de roça, caça ,pesca e coleta de alimentos silvestres, nessa ordem de in1portância. Sua técnica agr.ícola e as plantas por êle cultivadas correspondem muito de perto às de outras culturas n~t.ivas da Amazônia. :Mandioca.
a:rhàtga era a colheita básica. As mulheres des~mpenhavam a maior parte do traba~ho nas roças, mas a derrubada da floresta era feita por t0dos
os homens da aldêia, em cooperação, posto que cada roça pertencess1~,
teoricamente, a um determinado individuo. Na verdade, o produto d=i.
roça repartia-se pelas pessôas que habitavam a casa daquêle hom~m e
ulteriormente, de acordo com os vínculos de consaguinidade, era distribuído por tôda a aldêia.
. A~~·aça era praticada quase que diariamente, por grupos de homens
qúe eriipregavam técnicas coletivas, como a da armad'ilha e a do cerco .
•
As _úhleas armas utilizadas eram o arco e a flecha . A pesca limitava-se
grandemente à época da estiagem, quando a aplicação do timbó e o arpoaménto do peixe, à marge1n do rio, con1 o arco e a flecha, se tornavam
possíveis. Canôas e;Scavadas não eram usadas pelos Mundurucú, muito
embora as de casca de árvores, cuja manufatura aprenderam com os seus
vizinhos A9iacá, fossem empregadas pelos bandos em guerra.
A sociedade Mundurucú se caracterizava pela presença de grupos
.de descendência unilinear. A população era dividida em metades, cha1nadas "vermelhos" e "brancos", as quais, por sua vez, se subdividiam e:-.ll
mais de quarentas grupos. A participação nas metades e grupos
constituia herança patri1inear. O sistema da nomenclatura do parentesco
é do tipo geral, descrito, para os outros grupos de língua tupí, por Wagley .e Galvão. ( 2) Era permitida a poligamia, 1nuito embora essa prática
ficasse geralmente limitada aos chefes e homens idosos. O matrimônio
era nlatrilocal, isto é, o homem residia, permanentemente, na aldêia de
rsua mulher, e tornava-se membro integrante de sua família.
A aldêia consistia da casa-de-homens e de três ou cinco casas de
moradia, dispostas num circulo, em volta de uma praça central limpa. i\s
localisações preferidas eram situadas no cimo das colinas cobertas de
relva, na região de planaltos áridos e na de floresta a leste do Tapajós,
entre os sexto e oitavo paralelos de latitude sul. ~sses locais proporcionavam maior segurança contra os ataques dos inimigos e ficavam relativamente livres dos insetos que tão desagradavel tornam a vida ao longo dos principais cursos d'água.
A aldêia era uma unidade política autônoma e a liderança estava em
mãos do chefe e dos homens mais velhos.
~ instituição da casa-de-homens tinha grande importãncia para a
sociedade Mundurucú. Os homens comiam, dormiam, trabalhavam, re(2 )

Wagley e Galvão, 1946.
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pousavam e se reunian1 em conselho qentro daquêle recinto. Era alí,
também, que se tocavam as trombetas sagradas, defendidas da vista das
mulheres. Apenas est::-.s e as crianças ocupavam as casas de mora.dia. A
casa-de-homens forruav~ um núcleo dentro de cada a!dêia, onde os homens, que via de regra v:nham de diversas aldêias, na conformidade dos
dispositivos residen'::ais po3t-casamento, se integravam numa unidade
cooperativa, coêsa e efetiYa, tanto na guerra como nas necessidades econômicas diárias. Os sexos não apenas residiam separadamente, entre os
aborígenes Mundurucú, mas havia, também, profunda divisão entre êlcs
na participação social e religiosa e na divi.são do trabalho.
A religião dos Mundurucú se baseava, principalmente, na prática
do shamanismo e na crença no espírito dos animais silvestres, peixes e
plantas ambientes, às quais se referiam como "mães" da: espécie em particular. Era para agradar a êsses espíritos que os Mundurucú efetuavam
grandes cerimônias inter-aldêias, durante quase tôdas as estações chu.vosas. A prática do shamanismo parecia-se com a co1num à Amazônia
e gravitava em torno da extração de um objeto malígno do corpo de uma
pessôa enferma, pela aplicação de fumaça de tabaco e sucção. O objeto,
ou caushí, deveria, segundo pensavam, ter sido introduzido por um feiticeiro, o qual, se descoberto, era invariavelmente exerutado.
As lendas dos Mundurucú, no que tange à criação, se centralizava1n
nas atividades do seu principal herói cultural, Karusakaibô. Dessas lendas basta dizer que eram únicas na América do Sul.
As fontes da fama dos Mundurucú e o fóco dos seus interêsses próprios era a guerra. Os grupos guerreiros recrutavam voluntários de inúmeras aldêias, sempre deixando, em cada uma delas, homens em número
suficiente para fins de defesa e para prover à subsistência dos ·que eram
deixados atrás. Dois chefes, de renome e bravura, dirigiam o grupo guerreiro, mas eram orientados ou aconselhados pelos outros chefes da aldêia e pelos velhos. Dois guerreiros experimentados, pertencentes a um:i
sociedade conhecida como a muchachá anyen, acompanhavam cada expedicão e eran1 os guardiães de uma trombeta de guerra conhecida como
pem. O sinal de ataque era dàdo nêsse instrumento, pelos dois muchachá
sob a direção dos líderes.
Os guerreiros eram acompanhados por suas esposas, que preparavam os alimentos, faziam fogo e transportavam redes e utensílios na jornada em direção à terra do inimigo. Essas expedições eram habitualmente
iniciadas no começo do verão e frequentemente concluidas antes das
primeiras chuvas. Muitos grupos guerreiros, todavia, não retornavam se,
.
nao apos
um ano ou ano e meio.
A estrategia comum de cercar a aldêia inimiga e atacar de madrugada era a empregada pelos Mundurucú. No momento do ataque, flechas flamejantes eram lançadas sôbre os telhados da aldêia sitiada e os
guerreiros irrompiam da floresta circunvizinha, soltando gritos aterradores. Todos os adultos inimigos eram mortos e suas cabeças seccionadas

-
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e conduzidas como trofeus. As crianças eram levadas para sert:m adotadas pelos captores e criadas como 1'1undurucú.
A prática da apreensão de cabeças era de suma importância para o
sistema de valores dos Mundurucú. O efeito mágico das cabeças :;êcãs
trazia abundância de animais silvestres aos caçadores Mundurucú e, a
par disso, simbolizava o orgulho dos mesmos no que dizia respeito às suas
façanhas guerreiras. O guerreiro que conduzia o trofeu adquiria prestígio e glória e tornava-se responsavel pela organização das cerimônías
relacionadas com a cabeça-trofeu, cerimônias que se realizavam num
cíclo durante três estações chuvosas consecutivas, depois da guerra.
Aculturação - A primeira menção aos Mun.durucú os situa no rio
Maués-Assú, em 1768. (3) Almeida Serra, todavia, designa o alto Tapajós
como seu domícilio, e foi alí que as tropas coloniais lutaram contra &les,
em 1795. ( 4) .
Também os exploradores alemães Spix e Martins visitaram os Mundurucú da região ent re o baixo Madeira e o Tapajós, n1as situara1n o
centro de sua força no alto Tapajós. (5) .
A literatura etnológica moderna tem incluído as regiões do baixo
Tapajós e dos rios Maués-Assú, Abacaxí e Canomá, co1no parte do território aborígene dos l\1undurucú. (6) E' crença dos autores, todavia, que
essa região foi penetrada pelos Mundurucú somente depois que a tribo
começou suas incursões contra os agrupamentos de outros índios e por tuguêses, daquela área. Em aditamento aos fato..;; mencionados anteriormente, out ra informação parece corroborar essa conclusão. Primeiro,
n ão há alusão aos Mundurucú pelos crônistas jesuitas, como inform'l.
Betendorf. (7) . Segu11do, todos os observadores de primeira mão dos
Munducú da região do Madeira dizem que êles mantinham intensas
relações comerciais com as missões e com os negociantes portuguêses. (8)
Terceiro, salvo as embarcações provisionais, utilizadas durante a guerra,
os aborígenes Mundurucú não recorriam ao transporte por água. Is.so
representa uma adaptação ao território alto, aberto, a leste do Tapa jós, de preferência às terras baixas do setor entre o Tapajós e o Madeira. Quarto. o movimento de gente, do alto 'fapajós para as proximidades
dos comerciantes do rio Madeira, continuou através do século XIX.
Chandless, em 1870, menciona a chegada recente dos "campineiros" tatuados (nome ainda aplicado aos Mundurucú habitantes das savanas •,
nas terras
. altas do rio lVIaués-Assú. ( 9) Tambén1. Coudreau diz que, em
1895, os negociantes do rio Madeira estavam ainda recrutando grupos
(3)

Monteiro Noronha, 1862.
~1 ) Alm eida Serra, 1869, p p. 4-5 .
. J) Martlus, 1867 , p . 394.
(6) cf. H orton, Donald , 1948.
(7 ) Betendorf, 1910.
( 8 ) Ct. Splx e Ma rtlus, 1831 ; Agassiz, 186!? ; Chandless, 1870.
( 9 ) Chl\ndless, 1870, pp. 424-5.
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MAPA 1

REGIÃO DOS RIOS TAPAtJÓS E BAIXO MADEIRA
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guerreiros dos Mundurucú, como mercenários, para lutar contra os índios não pacificados do Madeira. ( 10)
O motivo básico dos movimentos migratórios para as regiões do baixo Madeira e Tapajós parece ser o desejo dos índios de obterem artigos
manufaturados, especialmente utensílios de ferro. No baixo Tapajós alguns Mundurucú foram reunidos em mis.:;ões, enquanto outros viviam ~r.l
aldêias separadas, sob a autoridade geral dos "capitães de trabalhadores". As populações das nlissões decresceram firmemente, durante o século XIX. Como exemplo, Coudreau cita as estatísticas populacionais
da velha missão de Uxituba, perto da atual cidade de Itaituba. ( lt) Em
1833, Uxituba contava co1n 485 aborígenes Mundurucú; em 1848, co1n
343 ; em 1869, com 100; e em 1826 com 50, que estavam então quase completamente aculturados. À semelhança, os Mundurucú visitados por
Bates, em 1852, já estavam vestidos, vivendo em residências isoladas,
e não mais seguiam a prática da tatuagem. (12) O baixo Tapajós apresentava um caso claro de assimilação gradual da população indígena
dentro do tipo "caboclo", da Amazônia.
A perda de cultura e a assimilação foram igualmente rápidas para
os índios que viviam entre o Tapajós e o lvladeira. Como já foi anteriormente citado, jamais houve qualquer menção de agrupamento do tipo
aborígene, naquela região. A senhora Louis Agassiz, que viajou pelo rio
Maués-Assú, em 1865, descreveu como "civilis'.ldos", alí, muitos Munducú. ( 13 ) . Ela esteve numa aldêia indígena, naquêle local, que possuia u1na
igreja visitada periódicamente por um padre. Alguns dos índios falavarn
português. todos usavam roupas e apenas um era tatuado. Som~vam-se
à população da aldêia muitos Mundurucú que se achavam em suas roças,
espalhadas pelas vizinhanças.
Tôda a evidência histórica aponta para a conclusão de que, em meiados do século XIX, a cultura aborígene dos Mundurucú estava desaparecendo nas regiões periféricas. Conservava-se, todavia, mais bem preservada na área do alto Tapajós, domicílio tradicional da tribo . O alto Tapajós se mantinha relativamente livre do prim!tivo con~ércio do gu~i,raná,
da salsaparrilha e da farinha, que tão grande influência teve na alter'l.ção cultural dos ~fundurucú da periferia. Êsse est~.do de isola1nento com.·
parativo não cturou muito, pois o comércio da borracha já havia penetrado
no alto Ta!Ja.1ós em melados do século XIX. Bates, referindo-se aos Mundurucú, àque!a época, diz ( 14) : "Êles fazem grandes plantações de mandioca e ·vendem o excedente, que vai, no Tapajós, de 3.000 a 5.000 cestos
(cada um pesando 60 libras), anualmente, aos comerciantes que sobem o
rio, proced{'ntes de Santarém, entre os mêses de Agosto e Janeiro. Também
( 10)
(1 1)
( 12 )
(13)
( 14)

Coudreau , 1897, pp. 39-40.
Ibld, 1897. p. 8.
Bates, 1863, pp. 242-3.
Agasslz, 1869, p . 307.
Bates, 1863, pp . 243-4.
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colhem grandes quantidades de saisaparrilha, borracha e cumarú, nas
florestas. Os comerciantes, à sua chegada as campinas (região de escassas florestas habitada pela porção principal dos Mundurucú, além das
cataratas) tên1, primeiramente, que distribuir suas m ercadorias - ro11pas de algodão barato, machadinhas de ferro, artigos de cutelaria e cachaça - entre os chefes de m enor categoria, e aguardar, depois, 3 ou 4
mêses, pelo reembolso em produtos".
Tal modo de comerciar com os índios, através dos ch efes, co1neçou a
desaparecer somente nos últimos anos em algumas aldêías Munduru~ú.
É de alguma importância sociológica, pois tem tido o efeito de preservar o prestígio do chefe e a coesão da aldêia, durante um período em
que o decréscimo das atividades bélicas estava contribuindo para um resultado ooosto.
Os comerciantes eram inescrunulosos
em suas transacões
com os chefes analfabetos. Antonio Tocantins, engenheiro que visitou
os Mundurucú das savanas, em 1875, examinou a conta de um dos chefes, a qual mostrava que êle tinha um débito de mais de 6 contos de réis,
uma soma fabulosa para aquela época. Referindo-se a essa conta, disse
Tocantins: "Por ela se vê que as mercadorias foram vendidas ao índ!o
com uma porcentagem de mais de 400 por cento de lucro". ( 15)
No início eram as transações feitas, em sua m aior ia, pelos "regatões" ou comerciantes itinerantes, de Itaituba e Santarém. Na segunda
metade do século XIX a crescente importância da borracha resultou lla
definição dos direitos a certos territórios produtores de h évea, e o bem
con.hecido sistema do "patrão" local e do "aviador" tornou-se firmemente estabelecido. Isso e a Missão de Bacabal, de curta duração, resultaram
num crescente contacto entre os Mundurucú e a ascendente população
brasileira. Muitos Mundurucú vieram se colocar de modo mais amplo sob
a influência dos patrões e se transferiram permanentemente para as
1nargens do Tapajós. Os outros Mundurucú, que permaneceram no distrito das savanas a leste do rio, r euniam borracha nas margens dos tributários orientais do Tapajós, durante o verão, retornando às suas aldêias no inverno. A participação dêsses Mundurucú no comércio da borracha era menor que a dos outros que residiam em carater permanente
entre os civilizados, porque a necessidade de queimar e plantar suas roças forçava-os a uma volta, cedo, às suas aldêias. Também ainda se viam
envolvidos em guerras esporádicas, que diminuíam, assim, o tempo dedicado à extração de borracha.
De acôrdo com os relatos de Tocantins e Coudreau, a cultura primitiva dos Mundurucú das aldêias das savanas, comuin ente designndo&
como "campineiros", permaneceu bem conservada, através do século XIX.
Persistiu o complexo dos padrões de cultura em torno da guerra, bert!
como persistiram as grandes cerimônias das estações chuvosas, em honra do espírito "mãe" das espécies animais. A organização dos homens fi~

( 15)

Tocan tlns, 1870, p . 150.
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e-ou intacta e o sistema de consanguinidade permanecia como fator de
direção da sociedade Mundurucu. As maiores alterações tivera1n lugar,
:1 ndubitãvelmente, no terreno da cu1tura material. A introdução de armas
de fogo, ferramentas e utensílios de metal, roupas manufaturadas e vàr ios outros ::i.rtigos de comércio, deslocou muitos objetos da manufatura Mundurucú. De igual maneira, isso solidificou a dependência do3
Mundurucú. no que tange ao comércio com o home.m branco.
No período 1911-14, três circunstâncias, de consideravel importância
na história da cultura Mundurucú, se registaram. A prilneira foi o declínio dos preços da borracha, a segunda o fim das atividades bélicas,
após um período de gradual trégua, e a terceira o estabelecimento da
~1issão São Fra ncisco, no rio Cururu, pelos padres da Ordem Franciscana, no ano de 1911. O primeiro aconteciment.o provavelmente teve o ef~i
to de prolongar a existência da cultura Mundurucú, E>nquanto que os
dois últimos contribuiram, event ualmente, para a sua di ssolução. A qu ~ 
da dos ~re~os da borracha retardou, temooràriamente, a incorporação
<ios índios à economia local. O fim das guerras roubou aos Mundurucú
a sua principal razão de ser, e muito contribuiu para causar o fenômeno
da "perda de interêsse" na cultura nativa, que é tão comum entre os índios no processo da aculturação. A missão acelerou êsse processo, através da catequização. Os padres se esforçaram !)or atrair os campineiros
para as margens do Cururú, com resultado mediocre, até fins da déca.da de 1920. Aquela altura, o preço da borracha, no mercado mundial, subiu, em virt.ude das restrições à exportação impostas às plantações da
Maláia britânica. Como resultado, os índios entraram em relações comerciais mais desenvolvidas com a missão e vieram, em grande número,
cortar borracha às margens do Cururú. Com o tempo êsse índios seringueiros tornaram-se residentes permanentes do curso d'água. O preço
aumentado proporcionava uma retribuição melhor aos índios, pela sua
borracha, e o comércio regular e os preços baixos de mercadorias que
êles podiam esperar dos padres deram maior incentivo para o trabalho
nas estradas de seringa.
A população que se transferiu para o Cururú assumiu grandes proporções. Tôdas as aldêias das savanas, per to do curso d 'água: ficaram
deshabitadas e eventualmente abandonadas, enquanto que as aldêias das
savanas ao norte sofreran1 u1na perda de população. Hoje, a maioria dos
Mundurucú está localizada no rio Cururú e é auto-con('ientemente e culturalmente distinta daquela que ficou nas velhas aldêias das savanas.
Atualmente é possível distinguir três grupos de l\t1undurucú. O primeiro,
constituído do~ campineiros remanescentes; o segundo, da população de.
Cururú, e o terceiro dos que vivem cm meio à populaç~. o brasileira do
Tapajós .
O MODERNO RIO TAP AJóS

Antes de levar avante o objetivo principal dêste trabalho é necessário colocá-los dentro do contexto da sociedade brasileira e da econon11a

-
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Missão São Francisco, Rio Cururú

do alto Tapajós. É bem de salientar que o alto Tapajós é, geográfica e economicamente, distinto do baixo Tapajós. Acima das primeiras cachoeiras
as dificuldades para vencê-las são de tal monta que o único produto imi:-ortante, cujo valor torna produtivo o seu transporte, é a borracha. Peles
silvestres e castanha constituem exportação secundária. O baixo Tapajós
é muito n1ais diversificado. Alí, a borracha é de importância menor, enquanto Que os produtos agr~colas , o gado, a madeira e a juta são de maior
valor oara ~ economia. De vez que o alto Tapajós é navegavel sómente, L
a duras penas, por lanchas Diesel de pequeno calado, as quais condazem nada além de 14 t.oneladas de carga, é difícil imaginar, nas atuais
circunstâncias, uma diversificação idêntica da sua economia.
Todavia, até mesmo o atual preço da borracha, sustentado pelo governo, é aparentemente insuficiente para cobrir o custo da produção
e do transporte e, ao mesmo tempo, proporcionar à população um padrão
de vida adequado. O sistema comum, na Amazônia, de relações de crédito, que vai do seringueiro ao patrão, ao aviador, aos comerciantes de
Belém e, em última análise, ao Banco da Amazônia, é o que existe no
Tapajós. Embora alguns seringueiros e patrões, em localidades favoreci.das, possan1 ter lucros, a insolvência ou marginaJidade é habitual entre
os demais. O tipo médio de seringneiro trabalha do nascer ao pôr cto sol
11a colheita e preparo do latex e, frequentemente, comparece depois no
rio para pescar. Na maioria das vezes êle não possui uma roça. em virtude de lhe não sobrar tempo das obrigações assum.idas para com o pa-
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O Posto Indígena 111undurucú, do Servi ço de Proteção aos

índios, no Rio Cururú

trão, ou em consequência de uma apatia geral ou sentilnento de desesperança. O seringueiro é em geral o cearense que vem às regiões da bo:·racha para escapar à "sêca", na esperan ça de obter prosperidade, mas
termina quase sempre como um devedor insolvente. Desde que, de urn
modo geral, êle não !)Ossui nem m esmo uma roça, tem que comprar tudo
de quanto precisa para viver. Seu débito cresce e êle se vf> envolvido mais
fundamente e dt: maneira intrincada pelos tentáculos do sistema de crédito.
A população do Tapajós é largamente espalhada devido às ex1gencias particulares, de natureza ecológica, de corte d a borracha. O entreposto comercial da Barra, na confluência dos rios São Manoel e Juruena, é o único núcleo que m erece a denominação de "a.ldêia". Os barracões dos vários patrões concentram outros pequenos agrupamentos de !lté
seis casas. Em todo o Tapajós, acima de São Luiz, não h á fal'!ilidades no
tocante à educação e, exceto no novo aérodromo d e Jacaré Acanga, _
nenhum recurso médico de qualquer espécie. Na verdade, em vários se11tidos ,os Mundurucú estão e1n situação melhor do que os civilizados, de
vez que facilidades médicas e educacionais, gratis, são encontradas no
rio Cururú, tanto na Missão São Francisco como no posto do Serviço de
Proteção aos índios. E também, como êles devota1n mais tempo à procura de alimentos, comem melhor do que os civilizados. Finalmente, os preços das mercadorias são mais baixos, pelo menos no rio Cururú.
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interessante notar que muitos seringueiros abandonaram suas estradas de borracha para trabalhar em Jacaré Acanga, um dos aérodromos de émergência da nova série, na rota Rio de Jneiro-Manaus. Alí, ganhan1 apenas 35 cruzeiros por dia, enquanto que um dia de colheita de
borracha pode proporcionar-lhes várias vezes e~sa quantia. Todos concordam, todavia, en... que trabalhar como operário é mais lucrativo, po1·ctue recebem gratis assistência médica, a mE>rcadoria. pode ser adquirid:i..
pelo preço de custo, em ~antarém, e ganham dinheiro durante o ano todQ.
A razão mais importante por êles alegada é sempre esta: "A mercadoria
do !)atrão custa demais".
O que acima foi dito é a matriz em que muitos l'Aundurucú forarn.
assimilados e da qual todos, provávelmente, algum dia, se tornarão pa?.·te. Sob as atuais circunstâncias é duvidoso quP. a assimilação da população indígena se constitua um objetivo moralmente defensavel.
É

OS MUNDURUCú CONTEMPORANEOS
Os modernos Mundurucú somam aproximadamente 1. 200. Isso representa uma consideravel perda populacional desde o século XIX ( 15),
quando os cálculos oscilavam dos ( 17) 40 .000 de Spix e Martius, em 181:),
aos 18 .910 de Tocantins en1 1875 e os 1 .429 de Coudreau, em 189fi ( 181.
É provavel que os calculos de Spix e Martius e de Tocantins estejam grandemente exagerados, enquanto que os de Coudreau são algo baixos, para.
1895. O cálculo estimativo que fazemos da população de meiados do século
XIX, dos Mundurucú, baseando-nos na informação de pesosas e fontes
históricas, é de pouco além de 5. 000. O declínio na população Munc'•1ru<"Í
pode ser qtrP"" 11itio P$ tr"rtes por doenças epidêmicas introdw.irl?.c:: nelo
homem brar,co, e, também, ao processo da assimilaçã.o~ anteriorment~
ti.escrito. Durante os anos recentes a população Mundurucú se tem mantido relativamente estavel. Dessas 1. 200 pesosas, cerr~. de 350 vivem na<>
"'\estantes aldêías das savanas, 700 são residentes ão rio Cururú e cerca de
200 vivem no rio Tapajós, entre a população civilizada, e só têm contactos esporádicos com os outros Mundurucú. Não há mais qualquer comunicação entre os l\1undurucú da região do Tapajós e os remanescentes
a~ulturados nas águas do Madeira. Muitos informante~ sabiam da exl:>tência dêstes últimos apenas através de notícias vagas e da tradição.
Alltes de entrarmos na apreciação dos Munduruc.ú de cada u1n dos
três grupos mencionados. a.l~umas considera<:ões de ordem geral sôbre
~ estado da cultura dos Mundurucú são necessárias. A perda de cultura
foi geral, porém os mals afetados têm sido os residentes das margens do
'I"apajós, enquanto que os mais conservadores, culturalmente, são cs
"campineiros" das aldêias das savanas. Entre todos a guerra é apenas
u1na lembrança. Não há nenhum Mundurucú vivo que tenha realmente
( 16)
( 17 )
( 18 )

Mart1us. 1867, p . 390.
Tocantins, 1877, p . 101.
Coudreau, 1897, p. 166.
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Al dêia de Cabruâ, nos Gani oos G erais do Tapa jós, mos
trando duas das suas cinco casas e a casa da farinha
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participado d e uma expedição gue rreira , embora alguns velhos inform a ntes relembrem aquêles dias idos. As t radições e histórias de guerras,
todavia, são bem recordadas, especia lmen te pelos honten s mais velhos,
que olharn P0st a lgicam ente pa ra os tempos da glória Mundurucu. À falta das cabeças sêcas dos ini1nigos, em torno das quais gira va m as fes,
tas, as cerirnônias guerreiras cessara m com o fim das atividades bélica'S.
A despeito de uma recente e algo a pá tica revivcscen cia do dajea
rupari p, vu cerimónia do espírito "m ãe" dos animais silvestres, todo o
ciclo cerimonial da estação chuvosa, dos Mundnrucú, caiu em desuso. Até
cerca de 10 anos a trás essa cerimónia tinha lugar frequen t en1ente. 0
arain,raí, substancia lmente ? mesma cerimõnia, porém de maior duraçã o,
i1ão é levado a efeito há mais de 20 anos . Outros cerimoniais de n aturezél,
religiosa são, agora, praticados sómente pelos ca1npineiros.
O shamanismo ainda é exercitado, entre todos os Mundurucú, m algrado a confiança que depositam na eficácia dos ren:édios modernos .
Não é incomum, por exen1plo, ver um índio pedir m edica mentos na mi.s~ão ou no posto do S . P . r . e, depois, visitar o pagé. Maior fé é depositada nos métodos curativos do úl t imo . Em virtude do t érmino de suas
funções cerimoniais, o pagé Mundurucú é hoje apenas um curandeirn.
A crença, todavia , de que os maus pa gés praticam bruxa ria ainda é viva e de vez em quando un1 é executado t anto nas sava n as como no rio
Cururú.
Influências ocidentais são óbvias em muitos aspect os da cultura. o
paresoi, uma da n ça sec ular, em círculo, n a qual as feras são im it adas,
está sendo r à pida m en te desba n cado pela s da n ças brasilPiras do samba e
do " fox-trot". Muitos índios tocam violão e essas da n ças se realiza.n
durante a est ação chuvosa. A divisão dos sexos mante1n-se, m esmo nêsses divertim entos ao estilo brasileiro. Durante as dan ç::1.s os hon1ens sentam-se de um lado da sala , enquanto que as mulheres se post a m do lado
oposto. Qua ndo se inícia a música os h om en s levanta m-se e sacodem a
inão, bruscamen te, em direçã o à dama escolhida. Est a logo a t ende ,10
chamado e começam a da n çar. Tôda u1na tarde pode passa r sem que
uma simples palavra seja trocada entre os representa ntes dos dois ·sexos .
A presença de mercadorias m a nufa turadas é notada p0r t óda a pa !·te . Isso varia en t re os t rês grupos, de acordo com a ordem de con servadorismo cultural j á por nós assina lado a nteriormente. Todos os Munduru.:! ú
possuem agora roupas e algumas mulheres tê!n a n ecessária h a bilidade
pa ra fazê-las e remendá -las. Vasilhas e panelas de m etal são comumen·
m en te usadas, com o o são pra tos e colheres. A lista de objetos comerciáveis, que se en cont ra m numa aldêia Mundurucú de tipo m édio, é longa.
Armas de fogo, pontas de a rpão, a n zois para pesca e linhas, redes, m os
quiteiros, facas, ter çados, mach adinh as, contas de vidro, perfume e brilha ntina, latas de Flandres, tesouras e agulh as são, a p en as. uma relação
parcial. Uma vez que penas três ou qua tro Mundurucú sabem com o fazer
canôas, estas, t a mbém , são frequentem ente da manufatura alhêia.

-
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folclore Mundurucú, de modo idêntico, denota influências estr:1nhas ou de fora, embora muitos dêsses traços emprestados sejam indubitavelmente de origem pré-contacto. Em comum com outros povos
Tupi, os Mundurucú compartilham a crença no Yuruparí que, segundo
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Mulheres trabalhando na fábrica de farinha

acreditam, viaja às vezes disfarçado em bôto. A história da tartaruga
e da lebre, de origem africana, é encontrada como a anedota amazonica
do jabotí e do veado. A lenda germânica de Hansel e Grete! é apenas
escassamente velada na história das duas filhas da aranha que fora1n
abandonadas na floresta pelo pai, também uma aranha. Sincretismo
idêntico é ilustrado pelas histórias de origem cristã. Um exemplo disso
pode ser visto na versão que se segue, condensada, e de origem Mundu,
rucu, sôbre a Crucificação e a Ressurreição:
"Nos dias de outrora, Karusakaibo (o herói cultural Mundurucú que
se identifica com Cristo, nesta história) realizava inuitas coisas mara-
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Cacador Mundurucú. da aldêia de Cabitutú. Os homens
dos campos ai nda usam os paus de or.elha

vilhosas. Seu povo (os Mundurucú) vendo êsses milagres, suspeitou que
êle fôsse um feiticeiro e o matou com flechas. Depois enterro~t-o e colorou volumosa pedra sôbre a sua sepultura. Mas êle voltou à vida e irrompeu da tumba com tal força que criou as colinas circunvizi.otias. 1{arusakaibõ ficou zangado com os Mundurucú pelo tratamento que dêles
l'ecebeu. Deixou-os e desceu o Tapajós, em direção ao Pará, e dalí se dirigiu para a Alemanha e América do Norte (estas duas última:> nações
<:strangeiras são conhecidas dos Mundurucú por serem a teria natal
dos misisonários e dos autores dêste trabalho, respectivamente l Lá êle
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ensinou muitas coisas e, por essa razão, aqueles povos são civi~jzados e
sabem muitas coisas, enquanto que os Mundurucú nada sabr;m".
Os pontos gerais, acima enumerados, da per~a de cultura e dos empréstimos, dão apenas uma sugestão a respeito da severa modificação sofrida pela cultura Mundurucú. A escala e a maneira de se processar a alteração cultural têm sido diferentes entre êsses três grupos distintos de
Mundurucú. Torna-se necessário um estudo rápido de cada um dêles, pa!"a
completar esta descrição sumária dos Mundurucú contemporâneos.
A região de savanas, a leste do alto Tapajós,
estende-se das cabeceiras dos rios Cadirirí, Cabitutú e das Tropas, em
direção ao sul, até quase às margens do rio Cururú. Dentro dessa r e·
gião há estensas "ilhas" florestais e as florestas marginam todos
os cursos ti'água. E' n essas matas que os Mundurucú caça1n e f a
zem suas roças, de vez que no terreno arenoso das savanas medram
apenas a grama rasteira e a vegetação diminuta. Perto do Cururú, a regjão aberta está situada em pequena elevação e é periódicamente inundada em muitos lugares. Todavia, três ou quatro horas de marcha ao
norte do curso d'água nos conduz a uma região de colinas altas, de florestas e de outeiros cobertos de capim. É nessas últimas elevações que
os Mundurucú têm tradicionalmente construido suas aldêias e é alí que
estão situadas as sete aldêias remanescentes das savanas. Duas dela;:;,
Cauí e Parauaroktiká, estão mais perto do Cururú do que
. · as outras cinco e têm o seu maior intercâmbio comercial e social c9m aquêle rio. As
demais, Cabruá, Cabitutú, Decodyém, Arõ e Aipká, são menos acessíveis
ao Cururú e mantêm relaões comerciais com os patrões do rio Tapajós.
Uruá, que não aparece no mapa anexo, não é, própriamente falando, uma
aldêia da savana, pois está localisada na floresta, a cerca de três hora~
de marcha do Tapajós. As populações aproximadas das aldêias são :
OS CAMPINEIROS -

Cauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
Para uaroktiká. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabruá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabitutú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decodyém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
30
70

40

Aro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
80

Ai9ká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Parauaroktiká não possui casa-de-homens e suas residências são do
tipo brasileiro, de pau-a-pique. As outras seis aldêias preservam a organização dos homens e a disposição, em círculo, das casas em volta de
uma praça central. As casas residenciais tornaram-se menores, desde o
século passado, em virtude do decréscimo en1 tamanho das famílias. Também foi abandonado o chão de forma elítica e o arcabouço se aproxim:.l
bem mais do ti90 brasileiro de casas do que do velho estilo Mundurucú.
As paredes ainda consistem de grandes folhas de casca de tauarí, atadas
às vigas por meio de cipós.
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"Tingajada" no I garapé Iririri, afluente do Rio Curur ú

Os campineiros abandonam suas aldêias rumo às estradas ).ndividuais de borracha, por volta de maio ou junho, e, de un1 modo ger al, re.tornam a ~ empo para o plantio de setembro. Como todos os Mundurucú
r1ão gostam da vida de seringueiro mas a aceitam con10 um mal :1eces-
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War uman auat -po, cheje da aldéia de M issão Velha,
•
as
margens do R io Cu r urú

sário e como o cumprimento de uma obriga ção tradicional para com o
patrão. Muito poucos Mundurucú produzem tanta borracha quanto o
mais indolente seringueiro brasileiro e, entre todos, é o campineiro quem
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Mãe Mundurucú,,~com seus filhos, dentro de casa.
· Rio Cururú

menos produz. Os componentes das várias aldeias ficam muito espalha dos durante a safra de borracha. Os da Cauí cortam no Cururú e os residentes de Parauaroktiká mudam-se para esse rio ou para mais a.baixo,
para o igarapé Parauaroktí. Os Mundurucú das cinco aldêias das savanas mais ao norte transportam-se em direção ao setentrião, durante a

-
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estação sêca. Tôda a população da aldêia Cabitutú e a maior parte dos
habitantes da Cabruá se transferiu para o rio das Tropas. Os residentes
das outras aldêias das savanus, Aipká, Aro e Decodyérr., ~olhem horrachr"
no rio Cadirirí. A produção de borracha do Caclirirí e do Cabitutú é comprada, p:-incipalmente, pelo entreposto comercial de Sái Cinza e a d!>
rio das Tr'lpas é dividida entre os negociantes, em Cabruá (um barracão
no rio das Tropas) e em São Martinho.
Os campineiros têm seus contactos rr.ct.is frequentes com a população
civilizada durante o tempo em que se encontram nas estradas de borracha. Também, durante o período da safra, muitos civilizados coletores
de borracha percorrem os tributários. Os negociantes fazem visitas periódicas para levar o latex defumado e a maioria das famílias, durante
essa época , faz pelo menos uma visita ao posto comercial. Pequena parcela de visitas mútuas se verifica entre os índios e os seringueiros brjlsileiros dos tributários. Durante as chuvas, depois que os Mundurucú
voltam às ..:;ua~ aldêias, essas associações não são frequentes. Ocasional·
mente, un1 comerciante sobe o rio cheio, para comprar farinha, castanha
e: couros .
As relações entre os Mundurucú e seus vizinhos brasileiros são bôas.
Os patrões têm consideravel influência sôbre os índios, e a hostilidade
e a desconfiança com relação aos primeiros, embora quase sempre presêntes, são usualmente suprimidas. Os seringueiros brasileiros locais
e os trabalhadores está.o, geralmente, em excelentes relações com os índios e os conflitos a.r>enas se verificam em virtude da perseguição que às
mulheres índias fazem homens civilizados. Todos os residentes do Tapajós concordam em que os Mundurucú são gente amiga e bons ~raba
lhadores. Todavia, a despeito da tradicional amizade entre os Mundurucú
e os habitantes da região. os dois grupos se conservam socialmente à
parte. O sentimento de grupo é forte entre o índios e suas relações com
os brancos são apenas num nível intermitente e superficial.
Os autores dêste trabalho passaram vários mêses na aldêia de Cabruá e, desde que essa é uma comunidade típi ca das savanas, uma descrição da mesma corresponderá às demais. Cabruá está localizada numa
elevação coberta de gran1a, acima cerca de trinta metros de um curso
d 'água que passa nas redondezas. Consiste de cinco casas cujas pa redes
são de ca5ca ou cortiça e da casa-de-homens, tôdas tipicamente dispostas em círculo. Irradiando para fora da aldêia há uma quantidade de
caminhos ou picadas que levam às roças, na floresta próxima, e a pontos mais distantes. Um caminho vai ao porto do rio Cabruá, enquanto
que outro leva ao porto do Cabitutú. Ambos ficam a cerca de quatro
horas de viagem, a pé, da aldêia. Os outros três principais caminhos dirigem- ~a l lffi para o sudoeste, à aldêia de Parauroktiká, outro p a.ra oes·
te, para Cabitutú, e o último para o posto comercial de Cabruá, a noroe<lte. Nêste lugar, que fica a um dia de viagem da aldêia Mundurucú cte
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Mulher Mundurucú a1nnmentando o .filhinho. Atrás -vemse as casas da aldêia de Missão Velha, Rio Cururú

igual nome, encontra-se o núcleo brasileiro mais próximo. Todos os demais ficam a dois ou três dias de viagem por terra e por água.
A despeito de seu longo conhecimento de viagens fluviais, os campineiros ainda continuam amantes do transporte por terra. Apenas duas
canôas possuem os residentes do Cabruá. Uma é conservada no rio Ca-
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bitutú, on, lP. seu proprietario corta borracha, e a outra guardada no rio
das Tropas. Ninguem, na aldêia Cabitutú, é dono de uma canôa e seus
habitantes têm que tomar emprestada a que pertence à Cabruá, para
viajarem no rio Cabitutú.
O isolamento dos principais cursos d'água e a falta de canôa impedem completamente que os can1pineiros se dediquem à pesca, durante ~
época cnuv0sa. No verão, quando residem em suas casas nas estradas
de borr acha, pescam às margens do rio com arco e flecha e timbó. A
principal fonte de proteína, durante o inverno, é fornecida pela caça.
No Cabruá é esta levada a efeito quase diáriamente, quando não há chu
vas fortes. Arcos e flechas são comumente usados .embora cinco homens
possuam armas de fogo. As outras aldêias das savanas não são tão bern
armadas. A técnica aborígene de caçai· em grupo ainda é usada. Os principais animais que caçam são a anta, o queixada, o caetitú, o veado, o
macaco e a paca. Os cães são utilizados para farejar e acuar os animais. Cada aldêia Mundurucú tem sua matilha de cães pequenos, n1agros e de unhas afiadas. Invariavelmente há mais cães do que são n~
cessários para a caça, de vez que os índios devota!n profunda afeição aos
mesmos e abominam a idéia de matar os excedentes. São sempre subalimentados e brabos. e o visitante a uma aldêia Mundurucú é advertid0
de que deve entrar com um pedaço de pau na mão para defender-se contra o inevitavel e rosnento ataque.
Cada campineiro adulto, do sexo masculino, tem sua própria roça,
que é limpa pelo esforço coletivo de todos os homens da aldêia e plantada de mandioca com a coopera~ão da aldêia inteira. A plantação dos
vegetais de menor importà11cia é geralmente feita pelas mulheres da
casa em que êJe vive. A colheita de tôdas as safras é feita pelas mulheres que são também responsáveis pelo preparo da mandioca.
Os Mundurucú <:\dotaram a farinha d'água brasileira e, agora, apenas de vez em quando fazem beijú. Um telheiro pequeno, com os lados
abertos, para a fabricação da farinha, fica situado no meio da praça
da aldêia de Cabruá. Sob êle acham-se a panela torradora de cobre e o
forno, uma gamela de madeira dentro da qual se rala a mandioca, panelas de a lumínio para receber a tapioca, vasos ou re<!ipientes de louça
onde se lav:i a mandioca raspada, o tipití para espremer o ácido prússico contendo o líquido da pôlpa da mandioca, e os ra los. ~stes últimos,
feitos anteriormente da raiz da palmeira pachiúba, são agora obtidos com
buracos em chapas de metal, cortadas de latas de gasolina de cinco
galões.
A farinha é preparada por tôdas as mulheres da casa do dono da.
roça. Elas são auxiliadas por tôdas as outras mulheres da aldêia e cad.i
família que coopera recebe uma pequena porção do produto final. O
grosso da farinha, todavia, vai para a despen sa comum na casa do proprietário da roça. Não é a farinha, de resto, o único alimento partilhado.
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Grupo de mulheres .'Wundurucú com seus filhos

A caça, e morta em quantidade suficiente, também é igualmente dividida
e distribuida a tôdas as famílias da aldêia.
O tamanho da casa familiar diminuiu consideravelmente desde os
tempos aborígenes. No Cabruá, quando de nossa visita, a média da população de uma casa era de 20 pessôas e consistia de apenas 3 ou 4
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tarde, Note-se o bansob a rede

tipo

núcleos familiares (*) A regra matrilocal ainda prevalecia, mas com
inúmeras exceções. Cada casa tinha apenas um fogão, e refeições comunais eram costumeirás. Se uma pequena caça, todavia, era abatida ,
não se distribuia e era comida pelo núcleo familiar do caçador. Tal ex(* )

A expressão " núcleo tamlliar··. aqui empregada, re!ere--se ao ~omem, mulher e 11lhos. Ligados a essa. unidade biológica es tã.o, geralmente, um ou dois parentes consangu!n c~os.
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Uma casa de Cabruá. Note- se a diferença entre essa e as
do Rio Cururtí

clusividade não era habitual e a nao divisão do alimento, pelo menos
dentro da própria casa, era considerada repreensivel.
A casa-de-homens, no Cabruá, é uma pequena construção, se comparada à dos dias idos. Todavia, ainda é o dormitório, o local de reunião
social e a ofícina de trabalho de todos o~ homens. Êstes, geralmente,
pelo menos uma refeição fazem ali cada dia.
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Anteriormente, apenas os rapazes que houvessem completado a tatuagem tinham permissão para se tornarem membros da organização
dos homens; agora, porém, êles começam a viver nas casas-de-homens
"tão logo atingem a capacidade de ereção". Os velhos interpretan1 isso
como sinal de precocidade e fa lta de respeito da parte dos jovens, mas
nada fazem para exclui-los.
Dentro da casa-de-l1omens, os da metade Vermelha dormem no lado
sul, enquanto que os n1en1bros da metade Branca o fazem ao i1orte. Os
desenhos geométricos, que são os brazõcs t.otêmicos dos clan~. eram ligeiramente percebidos nos principais suportes verticais. Na parte posterior da casa-de-homens estão os recipientes de louça e as flautas usadas nas velhas cerimônias dos espíritos dos animais. O dormitório não te1n
paredes, mas, junto a êle está o pequeno quarto ou câmara, coberto n ê3.s
paredes com colmo, no qual são guardadas e tocadas as trombetas sagra das. As mulheres podem ,ocasion almente, entrar no dormitório, durante
breves períodos, se t êm algo a fazer alí, mas o quarto <las trombetas lhes é
proibido sob pena de sofreren1 violé11cia em massa .
...
A aldêia, a · çasa de residên cia familiar e a organização dos hom-:>n'),
são pontos centrais da sociedade, entre os campineiros. Os vários papeis
e regulamentos associados com o parente.scó s~.o fatores básicos de organização nas três instituições e são, também, importantes em outros sentidos. O tabú referente ao casamento ou relações sexuais entre os membros da mesma metade ainda é observado, em Cabruá e nas outras aldêias
das savanas. Identidade dos clans e das metades, e os sentimentos e obrigações de fraternidade para seus membros. estilizam o comportamento
inter-pessoal, como o fazem os gracejos padronizados e a intimidade sexual, ocasionalmente permissível, com os membros da metade oposta.
O respeito dos jovens pelos velhos é marcante, entre· os Mundurucú.
A despeito do papel culturalmente inferior que lhes é atribuído, êsse respeito é extensivo, também, às mulheres velhas. Todavia, devem ser honrados•. acima de tudo, os parentes mais velhos. Isso se transforma em tabú em se tratando de mencionar o nome de um parente mais velho já falecido. Essa proibição tornou difícil a coleta de genealogias, porque os informantes diziam: - "Nós não somos como a gente civilizad3., que se refere aos nomes dos seus mortos como se êles fôssem crianças".
O prestígio geralmente acompanha a idade, e o chefe da aldêia de
Cabruá era respeitado tanto pela sua condição de homen1 mais velho como
pela sua posição de chefe. :Êle devia a posse do cargo a um dos negociantes locais, que o reconheceu como sendo o homem que ti.nha direito de
representar a aldêia nos negócios. Essa continuação do padrão de chefe
como intermediário junto ao patrão, era grandemente uma ficção. Enquanto que a aldêia, no c;éculo XIX, e como um todo, tinha apenas uma
conta, hoje, o negociante mantem um registro dos débitos e créditos de
cada homem. Ao chefe é agora dito pelo patrão que êle é responsavel por
êsses débitos, apenas para garantir uma produção maior de borracha.
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Casa de Cabruá tendo à frente uma gaiola para o porco
do 1nato doniesticado

Em Cabruá, todos possuem roupas. Todavia, as mulheres mais id0;;;as
frequentemente trabalham despidas, e os homens sempre caçam nús. A
i· az~o djsso é o alto preço para substituir a roupa rôta ou usada, mai ~
do que o desejo da nudez. Poucos mosquiteiros há em Cabruá e tôàas as
1·edes são feitas pelas mulheres, de algodão plantado perto da aldéia.
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A despeito de sua dependência dos recipientes e panelas de metal, os po~cs
típicos dos Mundurucú, no formato de sino, são fabricados pelas mulhE'res. Inúmeros artigos de manufatura exterior são encontrados em Cabruá,
mas, em compa ração ao povo do Cururú, a população é pobre.
Essa pobreza relativa do campineiro é reconhecida por todo:> os Mundurucú e pelos seus vizinhos civilizados, como sendo resultado dos preços
altos dos patrões e da sua baixa produção de borracha "per capita".
O velho estilo de ornamentação do corpo está, agora, sendo rápidamente relegado ao passado. É frequente a pintura com o urucú e o genipapo, mas a tatuagem extensiva ao corpo, à face e aos n1embros, anteriormente praticada, entrou em declínio entre os homens, há ce!."ca de 15 ou
20 anos atrás, e, entre as mulheres, durante os últimos cinco anos. A causa disso é encontrada na ausência de interêsse e no menos rigoroso controle exercido, hoje, pelos mais velhos sobre os jovens. A tatu~.geJT! c~ns
titui um processo demorado e penoso e os jovens costumavan1 resistir ao
mesmo até o ponto de fugirem. O costume persistiu por um período 1nais
longo entre as mulheres, devido ao fato de que a autoridade dos pais r;ode
ser exercida mais fàcilmente sobre elas. É duvidoso que a tat ua.gen1 tenha
sido praticada no rio Cururú, durante os últimos vinte anos. A velha tonsura Mundurucú desapareceu igualmente. Hoje, êles cortam o cabelo à
maneira do povo civilizado do rio.
As condições de saúde são mais pobres, entre os campinei':'·os, do que
no Cururú. O auxílio médico mais próximo é encontrado no rio Curuní, e
muito poucos se dão ao trabalho de fazer a viagem. A malária, gerRlm(!nte adquirida nas estradas de borracha, é uma das doenças mals co!nuns.
A falta: de mosquiteiros torna os índios particularmente vulnerávei:>. As
duas outras enfermidades mais comuns são a disentéria, an1ébica e bacilar, e as infecções pulmonares. Talhos e golpes infeccionados são fontes
de sofrimentos para os Mundurucú e para os civilizados da região . . Uma
medida de proteção contra as doenças epidêmicas é dada pelo isolan1e-n to
geográfico das aldêias das savanas.
O RIO CURURú - Os Mundurucú do rio Cururú diferem dos ca1npineiros em muitos aspectos, dos quais um dos mais importantes é a sua Jocalização num curso d'água navegavel, produtor de borracha. No Cun1rú,
há maior dependência da pesca e do transporte fluvial do que nas savanas, e a s aldêias são mais acessíveis aos contactos do comércio exterior.
Ao norte, o rio é limitado por um cinturão de florestas de variada profundidade, pois em alguns lugares as savanas se estendem até às suas
margens. A terra, perto do rio, é baixa, mas gradualmente. se vai elevando .até atingir o terreno montanhoso, aberto. O lado meridional do rio é
consideravelmente mais alto e completamente cheio de floresta.
Há cerca de 12 núcleos Mundurucú de 3 a 11 casas, além de vários
agrupamentos menores, no Cururú. ~stes estão espalhados ao longo das
margens do rio, desde perto de sua foz até a cachoeira de Crepotiá. Acima
dêste ponto, o rio é deshabitado. O Posto Mundurucú, do Serviço de Pro-
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teção aos índios, está localizado a cerca de um terço da distância da boca
do Cururú à cachoeira de Crepotiá, enquànto que a missão está situada a
meia viagetn. Dos 700 índios que vivem no curso d'ãgua, aproximada.mente 500 estão na missão ou acima dela, enquanto que os demais 200
moram rio abaixo.
Em 1941, uma área de terra, incluindo todo o rio Cururú e todo o rio
das Tropas, exceto as localidades mais baixas, Cabitutú e Cadirirí, foi pos-
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ta à margém, como reserva para os índios Mundurucú. O Posto Indígena
Mundurueú, do Serviço de Proteção aos indios, foi estabelecido, naquele
ano, nâ1''f)equenà aldêia indígena conhecida como Pedro Apompo. A aldeia.
tornou-se o núcleo para Q no.vo posto que, presentemente, se compõe de
um barraéão, uma escola, uma ofícina, um dispensário médico e uma estação de rádio, além de 8 residências. O posto possui duas lanchas Diesel,.
que são utilizadas no comércio com os índios e para transporte no rio
Tapajós.
O pesosal brasileiro é constituido pelo cl1efe, um assistente, um enfertnejro, um rádio-telegrafista, um amanuense, um !)iloto fluvial° e alguns
mecânicos. Todos os demais empregados, tais como roceiros, operáriOS
pescadores e as tripulações das lanchas, sào índios. Alguns foram treinados como mecânicos e pilotos·. O restante ,dos 80 a 100 índios, residentes no posto, são seringueiros e suás fam.ílias, que vivem alí apenas durante a estação das chuvas. A escola aceita únicamente os filhos dos
· A missão está distànte do posto cerca de 'seis horas, rio acima, em
índios ·e das fàmíllas civilizadas que vivem no posto.
lancha .:i motor, e existe desde 1911. Estabelecida por Frei Hugo Mense,
s11a_ pri~ra localização foi perto do ponto onde se encontra a atual
aldêia Mundurucú de Missão iJelha. Devidó ao local ser pouéo favorável,
•
•
foi . ela mudada, posteriormente, pa;ra a atual posição, cerca de quatro
m-l ihas Mo abaixo. As facilidades .materiais da. missão iRcluem uma casa
de do1s andar~s, "que serve de r~sidêpcia para õs. padr·e s e d.e dormitór.ió
para os rapazes;. ·outr·a casa; maior, de dois~ andares, contendo a cozinha,
refeitório,
d{}!'mitório das moças, uma sala de..aula
...,
. e os aposentos das frei·
ras; uma oficina e um geradolf turbo-elétrico;· a igreja e· cerca de uma
'
dúzia de-·residênciàs indígenas.
Os únicos elementos de origem não silvíco
la, na missão~ são o pessoal religioso, que consiste de 3 padr:es d~ Ordem.
-dos Franclscanos, um iril)ãO Franciscano e seis freiras. Todos os operário.s
mecânicos e r.1embros das- tripulações das embarcações são ~índios que s.:·
educaram na missão.
Durante~ o inverno, quando todos retornaram das estradas de borracha, h~ aproximadamente 200 Mun.Clurucú vivendo . na missão. Em aditame·rito, cerca de 40 ·criárrças silv.ícolas frequentam uni internato, na missão, onde reéebem ·instrução religiosa, aprendem o português, leitura e
escrita. Essas crianças são recrutadas entre as famílias indígenas do Cn.rurú, quando c.ontam 5 a 10 anos, e ficam alí até atingirem os 15 ou 1'3
anos. Então, estão prontas a se tornarem auto-substistentes, economicamente. e a se casarem.
Com a criação da área reservada aos Mundurucú, o rio Cururú tornou-se efetivamente inacessível aos comerciantes do Ta9ajós. També111
os seringueiros civilizados não mais trabalham no Cururú. o intercâmbio
comercial dos índios, no curso d'água, está agora inteiramente nas mãos
da missão e do posto. Embora ambos façam viagens comerciais vez por
outra, em tôdas as partes do rio, a missão tem maior contacto com os ín7
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Interior da casa-de-homens. No lado direito dorm.e1n
da "metade" branca e no esquerdo os da vermelha
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dios que ficam acima da aldêia do Morro, e o posto com os que se situam
abaixo. Também os índ~os visitam a ambos, r>ara~ fins . comerciais. Na missão, essas visitas geralmente combinam motivos de con1ércio e religião.
A existência de um número considerável de seringueiras, ao longo
àas margens do Cururú, poupa aos _índi.os do rio a necessidade de jot·nadas tetrestres, a que estão .sujeitos -º~ campineiros. Os índios çujas es-
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tradas de borracha estão perto de suas aldêias não têm que efetuar migrações anuais. Os outros geralmente têm as estradas de borracha a poucas horas de viagem em canôa, partindo da aldêia, e podem a esta f aze:r
visitas frequ•~ntes, vindos de suas casas provisórias de verão. Os forçndos
a fazer viag':!ns cobrindo distâncias maiores têm, ao menos, a vantagem
do transporte por água. Um dos resultados imediatos desta conveniência
relativa da vida no rio Cururú é que um período maior para a colh~ita
de borracha se torna possível, porque é exequível voltar à estrada de borracha, depois de plantar a roça. Os residentes do Cururú geralmente cortam borracha até os últhnos dias de outubro ou nove1nbro.
Os Mundurucú do Cururú não apenas cortam mais borracha do que
os campineiros, mas têm uma atitude diferente. em relação a essa atividade. Existe, entre êles, em proporção maior do que ent re os seus irmãos
das savanas, o sentimento de que trabalhar nas estradas de borracha, embora n ão se constitua uma ocupação agradável, é, todavia, boa e desejável. A ambição de bens materiais parece ser um processo cumulativo entre
os Mundurucú. A medida que aumentam as suas posses, crescem, també1n,
as suas necessidades e desejos de novos artigos. Também a perda de seus
objetos nativos os torna grandemente dependentes do comércio. O resultado é que a população do Cururú tem perdido muito de sua auto-suficiência aboríg-ene. Os campineiros, também, desejam os artigos de comércio, mas ligam-lhes menos importância, já pela limitação física da colheita de borracha, imposta pela localização remota de suas aldêias, já
pelo fato de que não dependem tanto dos resultados do negócio, uma vez
que se acham num gráu menor de envolvimento pela economia da bot·racha.
O rio Cururú tem visto o virtual desaparecimento das artes referen
tes à manufatura de redes e de louça de barro. Não apenas se possui mais
roupa, mas um valor maior é agora atribuido aos atavíos. Essa ênfase,
por seu turno, leva ao desejo das tesouras, material de conserto e agulhas para coser, pois muitas mulheres do Cururú aprenderam costura na
escola da mtssão. Por outro lado, a vida no Cururú, como foi dito, converteu êsse setor dos Mundurucú num povo ribeirinho. Desde que a arte
de fabricar canôas ainda não é largamente conhecida entre êles, essas
canôas têm de ser adquiridas. Um número infinito de exemplos da, maior
dependência dos habitantes do rio, no tocante aos objetos de manufatuj.·a.
externa, noderia ser citado. Todavia, êstes bastariam prtra indicar a tendência dos povos aborígenes de se tornarem mais acentuadamente e mais
intrincadamente envolvidos na economia do homem branco, depois que
entram em contacto com éle.
A perda da cultura Mundurucú, no Cururú, pode ser observada em
categorias outras que não as da cultura material . As aldêias consistem
de uma porção de casas de argamassa e palha, quadradas, colocadas numa clareira sem qualquer arranjo especial. A casa-de-homens e as tro1nbetas sagradas não se encontram mais em nenhuma aldéia do Cururú.
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Outra vi sta do interior da casa- de- homens. Ao fundo
estão a parede divisória e a entrada do quar to on de se
guarda a trombeta sagrada, cujo acesso é proibido às
mulheres

As casas são geralmente muito menores do que as das savanas e menor
é a média dos habitantes de cada uma . A diminuição do tamanho da
casa é produto de uma alteração na sociedade Mundurucú, que teve lugar
desde a mudança para o Cururú. O tamanho das ca~as e das famílias

-39

!NST. DE ANTR. E ETNOLOGIA DO PARÁ -

PUBL.

N.O 8

;

•

CULTURA
MATERIAL
Ao alto : Baláio . Em
Mun.durucú : " mba - a"
Feito de tiras de t ucumã. Em baixo : Baláio. Em Mundurucú :
" badaía-á"
(nonie de
influência portugttêsa) .
Pintado com urucú e
fe i to de tiras de tucumã .

tornara-se menor, nas savanas, devido, principalmente, a um lento processo de despovoamento. Todavia, no Cururú, essa alteração foi -drástica ,
pois a família extensa não é mais o primário grupo familiar, tendo ce-
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CULTURA
MATERIAL
Ao alto: cesto de carregar. E·m Nlundurucú :
"ichu-a-a". Feito de
cipó ch i chica. Baláio. Eni Mundurucú :
"badaía-á" (nome de
influência portuguêsaJ.
Feito de tiras de tucumã. Sem pintura. Em
bai xo : Cesto. Em M undurucú: "ishibo-a-a". Usado pelas mulheres,
conio depósito de miscelâneas de uso pessoal. Feito de e i pó
traira.

dido lugar a uma família nuclear. Igualmente, várias formas de coletividade P.conômica, tais como a caça e o cuidado da roça, ou diminuíram
de importância ou desapareceram. Consequentemente, a família nuclear
assumiu não apenas funções econômicas anteriormente pertencentes às
unidades maiores, mas ta1nbém ganhou importância, como unidade principal do cuidado da infância e da participação social. Em resumo, os
Mundurucú dessa área tornaram-se, em comu1n com nntitos outro3 abo-
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rígenes acultur ados. mais individualizados. ( 19) . Êsse processo foi complementado pelos esforços da missão, visando reforçar e estabilizar a família nuclear e os laços do matrimônio. O divórrio e o adultério, embo~ a
não raros no Cururú, são mais comuns entre os campineiros. També1n
os laços consanguíneos e os tabús sexuais entre as metades, são mais
fracos, no Cururú.
4

A religião Mundurucú declinou mais ràpida1n ente no rio Cururú do
que n as savanas. Não se realizam cerim.ô nias, en1bora o "sh a manisn10"
seja comumente praticado, e ocorram, algumas vezes, n1ortes por feitiça.ria. A mitologia e outras crenças de natureza religiosa estão decadentes.
A influência dos missionários nluito tem feito p~ra eliminar a religião
nativa, mas a falta crescente e geral de interesse na cultura aborígene
tem contribuido para o n1esmo fim Todos os Mundurucú têm sido batizados, embora os camvineiros pouco entendam do Cristianismo. No Cururú, o maior conhecimento das crenças e práticas cristã.s é daqueles que
têm comparecido à escola da missão e dos que nesta última residem.
Temos, nêste artigo, falado dos "Mundurucú do Cururú" e dos "campineiros'', como dois grupos distintos, geogràficamente, e, após 20 anos
de mudanças culturais, culturalmente. Essa separação é mais do que
uma distinção metodológica, pois os Mundurucú, por si mesmos, fazem
uma diferenciação similar. As distâncias que separam os dois grupos e o
fato de que êles mercadejam em lugares muito distantes uns dos outros,
resultou no decréscimo de contacto entre êles. A perda de cultura que se
verificou no Cururú tornou os Mundurucú daquele rio acentuadamente
auto-conscientes do seu estado atual. Exteriormente, êles pretendem desprezar e diminuir o campineiro, chamando-o de "preguiçoso", "sujo",
"pessoa que n?.o sabe como se com!') ortar devidamente", "povo que cheira
a fun1aça", e de vários outros e!)ítetos. Na realidade. adn1iram e respeita1n
os campineiros como preservadores da velha cultura e por serem ainda
capazes de desencadear uma guerra. Esta última l.!rença é complet amente
errônea, mas indicativa da falta de con1unicações entre os dois grupos.
Êles também temem os campineiros como poderosos feitireiros, e, por
êsse motivo, procuram evitar rontactos com os n1es1nos. Os campineiros,
por seu turno, consideram o povo do Cururú como "estrangeiros" e se ressentem da sua falta de sociabilidade. Não há tantos casament os entre os
grupos, como se poderia esperar, pois a maioria dos jovens do Cururú têm
rnedo de ir às savanas, e as mulheres do Cururú n ão querem os can1pi.n eiros para marido, porque entendem que êles não cortariam tanta ho1·racha e, portanto, n ão seriam capazes de sustentá -las convenientemente.
Êsse alheiamento é mais evidente entre os mais jovens e os residentes do
Cururú de maior a culturação. Muitos informantes mais idosos e mais in( 19 )

P a ra r. n á.lise d êsse p rocesso , vide Mu r p h y, 1954.
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teligentes defenderam os campineiros e deploraram a atual falta de unidade do.e;; Mundurucú.
RESIDENTES MUNDURUCú DO RIO TAPAJóS - Pouco precisa .ser
dito a resoeito dos restantes 200 Mundurucú c:;ue vivem entre a popula-

ção brasileira do Tapajós. índios ou famílias. individualmente, podem .ser
encontrados dispersos de São Luiz a Barra, trabalhando como seringueiros ou adidos ao estabelecimento de um patrão. A maioria tem oouco contacto com seus irn1ãos Mundurucú e t.ornou-se como oue parte da sociedade brasileira local. Quase todos falam português e pouco esforço fazem
para preservar a cultura Mundurucú. São comuns os casamentos de suas
filhas com os brasileiros, mas a união de uma brasileira com um índio
é considerada repreensível pelos civilizados e é, assim, pouco frequente.
ÊStes Mundurucú estão aos poucos perdendo a sua identidade e passando
a integrar aquela população brasileira, amorfa e inclusive rural no todo,
geralmente conhecida pela denominação de "ca.boclos" .
•
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