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Religião e Sociedade apareee com este
Em 1979 editores de revistas científicas
número 7 em um novo formato, abrindo um
reuniram-se em Fortaleza a convite da CAespaço mais ª1J!Plo para _a distribuição das
PES para discutir o problema e foram unânisuas matérias. E ·uma alteração gráfica que
mes na seguinte conclusão: sem financiamento é virtualmente impossível produzir um pedeve trazer ganhos visuais que podem repercurtir sob're a revista como um todo. Até
riódico científico no Brasil hoje. É vital poraqui tem sido limitada à publicação de ensaitanto que as fundações particulares e públios e de documentos, sem atentar para as dicas ·?tentem para esta necessidade.
mensões sensuais dos assuntos de que trata.
· Religião e Sociedade já tem recebido' alAdquiriu assim uma "seriedade" de estilo
gum apoio pelo qual registramos aqui o nosque acarreta uma certa mutilação, obstruinso apre·ç o. O número 6, de dezembro de
do as imagens ·que são essenciais às práticas e
19 80, foi parcialmente financiado pela
às noÇões da vida religiosa. Esperamos que,
CAPES; e a monografia de Curt Nimuendaj u
para o futuro, possamos aos poucos incorpopublicada neste número 7 foi financiada por
rar esta dimensão, tornando a própria revista
um convênio do CNPq com o Museu Nacional. O Conselho Mundial de Igrejas também
um objeto atraente no sent ido denso da palatem nos ajudado. Por outro lado, estamos
vra.
As possibilidades abertas por esta decisão
e mpenhados em uma campanha de assinaturaspara a qual chamamos a atenção dos leisão excitantes, mas elas esbarram em uma di
ficuldade imediata e. via de regra fatal. Os
t ores. Com mil assinantes teríamos autonocustos de produção são exorbitantes, e o
mia para garantir a periodicidade da revista,
mercado editora! brasileiro não tem lugar
e as respostas que temos obtido indicam que
para revistas científicas·. Por isso elas são tão
esta meta é perfeitamente alcançável. Temos
poucas e tão irregulares, s-0brevwendo às
portanto condições para exigir mais de Relicustas do trabalho v.olu.ntário. dos .seus editogião e Sociedade e contamos para tanto com
res,. quase sempr-.e condenado a optar ·p elas
o apoio dos seus leitores.
Devido ao espaço maior que dedicamos
'formas mais simples ·de produção. Esta é
uma falta grave que condiciona nossa vida in- ao ensaio de Curt Nimuendaju, deixamos de
:telectual a oscilar .entre os ·semanários e os lipublicar neste número algumas seções per-v.ros, pade·c endo de meios intermediários que . manentes, .como "Documentos", "Bibliografi-a"' e "Resenhas".
sustentem a vitalidade das trocas e. das divergências.
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Curt Nimuendaju nasceu Curt Unkel em Jena, em 1883, mo"endo em 1945 no Alto Solimões, quando fazia pesquisa entre os Tükuna. Seu sobrenome indígena foi-lhe dado em 1906, pelos Apapocuva- Guarani.· Naturalizou-se
brasileiro em 1922. Entre 1905 e 1945, realizou cerca de 38 expediçoes etnológicas e a;queológicas entre os índios
brasileiros, e a longa lista de suas publicaçoes (a maioria inédita em português) inclui trabalhos lingüísticos (vocabulários, gramáticas), arqueológicos, históricos ( compilaçao de documentos, mapas etno-históricos, análise crz'tica de
fontes históricas) e etnológicos (coletâneas de mitos, monografias etnográficas, notícias e relatórios etnográficos) 1 •
Nimuendaju é um dos nomes mais famosos da etnologia brasileira, embora sua obra seja muito pouco lida e divulgada no Brasil Em tomo de sua vida teceram-se variadas mitologias, mais ou menos próximas da realidade, e este
etnólogo, que parece ter sido tão avesso à publicidade mundana quanto às glórias académicas, acabou se transformando em uma espécie de símbolo de uma etnologia cientificamente rigorosa ·e politicamente comprometida com a de- ·
fesa das populações indz'genas. Por tudo isso, faz-se urgente a tradução e publicação das principais obras de Curt
Nimuendaju, para que o leitor brasileiro pOS§ll ava{iar o quanto a Etnologia deve a este pesquisador. A publicação
dos "Fragmentos de Religiao e Tradição dos lndios Sipáia" é apenas um pequeno passo nesta direção.
_
Autodidata, Nimuendaju iniciou sua ca"eira ,de etnólogo como funcionário do Serviço de Proteção aos lndios,
trabalhando com os Guarani e Kaingang do oeste paulista, no momento em :que esta região era aberta à expansao
da economia cafeeira e à colonização estrangeira, num dos capítulos mais negros e violentos da história dos índios no
Brasil Entremveando viagens oficiais do S.P.1 com expedições por conta própria (dentre as quais a de 1916-19 junto
aos Jurúna e Sipáia}, Nimuendaju passa, depois de 1921-23 - quando realizou a famosa "pacificação" dos Parintintin, que mais ·tarde veio a lamentar - , a realizar expedições financiadas por museus europeus (Goteborgs Museum,
Mus. Hamburg, Dresden}, que lhe compravam coleções etnográficas. Na década de 30, a associação com Robert
Lowie (Universidade da Califórnia) proptciou-lhe meios de levar a cabo as pesquisas em profundidade entre os Timbira, cujas resultados, publicados nos Estados Unidos, garantiram-lhe renome internacional e se constituíram em verdqdeiro marco na Etnologia brasileira. No rim de sua vida passou a trabalhar com os Tükuna (aonde já tinha estado
em 1929),- com o apoio do Museu Paraense e do Museu Nacional. Sua monografia sobre os Tükuna também foi edita-.
da por Lowie nos E, U A 2 .
Defensor· intransigente e indignado dos índios contra a cobiça e a estupidez dos "neo-brasileiros" (como çhamava
a população· não-índia do Brasil}, Nimuendaju associava, à profunda empatia diante dos povos com quem viveu, outras qualidades de bom etnólogo: era cartógrafo, lingüista cuidadoso e interessado 3 , excelente etnógrafo de campo,
possuindo, além disso, uma ampla erudição histórica - como o demonstram, por exemplo, o Mapa Etno-Histórico
que realizou em 1944 (a ser brevemente editado pelo IBGE), os artigos que escreveu para o Handbook of South
American lndians (especialmente o vol 3) e a capz'tulo I do Eastem Timbira, sua melhor e mais famosa monografia.
Sua importância para os estudos indi'genas no Brasil pode ser avaliada pela quantidade de referências a trabalhos seus,
que povoam quase toda monograrza etnológica publicada durante ou após sua ca.rreira. Dentre as obras mais impor- .
tantes de Nirpuendaju, caberia destacar as seguintes: Die Sagen von der Ersch~ffung und Vemichtung der Welt als
Grundlagen der Religion der ·Apapocuva-Guaraní (in Zeitschrift für Ethnologie, 46, Berlin, 1914), ainda inédito em
português (ver adiante}, que estuda o messianismo Guarani e as migrações em busca da "Terra sem Males", base·da
religião deste povo; os 10 artigos para o vol 3 do .Handbook of South American Indians ("The Tropical Forest
Tribes"), quase todos sobre grupos Tupi; os artigos sobre a estrutura so,cial Ramkókamekra (Canela) - um deles em
colaboração com R. Lowie - que publicou no American Anthropologist em 1937 e 1938; e por fim as três monografias sobre os Jê, obra máxima de Nimuendaju - The Apinayé ( 1939), The ~rente ( 1942) e The Eastern Timbira
( 1946). Em 1952 Lowie, que editara as monografias Jê, publicou The Tukuna, obra póstuma de Nimuendaju.
Os trabalhos sobre os Serente e os grupos Timbira (Apinayé e Canela) sao os responsáveis pela fama de Nimuendaju no meio etnológico. Eles abriram à pesquisa moderna todo um universo - o da estrutura social dos Jê do Brasil
Central - que depois foi explorado por Claude Lévi-Strauss, David Maybury -Lewis e o conjunto de antropólogos
de Harvard e do Museu Nacional (Terence Turner, Roberto Da Matta, Jean Lave, Joan Bambefger, Júlio Cezar Melatti), responsáveis estes últimos, indubitavelmente, pela renovação da Antropo"logia indz'geruz brasileira na década de ·60.
A R obert Lowie e a Lévi-Strauss deve ser creditado, contudo, o mérito de ter sabido ler aquilo que Nimuendaju registrou em seus estudos sobre a organização social dos Jê - a complexidade sociológica quase inacreditável daquelas
sociedades tecnologicamente tão simples, e os enigmas que propunham à teoria antropológica tradicional. As próprias.inconsistências e raras lacunas nas observações de Nimuendaju foram pistas valiosas para a investigação posterior.
Assim, foi graças às excepcionais qualidades de observador e de etnógrafo de Curt Nimuendaju que se pôde desenvolver uma Etnologia brasileira verdadeiramente rigorosa e moderna, fundada na observação detalhada e numa perspectiva teoricamente renovadora.
.
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II
"Fragmentos de Religiao e Tradição dos Índios Sipáia" foi publicado originalmen~e na revista Anthropos (Bruchstücke aus Religion und Ueberlieferung der Sipáia- lndianer. Anthropos, XIV-XV, Wzen 1919-1920, pp. 10~2-l 039;
XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp. 367-406). O material foi recolh_ido nos anos de 1918 e 1919 ~o Alto c_urua (aflu~n
te do Iriri, margem esquerda do Xingu). Este texto pertence ainda à prim~ir_a [ase da o_b~~ de Nzmue_nda1u, e a re_la~iva
inexperiência do etnógrafo, as dificuldades lingü.ísticas e o estado de su1ezçao dos Szpaza aos patroes neo:braszlezros
("cristãos", como aqui os chama Nimuendaju) estabeleceram os limite~ da qualidade d_as _ob~ervaçoes fezta~. Apesar
desses empecilhos, é trabalho bastante valioso para o estudo comparatzvo da cosmologza zndzgena sul-ame:zcana, registra mitos importantes, e apresenta extremo interesse histórico. Pois, como diz seu ~utor, qualquer p~~quzsador que
viesse a continuar sua tarefa encontraria c?ndições. ainda '!lais d_esfavor~veis - e ho1~. d_~_fª!º· os Szpaza d~~p_arece_
ram do mapa, ao menos como grupo. Nzmuenda1u publzCC?U aznda dozs trabalhos lznguzstzcos sobre os ~zpaza ( Nzmuendaju 1923-4, 1929) e escreveu sobr.e eles no Handbook of South American lndians (vol 3: "Tribes of the lower
and middle Xingu River", pp. 213-243). Emilie Snethlage (1910, 1921, 1932) é a única outra fonte etnográfica sobre os Sipáia, à parte notas esparsas de viajantes, relatórios de presidentes de províncias e referências breves de missionários.
Os Sipáia (Xipáya, Jacipoya, Achipaye, Chipaya, etc.) habitavam as ilhas do rio lriri, da boca do Curuá para bai- ·
xo. Nas duas _décadas finais do século passado, a frente de expansão da bo"acha os alçançou, e o regime de escravidão :imposto pelos seringalistas, bem como os ataques dos Kaiapó (que obrigaram os Sip_áia a saírem do Iriri para o
Curulz), reduziram drasticamente a população. Em 1918, Nimuendaju contou apenas 80 Sipáia, e calculava;. em meados da década de 40, existirem apenas uns 30, 'f!listurados com remanesqentes Curuaya. Atualmente, os ;::,ipáia não
são mais registrados como grupo tribal, embora existam várias famz'lias Sipáia na área do lrin'·Curuá e nas cercanias
da cidade de Altamira.
Os Sipáw eram parentes fnuito próximos, lingü.ística e culturalmente, dos JulÚna, grupo bastante mais numeroso,
com urna longa história de migrações e choques com as frentes de expansão, e hoje reduzidos a 70 indivíduos que
habitam uma aldeia no Parque Indígena do Xingu (ver Oliveira 19ZO, para a história e etnografia dos Juruna - este
trabalho é, aliás, um valioso complemento comparativo aos dados Sipáia de Nimuendaju). A filiaçao lingü.ística dos
Sipáia e furuna é incerta. Loukotka. considera o Juruna língua ·'mesclada com Aruaque "; Nimuendaju classifica o
Juruna, Sipáw, Manitsauá e possivelmente o Arupaí como "divisão especial do Tupi impuro", isto é, tratar-se-iam de
línguas de fundo Tupi fortemente influenciadas pelo Aruák e; em menor grau, por línguas Karibe 4 ; Aryon Rodrigues
( 1964) classifica estas línguas como "famz1ia Yuruna " do tronco Tupi O fato é que, até agora, não foi realizado nenhum estudo em profundidade da língua JunJ.na.
Os dados de Nimuendaju, e especialmente à mitologia, indicam claramente uma base Tupi (um estudo das relações
entre a mitologia JunJ.na-Sipáia e a mito logia Munduruku seria interessante), e foram largamente utilizados por vários
autores, dos quais destacaríamos Lehmann-Nitsche (1936), Mé trau:x ( 1979}, que faz um exame comparativo da religião e mitologia Tupinambá, Lévi-Strauss (1966, 1967), em seu estudo monumental da mitologia americana, e Oliveira ( 1970}, que compara os dados Sipáia com suas observações entre os Jurúna.
III
A intenção inicial de Religiao e Sociedade, ao decidir editar um trabalho de Cur{Nimuendaju que coubesse nos limites temáticos e de espaço da revista, era a publicação da "Lenda da Criação e Destruição do Mundo como Fundamento da Religiao dos Apapocuva-Guarani", cuja única tradução, para o espanhol (Juan Francisco Recalde, 1944}, ..
veio à luz em 100 exemplares mimeografados, absolutamente inencontráveis, e sobre a qual Baldus ( 1954, p. 485) tecia críticas graves. Sabíamos da existência de uma tradução portuguesa inédita, de F. W Sommer, mas desconhecíamos seu paradeiro. Decidimos entao traduzir o "Apapocuva'', e para este fim solicitamos, e obtivemos, apoio fmanceiro do CNPq. Mal iniciada a traduçao, tivemos noticia, casualmente, que a Fundação Pró-Memória (SPHAN) estava em vias de publicar esta obra, na_ traduçao de F. W Sommer, que tinha sido entregue à Pró-Memória pelo Prof
Carlos Moreira Neto, do Museu do Indio ( FUNAI). Em face disto, nao haveria evidentemente sentido algum em pros·
seguir nesta direção.
Buscamos urna alternativa, e .entao a Profa. Charlotte Emmerich entregou a mim a tradução datilografada do
"Fragmentos de Religiao e Tradição dos Indios Sipáia", assinada por F. W. Lommes, que estava no espólio da Profa.
Heloísa Alberto Torres. Examinando-a (não leio alemão}, percebi duas coisas: que o texto apresentava interesse mais
que suficiente para publicação em português, e que a redação era péssima O tradutor dominava muito mal o portu7

guês, havia algumas lacunas (trech.os saltados) e a convenção ortográfica. de Nimuendaju não tinha sido mantida. Não
foi possível identificar a data desta trad ução e tampouco obter dados sobre o sr. F. W. Lommes. Tudo indica que nao
se t:ata de F W. Sommer, tradutor do "Apapocuva ", apesar da semelhança dos nomes 5 ; mas aqui estamos em terreno incerto.
Decif}i, então, fazer uma revisão geral, preparatória, do texto em português, que implicou em refundição integral
da versao "L ommes". Em seguida, a Profa. Charlotte Emmerich e eu cotejamos exaustivamente o texto revisto com
o original alemão de Nimuendaju, tal como publicado na Anthropos, esclarecendo certas passagens e preenchendo as
lacunas. O resultado deste método pouco ortodoxo de traduçao m ostrou-se bastante diferente da versão "L omm es",
mas razoavelmente fiel ao original alemão (no parecer da Profa. Charlotte) e não muito infiel à língua portuguesa.
E~pero, p or fifr1:, .que este~ "Fragmentos" e<! "Apapocuva " (que certamente já deverá estar publicado quando este .
n"!-mero de Religião e Sociedade chegar ao lettor) se1am apenas as primeiras obras de Curt Nimuendaju a serem tradu_
zidas para o português, e que outras (especialmente as monografias J ê) se sigam
Agr~d:_cemos ao Conselho· Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq ) o apoio financeiro a
esta edtçao.

E.B. V.C.6

IV
A ediçao deste trabalho de Nimuendaju apresenta dificuldades tipográficas especiais, bem como exige alguns esclarecimentos sobre a transcrição das palavras Sipáia.
..,
A descriçao completa do inventário fônico da lfngua S ipáia é f eita em Zur Spr~che der Sipáia-lndianer (Nimuendaju 1923-24), tendo-se restringido o autor, no presente trabalho, a definir apenas aqueles sons mais característicos
da lz'ngua.
·
· Curiosamente, ao descrever as vogais não usa o recurso habitual de estabelecer comparações com outras lfnguas
suas conhecidas. O quadro completo das vogais Sipáia ( op. cit. J registra a existência de uma série de vogais altas f echadas i e u, inclusive de vogais breves 1
e de uma série de vogais m édias fechadas e e o com aparente marca de
duraçao, além de vogais intermediárias entre aquelas: <?e 9, o que leva a supor a existência de uma pauta articulatória peculiar à língua, talvez mesmo com implicações tonais.
No tocante às consoantes, é uma africada palatal surda, sendo o som descrito no ensaio gramatical acima referido como tch ; sé uma fricativa palatal surda; X. é uma fricativa velar surda, z é uma fricativa alveolar sonora, zé uma
"
fricativa interdental sonora e fi uma consoante nasal palatal. Apenas 1/1 e (3 parecem ser consoantes articulatoriamente bastante diferentes das de outras línguas indigenas brasileiras registradas por Nimuendaju, sendo a primeira uma
fricativa labial e a segunda aparentement e uma oclusiva bilabial pré-nasalisada, ambas sonoras e provavelmente articuladas com tensão.
Ocorrem no texto algumas formas alternantes na grafia dos nomes Sipáia, de tipo: poririkú-puririkú e zetá,Biazetá,Bia. Não sendo V convenção de transcrição· proposta pelo autor, as inconsistências dessa natureza, aparentemente
de caráter tipográfico, foram intgrpretadas e unificadas segundo os critérios ortográficos adotados por Nimuendaju
no seu vocabukírio Wortliste der Si páia-Sprache ( 1929 ).
O uso freqüente de diacríticos sempre representou um entrave à publicação dos trabalhos de Curt Nimuendaju,
como o atesta a correspondência com Robert Lowie, editor de suas obras·na América, e com Heloz'sa Alberto Torres,
diretora do Museu Nacional, com a qual, pouco antes de sua morte, Nimuendaju h'tIVia firmado contrato para ·publicação, em língua portuguesa, de seus trabalhos.
Respeitando a tradiçao e o reconhecin:zento internacionais da convenção de transcn·çao de Nimuendaju, .reproduzida nas suas publicações na Alemanha, Austria, Suécia, França e Estados Unidos, optou-se por manter, nesta edição,
a grafia original do autor. Embora represente considerável ónus tipográfico, a continuidade dessa tradição é desejável,
por caracterizar e identificar seus trabalhos, tendo sido, aliás, já adotada por Mattoso Câmara Jr. em A Obra Lingü ística de Curt Nimuendaju ( 1959 ), onde recenseia as publicações sobre a língua Sipáia às páginas 9 - 11 e 14.
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Ver Baldus (1945) para notas biogrdficas e lista das exl?e~ições de Nimuendaj'!· Em J!aldus ( 1'!54) :_ncontr~-se a lista, comenta~a,
das publicações do etnólogo. Os manuscrito~, notas, diários: co"esp_ondên_clQ d~ N1muenda;u estao arquivados n'! Museu (Vacz_onal,
bem como alguns poucos inéditos. O essencwl rja obra de Nimuenda;u esta publicado, aguardando apenas traduçao e publ1caçao em
português.
·
1

2 Para
3

uma consideração sobre a trajetória de Nim_uendaju no campo intelectual, ver Castro Faria 1978.

Ver Leite 19 78.

4 Nimuendaju

1968, pp. 21 4-15. Em 1920, Nimuendaju fez um estudo comparativo do Sipáia, ,Jurúna e Manitsauá., estabelecendo
uma , "famz1ia Jingüz stica Jurúna ", afiliada ao Tupi. _Este tra~alho. - Verwandsc~aften der Yuruna-Spra~hgruppe - encontra-se no
tomo II do "Material Lingü(stico Inédito" de Curt Nzmuenda;u, existente no arquivo C. N. do Museu Nacional.
5Para

6 Âs

aumentar a confusão, Darcy Ribeiro ( 19 74, p. 29) cita uma tradupio inédita do ''Apapocuva "por F. W. Lommer ···

notas de rodapé marcadas N. do R. , no texto que ora publicamos, são de minha responsabilidade.
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FRAGMENTOS DE
RELIGIÃO E TRADIÇÃO
DOS ÍNDIOS SIPÁIA
As presentes anotações têm a. desvantagem de terem sido
~itas em condições bastante desfavoráveis. O .m ísero bando de
Sipáia que encontrei em 1918 e 1919 na Boca do Baú, no Alto
. Curuá, estava de tal maneira sob o jugo de seus senhores cristaos, que sofria múltiplas restrições .n o exercício de sua religião.
Não creio, entretanto, que o desmoronamento social da tribo
tenha influenciado de alguma maneira decisiva nos .conceitos
básicos e tradições: seja como for, os ~ipáia não se tomaram
cristãos.
Especialmente pobre é o material que consegui coletar a
respeito do culto tribal ao demônio Kumãl/lári Devem ter.sido
sempre poucos os pajés dirigentes desse culto. As relações com
Kumal/lári eram consideradas como o último e mais alto grau
da pajelança. Quando conheci os Sipáia, o último pajé de
Kumãl/lári,vum Jurúna de nome Ta{3áü, havia morrido há um
ano - os Sipáia afirmam que ele foi JTIOrto pelos cristãos por
causa da sua mulher. Por esta razão, estou, quanto à parte mais
importante da religião desta tribo, reduzido completamente à
tradição, e mesmo nesta me vi, por dois motivos, ainda limjtado. Primeiro, o medo da pessoa de Kumãl/lári Os índios tinham receio de falar muito dele, e diversos deixaram nitidamente transparecer que acreditavam não estarem ·autorizados
para tal; isto se dava principalmente com a geração mais nova.
Com os velhos, entretanto, predominava o segundo motivo: as
dificuldades recíprocas de comunicação lingüística. Estes velhos senhores não pouparam explicações, para que eu me informasse de tudo; mas, pelo fato de compreender apenas a
metade do que me era dito, e mesmo aí com o risco de ter entendido mal, de pouco valiam os seus esforços.
Na certeza porém de que, se eu algum dia tiver um continuador neste tema, ele terá que enfrentar condições ainda mais
desfavoráveis, quero, apesar de tudo, registrar minhas observaçoes aqui, com todas as ressalvas
já feitas .
...,.
A ortografia das p~avras Sipáia é a,_,s eguinte:
V :_ vogal longa; V =vogal; breve; V = vogal nasal
y = vogal gutu'ral; e = som entre e e i, e; = som entre o e u.
e = tsch; = sch; z = s sono ro;~ = th inglês sonoro ;
X= j espanhol; fí = como no espanhol.
1/1 = {3 sao os labiais p e b com aspiraçao, de que resulta,
para o primeiro, um som intermediário entre b, h e f ;
para o segundo, um som entre b, h em.

s
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MEDICINA

1

OS FEITICEIROS
(ziapá)

ENSINO
V

Como o Sipáia se toma pajé? Em primeiro lugar, por aprendizado. Mais adiante, relatarei minuciosamente como Waisá.
o grande feiticeiro dos tempos primitivos, foi iniciado, quando
rapaz, por um outro pajé, no segredo da árvore pqrjrikú, e também como meu amigo e professor Mãwaré foi escolhido pelo
falecido Ta{3áü, praticamente a contragosto, como médium das
almas dos mortos. Mãwaré me disse que se o seu mestre não tivesse sido morto antes do tempo, e~e, Mãwar~, já estaria agora
há muito com o demônio Kuma.t/lari Agora, no entanto, era
impossível, porque todos os pajés de Kumãt/lari já estavam
mortos.
/

SONHOS
A fonte de toda sabedoria do pajé são seus sonhos. Por isto
diz o Sipáia, quando um pajé entrega sua magia a seu discípulo: "Ele lhe deu seu sonho". Realiza-se esta cerimônia com um
movimento como se o pajé partisse com ambas as mãos um
cinto invisível que usa na região lombar, tirando-o e envolvendo com ele o neófito.

O CHARUTO
Em seguida, entrega ao noviço, junto com seus sonhos, seus
charutos de tauari. A fumaça deste charuto não deve ser extinta pelo aprendiz; ele tem que enguli-la, senão perde a orientação
e nã"o acha mais o caminho de casa. Estes charutos, de um palmo de comprimento, feitos de folhas frescas de tabaco plantado
pe·Jo índios, torradas em pequenos espetos de madeira sobre a
brasa, e envolvidos em embira. de tauari, são O· atributo que
nunca falta ao pajé . Por ele se reconhecem imediatamente também as almas dos pajés .m ortos, porque dançam com um charuto aceso entre os dedos.Jogando seu charuto para o àlto, o pajé põe à prova os guerreiros antes de partirem contra o inimigo (veja adiante). Os grandes pajés mandavam fazer e acender
os charutos .p or seus aprendizes. Estes também tinham a obrigação· de apanhar imediatamente os tocos de charutos - por
exemplo, durante a dança Zl}tá(3ja, na qual o pajé a noite toda
não ·Sai de seu lugar - e depois jogá-los em lugar escondido
para que nenhum profano os achasse.

VISÕES
Um segundo fator que pode fazer um leigo decidir tomarse pajé, é ·sua aptidão natural, que se faz notar por sonhos e visões:· A Mawaré apareceu no sonho, quando ainda não tinha
contato com os espíritos, o chefe dos mortos, Wubá. e lhe orde~ou que preparasse a sua primeira dança dos espíritos. Tenit chegou despreocupadamente à cachoeira do Cachimbo, no
rio Curuá, onde lhe apareceu o demônio Kumãt/lári, obrigandoa uma penitência por causa de uns macacos que matara; desde então manteve contatos freqüentes com este demônio. Sem
dúvida, duas coisas são indispensáveis para alguém se tomar
um bom pajé: predisposição para sonhos e visões, e um mestre hábil que ensine como utilizar estes dons.

º

Os capítulos seguintes tratam amplamente de como os pajés
dos ~ipáia desempenham o papel de sacerdotes e intervêm nas
relações dos homens com os demônios e as almas dos mortos.
Quero mencionar aqui apenas duas outras funções deles, embora estas não sejam executadas exclusivamente por pajés profissionais, mas por quase todos os adultos com maior ou menor êxito: a medicina e a magia. Para um Sipáia elas significam
quase a mesma coisa.

CURAR DOENTES
O tratamento dos doentes, em suas linhas gerais, é o comumente executado pelos pajés brasileiros: o pajé tira a doença
do corpo por sucção, ou, por meio de massagens, a transfere
para um feixe de folhas, lascas de madeira ou coisa semelhante. Fortalece o doente, neutralizando as influências malignas,
assoprando-o com fumaça de tabaco, o que aumenta o poder
mágico e terapêutico de seu sopro. Eles curam dores de cabeça comprimindo para cima a cabeça do paciente com as mãos
espalmadas, e movimentando-a para frente, para trás e para os
lados, estalando simultaneamente os dedos e jogando a dor
fora.
A casca da carapanaúba serve de purgante na febre palustre.
A casca do sarandi e de uma árvore chamada ipá wadffezdj, fornecem eméticos, mas o segundo só pode ser consumido em doses pequenas, por causa de seu efeito narcotizante.
A mordida da tocandira é curada com fumaça de penas de
mutum-fava, também usada para picada de escorpião. Trata-se
a mordida da aranha do mato com a aplicaçao local de raspas
de madeira de um remo. Cura-se a ferroada da arraia com uma
bebida feita de dentes de ariranha * ralados. Contra a mordedura de cobra aplica-se fumaça das penas do gavião wasátçt/la;
dizem ainda que a dor causada pela picada duma cobra preta,
chamada warai/19tá, diminui se se pronunciar o nome deste
animal.
Para agúçar a visão, principalmente a das crianças, aplica-se,
com um pequeno bastão, um pouco de suco de pimenta nos
cantos internos dos olhos.
Consegue-se ser um bom atirador de flechas escarificando
repetidas vezes os braços com as garras do caburé .
Para afastar a influência prejudicial do marido falecido, a
viúva, antes que possa casar de novo, tem que banhar-se três
vezes numa infusão de cascas e folhas da planta kurudjÍ-watápa.
Assim, na medicina dos Sipáia, andam de mãos dadas o feitiço analógico e o empirismo; OJ>rimeiro, entretanto, predomina claramente. É nesta categoria que se inclui o feitiço feito
para vingar-se de pessoas ou tribos inteiras, aniquilando-as. Sobre duas destas formas de feitiço consegui saber alguma coisa:

O FEITIÇO .DA MANDIOCA
Para vingar a morte de um parente no seu assassino, cortam·
se alguns pedaços de mandioca brava e de aipim, do comprimento de cerca de um palmo e meio, levando-os à sepultura
do assassinado. Ali se escavam os pedaços de mandioca em sentido longitudinal, perfurando-se-os transversalmente e passando-se um fio, do qual uma ponta Se amarra numa árvore. Em
seguida, faz-se um arco, de cerca de dois palmos de comprimento, e duas flechas, na mesma proporção, de varinhas de

*Ao termo alemão Otter ou Fisclzotter corresponde o português lontra.
No entanto, ve1nos que o autor está-se referindo, aqui e em outros
pontos do texto, à ariranha (Pteureneura Brasiliensis) (N. do R.)
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Dança o Jaguar, ftlho de Kariurí
Danç3: dos espíritos dos Sipáia de Boca do Baú, no Curu~
"lánãi-ta= a alma do morto se vai"
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kumarjpá, com p onta e penas. Arma-se· o arco, amarram-se as
flechas no arco armado, pondo tudo no ·chão. Depois pega-se na
ponta livre do fio com os pedaços de mandioca, roda-se o fio
de modo que encolha, e ao mesmo tempo se fala: "Vai entao,
mas não mates à toa os outros, só o assassino''. Depois se dá
um arranco no fio , de m odo a rebentá-lo, e os pedaços ôcos
de mandioca voam pelo ar. Em seguida, junta-se tudo, a mandioca escavada, o miolo ôco, as armas, adicionando-se ainda
um pedaço maior de casca de árvore, para servir de veículo ao
fei tiço, e se cobre tudo com uma esteira.
O assassino, entrementes, já temendo o feitiço da vingança,
permanece quieto em casa, sem sair. Se contudo ele fmalmente
decide sair, o seu pé bate acidentalmente em algo que lhe parece uma raiz ou um cipó, mas, na verdade, nada mais· é que a
corda do arco enfeitiçado. Imediatamente sente-se atingido por
ambas as flechas e morre com dores internas, vomitando massa e casca de mandioca.
·
Se o assassino, porém , for cauteloso e prudente , ao se sentir
ameaçado co nstrói perto de sua casa uma cerca redonda de ripas de paxiúba, e nela se abriga. Assim , as flechas mágicas não
podem atingi-lo, porque resvalam nas paxiúbas. O feitiço que aliás toma forma humana, viajando, como um índio, numa
canoa pelo rio, à procura de sua vítima - tendo gasto seu s dois
projéteis (com sucesso ou nao) se desintegra no are desaparece. Conseguindo o assassino evitar o feitiço da maneira indicada, se o vingador quiser persistir tem que recomeçá-lo. Este feitiço mdfaká, a propósito, só tem êxito em se tratando de vingar
um assassino. Executado por causa de uma simples briga ou
outras futilidades, não tem efeito.
.
Se não se quiser matar o inimigo, mas apenas castigá-19 com
uma doença, escava-se os pedaços de mandioca, cravando em
suas extremidades as flechas mágicas. Com isto, o en feitiçado
sente violentas dores internas; se mandar chamar um pajé, este
pode tornar o feitiço .sem efeito, sugando os projéteis do corpo
do enfeitiçado.
Mãwarg assegurou-me que pessoalmente nunca fizera esta
espécie de feitiço , nem tinha visto fazer. Indicou-me, porém,
entre os Sip áia ainda vivos, a índia Ignez como uma que sabia
fazer o feitiço mafaká.

desconfiado quando vira o wírU aproximar-se da aldeia e depois
repentinaruente desap arecer. Escondeu-se imediatamente, avisando os Sipáia que moravam ab~ixo da Cachoeira Grande, no
Largo do Souza, os quais logo abandonaréW'l sua aldeia, fugindo para o mato. Algum tempo depois os Sipáia, daqueles que
moravam no Alto Curuá, desceram o Iriri, para visitar seus parentes. Encontraram então, na primeira das aldeias, somente os
esqueletos dos moradores, espalhados. Na seguinte, ouviram
vozes de longe; pensaram que ainda encontrariam gente, mas
não havia ninguém mais vivo, e só as almas dos mortos vagavam pela aldeia desert~. Viram então, de longe, uma canoa
com . trê s homens, com aspecto de cristãos, subindo o rio. Os
Sipáia de·sviaram sua ubá' para um braço lateral, escondendo-se
quando a c~oa estranha passou, e ouviram como os seus tripulantes convei"s<:1-vam entre si: 'Assim está bem'; disse um, 'agora morreram todos, também os desta aldeia '. - 'Vamos até à
última verificar', disse o outro. - 'Quem saQ,e, ponderou o terceiro, 'se alguém escapou e nos escuta?' Os Sipáia, porém, conservaram-se escondidos até que a canoa passasse, voltando depois apressadamente para as suas casas no Curuá"'
" Há cerca de 15 ou 20 anos, no Cu ruá, um Sipáia de nome
Martim pediu uma moça em casamen to. Esta, contJ.IdO, nao o
quis. Martim ameaçou vingar-se,. e uma noite fez wzrU. .Um outro índio, aparecendo de surpresa, exigiu-lhe satisfações a respeito de tal procedimento. Martim lhe respondeu que i:ião sabia estar fazend9 algo de mal. O p ai de Mãwarg_ e mais alguns,
no entanto, ficaram desconfiados. Abandonaram finediatamente a aldeia, entraram num igarapé e se esconderam. Pegaram
mandioca nas suas roças e a trouxeram ao seti esconderijo para
fazer farinha. Os outros zombaram dos medrosos, perseguindoos, mas não os encontraram. Po~cos dias depois, todos os moradore s da aldeia ficaram doentes. Martim fugiu rio abaixo. A
gente da aldeia-morreu toda, enquanto que, daqueles que tinham fugido a tempo, ninguém ficou doente. A moça que devia ter .casado com Martim também escapou".
Contra o fe itiço wfiU não há rem~dio; a . única salvação é
quando o pajé reconhece a tempo o wfrií que se aproxima, e aí
todos fogem para o mato.

II
CÉU E TERRA

O FEITIÇO WlRU
V

Os Sipáia consideram certas doenças epidêmicas como provenientes de um feitiço, que pessoas malévolas produzem jogando sal, açúcar, agulhas de costura e papel no fogo. O feitiço
toma forma de cristão, aparecendo· numa canoa, remando em
dii:,eção, à aldeia que deve exterminar. De longe chama: "Awírit-wzrn I" Quando os habitantes da aldeia, atraídos pelo chamado, saem de suas casas, basta que o feitiço os olhe para fazer efeito. Antes de se aproximar desmancha-se, e a gente apenas sente um sopro de vento. Os enfeitiçados, porém, caem no
chão gritando com dores internas, morrendo em pouco tempo.
"Era .yma vez, depois que os Jurúna tinham feito as pazes
com· os Sipáia. Os Juitina subi~am , em suas canoas, o Iriri, fazendo trocas com os Sipáia. Antes de partirem, fizeram o wTnl,
para exterminar os Sipáia. Começou então uma grande mortanºdade nas aldeias do lriri. Nao havia ninguém que pudesse dar
água aos moribundos, e os mortos ficavam sem sepultura à
mercê dot_u~bus. Desde São Francisc~ ~té Cacho~ira Grande
todos os S1pa1a morreram, exceto um un1co, que tinha ficado
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Os Sipáia nada sabem de um a criação d9 mundo; suas lendas só relatam as modificaçoes que o universo tem sofrido.
Acham que o mundo consiste, por assim dizer, de diversos andares; porque debaixo de nós há um ~undo, e por cima também. O que agora é. terra, foi antes céu , e o céu atual ficará no
lugar davterrà de ag6ra Gente, mais ou menos assim como os
antigos Sipáia, houve sempre, embora se considere como verdadeiro criador da nação Sipáia o demônio Kumãl/Jári, o M?ço.
O DESMORONAMENTO DO CÉU
" Desabou uma vez uma terrível tempestade, e o céu caiu sobre a te rra. As grandes árvores da floresta quebraram debaixo
de seu peso e esmagaram os homens. Alguns tinham-se refugiado debaixo de um pé de mamoí, e este, sozinho, aguentou algum tempo todo o peso do céu. Era quase de noite. Um dos
homens possuía um tatu manso, um outro uma paca, também
mansa. Despacharam os animais e os mandaram cavar buracos

no çéu; estes por fim conseguiram atravessar a abóbada celeste
para o lado superior. Aí os homens alargaram estes buracos, e
subiram para o mundo superior: neste exato momento, o mamoí quebrou com o peso. A superfície do céu é o atual solo da
terra. SemãwáiJ;a (KumãiJ;ári) veio ter com os homens e lhes
deu sementes para que pudessem plantar de novo. Disse-lhes
que agora podiam viver sossegados ali, mas que, um dia, a terra
será destruída de novo".
Adiante, veremos como KumãiJ;ári fará ruir o céu no futuro.
O MUNDO SUPERIOR (SiiJ;aiá J
A região do lado superior dg céu, assim como os seus habitantes, são denominados pelos Sipáia sjiJ;aiá.
.
" Quando o demônio dos peixes Pai se vê perseguido dentro
d'água pela ariranha, reage com uma pancada qué troveja, e a
terra treme. Neste momento o céu se parte, e pela fenda se
vêem os palme irais e florestas de sua supe rfície. A fenda fechase então novamente, devagar".
A ESCADA CELESTE
V

.

"Os antigos Sipáia estavam procurando um pouso no rio.
Mas, cada vez que aportavam num lugar, vinha um bando de
cancãs a vociferar contra eles. Amedrontavam-se, aí levantavam acampamento e continuavam sua migraçao. Num lugar,
foram visitados por um morcego, em outro por um carapanã;
ambos os animais eram grandes como uma garça. Na manha seguinte, sempre encontravam um dos seus morto na r~de , e o
monstro cheio de seu sangue acocorado ao lado. Mataram-nos
e continuaram a viagem. Por frrn , planejaram subir ao céu.
Amarraram taquaruçus um ao outro e treparam neles até o céu.
Depois fizeram um buraco e entraram. Tinham levado sementes e mudas de todos os frutos, para lá em cima plantarem.
Quando estavam fazendo este trabalho, veio outra vez um bando de cancãs a gritar. Resolveram, então, voltar à terra. Quando estavam descendo pelos taquaruçus., levantou-se, de repente,
uma forte tempestade. Os taquaruçus balançam e por fun se
quebram, pois já estavam secos. Todos aqueles que neste momento estavam descendo caíram espatifando-se na terra e virando poeira. Por isso, existem Sipáia tanto no céu como na
terra. As almas dos falecidos no céu sao os iaíuzi-siiJ;aiá"
.
De outra vez me contaram que teria sido um dos grandes
feiticeiros dos tempos antigos, um Piawá ~ que queria transportar .a gente da· terra para o céu. Uma corda pendia do céu e lá
em cima existia um buraco. O Piawá recomendou a todos que
evitassem, antes da subi~a, relações sexuais. Depois~ um atrás
do outro, subiram pela éorda. Mas, quando chegou a vez de um
que tinha transgredido a ordem doPiawá ,a corda rebentou e
·
todos caíram e morreram.
Os SjiJ;aiá vive·m lá em cima em condições que correspondem mais ou menos às da terra. Sua alimentaçao predileta são
cocos de inajá, e sua bebida é feita das flores de pqrjrikú. O
tapéma * * é o animal doméstico dos SiiJ;aiá. Ele desce do céu
com uma pequena cuia, mergulha-a no rio , enche-a d'água e a
leva a seus senhores. Por isso, em todos os cantos d os SiiJ;aiá
se fala do tapéma.
Quando um pajé quer convidar as almas do mundo superior
para a dança dos espíritos cá na terra, manda preparar para1.elas,
num vaso alongado de barro, bebida de flores ·de pqrjrikú, e as
convoca com o som de seu maracá. Sempre se passa muito

*Ver página
.
· ·
**Tapéma no 'Original. Não conseguimos identificar que animal é este:
tapir? (N. do R.)

tempo até que elas venham, e geralmente só chegam pela manhã. O pajé permanece imóvel enquantoJoca·o maracá.
Quando a lua está com um halo, os Sipáia dizem que os do
céu realizam uma dança dos espíritos.
CRIANÇAS S[ iJ;AIÁ
As almas destes SjiJ;aiá também podem nascer na terra.
Quando um casal deseja ter um filho SiiJ;aiá, conversa com um
pajé que tem relações com o mundo de cima. Este recebe a alma
da criança SiiJ;aiá do céu, nas mãos em concha, coloca-a sobre o
ventre da mulher, sopra, passando-a magicamente para dentro
do corpo. Foi de~ta maneira, contou Mãwarg, que o falecido
chefe e pajé Tenii (Manoelzinho) teria trazido do mundo superior, p or meio de seu maracá, o filho de Mãwarg, apanhando-o
com as mãos e o passando para dentro .do ventre da mulher de
Mawaré. Se a mulher grávida de um filho SiiJ;aiá tem relações
sexuais não-conjugais, durante este período, a criança abandona
seu corpo ; a mulher, porém, se rá dÇ>ente durante toda a vida.
Quando a criança SiiJ;aiá nasce, deve ser tratada com muito
cuidado, e nao pode, enquanto não for crescida, comer nenhuma comida pesada, como ' tucunaré, ou porco ·selvagem, senão
morre. As crianças S.iiJ;aiá têm pele mais clara que as crianças
comuns. Os cocos de inajá, alimento predileto dos Sj_iJ;aiá no
céu, nao apetecem, entretanto, às crianças SiiJ;aiá na terra.
Quando adultas, elas se tornam pajés que mantêm relações
com os SJ.iJ;aiá, e quando morrem suas almas voltam para o céu .
O SOL
V

Do sol, concebido como de sexo masculino, os Sipáia me
contaram a seguinte história:
"O sol tinha pele preta. Na cabeça tinha uma coroa de penas de arara, de um vermelho incandescente. Subia do Leste e
colocava sua coroa de penas; com isto rompia o dia. O sol costumava matar sorrateiramente os Sipáia; assava a carne no
mokai* e dava aos outros para comer. Finalmente, os índios
descobriram a trapaça e resolveram matar o sol. Um homem
tinha subido a uma palmeira inajá, quando o sol se aproximou
e lhe ordenou: 'Desce, quero te matar!' - 'Deixa-me cortar primeiro o. cacho', retrocou o homem. Quando o tinha feito, o
sol outra vez lhe mandou que descesse. ' Apanha o cacho !' respondeu o homem. Aí, o sol se colocou debaixo da árvore para
apanhar os frutos. O homem, porém, jogou com tanta força o
pesado cacho na cabeça do sol, que este ficou enterrado no
chão até o alto da cabeça. Com isto se fez noite. O sol tinha
cinco filhos, dos quais o mais velho já era quase homem ; tinham a cor dos índios, e somente o mais moço era preto igual
ao pai. Eles e todos os homens sofriam agora grandes privações, porque no escuro ninguém podia caçar nem pescar. O homem que matara o sol tinha levado consigo a coroa de penas.
O filho mais velho do Sol colocou entao o adorno incandescente na cabeça; mas nao aguentou o calor. Todos os innãos, um
após o outro, tentaram pôr a coroa de penas e com ela andar o
caminho do sol, mas nenhum o conseguiu. Por fun o mais moço
tentou, e só ele resistiu ao calor da coroa de penas até o fim do
curso. E o sol atual.
ECLIPSE DO SOL
Quando eu, aos 28 de maio de 1919 em Santa Júlia, chamei

*moquém, grelha de varas, para assar ou defumar carne e peixe (N. do R.)
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V

a atenção de duas mulheres Sipáia, que estavam presentes, para
o eclipse do sol, as duas obsexvaram medrosas e desconfiadas o
fenômeno e disseram que não sabiam o que seria, que teriam
primeiro que perguntar a um índio mais velho, naquele momento ausente . Este me explicou, depois, que era sangue (kwa~gdi pjtúanu ). Provavelmente os Kaiapó teriam trucidado os
Sipáia do, Curuá; pois na ocasião em que os cristãos assassinaram Teni~ chefe e pajé dos ~ipáia, o sol tinha sangrado também;
esse era sempre um mau sinal.

A LUA
"Dois irmãos viviam com sua irmã numa casa isolada. Um
deles enamorou-se da moça. Toda a nqite ia às escondidas à.sua
rede e dormia com ela. O outro irmãó lhe perguntou quem falava sempre de noite ; ele , no entanto, respondeu que não sabia.
Entao, a moça engravidou, e o outro irmão insistiu para que
ela contasse como isto sucedera, já que ninguém a tinha visitado. Confessou a irmã que toda noite um homem vinha estar
com ela, mas nunca lhe dissera o seu nome. Aí o irmão lhe
aconselhou que ralasse jenipapo e o passasse no rosto do visitante noturno, para poder reconhecê-lo de dia. Assim fez a moça, e quando seu irmão voltou à noite , esfregou-lhe a tinta no
rosto. Este sentiu a umidade, perguntou o que era, e ela respondeu: 'água'. Antes do amanhecer ele saiu, pegou sua canoa e foi
pescar no rio. Viu sua imagem na água e perceõeu que estava
marcado. Ficou o dia todo fora e só voltou de noite para casa.
Seu irmão ralhou muito com ele, por causa de seu comportamento. No dia seguinte ele cantou desde de manha cedo ; ele
não tinha mais sossego em casa. Declarou que de forma nenhuma ficaria mais lá. Mandou amarrar taquaruçus um ao outro,
até que alcançassem o céu, e subiu com sua irmã. Chegando lá
em cima, exigiu que ela explicasse porque o atraiçoara; afinal,
ficou tão furioso com ela, que a pegou e a arremessou do céu.
A moça voou em forma de meteoro incandescente para a terra,
caindo· com estrondo. Ela se transformou em anta; enquanto
seu irmão no céu se transformou em lua." ·
"O outro irmão, quis, então, vingar-se dele. Para isto, reuniu
todo o povo, e todos. arremessaram sucessivamente flechas contra a lua, mas nenhuma a alcançou. Por fim, apresentou-se o tatu, para experimentar também. Os outros zombaram dele, porql.le seus braços eram curtos; ele, porém, atirou, e a flecha ficou
presa na lua. Dela jorrou sangue de todas as cores, que respingou nos que estavam .e m baixo e fonnou poças no chão. Os
homen~ limparam o sangue de seus corpos de cima para·báixo;
as mulheres, contudo, o fizeram de baixo para cima; é por isto
que o sangue destas é sujeito à influência da lua. As aves, nas
poças de cores diferentes, coloriram suas penas."

O ECLIPSE DA LUA
V

Os Sipáia o denominam de mandjka iiüí (a lua morre). Não
pude conseguir uma explicação mais precisa. Quando, durante
um eclipse lunar, se mergulha a cabeça até além das orelhas
dentro do rio, ouvem-se os peixes a fazer barulho. Nestas mesmas ocasiões,, os Sipáia se desafiam reciprocamente a irem
sozinhos dentro do mato escuro, para ver quem tem a coragem de enfrentar um fantasma (ãwá).

ESTRELA.S
As estrelas maiores são lagartas de borboletá. Estão pendu-

radas, cada uma de seu fio, no céu, e têm a luz no ânus. À medida que abrem e fecham este, a luz aparece ou desaparece. Às
vezes, o fio rebenta e a lagarta cai, em forma de estrela cadente, sobre a terra. Em ce rta ocasião, uma tal lagarta caiu no terreiro de uma casa, onde a acharam : era da grossura de um braço humano.

CONSTELAÇÕES
Para certas constelações, entre tanto, os índios têm nomes
e explicações especiais, como para a Vi a Láctea e as constelações circunvizinhas. A estória seguinte se desenrola no mundo
superior:
" Uma mulher estava fazendo um grande pote para o kasirÍ*
do demônio Kumãl/Jári. Um homem aproximou-se dela, convidando-a para o coito. Ela, no princípio, protestou energicamente, porque estava ocupada com um trabalho para Kumã1/Jári; mas o homem tanto insistiu que ela, por fun, cedeu. O
demônio a castigou então, privando-a da fala: ela grunhia apenas como um· porco selvagem, quando o pessoal vinha falar
com ela. O pajé também veio, e assoprou-a; com isto ela recuperou a fala, e pôde confessar o que fizera. O pajé então lhe
perguntou com quem copulara, e ela indicou o homem, que
neste momento estava a se banhar. Aí, o pajé fez uma porção
de 3:ndorinhas de palha e assoprou-as. Estas voaram por cima
da água até o local onde estava o malfeitor, e o carregaram para o céu. O pajé também assoprou sobre a mulher; esta correu,
e subiu para onde o homem estava. O par seguiu , então, junto
pelo caminho, que por isso se chama hq~a(3apa (trilha de porco
selvagem/ Via Láctea). Os dois tiveram fome , mas nada encontravam para .comer. Por fun, o homem viu um ninho de abelha
irapuã, quebrou uma varinha para abri-lo e tirar o mel. Quando, porém, o feiticeiro viu isto, soprou de novo, e o homem
com a varinha na mão e sua companheira ficaram imobilizados
junto ao ninho de abelhas". .
Vê-se tudo isso ainda hoje, nas constelaçoes lá em cima.
"' As plêiades se chamam Tqtú{Ji (de tuf3i = muito?). Os
Sipáia sempre sabem quando elas sÜrgem, e usam sua posição
para denominar as horas da noite e a estação do ano.
A constelação de Orion se chama Takurari = J aboti ( tartanu~a terrestre), o Cruzeiro do Sul Kuzuhú = Urubu e Vênus, como estrel~ matutina, Kaapa djúa (= o que está junto
com o dia?).
Os Sipáia consideram o relâmpago como a causa da chuva,
como esclarece a seguinte estória, em que os relâmpagos,(nasipá) aparecem sob forma humana:
" Indios descobriram, escondidos numa áxvore ôca, uma
quantidade de nasipá. Queimaram pimenta defronte da entrada
do buraco e · tocaram os nasipá para fora com fumaça. Eles surgiram, tontos com a fumaça, e foram todos trucidados pelos
caçadores, exceto um menino; este era de cor preta. Então principiou uma grande seca; pois como os índios mataram os nasipá, não choveu mais. O menino preto possuía um pedaço de
uma massa parecida com .urucum. Com. isto riscou um traço
vermelho em cada lado do seu corpo, da axila até o quadril, e
bateu com os cotovelos no corpo; houve um leve trovão e choveu um pouco. Um dia, o menino nasipá construiu uma flauta
e deitou-se com ela, triste, na sua rede. O pessoal lhe perguntou porque.estava triste ; ele respondeu que estava de luto, com
certeza seu avô já estaria morto, pois nao chovia há muito
tempo.
Quando o pessoal foi à caça, o jovem nasipá matou um ja-

*kasirz' - bebida de mandioca fermentada. (N. do R .) .

16

O demônio-peixe Pai
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Desenho original (lápis) da índia Sipáia
Sªwaramf
Santa Júlia, Rio Iriri, 1917

Marusawa
"

boti: Tirou o cérebro do bicho, misturou-o com seu urucum e
com isso untou seus cabelos. Depois bateu com os cotovelos
nos lados do corpo e imediatamente caiu um forte raio, que
fendeu pelo meio um menino ao seu lado.
o jovem nasipá, então, subiu ao céu, e providenciou chuva
para o seu avô quase desfalecido; era o único da tribo, a não
ser o menino; que os índios não tinham morto. Desde então,
.
sempre chove abundantemente."
.
III
DEMÔNIOS
Um bando nuuieroso de demônios povoa as matas, os rios
e o céu da .terra Sipáia. O reconhecimento de sua onipresença,
mais ou menos agradável, a confiança em seu auxílio ou o temor de sua ira e maldade perfazem, se excetuarmos o culto
dos mortos, a religião dos Sipáia. Os índios não os consideram
como entes sobrenaturais, em nossa acepção do termo, pela
simples razão de que para eles não existe nada de sobrenatural.
No conceito dos índios, o que conta é a maior ou m~nor atividade de um poder mágico imanente a todos. os seres, e se alguém é capaz de produZir alguma coisa que aos outros pareça
prodigioso. ~s~ extraordinário não tem limites: simplesmente,
tudo é possível e natural. A própria imortalidade destes demônios é "e.nas relativa: não morreram até hoit?.~ _p_elo menos em
sua maiona; são, ademais, t~o astutos e ÍÇ>rtes na magia, que é
muito improvável que venham algum dia a correr perigo de vida, sem que se possam safar.,Por isso, na:o há ninguém que se
aventure a lutar contra eles. Mãwaré uma vez me disse, respondendo à minha pergunta, que Marnsáwa imediatamente saberia, se alguém se aproximasse dele com más intenções (como
uma vez, em que os homens o quiseram matar). Portanto, não
é imortal por natureza·, mas até agora ainda não houve ninguém com capacidade para matá-lo. Um pote 4_t; .ka'Sirf. envenenado bastaria para liquidar todo esse bando terrível de demônios; mas eles não são tolos de beber kasir{ envenenado 1
Os demônios n·ão são entes individuais; geralmente apare~m em, far.nílias ~ Entre fG.Stas, a mais importante é a de Kuma1/lári. ~ a este ser que os Sipáia $e sentem mais ligados, aponto
de se poder chamá-lo de dem~nio nacional desta tribo.
.

KUMÃl/IÃRI
O VELHO
.
. .
,

Duas :pyssoas diferentes, pai e filho, usaram o nome Kumã1/láTi Os Sipáia denominavam o mais veJ)io pelo cognome Sefíã
(nosso falecido). Teria sido brando e afável, dizem eles. Sua figura só me é conhecida pelas seguintes lendas:
·
OS PORCOS SELVAGENS

"Kumal/;ári enviou seu filho pequeno para os índios, pedindo-lhes que mandassem alguns frutos. Os índios, porém, responderam ao menino que se·seu pai queria algo, que viesse pe~
soalmente. Quando o ftlho voltou com este recado, Kumãl/)ári
ficou zangado. Matou quatro mutuns e fmcou suas penas no
chão em volta da aldeia. De noite ele soprou: com isto, a aldeia
se transformou em um rochedo e seus habitantes em porcos
selvagens. Quando, de noite, uma criança levantou a voz, guinchou como um leitão. Aí os outros acordaram; queriam conversar entre si, mas só podiam grunhlr, e notaram que estavam

*Sippen (N. do R.)
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enfeitiçados. No -outro dia, Kumãl/;àn convidou· seu ftlho para
matar porcos. "Que é isto, porcos?" perg'u ntou o menino.
"Acompanhe-me", disse Kumãl/lári Quando chegaram ao rochedo'.. ouviram lá dent~o os porc~os grunhirem. Kumãl/lári jogou tres caroços de açai no terreiro e abriu a porta do rochedo: apareceram três porcos, que ele matou. Desta maneira, tinha ~~p.re tanta caça quanto desejasse. Uma vez, quando
K_umai/lan nao estava em casa, seu primo veio visitá-lo; quando
viu. os porcos mortos, muito se admirou, perguntando que ani. mrus e~am aq~eles. O filho de Kumãl/;ári lhe deu a explicação,
e o pnmo quis ent~o, por força, matar também porcos selvagens. <? n:enino ne~ou-se, porém, a lhe mostrar· o local, porque
~u pai tinha t~rm~nantemente proibido de fazê-lo. O primo
disse que o obngana à força e, afinal, o menino foi com ele ao
rochedo. Ali, ? primo cortou diversos cachos de açaí, e ~ apesar
de que o me~m.o o advertiu para que não jogasse mais que três
· bagos ..de aça1, Jogou os cachos inteiros no terreiro; disse que
matana com sua borduna todos os porcos que saíssem. Quan~o, entretanto, abriu a porta do rochedo, estourou uma quantidade t~o enorme de porcos, que ele e o menino tiveram que
se refugiar correndo no alto dos açaizeiros. Mas os animais derrubaram as palmeiras e estraçalharam ambos. Quando Kumãl/lári chegou em casa, não encontrou seu ftlho; alguém lhe contou qu~ fora caçar porcos. Kumãl/;ári soube logo que um desastre tinha acontecido, e foi ao rochedo. Lá não viu nem ou.
'
viu os porcos, pois to~os tinham fugido. Encontrou nas pedras
sangue de seu filho e restos de suas entranhas. · Recolheu tudo
cuid~dosament~, assoprou, e. fez seu filho reviver. Depois que o
menmo lhe contou o que acontecera, ressuscitou também o
primo, ralh~u com ele e disse: "Por seres tão louco por porcos
selvagens, ficarás agora para sempre junto com eles, corre, vai
para onde eles estão!" - "Mas como posso encontrá-los agora?" perguntou o primo. Kumãl/;ári, então, fez uma cesta de
folhas de açaí, soprou sobre ela, transformando-a em um porco
selvagem.· Mandou o primo montar e soprou outra vez: o animal saiu correndo com ele, para se .reunir à vara. Desde então
o primo de Kumãl/lári ~o senhor dos porcos selvagens, e tem ~
nome de H9~á-1wikéa. E um homenzinho .que vai montado em
um porco da vara. Quando se atira num porco, muitas vezes se
ouve. ~orno ~le avisa os outros com ll!!1 grito de alarma. Uma
vez, Jª crescido, o filho de Kumãl/;ári foi caçar porcos, no
mato, com seu pai. Quando eles já tinham ·matado alguns
H<?~~-iW~a veio reçlamar que lhe matavam seu gado. Kumã~
l/;arz, porem, mandou-lhe calar a boca senão iria matá-lo
também.
'
KUMÃ l/;ÁRI E A ARIRANHA *
"Antigamente, a ariranha, o socó, o maguari e outros-animais do rio eram gente, subordinados a /(.umãl/;ár~ que os
mandava pescar para ele . Isto aborrecia a ariranha, que, em segredo, resmungava:. Kumãl/;ári adivinhou sua insatis(ação e resolveu castigá-la. Convivou-a para vir à- sua casa; ali, fez um
charuto e soprou a fumaÇa na ariranha, ordenando que ela. se
atirasse no rio. A ariranha pulou no rio e mergulhou. Quando
voltou à tona já tinha forma de animal. Os outros também foram transformados em animais; não havia -mais gente. Kumãl/lári andou de aldeia em aldeia, mas em nenhuma encontrou
gente. Soprava na cinza das fogueira, mas nelas nao havia mais.
brasas: as avés tinham levado o fogo. Kumãl/;ári seguiu caminho, sofrendo porque não tinha fogo. Quando passou pela ca-

*Ver nota à pág.

sa da ariranha, esta o chamou. Dis8e-lhe que era parente de
Kumíil/Jári por parte de seu pai, que afuda vivia por aí. Enganou Kumãl/Jári com sua artes a tal ponto que este viu na casa
da ariranha um fogo e peixes assados.A ariranha lhe deu kasiri para ber, e tudo ele tomava por peixe. Deu-lhe bananas e
ele pensava que fossem piaus assados. Depois que ele as tinha
descascado e comido, a ariranha perguntou-lhe o que pensava
ter comido. "Piau assado", respondeu Kumãl/Jári "Não, disse então a ariranha, "foi peixe cru f' Aí Kumãl/Jári se levantou e a ariranha mergulliou no rio. KumãljJári arremessou-lhe
seu remo, que ficou preso na ariranha, feito cauda; desde então a ariranha tem a cauda achatada.
KumãljJári foi embora; sentiu-se mal no· caminho, teve dor
de barriga e morreu antes que alca~çasse sua casa."
KUMÃljJÁRI O MOÇO
"O fi)ho do falecido Kumãl/Jári tem o cognome SemllwáljJa
(!) ~~kãrika (n<:>ss? cria~or), e, _como ~~idos do~s irmãos.fu. nar1ma e 4ru(3zata, o titulo de Mtyusawa (Tup1 morubzsaba
= chefe?). Sobre seu passado os Sipáia relatam as seguintes
lendas:
O ROUBO DO FOGO
" Após a morte de Kl;'mãl/Jári o Velho, seu ftlho seguiu caminho. O gavião de anta* veio com um tição nas garras, e escarneceu dele: "Dizes que és .o filho de Kumãl/Jári e nem fogo
tens!" E a ave sentou-se numa árvore distante. Kumãl/Jári o
Moço ficou pensando como poderia apoderar-se do fogo. Viu
como o gavião de anta voou até uma carniça e a devorou, e
com isto lhe surgiu uma idéia: deitou-se, morreu e apodreceu.
Vieram os urubu·s· para comer a carne podre, e veio também
o gavião de anta; mas ele deixou o fogo tão longe, num toco de
árvore, que Kumãl/Jári não pôde . alcançá-lo ; as aves lhe comeram .a carne, só deixando os os~os.'. _ f{umãY.Jári transformou-s~
em veado e morr:eu de novo. Os urubus vieram para comer, mas
o gavião de anta desconfiou da coisa~ 'Vem, ele está morto',
disseram os urubus. "Qual nada", respondeu o gavião de anta,
"ele está vivo ainda e eu não vou lá!" Aí, Kumãl/Jári abriu os
olhos um pouco. O gavião de anta viu e gritou: "Estão vendo,
não disse que ele está vivo ainda!" Pegou seu tição e voou com
·ele ~mbora. Por flm, Kumãl/Jári deitou-se numa grande pedra e
morreu outra vez. Abriu seus braços, e estes penetraram como
raízes no solo, e brotaram como dois arbustos, cada um com
cinco galhos saindo de um nó. Quando o gavião de anta desceu
para comer a carniça, disse: "Aqui nestes gallios é um bom lugar para o meu fogo~ Pousou o tição em uma das mãos de Kumãl/Jári Este agarrou-o e levantou-se: o fogo estava em seu poder. O gavião de anta porém gritou: ''Tu queres ser o fillio de
Kumãl/Jári e nem sabes como se faz o fogo! Põe-se galhos de
urucum no sol, e se os esfrega uns nos outros!" - "Bem", disse
Kumãl/Jári, "agora sei isto também: mas acho bom ficar com o
tição, este não verás mais!"
A CRIAÇÃO DAS TRIBOS
Então, Kumãl/Jári resolveu fazer os fudios. Criou as tribos
que ainda hoje existem. Trouxe uma árvore comprida e a pôs
no chão. Sobre ela ia alinhando 4!Jlª grande quantidade de fle.chas. Assoprou-as e elas viraram Sipáia ..Foi de um homem pa-

*Em português no original. Não conseguimos identificar a espécie (N.
do R.) .

ra outro, saudando-o e lhe entregando a fala (o isawj?). Depois
deixou os ~ipáia dançarem e tocarem flauta. Em seguida fez os
Jurúna, assoprando o miolo cfapalmeira açaí. As duas tribos, porém, logo começaram a brigar. Quando Kumãl/Járiviu isto, fez
de umaJlelgada árvore do tpato os Kaiapó, para que combate.ssem os Sipáia e os Jurúna."
OS IRMÃOS
Segue agora Uma série de episódios, que tratam das aventuras dos irmãos Kunaríma e 4ru(3iatá, dos quais pelo menos o
primeiro é filho de Kumãl/Jári (nas lendas sempre chamadoMarusáwa). Infelizmente, todos os meus esforços para obter a parte inicial .desta lenda, que dev~ tratar da origem dos innãos,
não tiveram resultado ·. Oú os Sipáia, de fato, não sabiam mais
este começo, ou, o que é mais provável, lhes era desagradável
falar a tal· respeito. Uma das mulheres mais velhas, quando llie
indaguei sobre a origem dos irmãos, contou-me, em Sipáia,
uma longa estória, qa qual só compreendi, ou penso ter comprendido, que Kamandu, a mulher de Marusáwa, foi à casa de
Muctira ~ e que este subiu ao teto por cima da rede d~ mulher.
Destes dois pontos isolados, só, posso concluir que o princípio
da lenda é tão semelliante à versão Tupi, como quase todo seu
enredo. Entre os Tembé, a mulher deMaira segue o seu marido
desaparecido e chega à casa de Mucúra, o qual, abrindo uma
goteira sobre a rede dela durante uma chuva, a obriga adonnir
com ele. Assim, ela que já estava grávida de Mafra, também o
. fica de Mucura. Depois de ver que . todas as minhas peJgun tas
de nada resultaram, resolvi, finalmente, contar aos Sipáia a
versão Tembé, para ver que efeito surtia. Eles riram e concordaram, dizendo que era assim que os vellios contaram; contestaram, entretanto - o que é inte:.re~sante -, o episódio seguinte na versão Tupi, no qual a mulher de MaJra vai ter com os jaguares e é despedaçada. Os Sipáia demonstraram boa vontade,
entretanto, em relatar as façanhas dos dois innaos.
A L~ERTAÇÃO DAS ÁGUAS
"Naquele. temp9 não havia água na terra. De todos os animais, só o cfiltitu tinha água. KufíarÍma foi a ele e llie pediu um
pouco d'água. Ganhou um pouco, mas, quando voltou numa
segunda vez, o caititu mostrou-se grosseiro e o enxotou. MaruSáwa tinha guardado toda a água em dois grandes potes, que
mantinha escondidos. Quando voltava do banho, e os innãos
llie perguntavam aonde se banhara, respondia que estava molhado de orvalho. Kunarfma mandou Aru(3iatá a seu pai pedir
água i para beber. Maru'Sáwa llie deu uma miriúscula cuia cheia
d' âgua, que ele levou para seu irmão. Este o mandou outra vez
a Maru'Sáwa, para que perguntasse aonde estava a água; MaruSáwa, porém, deu informações erradas. Kufíaríma, então, ficou
zangado com a avareza de seu pai Ele próprio sabia muito bem
aonde os potes estavam, e foi, junto com Aru(3iatá, até o lugar.
No pote maior:, masculino,. estava o monstro d'água masculino
Pai, no pote menor, feminino, o monstro feminino.
Os gêmeos tinham fabricado, para cada um, uma pequena
borduna de pau d'arco. tJru(3iatá quis então por força quebrar
o pote maior. Kuiiaríma não concordou, mas 47U(3iatá insis.tiu até que o outro deixou qµe o fizesse. Mas o pote nâ'o quebrou; o pote menor, que Aru(3iatá então tentou quebrar, também resistiu. Aí, Kufíaríma bateu com sua borduna nos dois
,potes, que rebentaram com um forte· estrondo, libertando rui-

*gambá (N. do R.)
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dosamente as águas, bem como os monstros e os piuns que estavam presos lá dentro. Do pote grande originou-se o rio Xingu, do menor o rio lriri. Kunarima transformou-se imediatamente em beija-flor e Áro{Jiatá em um outro passarinho. Ao irromperem as águas, Kunarí_ma desviou-se de seu curso, mas
Aru{3iatá, fugindo na direção em que a água corria, foi apanhado pelo monstro Pai, que desapareceu nadando com ele naboca. Quando Kunarima viu o que acontecera a seu innão, correu
até à água e fez uma cerca de taquara para barrar a torrente,
mas o monstro quebrou a cerca e continuou nadando com sua
presa. Kufí.arima fez uma nova represa, mas fracassou outra ve~.
Assim se originaram as corredeiras do rio. Somente lá rio abaixo, no salto Itamaracá, ele conseguiu cercar o monstro. Este se
deitou atravessado na represa e Kufiaríma, transformado-em
caranguejo, lhe arrebatou a presa, e depois ressuscitou-a. Desde
então, Aru{3iatá tem duas manchas no rosto: são as m.arcas dos
dois dentes do Pa{ Os irmãos, transformados em beija-flores,
voaram então parã casa. Levaram muito tempo, até que chegaram. De noite dormiam juntos no mesmo galho."

porém, um dia desconfiou da .estória, e perguntou o que havia
escondido debaixo de uma esteira.
"Nada", responderam-lhe, mas ele puxou a esteira e descobriu o par debaixo. Tunc iratus est et penem vi.ri abscidit ita
ut pars illius in vagina remaneret. Postea, cum muÜer urin~et,
pars illa excidit, et mulier illam plantavit in humo.* Ali cresceu ' e tomou-se
. , uma castanheira; não ficava entretanto tão alta
coll1:o estas aArvores de agora. Quando se carregava de frutos,
podia-se colhe-los do chã'o, com a mão. Isto foi obra de Aru{3iatá; _Kunar_íma, porém, não ficou satisfeito, porque todos-os animais p?<f1am comer dos frutos. Soprou na átvore, e a castanheira subiu rapidamente, tornando-se uma das mais altas árvores
da mata virgem."
O ROUBO DO ANZOL

"Uma vez, Kunaríma e Aru{3iatá foram caçar aves paraMaruSáwa. Quando saíam, o velhq_9s advertiu para um ãwá (fantasma) que pescava no rio. 'Ot!d_~ está?' perguntou Aru{3iatá.
OS CASTIGOS DO FOGO
- "Lá", disse o velho, apontando com o dedo para trás, por
sobre o ombro; fazia sempre assim, quando seu filho lhe per"Marusáwa ouvira o e.s touro com que seus potes d'água reguntava alguma coisa. Aru{3iatá foi ter com seu irmão e lhe
bentaram, e, quando a água se aproximou ruidosamente e os
contou a resposta do velho. - "Então certamente o ãwá está
piuns começaram .a picá-lo, percebeu. o que seus filhos tinham
no lado oposto", conclui Kufiarf.ma: '\tamos procurá-lo!" De
feito. Enrolou então um charuto de tauari, e soprou a fumaça
fato, encontraram o ãwá com alguns companheiros, na margem
à sua volta: assim, o local aonde estava a sua casa conservou-se
do rio, num local fundo e manso. Estava fazendo um anzol, e
seco, enquanto ao redor tudo foi inundado pelas águas. Maru· dizendo aos outros: "Quero ver se apanho alguns peixes aqui
sáwa estava muito zangado, e quando os irmãos chegaram em
para nós!' Aí, Kuiíarima assoprou um maço de folhas e as jocasa brigou muito com eles. Como castigo, decidiu queimá-los.
gou dentro d' água, aonde viraram peixes. O ãwá apanhou alO fogo perseguia os irmãos e estes tinham que fugir sempre. De
guns deles e ficou muito· satisfeito:. Enquanto isso, ~s i~a~~
noite, quando dormiam, o fogo também parava, queimando
foram caçar e levaram para o pai as aves prometidas. Na manhã
apenas o solo. Quando Kunaríma já tinha (Uldado, por causa do
seguinte, foram ao mesmo lugar. O ãwá estava sentado num
fogo, até o local aonde pretendia construir sua casa, fez um
tronco de árvore, pescando com anzol. Kunarima resolveu tirarfeixe de penas de pavão, de jacamirn e de azulão, amarrou-o
lhe o anzol, mas 4ru/3iatá adiantou-se, querendo ser o primeiro
numa vara, mergulhou-o em água mágica e extinguiu com ele ·
a experimentar. Seu irmão soprou nele e o transformou num
peixe grande. Nessa forma, Aru(3iatá avançou no anzol do 6wá
o fogo.
Marusáwa, então, procurou castigar os irmãos de outra mae abocanhou a isca. Não tomou cuidado, porém,~ quando o
ãwá deu o tranco no anzol, este se lhe cravou no céu da boca e
neira. Mandou-lhes que segurassem a panela em que se torra faele foi arrastado para a terra. O awá o matou; abriu-o, assourinha, e debaixo· fez fogo. Kamiindú, a mãe dos dois, mexia a
farinha. ·4ruf3iatá quase não aguentava mais. Ficou. todo br;mpara si .e seus companheiros de desjejum. Enquanto os ãwá
co de calor e disse que tinha que deixar cair a panela. Kufíaçomiam, Kunarima se transformou em vespa, e recolheu o sanrfma, entretanto, lhe mandou que aguentasse . Cuspiu nele até
fez 4ru{3iatá ressuscitar. Kuiútrjma ralhou muito com o irinão.
que ficasse vermelho outra vez, e juntos aguentar~ até que a
Então, ele mesmo se _transformou em peixe: quando, de tarde,
farinha ficou pronta. Depois foram ambos tomar banho. Kuo awá jogou seu anzol outra vez, ele avançou, apanhando cuinarf_ma pulou de tal maneira que foi ao fundo; Aru{3iatá, podadosamente a isca. O pescad9r deu a; arrancada n~ linha; no
rém, deu um pulo tão desajeitado, que ficou boiando, enquanmomento porém que esta se esticou , Kunarirna a cortou, nato a água em seu redor chiava, de tão quente que ele ·estava.
dando embor~ com o anzol. "Vês", disse e~tão a seu innão, "é
Em vão procurava mergulhar; foi preciso seu irmão vir e assoassim que se deve fazer!' Aí foram para casa, e Aru{3iatá levou
prá-lo, só depois conseguiu mergulhar e refrescar-se."
a presa para o velho Marusáwa, gabando-se. Mas KunarJma nem
entrou para estar com seu pai."
A CASfANHEIRA
O BICO DO TUIUIU
"Antigamente, as crianças nasciam imediatamente após o
coito. Mal o homem largava a sua mulher, ou:via, atrás.de si, o
"Numa praia do rio estava a ave NekuriÍi (tuiuiu), com algurecém-nascido chamar: "pai!"
mas outras de sua espécie, pescando na água rasa. Na sua frente
' .
Kunar.f!na, então, fez as pessoas tal como são hoje; mas o
jazia, submerso, um tronco de árvore, e cada vez que um peixe
homem e a mulher, depois do coito, ficavam pr~sos um ao ou·passava entre este e a superfície a ave o fISgava com seu grande
bico. Os irmãos repararam como ela fazia e resolveram se apo- ·
tro, como os cães. Os outros cobriam sempre o par, durante
derar de seu bico. Primeiro, foi Aru{3iatá que se transformou em
o coito, com uma esteira, e diziam a Kunaríma, quando este·
vinha e perguntava·pelas pessbas, que tinham saído. Kunarirna,
tucunaré e nadou para NekuriÍi. Seu irmão lhe tinha aconselha-

º

*Em latim no original (N. do R.): "Então ele ficou zangado, e cortou o
pênis do homem, de tal modo que uma parte deste permaneceu dentro
da vagina da mulher. ~1ais tarde, quando a mulher urinou, o pedaço saiu,
e ela o plantou na terra."
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do muita cautela, e que se desviasse no momento em 9,.ue a ave
fisgasse. Mas Aru(3iatá era lerdo demais para tal ;Nekuri1i fisgoue o jogou na areia. Lá, matou-o e o cortou em pedaços, que engulia um atrás do outro. Kunarima, outra vez virado em vespa,
recolheu o sangue do morto e, soprando sobre ele, ressuscitou
seu irmão. Então, ele mesmo foi buscar o bico deNekuriii. Transformou-se em tucunaré e foi-se aproximando. Quando estava·
passando por cima do tronco, a ave arremeteu com o bico.
Kunarí.ma, porém, tomara cuidado : desviou-se agilmente, e o
bico se cravou fundo no tronco , a ponto do pássaro não poder
retirá-lo. Enquanto a ave lutava para se libertar, os irmãos lhe
tiraram sua arma, voltando com ela para casa. Aru(3iatá levou
o bico de NekuriJi para seu pai, vangloriando-se muito de seu
feito; Kunarfma, entretanto , ficou lá fora. MaruSáwa mandou
sua mulher Kanzándu guardar bem o bico, assim como fazia
com todos os troféus que seus filhos lhe traziam."
O ROUBO DA PÁ

º

"Depois, Kufíarima e 4ru(3iatá foram ter com uma velha,
que, no lugar de um dos pés, tinha uma espécie de estreita pá,
de lâmina afiada. Ela estava limpando o mato baixo em volta
de sua casa. Kunaríma resolveu tirar-lhe esta ferramenta, mas
Aru~iatá foi o pruneiro a se aproximar. Ela o saudou e pediu
que ele lhe tirasse um bicho de pé. Mandou que sentasse encostado em uma á~ore, e lhe estendeu o pé. Quando 4ruf3iatá começou a procurar o bicho de pé, ela lhe deu um tal pontapé
com a pá que esta penetrou pelo ventre, e lhe seccionou a espinha., Morto fj.ru(3iatá, a velha o trinchou , assou a carne no
mokae e a comeu. Kufiarúna, então, juntou o sangue do morto
e soprou sobre ele, ressuscitando o irmão. Depois foi ele mesmo até à velha. Esta também pediu a ele que lhe tirasse um bicho de pé. "Por que não?" disse Kuiíarlma, sentando-se exatamente no local ' onde.. seu irmão sentara. Mas, quando a velha
lhe estendeu o f>é, prestou muita atenção, e quando ela deu o
pontapé ele se esquivou. A pá ficou presa na árvore. Kuiíarima
cortou então o pé da velha, apesar desta implqrar e se lastimar,
e o mandou por Aru{3iatá a seu pai, que também mandou guardar bem este troféu.
A REDE

" Uma vez, os irmãos epçontrarani iio mato uma rede estendida-entre duas árvores. Estava toda aberta, balançava, mas não
tinha ninguém dentro dela. Aru{3iatá quis deitar-se nela. Seu
irmão lhe aconselhou que logo ao se deitar· rebentasse a rede. .
A'ru(3iatá porém, mais uma vez se mostrou \desajeitado: a rede
se fechou logo que ele se deitou, esmagando-o. Seu irmão teve que ressuscitá-lo de novo, soprando nele. "Por que és sempre tão desajeitado, irm!ozinho", ralhou Kunarlma, " és de fato o filho do mucura" (sic). Depois, ele mesmo foi buscar arede. Jogou-se dentro e, antes que esta pudesse fechar-se sobre
ele, rasgou-a em pedaços. Levou estes pedaços, mandando-os
entregar pelo seu irmão a Maru'Sáwa, para guardar.
AS .SIMPÚGADES *

· "Em certo local do inato havia duas árvores· que cresceram
bem juntas uma da outra. Balançavam de tal mai:teira que a
fenda entre elas se abria e fechava rapidamente, quando se esfregavam, rangendo, uma na outra. "V amos separá-las", disse
Kufiaríma a seu innão. Este insistiu em experimentar em pri*Sirnplégades são duas gigantesc3:5 rochas entrechocantes que guardavam o estreito de Bósforo no mito grego dos Argonautas, e que esmagavam o~ navi~s. O, t~n1a d~s simplégad~s é muito difu!1dido na ll}itologiaamencana (cf. Lév1-Strauss, L 'HommeNu, Plon, Pans). Ver ftf~t!_aux,
Alfred,A Reljgit!o dos Tul!inam!J.d, Cia. Edit~ra Nacional, 2~ cd1çao, p.
26, para o tema das Simplegades entre os Tupi. (N. do R.)

meiro lugar. Mas foi vagaroso demais, e os troncos, quando se
juntaram, apanharam-no e o esmagaram, de tal modo que só os
pedaços caíram por terra. Kuiíarjma teve que recolher o sangue
de seu irmão e soprar sobre ele, para que ressuscitasse. Depois,
Kunar_íma pulou para dentro da fenda; quando as árvores rangeram, pegou-as, apartando-as. Este troféu também, 4ruf3iatá
levou aMaru~wa para que ele o juntasse aos outro.n
OS SELVAGENS SEM ÃNUS

"Por fun chegaram os irmãos aos Adjí (selvagens), que não
têm ânus. Estes Adjí evacuavam pela boca, lavavam-na depois
e comiam junto com os irmãos. "Nisto estais mal arranjados!''
disse Kuiiadma; e ele foi evacuar. Os Adjí sem ânus acharam
aquilo bonito, e quiseram por força ser constituídos assim como Kunar{ma. Pediram a ele que lhes ajudasse a realizar este
desejo. Kuiiaríma respondeu que era uma coisa difícil, porque
quem se submetesse a tal operação perderia os sentidos, só
voltando a si depois de meio dia. Os Adjí, porém, quiseram
que se lhes fizessem um ânus de qualquer maneira. Kuii.arfma,
então, aguçou bem uma ponta de flecha kumarfpá, enterrandoem todo seu comprimento no traseiro de um Adjí após o outro. Os assim empalados morriam imediatamente, mas os outros acreditavam que eles voltariam a si depois de certo tempo.
Aru(3iatá quis experimentar também, mas não acertou o lugar
próprio e o Adjí começou a gritar. Com isto, os outros ficaram desconfiados e fugiram. Os irmãos trincharam então os
mortos e os assaram no mokai. Depois fizeram uma cesta muito pequena, e arrumaram as peças dentro dela; por maior que
fosse o número de pedaços, todos cabiam dentro da cesta. Aí
voltaram com a presa para seu pai. Perto da casa de Marusáwa.
puseram a cesta no chão e Kufíaríma soprou nela: aí a cesta ficou mais alta que um homem. Foram ver o vell).o e lhe contaram sua aventura com os Adjí, enquanto Kamandu ia buscar
a cesta: " Matastes muitos?" perguntou ManiSáwa, quando os
despojos . dos Adjí chegaram. "Sim", responderam os innãos,
e esvaziaram a cesta. Fizeram um grande mokaê e começaram
a colocar os pedaços; mas tive{am que fazer wn ainda maior,
para que tudo coubesse; e a casa toda se encheu. MaruSáwa ficou muito satisfeito com os seus dois fllhos. Comeu ju~to com
eles da carne dos Adjí, e deu a cada um dos irmãos uma rede
nova."

ª
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DE MARUSÁWA

·'MaruSáwa tinha também uma filhinha. Havia, aonde moravam os homens, muitos frutos de araçá, e estes eram muito doces. A filha de MaruSáwa pe8iu aos homens que lhe dessem alguns araçás. Mas estes nada lhe deram, mandando-a embora.
Kunaríma *então ficou zangado. "Por serdes tão· avarentos,
também vós não haveis mais de comer araçásl" disse, e assoprou os frutos. Aí, os araçás se tomaram tão azedos que ninguém mais· os pôqe suportar, e assim ficaram até hoje.MalUSá- .
wa, então, -tomou o bico de NekuriÍi, e cortou a rocha de sua
casa. A casa flutuou , e com ele toda a sua família~ descendo
o rio. Um pouco abaixo ele parou ; quando, porém, os homens
chegaram também a este lugar, viajou com sua casa outra vez,
sempre rio abaixo, para o norte, até o local onde o céu se encontra com a terra. Dizem· que os homens tencionavam matálo. Sua primeira residência teria sido uma praia de areia, logo
abaixo do atual Curambê, no baixo Iriri.

•sic, embora o texto do mito. refrra-se a ações de .Afarusawa (N. do R.)
*SipjJe (N . do R.)
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V

-

O ESTADO ATUAL DE MAR USA WA

"Maru'Sáwa agora é invisível aos homens. O local onde construiu sua morada chama-se Kurisisi. Toda a sua família(Sippe)
vive com ele, e também os .grandes pajés que, em vida, se relacionaram com ele, como Ta{3áü. ManiSáwa, que antes era igual
a um homem, agora tem a forma de um jaguar. Está ciente de
tudo que se fala dele aqui. Três mulheres estão sempre ocupadas em aparar, com cuias, a baba que lhe escorre da bocarra
aberta, iiorque se wn pingo cair no chao, acontece um desastre aos Sipáia; alguém se corta, ou é mordido por cobra, ou
coisa semelhante. Maru'Sá.wa está lá sentado, seu rosto voltado
para o Norte. Quando se virar e olhar para cima, então os in·
dios deverão morrer. A seu lado está sentada a tartaruga gigante, Kududú, que suporta a terra em seu dorso. Quando MaruSáwa quiser destruir a terra, pasSará ao redor da tartaruga para
o lado exterior do céu, e puxará o animal. Com isto, o céu,
desprovido de seu suporte, desmoronará. O alimento usual de
MaruSáwa é, até hoje ainda, a carne assada dos Adjí sem ânus
que outrora seu filho Kunarfma matou. ~Quando a carne acaba,
ele sopra os ossos que ficaram no mokaé, e estes se revestem de
carne como dantes."
-

v.

OS KURUAIA EM CASA DE MAR USA WA

"Há anos, dizem, alguns Kuruáia viajaram até à morada de
Ma1U'Sawa, para visitá-lo. A entrada de sua casa estava empesteada pelo fedor de carne apodrecida, e um grande enxame de
moscas zunia. Mas, de fato, não havia carniça pelas redondezas, e Marusáwa só colocava o fedor à entrada para que ninguém o molestasse. Mas os Kuruáia, mesmo assim, tiveram coragem de entrar e se achar?Jll então na casa, diante de Marusáwa e de sua mulher Kamãndu. Ambos tinham a forma de jaguares. Maruiíwa estava sentado de boca aberta, e ofegava feito um cão. Alguém da sua família explicou aos Kuruáia que
eles pOdi~ ficar, e que Ma1USáwa desejava que dançassem. Os
Kuruáia dançaram, então, o resto do dia e a noite toda, diante
de Ma1USáwa. De manhã, este levantou sua voz; dando um rugido surdo. 'AfaruSáwa quer que os ~uruáia lhe dêem um menino", explicou o parente do demônio. Eles, então, lavaram bem
um menino, esfregando areia em seu corpo todo, até dentro
das órbitas e atrás das orelhas. O menino ficou bem branco; aí
o secaram bem e o entregaram a MaruSáwa. Este matou o menino e rasgol!-O em dois pedaços, um para si e o outro para sua
mulher Kamãndu. ·Depois mandou convidar os Kuruáia a dançarem de novo; na manha seguinte, exigiu deles outro menino,
o qual também recebeu, comendo-o igual ao primeiro. Os Kuruáia dançaram mais uma vez, e Marusáwa lhes exigiu o~tro
menino; aí eles resolveram voltar. Tiveram que entregar, entretanto, ainda mais dois meninos para o demônio comer, antes
que ele os deixasse partir".
,

TENII"" NAS QUEDAS DO CACHIMBO
,

"Quando Tenii e seus companheiros de viagem chegaram,
uma vez, ao Iekuamáma {Salto do Cachimbo) do rio Curuá,
resolveram subir pela queda. Numa tardinha, observaram üm
bando de ~oatás, que andavam pelas árvores até seu pouso noturno. Os Sipáia os seguiraµi e viram que os macacos entravam
numa fenda na rocha. Fecharam a fenda e, na manhã seguinte,
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'
mataram os coatás. Quando, mais tarde, Teniífoi
sozinho até o
lugàr em que cresce pau de flecha, .perto da cachoeira, apareceu-lhe pela primeira vez na sua vida o demônio Kumãi/lári Este estava muito zangado, e lhe perguntou asperamente porque
tinham matado seus animais domésti9os, os coatás. Exigiu ilnediato pagamento do prejuízo. TenzT então perguntou em que
isto deveria consistir, e Kumai/lári lhe ordenou que fizesse , em
primeiro lugar, kasirí. Os Sipáia fizeram então kasiri com a farinha trazida; após receber o kasirÍ, Kumãi/lári disse que ainda
falt~a metade do pagamento, e ordenou que trouxessem mel.
Tenii, então, juntou no mato uma potção de mel e o deixou
para Kumai/lári, sobre um rochedo. Quando voltou ao local, o
demônio estwa recolhendo o mel. Declarou-se satisfeito, e deu
licença ao~ Sipáia de matarem tantos coatás quantos quisessem. Teni( porém, preferiu renunciar a outras caçadas de macacos no Salto do Cachimbo. Daí em diante, tomou-se pajé e
passou a ter contato com Kumai/lári'~

ANfROPOFAGIA
...;

Não existe dúvida, para mim, de que os Sipáia eram antropófagos até pouco antes ..de sua união defmitiva aos brasileiros
(por volta de 1885). Isto é coisa que também os antigos missionários jesu~tas afirmaram. Uma ve,zque eu lhes fiz compreender
que considerava a antropofagta como uma coisa absolutamente
natural e evidente, nenhum Sipáia negou-me sua prática tradicional; ao contrário, contaram-me espontaneamente, por diversas vezes, casos sobre a mesma. Pelo fato de se referirem a ela
com dados minuciosos quanto a pessoas e circunstâncias, não
duvido que estas histórias se tenham desenrolado yiais ou menos da maneira relatada; por exemplo, aquela do Sipáia Waká{3u, que foi trucidado e comido pelo próprio irmão, no GorguJho do Barbado, porque tigha se bandeado para os Jurúna naquela época hostis aos Sipáia - e assassinado de tocaia a
mulher de seu irmão. Já os Kuruáia se comportavam de modo
totalmente diferente dos Sipáia, quando eu lhes falava da antropofagia como coisa natural; espantavam-se tão sinceramente, que, creio, o papel deles na antropofagia deve ter sido;
quando muito, o de parte passiva.

KUMÃl/IÁRI COMO DEMÔNIO DA ~ROPOFAGIA
As lendas acima trauscritas caracterizam suficientemente
o demônio nacional dos Sipáia como demônio da antropofagia.
A carne humana é seu alimento diário. Não levando em consideração casos como o de Waká(3u, aonde uma vingança explosiva foi a força motriz, a antropofagia sempre aparece da mesma
maneira. Kgmãi/lári exigia, através de seu pajé, carne humana
fresca. Os Sipáia realizavam, então, a esta ordem, uma expedição contra uma tribo inimiga, faziam um prisioneiro e o sacrificavam ao demônio. A carne era preparada e colocada para
o demônio nos rochedos. Mas assim como no mito, em que,
quando KumaiJ;ári exig~ kasirí, eles mesmos tomam parte bem
ativa, assim também os Sipáia comiam os prisioneiros de guerr~
abatidos para Kumãi/lári Nenhum dos meus informantes deve
ter ele próprio praticado a antropofagia; mas havia alguns índios que descreviam com tanta minúcia como tais cenas se desenrolaram, que suponho que eles próprios as devem ter ainda
assistido, pelo menos, na sua juventude.

COSTUMES DE GUERRA

Quando Kumalf;ári quer comer carne humana, manda dizer
aos homens, por intermédio de seu pajé, que vão contra de.terminada tribo e prendam um inimigo vivo. Aqueles que sairão
com este objetivo devem evitar suas mulheres na noite anterior.
Antes da partida, o pajé , que não toma parte da expedição,
transmite seus conselhos ( umbáhu de). Reúne os guerreiros em
torno de si, manda que seu auxiliar faça e acenda um charuto
de tauari, e fuma, jogando em seguida o charuto aceso ao ar.
Quem dos guerreiros tencionar capturar um inimigo, pula, procurando pegar o charuto na queda. Não o conseguindo, - se o
charuto cair ao solo - é sinal que nao alcançará seu propósito.
O charuto fica no chão, o pajé manda fazer um novo e com
este um outro índio experimenta o oráculo, e assim vai. Um
homem experiente assume a direção (imucíma se _) da expedição. Esta procura aproximar-se desapercebida da aldeia inimiga Normalmente se arma, no caminho, uma tocaia para os habitantes da aldeia, com uma tática em que os guerreiros secolocam de tal maneira em ambos os lados do caminho, que sempre os deum lado correspondem às lacunas do outro lado (indjá_); ou, quando o número permite, a aldeia inimiga é cercada à
noite, atacada com flechas incendiárias e assaltada. Estas flechas incendiárias ( anindika tukáia) consistem em uma flecha
comum, de que se retira a ponta; iasca-se ·a terminação, amarrando ali um pedaço de j_utaicica (resina), acende-se a flecha~
se a atira no teto de palha das casas. Uma arma de uso exclusivamente bélico, que hoje não se encontra mais, era a makutu, ·
uma clava curta e arredondada, com uma alça para a mão.
Em caso de vitória, os atacantes trucidam logo os homens
caídos em seu poder, exceto um, destinado a Kumãlf;ári; as
mulheres velhas são também executadas. As crianças e mulheres jovens são presas; dentre estas últimas, o demônio às vezes
manda escolher, por intermédio de seu pajé, uma ou outra como Kumãlf;áriit3oa (veja mais adiante).
O SACRIFÍCIO DOS PRISIONEIROS DE GUERRA

O inimigo preso é amarrado por seu captor (pad[ka) com
uma longa corda, trançada de vários fios de algodao, de cores diversas (parasáno~nõ~, que corresponde rigorosamente à
muçurana dos antigos Tupinambá!), que os guerreiros levam à
voltà da cintura. A corda ·é passada pelo ombro e pescoço, e
atada abaixo da nuca, lugar que o prisioneiro dificilmente alcança com as mãos, que ficam livres. O prisioneiro é levado para a aldeia, e apeia amarrada num travessão, a tal altura que fique fora do alcance dos seus braços. O prisoneiro pode andar
livremente o quanto a corda lhe permite. As mulheres lhe trazem comida, e, mentindo, dizem-lhe que talvez o soltem. Entrementes, a mandioca é colocada de molho, e feito o kasirí
Quando ·este já tiver fermentado o bastante, fixa-se o dia da
matança. Na véspera, informa-se ao prisioneiro:. "Se mémt3ia
ba ena n u =
serás sacrificado à vingança", e todas as mulheres e crianças lhe trazem algo de comer. Ao cair da noite, o
pad[ka, pintado com jenipapo, canta diante da aldeia reunida,
contando como apanhou o inimigo. Quando termina, os ouvintes batem palmas, louvando seu feito. Em seguida, o padika
lhes entrega o prisioneiro. Antes do amanhecer, as mufueres e
crianças comparecem diante do imémbjp., dão-lhe tapas no rosto e o insultam; logo aparece o padika outra vez, e canta. Terminado isto, tiram-se as flechas que estavam penduradas debai1

xo da cumieira da casa. O primeiro dos homens se adianta, atirando. sua flecha no peito do imémb_ia.. Se o atingido aind~ tem
forças para tal, arranca a flecha da ferida e a arremessa contra
o atirador, que a apara com o arco, desviando-a. Um segundo
atira então no imémbia, esforçando-se para acertar no mesmo
local atingido por seu antecessor, para que o corpo da vítima
nao fique estragado demais. Aí passam a atirar no imémbia até
que mqrra. Os· que acabam de atirar são recebidos com zomba~ª pelas mulheres e crianças, porque matam um homem que
um outro capturara Os assim insultados têm obrigação de suportar tudo impassivelmente, sem nada retrucar. O padika não
toma parte na matança, que costuma se realizar de madrugada.
Logo que a vítima está morta, esquenta-se água, o cadáver é escaldado e trinchado, e os pedaços são cozidos ou assados.
Quem dese.tar (sic) come um pedàço ; os antropófagos se chamam ãwasisi. Deixa-se para Kumãlf;ári um pote cheio de carne
sobre ·um rochedo no rio, coberto com uma esteira; na manhã
seguinte o pote está vazio. Nem o padlka nem os matadores
precisam submeter-se a uma cerimônia de expiaçao, como a
que deve se realizar após uma matança não-ritual.
JEJUM
V

Depois que um Sipáia mata um adversário, é obrigado a se
submeter, juntamente com sua mulher e irmãos, a um severo
jejum. Nada recebe para comer; apenas um pouco de água, numa pequena cuia, para beber. Não pode falar com ninguém, e
é obrigado a conservar uma fisionomia séria. Este jejum rigoroso dura alguns dias, a ponto do matador às vezes ficar tão
sem forças,.que nao pode mais se locomover sem auxílio alheio.
.fumbía = o jejum, e também o que jejua, umbíu anu = ele
jejua). Em seguida é obrigado a beber de uma cuia grande,
cheia de um preparado de casca amarga da árvore tqtqlf;a macerada na seiva do cipoy*(ilf;oa z~rª z~rq), que provoca vômitos violentos. Quando seu estômago estiver completamente
limpo, livre do sangue do morto, que penetrou magicamente
em seu corpo, lava sua boca com água limpa, bebendo um pouco. Depois vai com uma pequena flecha, feita com esta fmalidade, à beira do rio, $ fisga dois caratingas, pequenos peixes
que, como dizem os Sipáia, não têm sangue.Tem que tomar
cuidado para não errar, ou será, durante toda sua vida, um mau
atirador. Os dois peixes slfo assados para ele e colocados sobre
folhas, com farinha nova posta ao lado. Toda a aldeia se reúne
para comer; o umbía, porém, apenas prova do alimento. De
noite se bebe kasirí, e aí o umbía bebe até vomitar; com isto
termina a cerimônia.
TROFÉUS DE CRÂNIOS
V

Os Sipáia costumavam cortar as cabeças dos inimigos mortos, levando-as para casa e limpando-as cuidadosamente. Colava-se a .m andíbula com cêra e se enchiam as órbitas com o
mesm_o material. Como pupila, colavam-se pedacinhos de osso.
. O matador penduráva este troféu debaixo da cumieira de sua
casa, numa bolsa trançada, dentro da qual, quando temia a
aproximação de algum inimigo, colocava caroços de coco. Se
ouvisse de noite o crânio roer os caroços, era sinal seguro de
que inimigos já se encontravam perto da aldeia. (Como outro
sinal de proximidade do iniffiigo ~ale o grito de uma ave chamada Kumalf;ári kurisq ). Os últimos troféus deste tipo foram
confeccionados por volta de 1866, das cabeças de alguns Kaia-

..
*Assim no original. Cipoíra? (N. do R.)
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pó mortos perto de São Francisco, conforme me asseguram
diversos antigos habitantes da região, que os viram com seus
próprios olhos. Com os dentes dos mortos fabricavam-se colares para o matador e sua mulher, ou enfeitavam-se os bastões
de orelha.
O CULTO DE KUMÃ1/.IÁRI
Até há poucos anos, a pessoa do demônio nacional Kumãlf;ári parece ter sido objeto de um verdadeiro culto. Hoje, que o
último pajé iniciado desapareceu, extingiu-se este notável culto, exceto na memória de seus antigos adeptos. Havia outrora
um grande número de pessoas consagradas a Kumãl/;ári: além
dos pajés, que asseguravam as comunicações com o demônio,
havia ainda os I{39a ou Kumãl/;ári i{3qa, como eram chamados
os auxiliares dos pajés e as mulheres do demônio.
AS MULHERES DE KUMÃl/;ÁRI
Quando Kumãl/;ári deseja uma mulher, manda comunicar
isto aos pais da mesma, por intermédio de seu pajé. Caso estes
nao queiram dar seu consentimento, pode se ter a certeza de
que a moça adoecerá e será infeliz. As eleitas moram na casa
do pajé, mas no canto oposto ao da rede do dono; um jirau
lhes serve de cama comum. Ninguém pode ter relações sexuais
com elas. Se alguém se aventurar a manter relações com uma
Kumal/;ári i{3oa, o demônio lhe aperta o quadril com um cipó
invisível e o culpado se esvai em uma espermatorréia incontrolável. O pajé ae Kumãl/;ári pode desmanchar o feitiço arrebentando o cipó, somente a ele visível, com um estalo. Quem se
aproxima de noite das mulheres de Kumãl/;ári nota que um
vulto está deitado com elas; elas mesmas, porém, não percebem
a presença do demônio. Os filhos que .nascem dessa união
(Kumãl/;ári iapíka) são belos e de cor clara. As esposas do demônio nunca poderão casar; não trabalham, e suas únicas ocupações consistem em certas funções acessórjas no culto de Kumãl/;ári, como ornamentar a estátua de Upász e segurar as flautas do demônio na festa de Z~tá{3ia.
-

-

-

_v......,

IDO LOS DE KUMA l/;ARI (UPASJ)
Kumãl/;ári, desejando que lhe ergam uma estátua, comuni-

ca-o a seu p~jé, o qual incumbe um homem habilitado de sua
execuçlfo. Estes upásí eram colunas de madeira, com· cabeças
humanas nelas entalhadas, e festivamente pintadas pelas mulheres do demônio. Não somente a Kumãl/;ári, mas também a
outras personalidades mitológicas, foram erigid~s ~ais estátuas.
Muitas vezes a execuçao não é do gosto do demoruo, que ordena a destruição da obra e ereção de outra. Por fim, as estátuas
são levantadas na casa de festa, e se prepara a dança Z~tá{3ia,
providenciando- se ,.antes caça, peixe e kasirí.
A· DANÇA Z.§'TAt3_IA
Não sei exatamente como esta festa se desenrolava, pois só
posso me basear nas descrições de antigos participantes. O pajé ficava a noite toda sentado imóvel em seu banquinho junto
à estátua, com seu auxiliar ao )ado. Desta dança participavam
duas grandes flautas (parz ~çta{3ja) de bambu grosso, cujas extremidades livres eram sustentadas, durante a execução, por
duas mulheres do demônio. ·A dança perfazia urri movimento
circular, e· durava do anoitecer até à madrugada. Depois da

meia-nojte, um novo instrumento juntava-se ao canto e às flautas: os Sipáia o chamavam warf warf sámz (warfwarf= girar
continuamente; sámf = parente masculino em linha ascendente), e demonstravam extraordinário receio em falar dele, pois
isto traria doença e azar; as mulheres e crianças, por este motivo, não se podem aproximar dele. No caso de eu ter compreendido bem as informações escassas e confusas, e um desenho
ainda mais confuso de Mãwaré, coisa aliás bastante duvidosa,
o warf warf sámf seria um pau zunidor, de forma redondooval, com uma corda nele esticada, que ressoava ao vibrar e cujo som era afinado com a das flautas. Encontrei PJlUS zunidores
em forma de remo como brinquedos de crianças Sipáia.
LEI DA CASTIDADE
Ninguém que tivesse tido relações sexuais no dia anterior
podia tomar parte na citada festa. Essa lei de castidade parece ter sido ainda mais severa para a festa da dança Z~tá{3_ia do
que para a dança dos espíritos. Reconhecia-se uma transgressão porque as flautas do demônio se entupiam e o esperma de
um dos dançarinos entrava em sua garganta, pondo-o em perigo de sufocar. O pajé batia-lhe então nas costas, soprava-o com
fumaça, e em seguida vomitava o esperma em uma cuia à sua
frente. o pajé o apanhava nas suas mãos em concha, perguntava aos presentes quem tinha infringido a lei. Se o malfeitor
não se apresentasse voluntariamente, o pajé chamava cada um
dos presentes, colocando as mã'os com o esperma sobre o meio
do ventre dos suspeitos e soprava. Com isto, o esperma entrava
no corpo do culpado. Os outros o repreendiam, e o pajé o castigava com uma leve febre ou coisa semelhante. As vezes, porém,
Kumãl/;ári é muito severo com os transgressores, e ele mesmo
os castiga com pancadas que parecem golpes de facão . Comparese isto com o episódio narrado antes, no qual uma mulher, que
durante a confecção de um pote para Kumãl/;áti teve relações
com um homem, foi castigada junto com este, sendo arremessada para as estrelas na Via Láctea.

e

LIGA DOS /1-fAIT'{iMA
Parece-me que a liga dos Ma'ftúma deve ter tido alguma relação com o culto de Kumãl/;ári. Em todo caso, aqueles que queriam se tomar niaítúma deveriam, durante a dança Zçtá{3Ja, postar-se juntos diante da estátua de upász e expor seu desejo. O
pajé respondia então em nome do demôniq e os soprava com
fumaça de tabaco. Em seguida os novos maít'!},ma beb iam juntos kasirí. Entre dois maftJ)ma não há brigas; eles devem respeitar-se mutuamente, nã'o usar palavras imprópJias e ajudarse uns aos outros, durante toda a vida. Hoje, os Sipáia que falam portuguê's traduzem mãitúma por "compadre". *
~

PAJ, O DEMÓNIO PEIXE

Se Kumã1/.14ri merece, com sua família ·:~* , o primeiro lugar
na mitologia Sipáia, o segundo cabe, sem dúvida, ao demônio
peixe Pai Isto é ainda mais compreensível se levarmos em consideração que os Sipáia são, em primeiro lugar, pescadores, para quem a agricultura está em segundo plano e a caça em terceiro.
Os pa{ me foram descritos da seguinte maneira: têm mais ou
menos forma de peixe, mas sem escamas ; sua pele é lisa e a nadadeira caudal arredondada. Sua cabeça é aproximadamente a
*Em português no original. Trata-se, evidentemente, de algum tipo de
amizade formal; mas o autor não deixa claro se a relação mãztúma é
dual ou envolve um grupo. (N. do R.)
*~Sippe (N.
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do R.)

de um surubim, e ·seus olhos são circundados por anéis concên.tricos coloridos. Nos velhos pai. os fios da barba são, em sua
base, grossos como um punho. Na ponta ramificam-se em numerosos fios finos, que por sua vez terminam em esferas do tamanho de caroços de açaí. Quando ameaça tempestade, o
monstro, para se divertir, estende estes fios de barba por· sobre
as águas do rio, deixando cair ruidosamente as esferas (a princípio algumas, depois todas juntas) dentro d'água de novo. Os
pai só têm um dente em cada maxilar, do comprimento de
uma ponta de flecha kumari_pá, fino e aguçado. Com estes dentes, e com uma espécie de raio que emitem, são capazes de matar os homens, e por isto sã'o temidos. O paf. nao come peixe,
os peixes para ele são piolhos, seus peixes são as ondas (veja
adiante). Em todo.s os remansos fundos do rio moram pa{ de
todos os tamanhos; os maiores, dizem, têm cerca de 30 metros
de comprimento.
I

O PODER DE RELÂMPAGO DO PA[
· Já foi relatado como os paí foram libertados por Kuiíanma
dos potes d'água de MaruSáwa, quando ele quebrou aqµeles
potes. Depois, o Pa{ pediu a Kumãlf;ári que lhe desse um pouco
da planta mágica com a qual costumava esfregar os braços e ~s
mãos, para adquirir o poder de produzir o ~elâmpago.Kumãlf;a
ri negou-se a lhe ceder tal coisa, mas o Pai achou um pouco da
~rva que Kumalf;ári tinha perdido. Plantou-a, tirou sementes, e
assim chegou também a possuir a força do relâmpago. Quando
o Paí_ está sendo perseguido por seu inimigo, a ariranha, desfere uma pancada tal que troveja e a terra treme ; então a abóbada do céu se fende e, se pode ver, enquanto ela se fecha devagar, o mundo superior ( sjlf;aiá).
/

AS RELAÇÕES COM O PA[
Há uma pequena planta, paí-abára = pena de orelha do Pai,
cujo caule se divide em dois ramos, cada um dos quais só tem
uma única folha avermelhada na ponta. Se alguém se banhar
com uma infusão de duas dessas folhas, o Pai lhe aparece. Ele
toma a\figura da esposa ou da amante daquele que fez a tentativa. Surge na margem do rio, quando o homem está pescando, e
p convida para o coito. Se o homem recusar, o Pai, disfarçado,
procura por todos os meios conseguir seu intento. O homem,
mantendo-se firme , nada pode dizer do acontecido à sua mulher, ao voltar pára casa. De um modo ou outro, o Pai' depois
lhe aparece de novo, ainda na forma de sua amada, tentando
todos os meios de sedução; mas o homem deve conservar-se inflexível, e nada dizer. Enquanto, em casa, descans.a na sua rede, aparece de novo o Paí em forma feminina, quando a mulher do homem está ocupada, e o desafia com audácia; mas, se
o homem não cede, o Pai desaparece logo que sua mulher entra. Caso um homem se deixe seduzir, resulta o mesmo como
se tivesse feito no coito o papel da mulher: fica grávido, seu
ventre incha, e, por não poder parir, morre . Resistindo, porém,
·a todas as tentações, um dia, durante uma pescaria, aparece-lhe·
por fun o Pai em figura de homem, louvando-o por sua constância. Ele mesmo pega do remo, senta-se ao leme de sua canoa
e manda o homem apanhar o arco e flecha. Rema em direção
dos rochedos, e em breve a água fervilha de peixes. O homem
fisga,, a mando do Pa~ tantos peixes quantos queira; depois trocam de lugar e o Pai fisga peixes. Então, certo dia, convida o
homem para i! à sua casa. Rema com ele para o lugar mais fun-

do do rio, manda-lhe colocar as mãos nos ombros (do PaÍ), pula com ele dentro do rio e submerge. Quando o homem, a mando do Paí, abre os olhos, está no seco, no mundo aciuático. O
Paí lhe Õferece ka.Sin' e melancias enormes, e ainda lhe dá daqÚilo para levar. Quando sua mulher em casa lhe perguntar
.c:.e· onde vieram os frutos, ele não deve responder; se ela suspeitar de relações com o Pai, o homem não deve dar confiança, porque o Pqf ouve tudo que se fala dele, e não gosta que se
mencione seu nome.
Pessoalmente, Mãwar~ nao conheceu ninguém que tivesse
feito a experiência. Disse que hoje ninguém tem mais coragem
para tal, desde que um homem que tentou o feitiço se deixou
seduzir pelo Pai., na crença de que este fosse sua mulher. Seu
ventre inchou, ele morreu e foi enterrado. Depois de algum
tempo ouviram como o cadáver na cova explodiu com um estrondo surdo. Quando abriram a cova para retirar os ossos, não
encontraram nem mais um vestígio do morto.
I

A CAÇA AO PAI
Esfregando-se o corpo com a pele de um quatipuní, obtémse o poder de atrair os pai, desde que a pessoa se aproxime da
água onde moram. Um outro meio de atraí-los consiste em limpar um lugar na margem de um remanso fundo, e pendurar três
penas de arara logo acima da superfície d'água. No Morro Pelado, do rio Curuá, oo an tigos .. exP.erimentaram isto por diversas
vezes. Primeiro apareceIJ1 paj menores; depois, cada vez maiores; e, quando o maior deles surge, a pessoa salta para dentro
do rio ao seu encontro. O Pai imediatamente pega a presa pelas pernas, nadando com ela para o meio do rio. Quando emerge pela primeira vez, o homem está até a cintura na goela do
monstro ; na segunda vez até às axilas; na terceira vez, até o
pescoço, e na quarta vez o Paj o engoliu completamente. O
homem engolido deve tomar muito cuidado para não ser trespassado pelos dentes, e quando chegar no estômago do Pai deve lhe cortar o ventre. Isto, porém, não pode ser feito com faca ou instrumento semelhante; o homem deve levar para este
fun alguns pedaços de quartzo queimado, dos quais cada um
só pode ser utilizado para um talho, porque fica logo embotado. Quatro pedaços são necessários para cortar as quatro peles
do ventre do Pat Este solta um grito lancinante e o homem,
então, vê pela abertura do corte as sombras das árvores na superfície da água e o sol, como se estivessem muito perto, mas
se engana, e, se já neste momento quisesse deixar o ventre do
Paf para chegar à superfície, afogar-se-ia antes de alcançá-la. Deve esperar até que o próprio Pai o _vomite à praia. Todas as
paredes· internas do estômago do Pa( estão cobertas de. desenhos artísticos, de onde as .uiulhere~ copiaram os ornamentos
em uso atualmente entre os Sipáia.
·
~

OPA[ PRESO

"Os índios pegaram uma vez, no rio, ao lado da sua canoa,
um Pai muito pequeno, levando-o para casa. Encheram uma
pequena cuia com água, colocaram-no dentro e o alimentaram
com ka.sirí de mandioca e batatas, que o Paí sorvia da superfície d'água antes que se misturasse com estã. O Paj cresceu, ficando tão grande como a cuia. Sempre que trovejava, dava
uma leve pancada, e por fun acabou quebrando a cuia em dois
pedaços. A água da cuia, porém, não se espalhou, ficou presa
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ao Pai como um globo ao seu redor. Colocaram-no então nwna
cuia maior, mas quando cresceu mais, !eben tou esta também.
Por fim se tornou tão comprido 'comes uma rede, e os índios o
colocaram numa ubá cheia d'água que estava na praia. Um dia,
entretanto, durante u1na trovoada, desferiu tamanha pancada
que a ubá rachou de ponta a ponta. O Paf fugiu para dentro do
rio".
•

I

O HOMEM QUE CASOU COM A ffiMÃ DO PA! ·
"Um índio pescava, no tempo· da desova ; sua canoa estava
no meio do rio. Um pai surgiu, avançando nele . O índio rapidamente impeliu a canoa para a margem e se refugiou nas rochas.
O Pai o perseguiu com tanto furor que ficou preso na água rasa, entre as ramagens de sarandi, sem conseguir se libertar. Chegou o inverno, a água subiu, cobrindo-o; quando veio o verão,
e as águas do rio baixaram, o Pai ainda estava preso no mesmo
lugar. Um dia, um índio veio a dar no local ; apiedou-se do Paf
e lhe meteu um gancho de pau pela guelra, e facilmente o arrastou para a água, para que bebesse. Mas o Paj estava tão
ressequido que nao conseguia afundar. O homem o segurou
com as mãos debaixo d'água até que tivesse bebido; depois,
pisou nele, dentro d'água, até que estivesse completamente
umedecido e não flutuasse mais. Soltou-o então, e foi pescar.
Fez uma pescaria muito boa. De repente, ouviu atrás dele alguém perguntar o que fazia tão tarde no rio. Respondeu que se
atrasara, porque tirára wn paf. do aperto. "Fizeste-me um grande serviço", disse o estranho, que era o próprio Paf. "vem comij?;o para a minha casa". O pescador, de início, teve medo do
Pa_( mas este assegurou que nada lhe aconteceria, pois tinha
salvo sua vida. Foi com o homem até o meio do rio, depois
mandou que fechasse os olhos de novo, se achou na praia
arenosa do mundo subaquático. Seguiu então com o Pai,
por um belo e largo caminho, ·até à casa des.te. O Pa[mandou
que esperasse, e enquanto o homem se sentava num tronco de
árvore, o Pai foi em casa. Suas duas innãs, duas bonitas moças,
vieram ao seu encontro, saudando-o. O Pai as levou ao pescador, apresentou-as e mandou que ele escolhesse uma para muher. Escolheu a mais bonita, e passou a viver então junto com
o PaJ. A primeira vez que passeava com sua mulher pela margem do rio, esta lhe pediu que flechasse um pacu. O homem
respondeu que por ali não havia pacus. A mulher disse então
que logo que visse uma onda, a flechasse no meio. Assim o fez,
e viu que cada onda era um pacu: as ondas pequenas.eram pa:
cus jovens. No mundo subaquático ouvia-se tudo que falavam
na terra; parecia como se fosse muito perto. Depois de muito
tempo, o Paí disse ao cunhado que voltasse à terra, visitasse
seus J>arentes e perguntasse à sua irmã se queria casar com ele ,
o Pa,b Ele mesmo levou o homem de volta à terra; este foi à aldeia, procurar sua mãe. Esta, a princípio, não o queria reconhecer de modo algum como seu filho. Ele narrou minuciosamente à sua irmã sua vida com o Paf, aconselhando-a a aceitar
o Pai' quando este viesse, como tencionava, pedi-la por esposa.
Em seguida o homem voltou para sua mulher, no mundo subaquático. O Paf, porém, subiu, e esperou a irma do homem na
margem do rio. Quando e sta chegou, pediu-lhe que se tornasse
sua mulher, e ela concordou. Todo dia, ela se encontrava então
com o Pa[ no rio, e ele sempre lhe trazia grande quantidade de
peixe. Por ftm, ela ficou grávida. Seus parentes a repreenderam
por estar grávida sem ter marido; mas ela se calou e nada disse.
Seu lugar de banho era junto de uma grande pedra, que descia
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a grande profundidade ; más ela podia tomar banho sem medo
de monstros aquáticos, porque seu marido o Paf ficava no fundo, a vigiá-la. Quando chegou a hora de dar à luz, desceu d a
beira da pedra para dentro do rio. De seu ventre saiu em primeiro lugar uma grande quantidade d'água ; d,epois pariu u1n
ente pequeno, do comprimento de um dedo, com forma de
peixe, que desapareceu devagar no fundo do rio. No dia seguinte veio seu irmão e pediu que seguisse com ele para debaixo
d' água, porque o filho pequeno chorava pela mãe e era preciso
lhe dar de marmar. Assim , ela seguiu seu irmão e ambos passaram a viver com o Pat Lá embaixo d'água também viviam as
arraias; elas tinham forma humana. Havia muitas belas moçasarraia entre elas. Na ponta do seu longo cabelo estava o perigoso ferrão. Um dia, o homem encontrou uma jovem-atraia que
lhe agradou, e convidou-a para o coito. A moça o preveniu do
ferrão em seu cabelo; o homem, então, dobrou o cabelo dela
para trás, envolvendo o ferrão e o cabelo com um cipó. Mas,
em vez de escolher um cipó forte, tom<?U um podre. Durante .
o coito o cipó rebentou, e o ferrão penetrou na virilha do homem. Ele voltou à sua mulher banhado em sangue; ela fez tudo
para estancar o sangue, mas ele, apesar de todos o~ esforços,
morreu."
OS ADJÁ SIKOAKOA
Uma outra ,estirpe (Sippe, N. do R) de monstros aquático é
a dos Adjá sikoakõa, que antigamente moravam num lugar raso
do rio Curuá, pouco acima de sua foz. Alcançam o tamanho de
um tacho de torrar farinha, e têm mais ou menos o aspecto de
um tatu. Sua casca, porém, é tão dura que nenhwna flecha pode penetrar. Não têm cauda, seus caninos têm o comprimento
de um dedo e no lado ventral não têm couraça. São mais pesados qüe Jim bloco de pedra de seu tamanho.
·
"Os Sipáia habitavam naquela ocasião em duas aldeias, acima e abaixo do local 0nde os Adjá Sik6akõa moravam. Quando
passavam por ali, margeavam sempre o lado raso, evitando a
água funda por causa dos monstros. Um dia, um grupo de mulheres saiu, numa ubá, para fazer uma visita na outra aldeia.
Quando chegaram ao local temido pensaram que, por serem
muitas, não haveria perigo, mesmo -se atravessassem pelo lado
fundo. Mal acab~ram de por em prática sua decisão, viram um
enorme adfá sikõakõa saltar na água, caindo de volta com estrondo. Apavoradas, dirigiram então a canoa para a praia de
areia na outra margem do rio, mas o monstro disparou pela superfície atrás da canoa, alcançando-a e arrancando do lugar a
mulher que estava no leme. Uma outra ocupou o leme, e todas remaram quanto podiam; mas poucos momentos depois
o monstro se atirou de·novo ao encalço da ubá, devorando a
mulher que segurava o leme. Assim sucedeu com wna após
outra, e quando, fmalmente, a canoa bateu na praia, rest,avam.
somente duas mulheres. Naquele momento o Adjá sikoakoa
ainda arrebatou aquela que estava no leme, enquanto a outra
pulou da ubá para a areia e se salvou. Na aldeia, esperou-se
por muito tempo em vão a volta das infelizes. Por ftm, come. çou-se a temer que tivessem sido vítimas de um monstro, e os
homens saíram à procura. Quando passaram pelo local do desastre, acharam a única sobrevivente e souberam do acontecido. Os homens, então, resolveram matar o monstro, e se dirigiram ao pajé para pedir conselho. Este se deitou e sonhou.
Um demônio veio ter com ele e· lhe aconselhou a fazer pontas
de flecha dos ossos de um veado, e com estas flechas atacar o

monstro. Comunicou o conselho aos homens, que imediatamente o executaram. Quando as flechas estavam pron~as, perguntaram ao pajé ; "como devemos matar os adjá sikôakõa?"
O pajé deitou-se outra vez para sonhar; de novo veio o demônio, e acon~lhou que um homem deveria tocaiar, de um jirau,
os adjá ~ikõakõa, quando eles se esquentavam ao sol na praia.
Este conselho também foi obedecido; construiram um jirau,
ao lado do grande e redondo baixio no qual os monstros costumavam aquecer-~ ao sol, e esperaram. Primeiro vieram os
pequenos adjá sikõakõa, e ficaram se esquentando ao sol na
cova. O homem no jirau, entretanto, esperou, até que viesse
um tão grande que a cova ficou cheia do seu corpo até às beiradas; .assim mandara o demônio. Quando o moi:istro se esquentava ao sol, pachorrentamente esticando o pescoço, o homem
lhe atirou uma flecha com ponta de osso de veado, na nuca.
Morreu instantaneamente, ficando deitado na cova, sem se
mexer. 9 homem matou, assim, um atrás do outro, todos os
adjá sikôakõa; os menores também. Depois ele desceu do jirau
e quis puxar o monstrp grande para fora da cova e virá-lo, mas
este era demasiadamente pesado e ele teve que chamar os outros homeni. Abriram sua barriga e encontraram um grande bolo de cabelos e ossos das mulheres que tinha devorado."
Os adjá SikÓakõa moram em cavernas, cuja entrada está
abaixo do nível da água, subindo obliquamente de modo a que
a habitação propriamente dita se conserva seca. Numa enseada'
funda e quieta, acima do igarapé do Baú , afumavam os índios
ter obsetvado um tal monstro; seu assobio seria semelhante ao
da capivara.
~

TQ~!,

A SERPENTE GRANDE

",No princípio, os Sipáia não tinham plantas alimentícias.
Viviam de rnadeira rél:~ada, frutas silvestres, de caça e pesca.
Um dia, os caçadores encontraram no mato a serpente T9(3f.
Tinha um traço branco ao comprido no alto da cabeça, traços
azuis e vermelhos ao longo das faces. Cada um dos caçadores
deitou a mão sobre o animal e disse: "Esse pedaço é meu!"
Apenas um indicou o pedaço que queria encostando-lhe a ponta de sua flecha ; quando, porém, a quis retirar, a ponta ficou
presa na pele c;la cobra, e assim ficaram todos os homens que
lhe tinham posto as mãos. T9{3i saiu cole ando com eles, puxando-os todos para dentro do rio, aonde as piranhas os devoraram; só os intestinos subiram à tona. Na margem esquerda do
Curuá, acima do Barbado, vê-se ainda ·hoje, nas faldas de um
mqrro, o rastro da serpente, que leva a um fundo remanso do
rio~ O único homem que escapou correu de volt'a à aldeia, comunicando o desastre. Os outros seguiram então o rastro da
serpente e a encontraram, outra vez deitada no mato. Abateram as árvores ao redor dela, de maneira que caíssem sobre o
monstro. Quando tudo estava bem seco, atearam. fogo em todo
o círcul<;>. T9{3f gritou ao sentir o fogo , e em todas as montanhas
das cercanias seus filhos re,,onderam: em cada morro havia
uma serpente. Quando T9{31 acabou de se qlJeimar, cresceram
no local diversas plantas desconhecidas dos Sipáia. Então veio
a ave 4umát/Jári KuriSú, que tomou forma humana e explicou
a um Sipáia, que estava parado sem saber o que fazer: "Esta
aqui se chama mandioca e aquela lá, milQo, e isto aqui são batatas, etc." Em seguida ensinou ainda aos Sipáia como deveriam
aproveitar as plantas úteis."
TUMÁxA
V

O demônio Tumáxa é considerado pelos Sipáia como o Se-

nhor da caça. Estão-lhe sujeitos todos os mamíferos caçáveis,
exceto os queixadas e os jaguares. Em geral consideram-no
benévolo.
"Um homem feio casara com uma bonita mulher. Ele era
panéma, nunca abatia coisa alguma. Por isto, os outros resolveram tomar-lhe a mulher e matá-lo. Convidaram-no a ir no mato; e lhe deceparam os braços e pernas, largando-o ali. Tumáxa assim o encontrou, e lhe perguntou o que acontecera. O
homem lhe narrou sua sorte. Tunuixa o consolou, dizendo
que não era nada, e o convidou a ir com ele para a sua casa.
"Como .posso fazê-lo? ", respondeu o homem, "não posso andar!" Tumáxa então lhe colocou os braços de novo e tratou
das feridas, que sararam. Depois m~dou-o enganchar-se com
as mãos num galho, ajustando-lhe de novo, do mesmo modo,
as pernas. Foram então juntos à casa de Tumáxa. O demônio
tinha duas filhas, e o homem casou-se corn a mais velha. Ele e
o sogro foram juntos tomar banho, e Tumáxa lavou o homem,
modelou as feiçoes de seu rosto, endireitando-as, e lhe tocou
o sangue em direçao aos pulsos, para que não fosse mais panéma_. Depois de viverem juntos muito tempo, o demônio o mandou visitar sua gente. O homem foi e chegou ao porto da aldeia, aonde um homem pescava no rio. Chamou-o, pedindolhe que o atravessasse; quando estava na outra margem, perguntou ao pescador pelo ..panéma ·: O homem, que não o reconhecera, respondeu que este teria sido morto. O genro de Tumáxa se deu entao a conhecer, pedindo, porém, que o outro
não o traísse. Foram, em seguida, à aldeia, aonde o tomaram
por estranho. Ali ele também perguntou pelo ..panéma ", e
aquele que o mutilara, casado agora com sua mulher, lhe contou o que tinha feito com o "panéma ", por ele nao prestar.
Então, o homem voltou para Tumáxa e sua nova mulher".
"Enquanto lá · vivia, aconteceu uma outra estória: Havia
numa aldeia um homem muito feio , de pele escura e cabelo
curto, que era desprezado por todas as mulheres; elas o insultavam qu.ando ele lhes fazia propostas. Uma vez , quando caçava no mato, Tumáxa o encontrou, e o convidou a ir à sua casa.
Mandou que esperasse no caminho e lhe prometeu mandar
uma mulher. Mandou sua filha ; esta foi e sentou-se no colo
do homem, mas ele não teve ereção. A moça o levou então para a casa de seu pai, e lhe contou o que acontecera com o homem. Aí Tumáxa o conduziu ao banho, endireitando-o, modelando-o, e o esfregou com areia; com isto, ele se tomou claro de
pele e bonito. Depois de algum tempo, mandou-o de volta para sua aldeia, e todas as mulheres acharam-no então bonito.
Apresentou-se à sua m~e , que a princípio não acreditou que ele
fosse seu filho. Toda noite, a filha de Tumo.'xa vinha estar com
ele, os dois conversavam.e dormiam juntos; antes do dia amanhecer, contudo, ela desapare~ia de novo. Sua mae lhe indagou quem era que toda noite conversava com ele; respondeu
q~e era sua mulher, mas que ninguém, a não ser ele, poderia
ve-la. Mas os moradores da aldeia também quiseram conhecêla e, fmalmente, ela resolveu permanecer de dia. Os dois tiveram um filho, mas este só de noite tinha forma humana·, de
d~a, er~ w_:i periqu~tinho .. Uma vez, o ~asal ia sair; entãe pediram a mae do homem que desse ao passaro, quando este tive~se fo~e, um pouc'? de papa de banana. Mas, quando o periqwto gntou por comida, a mãe do homem lhe deu umas palmadas e o repreendeu. Logo que os pais voltaram, o periquito
~es contou do mau trato. ~ ftlh~ de Tumáxa zangou-se com
ISto, tomou seu filho e voltou para a casa dó pai. O homem
quis segui-la, mas. o caminho, antes largo, fechava-se atrás dela
com muitos espiilhos, e ele teve que desistir."
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AP[J S!l/IAIÁ

Em contraste com este benévolo Tumáxa que está semore
pronto a a~xil~~ ~gente infeliz, os membros da fam11ia (Sippe)
d?s Apl! S11/laza sao seres ex tremam ente perigosos. O nome sigrufica ')aguar do ~u~do s1:1pe,rior.~' U~ outro nome, que cabe
ao ch~fe ~a família, e KanurI. Mais adiante, narrarei como os
Apu s11/laid aparecem na dança dos espíritos.
" Um índio ficou com ciúmes do pajé da sua aldeia, acreditando que este mantinha relações com a sua mulher. Combin?~ · com alguns outros, matar o pajé durante a dança dosesp1r1tos, e declarou que aquela dança era uma trapaça do pajé,
com a qual as ahnas dos mortos nada tinham a ver. Os conspiradores trouxeram sorrateiramente armas para a dança,_escondendo-as atrás de uma árvore. Durante a festa foram ao
e~cc:~derijo das armas, coi:rio se quisessem urinar, e: quando o
lanaz (alma de morto) veio dançando pelo terreiro, na figura
do pajé, desfecharam-lhe duas flechas nas costas. Imediatamente, o lána1 saltou pela porta a dentro para o interior escuro ~a ~~bana ,de festa, devolvendo o corpo ferido ao pajé.
Apy s11/la1a, porem, presente entre os espíritos, e vendo o sangue, ~altou so~re o corpo, d~lacerou-o e o devorou. Aqueles
que tinham atirado sobre o lanãi perseguiram-no até dentro da
cabana, mas lá dentro o Apy sj iJ;aiá os despedaçou também,
um após o outro. Ninguém via o monstro ; só se percebia, de
r~pente ? sarygue e~correr das cabeças dos atingidos. Dali em
diante, nmguem mais estava seguro de sua vida, na aldeia. Quem,
depois do anoitecer, saísse só um instante da sua casa era imediatamente despedaçado por Apu sjiJ;aiá. Os Sipáia tentaram
de todas as maneira$ possíveis matar o monstro; mas, quando ficavam de tocaia, um ou outro era atacado de surpresa e
morto pelo inimigo invisível. Os índios, então abandonaram a
aldeia e se mudaram para um local mais dista~te. Na aldeia velha só ficaram uma mulher e seu filho. O Apu sjiJ;aiá já tinha
matado todos os seus parentes, e ela dizia que lhe era indiferente agora ter a mesma sorte. Quando os dois estavam sozinhos ouviram que alguém se aproximava, cantando; ele chegou
p~rto e começou. a soprar numa .folha: era o Apy. sjl/laiá, que
vinha, à luz do dia, na figura do pajé assassinago, perguntar à
mulher por que. estava sozinha na aldeia. A mulher contou como o ÀPJ! si*aiá .assaltara os habitantes, e como o res$o fugira.
O ApJJ s11/1~1a foi então caçar. Perto da nova aldeia Sipáia, se
pos de tocata e matou um índio. Soprou sobre ele, e o morto
recebeu a forma de um queixada. O Apy sjiJ;aiá o levou à mulher e mandou pr~parar a caça, para que ttyessem o que comer.
Todas as m.anhãs ta caçar assim, e matava Sipáia; a mulher, sem
saber, comia com seu filho da carne dos da sua tribo. Um dia
ela quis ir ao rio tomar banho. Tinha medo que o ApJJ sjiJ;aiJ
a matasse n~ss~ ocasião, mas o falso pajé a tranquilizou, dizendo que pocha ir sem receio. Na ausência da mulher o Apu si1/laiá chamou o rapaz: "Vem cá e vê o que tenho preso neste
dente, que me dói tanto!' O rapaz examinou a boca do monstro e descobriu que sua dentadura estava completamente atulhada de cabelos humanos. O Apy stl/laiá, vendo seu pavor, disse: 'Está vendo os cabelos neste dente? São de teu pai! E os
cabelos neste são do teu tio, e isto aqui são cabelos do teu irmão~', Quando, depois, a mulher voltou, o rapaz lhe contou que
o paJe não era gente, mas o próprio demônio Apu sjiJ;aiá, que
comera todos os seus parentes. Os dois resolveram então matar
o monstro. A mulher fez ka.sirí e o misturou com mandioca
crua. Depois ensinou ao seu papagaio manso o que devia resA

28

ponder a Apu sjl/laiá, e se escondeu com o filho debaixo de um
grande pote na casa. O Apy sil/laiá tinha resolvido matar naquele dia a mulher ~ o menino. Chegou de volta da caçada, jogando com um gemido sua carga - outra vez um índio morto
em forma de porco selvagem - no chã"o, no terreiro. Depois
pergunto~ ao ~apagaio aonde estava a mulher. Este respondeu
que ela tinha ido à roça buscar batatas, mas que tinha feito
ka.sirí para ele, que devia provar. O Apy. sjiJ;aiá encheu então
uma enorme cuia, bebendo-a toda; o ka.siri lhe soube bem. Em
seguida foi à roça procurar a mulher. Não encontrando nenhum
vestígio dela na roça, voltou para interrogar o papagaio. Este,
entretanto, respondeu que ele nã'o tinha encontrado a mulher
porque a roça era muito grande, que devia esperar a sua volta
bebendo mais kasirz: O Apy sjiJ;aiá bebeu então mais uma cuia
cheia de ka.Sirí, . e saiu de novo à procura da mulher, mas·outra
vez nao a encontrou. Ficou bêbado, e, rugindo como um jaguar, cambaleava de um lado para o outro. Quando voltou, zangou com o papagaio, porque ele mentira; a mulher não estava
na roça, e o papagaio devia confessar onde ela se escondia. O
papagaio insistiu, porém, que a mulher fora buscar batatas e
qu~ ele ..~ã? ~tinha encontrado por estar bêbado; devia beber
mais kaszrz amda para ficar com juízo de novo. O Apy, sjiJ;aiá
bebeu então mais uma cuia cheia e saiu novamente à busca
mas debal.de .. Quando voltou, tinha a forma de jaguar pegro;
rolava funo~o no terreiro da casa, porque já tinha percebido
que ~stava envenenado~~ mandioca crua. Mandou que o pap:gaio descesse d~ cum1erra da casa, para o castigar pela traiça~, mas este se nu dele. Por fim, o Apy siiJ;aiá morreu e ficou
e~t1cado no teyr~iro. O papagaio desceu então do seu poleiro,
bicou-lhe os labios, as orelhas e os testículos, mas ele não se
mexeu. Chamou então a mulher, e esta, saindo com seu ftlho
debaixo do pote, veio. Pegou o pilão e esmagou a cabeça do
Apy sil/Jaiá.
I

KURUiJ;IRA
V

Há duas figuras mitológicas que os Sipáia, evidentemente,
tomaram emprestado de qualquer uma das nações genuinamente Tupj, aonde são v:iu}~o populare.s. A prime~a figura é a do
Kuruprra, que os Sipaia pronunciam Kuru iJ;zra. Nos índios
Tembé contaram-me a mesma estória, com quase as mesmas
palavras.
" Um homem apanhara alguns guaribas e carregava sua caça
a caminho de casa. Ao cair da noite, ele vendo que não alcançaria mais sua aldeia, construiu uma peq~ena choça, fechando-a bem, em redor, com folhas de açaí, por causa dos mosquitos. Deitou-se no ·chão e adormeceu. Durante a noite '.ouviu de
r~pente o assobio comprido do KuruiJ;íra. O monstro se aproXlffiOU e, quando viu a choça, perguntou várias vezes quem era.
O homem, pôr flIB, respondeu. " Que fazes a esta hora ainda no
mato?" inda~ou o Ku'!l-1/líra. ~'Estava caçando e não pude mais
alcançar a minha aldeia antes da boca da noite", respondeu o
caçador. "Senqo assim,,, disse KuruiJ; zra, "podes sair eu te levarei em casa!"~ home~, porém, não confiou na oferta e opinou que prefena dormrr durante a noite. "Tanto faz'', disse
o Kurul/líra, e foi embora. Logo adiante, contudo, parou, dizendo ao caçador: " Escuta! Tenho tanta fome, não me podias
dar um pedaço do teu braço?" - "Porque não?" respondeu o
caçador. Cortou o antebraço de um guariba, e o jogou para o
monstro. Este agarrou o bocado, devorando-o tão vorazmente
que o homem, de seu esconderijo, ouvia os ossos quebrarem.
Depois de certo tempo, o Kurul/líra disse outra vez: "Não me

podias dar um pedaço da perna?" - "De certo!" respondeu o
caçador. Cortou a perna de um guariba, jogando-a para o KuruiJ;z'ra devorar. Depois de algum tempo este pediu, entretanto, mais um pedaço do braço do homem, depois da perna; e assim por diante, os intestinos, o fígado e o coração, e sempre o
caça~or o engànava corr1 pedaços correspondentes do guariba,
que J?gav~ para fora da choça. Quando o Kuru tJ;z'ra pensou que
tambem tinha devorado o coraçao do homem, esperou um certo tempo e aí chamou de novo. O homem respondeu. "O que?",
gritou o monstro, "então já não comi teus braços, tuas pernas,
teus intestinos e teu coração, e ainda não estás morto? Não
queres também jogar-me tua língua?" - "Decerto", respondeu
o caçador, e cortou a língua de um guariba, jogando-a para o
KuruiJ;z'ra, que a devorou. E assim tinha enganado o monstro
até o amanhecer. Este, depois que tinha devorado a língua, esperou outra vez um pouco, em seguida chamou o homen1 de
novo. Este respondeu. ''Que é isto?", gritou furioso o Kurul/líra, "até depois de ter devorado tua língua ainda respondes?"
Neste momento o caçador tentou fugir; de repente saltou da
choça, e quando o KuruiJ;z'ra o atacou com a faca, desviou
agihnente o corpo, passou-lhe a perna e o fez cair. O Kuru~íra, uma vez no chão, nao pode mais se levantar, porque seus
Joelhos são duro~. O homem então o matou, deixou-o no lugar
e voltou para sua aldeia, onde contou a todos que tinha morto
um KuruiJ;z'ra. Assim, muita gente foi com ele até onde deixara
o, monstro morto, para vê-lo; encontraram em seu lugar, porem, apenas um veado morto. Zombaram então do caçador,
acusando-o de mentiroso, por mais que ele afirmasse a veracidade de sua estória. Não lhe deram crédito, mas levaram o veado até a aldeia, para comê-lo. Depois de preparado, também
convidaram o caçador, mas este recusou firmemente. Os outros
comeram, dando cabo do veado; mas, todos que dele tinham
comido, mesmo que··fosse um pedaço pequeno, tiveram tamanha diarréia que se convenceram ter comido, não uin veado,
mas, de fato, um KuruiJ;z'ra."
Um KuruiJ;íra mora há muito tempo na Pedra Preta, um rochedo dentro do rio Iriri, perto de Santa Júlia. Mãwar~ contoume que quando ele uma vez acostou na ilha, subindo o rochedo, teria ouvido o assobio do monstro a uma distância de cerca
de 30 passos. Voltou depressa à sua canoa e partiu; ouviu, contudo, um segundo assobio, exatamente do local aonde estivera
quando ouvira o primeiro.
•

MAPYNGUARIA1ãwaré ainda me contou deJlm outro monstro, que de noite grita no mato, cujo nome Sipáia não sabia. Se alguém lhe
responder, ele se aproxima Mete sua vítima debaixo do braço
e a arrasta; arranca-lhe no caminho pedaço por pedaço, devorando-os. Para matá-lo, deve-se atirar no seu umbigo ou na goela,
quando abre esta para gritar, porque o resto de seu corpo é fechado. Mãware' achaya que este monstro devia ser o mesmo
que os cristãos (sic) chamam de Mapynguarí. Por este nome é
denominado um espírito das matas das lendas Tupi em cuja
existência uma parte da população do sertão ainda acredita
piamente.

IV

ALMAS DOS MORTOS E ESPÍRITOS
V

D~em

os Sipáia que a alma é composta de duas partes, o ãwá
e o isãwf ( senâwfj. O primeiro conceito corresponde quase exatamente ao de "espectro"~ O ãwá é perceptível mais ou menos nitidamente pelos sentidos, e foqna, por assim dizer, o env6lucro da alma. Já explicar-me o isãwf foi difícil aos índios;profano ele não é facilmente perceptível. O pajé Mãwaref_
uma vez me disse que era a "fala", outra vez o "coração" dos
homens. Do ponto de vista etimológico, pode-se comparar a
palavra com as expressões para "~umaça": asi sinª ( asi = fogo) e 'reflexo do sol na água': sifíãw1~ Tive a impressao de que
os índios queriam, C<?m isso, e~pritn!r algo con10 "força vital".

ªº

MORRER
V

Os Sipáia evidentemente desconhecem a inevitabilidade natural da morte. Para eles, ela é sempre um sucumbir a influências estranhas, nocivas, e exige uma investigação específica para que se possa explicar cada caso. Quanto maiores forem os
conhecimentos de magia de uma pessoa, tanto mais resistente
ela é contra a morte. Desta maneira, alguns seres alcançam uma
imortalidade relativa, da qual já falei acima. Na morte, a alma
toda (isto é, o isawf dentro do ãwá) szj. pela boca do moribundo. A alma de um pajé morto pode, às vezes, permanecer certo
tempo no cadáver. Perto de São Francisco, uma vez, os Kaiapó
mataram um pajé dos Sipáia; só no dia seguinte seu cadáver foi
recolhido, e quando o deitaram na ubá, ele exalou um suspiro
nitidamente perceptível; só naquele momento a alma deixou o
corpo.

'RESSURREIÇÃO
Uma vez perguntei se não havia alguma forma de se conseguir a volta da alma, para dentre. do corpo morto. Isto me foi
categoricamente negado, com a justificativa de que a alma teria
nojo do cadáver malcheiroso. Entretanto, teria existido um pajé que ressuscitava os mortos da seguinte maneira: ele mandava
seus auxiliares buscarem uma pedra de poucas polegadas de
diâmetro, amassava-a nas mãos, e soprava sobre ela. A pedra recebia ~ssim f otma humana e começava a se mover. Ele punha
este isawf no meio do corpo do morto, assoprando-o fortemente com fumaça de tabaco. Por este processo o isâwr era introduzido no cadáver, e este começava a se mover, espichar os
membros, pedir água, etc.; ·em pouco estava outra vez vivo e
bem.

O CAMINHO PARA O ALÉM
Na mão das criancinhas moribundas, coloca-se uma varinha,
em cuja ponta arde uma mecha de algodão enxarcada em óleo,
para que a' alma epcontre na escuridão o caminho para o Além. .
Para os adultos isto não é, contudo, necessário; eles encontram
o caminho mesmo sem luz. Primeiro, a alma chega a um tronco
escorregadio que serve de ponte sobre um pequeno riacho, no
qual gigantescas piranhas estão de emboscada: se a alma escorregar, os peixes mordem seu pé e ela, assustada, volta. Conseguindo atravessar, a alma chega -a um pântano onde fervilham
minhocas do comprimento e da grossura de um braço; uma
raiz de árvore forma ali uma passagem difícil: um passo em fal-

*Gespenst, que traduzúnos, em outros contextos por "fantasma" (N

do R.).

'
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so dentro da lama provoca feridas purulentas, que destroem a
carne das pernas até os joell1os, impedindo a alma de prosseguir em sua peregrinação. O terceiro perigo espreita numa encruzilhada: se a alma, eJU vez de escolher o caminho da e~er
da, escolher o da direita, chega .n a casa do relâmpago Nasipá.
A casa está situada no meio do caminho; quando Nasipá vê a
alma se aproximar, abre a porta: um raio fulgura, e fende a alma de cima a baixo. Todas as almas que sofrem acidentes nestes obstáculos viram fantasmas.

A RECEPÇÃO NO ALÉM
Quando, finalmente, ·a alma se aproxima da morada dos
mortos, um pequeno gavião (kãkj) anuncia gritando sua chegada. Então, algumas almas dos 1nortos saem ao encontro do novato para recebê-lo. Wajabácga . também vem, e lhe barra o caminho; ele insulta o recém-chegado, buscando a todo custo
dar-lhe uma surra, coisa que gerahnente consegue, porque é só
quando vê, no ·pescoço do novato, um colar feito de dentes de
inimigos abatidos, que o respeita e perde a coragem de provocá-lo. É por isso que tais troféus são sempre colocados dentro
da cova do matador e de sua mulher. Este Wajabáéga aparece
muito raramente na dança dos espíritos; pode-se reconhecê-lo
porque durante a dança ele toca uma flauta de dois tubos. da
grossura de um dedo.' Finalmente, a alma recém-chegada é recebiga por um YVUbá, um dos chefes dos mortos, que lhe extrai
o isãwz do a,lto da cabeça, jqgando de lado o ãwá sem lhe dar
importância.

OS ESPECTROS (ÃWÁ )
'
O ãwá, separado do isãwí,
é agora um espectro e, como tal,
é temido. Ele normalmente não é visível; no máximo percebese alguma coisa branca indistinta que; quando nos aproximamos, desaparece atrás de um tronco de árvore ou coisa assim.
Já mencionei que, por ocasião de eclipses lunares, quand.o estes
ãwá estão especialmente excitados, os índios ~ desafiam mutuamente a irem sozinlios no mato, para mostrarem que não
têm medo de fantasmas. Indo, pode se ter a certeza de encontrar um ãwá. Ele vem direto até a pessoa; mas, se esta permanece corajosamente em seu lugar, e lhe diz: "Tu não me metes
medo!", ele recua, mas volta logo em seguida, desta vez sem
· cabeça ou c.om o peito dilacerado e entranhas à mostra, ou sob
qualquer outra forma medonha, para que a pessoa fique com
medo.
Estes ãwá SÓ assustam as pessoas, mas não as matam. Quando uma pessoa fica de tocaia no caminho, e, ao se aproximar o
ãwá, dá-lhe uma cacetada nas pernas, encontra-se na manhã seguinte um veado ou outra caça morta naquele local.
Existe ainda um número de seres, além destes ãwá, que antes eram gente, e que, por um feitiço qualquer, foram transformados em fantasmas e monstros. Estes seres sao malévolos e
perigosos, sem nenhuma exceção; os Sipáia também os chamam
de ãwá.

A CABEÇA SEM CORPO
" Numa aldeia vivia uma mulher, cuja cabeça, à noite, se separava do corpo.; enquanto este jazia 11:ª rede, aquela rolava de
casa em· casa, comendo os peixes fritos e outros alimentos guar-
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dados nos jiraus. Os índios podiam pescar sem parar: suas provisões eram sempre devoradas. Uma noite, o cunhado desta
mulher acendeu casualmente a luz e viu dentro da rede seu corpo sem cabeça. Assustou-se muito, mas não disse nada a ninguém. Seu irmão, o marido da mulher, percebeu na manhã seguinte que algo devia ter acontecido, e insistiu para que ele lhe
contasse. O outro relatou o que tinha visto, e aconselhou-o que
ele mesmo verificasse as atividades da mulher, e que depois arranjasse uma outra. De fato quando, na noite seguinte, iluminou a rede da sua mulher, o marido só viu o corpo. Assustado,
chamou-a pelo nome; imediatamente a cabeça voltou e se ajustou no pescoço, como se nada tivesse acontecido. Então, o
homem começou a planejar uma maneira de se livrar desta mulher. Fez, na sua ausência, uma cova debaixo da rede dela; escondeu cuidadosamente a terra, e cobriu o vão com uma esteira. Na noite seguinte, levou seu filhinho, que costun1ava dormir com a mãe, para sua rede, e fi!}giu que estava dormindo,
esperando, até que a cabeça largasse de novo o corpo. Aí pulou
e cortou as cordas da rede da mulher, fazendo .esta e o corpo
da mulher caírem no buraco, que imediatamente cobriu de
terra. Depois de algum tempo, a cabeça voltou; ela procurou e
perguntou em toda parte por seu corpo, mas não o achava. O
homem respondia que não sabia para onde o corpo tinha ido.
Então, a cabeça llie pulou no ombro, ali se fixou .e medrou ,
por mais que o homem lutasse para impedir~ Dali por diante,
cada vez que o homem comia, a cabeça queria comer também.
Assim, nunca mais ele pôde comer sossegadamente, e emagreceu muito. O homem procurou, então, wn meio de se livrar
daquela cabeça importuna. Um dia, foi no mato colher frutos
de uxi, e pediu à cabeça que descesse um pouquinho, pois lhe
pesava muito; disse que lhe traria frutos para comer. A cabeça
se desligou do ombro do homem, que a acomodou sobre umas
folhas de açaí no chão, e lhe trouxe frutos . Por três vezes o
homem encheu uma cestinha com fru tos de uxi, despejando-a
na frente da cabeça voraz, que comia tudo . Então, sorrateiramente, o homem saiu e correu para casa, enquanto a cabeça ficava no mato, esperando. Por fim passou um veado, e a cabeça
imediatamente lhe pulou ao lombo, ali se grudando. O veado
correu até cair morto.·A cabeça soltou-se e ficou deitada perto.
Vieram os urubus comer o veado morto; quando, porém, uma .
das aves chegou-se perto demais da cabeça, esta pulou e ficou
grudada nas penas. O urubu levantou vôo, carregando a cabeça
até certa altura; então as penas em que a cabeça estava presa se .
soltaram, e ela caiu. Bateu numa pedra e se espatifou; seus fragmentos formaram pequenos e belos anéis de osso. Um dia, alguns índios passaram pelo local e acharam os anéis. Colocaramnos em seus dedos, mas sentiram que os anéis cortavam a carne, e então os tiraram· rapidamente. Só um demorou demais e
não conseguiu. se libertar do anel. Foi em vão que os companheiros tentaram quebrar-lhe o anel no dedo. Este lhe cortou a
carne, depois o osso, e seu portador morreu do ferimento."

O HOMEM SEM PÉ
"'
.
"Um Sipáia tinha morto um inimigo, e, "por isso, Jejuava.
Não aguentando mais de tanta fome, quebrou o jejum antes do
tempo.· Bebeu uina grande cuia cheia de uma infusão de tQ~
iJ;a como vomitório, para elimiriar de seu corpo o sangue do
morto, e assim não ficar inchado. Depois, participou. de uma
festa e bebeu muito kasití. Quando já estava bêbado, mandou
a mulher amarrar sua rede no mato. Deitou7se na rede e ador'

meceu; uma de suas pernas estava pendurada para fora, e tocava o chão. De noite, as saúvas vieram e lhe comeram a carne
da perna até o joelho, até que só lhe restou ·o osso limpo. Na
sua embriaguez, não sentiu nada. Quando, no dia seguinte, ele
viu o que lhe acontecera, mandou sua mulher e seu filho (de
uns 12 anos) embora, e ordenou que ninguém, a não ser seu filho, o procurasse em sua rede. Qu ando mãe e filho foram embora, ele amputou seu pé descarnado e aguçou bem a ponta da
canela. Foi então caçar, pulando agihnente em um pé só, e trespassando a caça com a canela. Quando, no outro dia, o rapaz
foi visitar seu pai, viu qu e ele tinha abatido dois porcos selvagens. Assim, ele todo dia passou a ir buscar comida, para si e
sua mãe, com seu pai no mato, até que se tornou homem e podia ele mesmo caçar. O pai, então, ordenou-lhe que não o procurasse mais, que fosse sustentar-se a si mesmo e à sua mãe ; se
ele voltasse, matá-lo-ia. O filho, porém, ficou com saudade de
seu pai, e foi procurá-lo de novo no mato. Este então o ameaçou de morte certa, se mais uma vez o desobed ecesse. O filho,
contudo, não pôde deixar de voltar mais uma vez. Aí o vellio o
matou; acharam seu cadáver com um grande número de estocadas no peito. O pai depois se transformou em um ãwá."
A~VANDÁRA

"Um rapaz encontrou no mato algumas frutas' desconhecidas, e co1neu-as. Chegando em casa, começou a cantar; passou
o dia todo cantando. As pessoas lhe mandaram calar, mas ele
não obedeceu. No dia segu inte, pegou de um facão e se meteu
sozinho pelo inato adentro; lá, abriu picadas em todas as direções. Lin1pou-as muito · bem; e sempre que topava com uma
palmeira inajá, limpava a terra em redor. Seu pessoal lhe proibiu de prosseguir neste trabalho; como ele nao lhes obedeceu,
trouxeram-no à força de volta para a aldeia. Ele, contudo, fugiu para -o mato outra- vez e retomou sua atividade. P<?r fim,
não voltou mais para casa. Os moradores da aldeia o procuraram pelas picadas que abrira; ouviam-no cantar ao longe, mas
sempre que chegavam na picada aonde achavam que estava, ele
já tinha fugido para outra. Depois, parecia que uma porção de
vozes cantava junto com ele. De uma feita, o pessoal consegiu
cercá-lo. Viram, então, que se tinha transformado em monstro (Awgndára). Sua forma lembrava a de um boi; ele tin11a pelos no corpo todo; somente seu rosto ainda era humano, mas
seus caninos superiores desciam até o peito, e os inferiores projetavam-se para cima. Aí, os batedores retornaram às escondidas para a aldeia e contaram o que tinham visto. Com medo do
Awandára os moradores da aldeia abandonaram-na e se muda'
ram para outro sítio. Na noite do dia da mudança, o Awandára e seus companheiros (cerca de dez) vieram até à aldeia abandonada, para cantar e dançar. Quando a dança acabava eles se
batiam nas faces, que rebumbavam ; isto era seu sinal de partida. Um dia, alguns caçadores chegaram novamente à região das
picadas dos awandára, e ouviram um jaó assobiar. Un1 dos homens, apesar de advertido por seus companheiros, aproximouse cautelosamente e matou a ave. Em vez de, ao menos, retornar imediatamente, ficou junto da presa e ali mesmo a depenou. Aí A wandára e seus companheiros chegaram e o mataram. Os monstros o devoraram; só o seu sangue restou no chão.
Os caçadores, en tão, tentaram matar o A wandára, mas seus esforços de nada valeram: o monstro era tão ágil no evitar as flechas que não conseguiram acertá-lo."

AS ALMAS DOS MORTOS (IÁNAI)
,

O isãwT, depois que o chefe dos mortos, Wubá, o separa do
ãwá, se comporta de maneira completamente diferente deste
últi.tno. Pertence agora à comunidade das almas dos mortos, os
iánãi. Este nome se compõe da raiz anã, do prefixo referencial
i- e do sufixo do plural coletivo Há vários lugares que são
considerados como morada das almas dos mortos, em geral altos rochedos dentro do rio, que a cheia não cobre, como a Pedra Preta perto de Santa Júlia, e a Pedra do Pati perto de São
Francisco. Diz-se que elas habitam jambém no Morro Pelado,
no rio Curuá. Na Pedra Preta, os Sipáia afirmam ter visto os
iánãi à luz do dia ; diz-se que eles usavam longas penas na orelha, e o falecido pajé Ta{3áú teria, diversas vezes, estado com
eles dentro dos rochedos. Lá, os iánãi vivem mais ou menos assim como a gente aqui. Comem, bebem, brigam e muitas vezes
fazem u1n barulho infernal na sua aldeia. Além destes iánãi, há
ainda 'os iánãi sjl/;aiá = as almas dos mortos do mundo superior, e os iánãi ta{3á kawul/;ápa, dos quais nada mais sei que este seu nome. As almas das crianças maiores têm, como iánãi,
a forma de adultos, e as dos velhos aparecem rejuvenescidas.
As almas das crianças pequenas, eptretanto, nao se tornam
iánãi; elas vão para a morte bas(-basg ( basé = fun), a qual desceu rio abaixo com Kumãl/lári e sua gente , na antiguidade . Kumal/lári sempre se enraivece quando vê chegar lá as almas de
crianças pequenas, porque, após o desabamento do céu, ele tinha expressamente ordenado aos homens que não matassem as
crianças pequenas, mas as criassem todas. Quando ele, um dia,
destruir a terra outra vez para construir uma nova, estas almas
de crianças renascerão em forma humana.

z.

O HOMEM QUE RECONQUISTOU
SUA FALECIDA MULHER
Foi em tempos remotos, quando ainda nao havia pajés. A
um homem morreu sua mulher, e este, muito abatido, lamentava-se muito. Uma vez, seu irmão foi ao mato, e lá construiu
un1a pequena choça (tocaia) perto de uma aguada, onde caçava
mutuns e outras aves. Uma noite , quando estava sentado na tocaia, ouviu vozes numa trilha de veado, e reconheceu sua falecida cunhada. Ela vinha em companhia de um homem, e outros se banhavam na ·aguada. Ao voltar para casa, o caçador
contou ao irmão que sua mulher não estava morta. No dia seguinte, os dois foram juntos à tocaia, e o viúvo também se convenceu da presença de sua falecida mulher. Ele, no entanto, se
manteve calmo; no dia seguinte, construiu uma tocaia bem junto à aguada. À noite, quando o casal veio outra vez para o banho , o homem varou com uma flecha o companheir.o de sua
mulher. Exclamando: "Por que me fizeste isto?", ele caiu e
morreu. Aí os dois irmãos pularam da tocaia para pegar a mulher. Ela se transformou em jaguar, mas os ir1nãos a agarraram
pelas orell1as; ela se transformou em cobra, mas um a pegou na
nuca· ela se . transformou em escorpião, mas eles a apanharam
pelo 'ferrão. Por fin1 ela se transformou em formiga; aí, o marido a pegou, meteu-a numa cabaça e a levou para casa. De noite, a mulher pediu ao marido que a deixasse sair de dentro da
cab aça, e que lhe desse água para beber. 'Não te transformarás
em jaguar outra vez?' perguntou o homem. A mulher prometeu
que não, e o homem a dei?'ou s~r, enquanto ela retomava,ª
forma humana. "Que é isto?", ela perguntou, ao ver sua pro-
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pria sepultura na casa. "Nada", respondeu .o homem. "Não",
disse a mulher, "não posso morar contigo aqui, há alguma coisa ruim por perto! Vamos mudar!" E eles mudaram para uma
casa mais distante . Na manhã seguinte, o homem e seu irmão
reuniram o pessoal da aldeia, para ver o companheiro da mulher que tinhan1 mor~o na aguada. No local, contudo, acharam
apenas{) cadáver de um veado branco, com a flecha cravada no
corpo. Na noite seguinte, porém, apareceu ao homem o chefe
dos mortos, Wubá; ele estava muito zangado, e lhe perguntou :
''Por que me mataste? Não podias tomar tua mulher e me deixar viver? Se não me tivesses matado, todos os mortos, depois
de permanecerem um certo tempo comigo, poderiam voltar
para os vivos; agora, contudo, isso nunca mais poderá ser!" Dito isto, Wubá desapareceu. O homem, entao, voltou a viver
com sua mulher, e tiveram um filho. Um dia, o homem foi-se
preparar para uma expedição guerreira. "Nao vás, os Kaiapó
te matarao !" aconselhou sua mulher; mesmo assim, ele seguiu,
e foi morto pelos Kaiapo. Quando os companheiros voltaram
com a notícia de sua morte, a mulher pegou uma borduna e
matou seu filho com uma pancada na têmpora. Depois apanhou o cadáver em seus braços e fugiu correndo. Quando a
gente da aldeia a perseguiu para prendê-la, ela desapareceu atrás
de um toco de árvore e nunca mais foi vista."

A DANÇA DOS ESPIRITOS (IÁNÃI KARIA )
Atfotivo. Os iánãi gostam, de vez em quandq, de v9ltar ao
meio dos vivos, para com eles dançar, beber e cantar. As vezes
estendem sua visita ao mundo superior,Jil/Jaiá, e quando lá dançam, a lua fica com halo ; por isso, os Sipáia chamam o halo da
lua de koatápa = terreiro de aldeia, terreiro de dança. Quando
os úínãi querem dançar na terra, seu chefe Wubá aparece a um
pajé e manda-lhe preparar a dança, fabricar kasirz' e os apetrechos de dança.
•

O PAPEL DO PAJÉ
O pajé Mãwaré.me disse clara e distintamente : os iánãi não
podiam dançar e beber como os vivos, e por isso tomavam seu
corpo, e enquanto "ele mesmo", incapaz de fazer qualquer coisa, permanecia dentro da casa de festa, os iánãi dançavam lá fora com seu corpo. Pergunt~i-lhe então como se sentia nesta ocasião, e recebi a resposta: "As vezes me parece que eu sou, neste
momento, unijaguar". Ele me contou o seguinte, sobre a primeira vez que desempenhou este papel: Wubá lhe apareceu em
sonho e lhe ordenou que mandasse fazer kasirí, pois queria beber. Na manhã segu'inte seu mestre, o falecido pajé Ta{3áü lhe
aconselhou a prepar tudo e, quando a festa começou? mandou
que fosse sentar sozinho na escura casa de festa. Mãwaré teve
que ficar ouvindo como, lá fora, seus companheiros da tribo
zombavam de suas supostas qualidades de pajé, e teve grande
receio de dar um vexame. A música de flauta começou; passou- ·
se um longo tempo, sem que visse ou ouvisse qualquer coisa ·
dos úínãi. Cada vez mais envergonhado, já queria fugir, quando
ouviu um barulho na porta. Assustou-se muito, mas Ta{3áü gritou-lhe de fora que aguentasse. Logo ouviu bufos, e, ao se virar, avistou uma quantidade de gatos do mato e jaguares, que o
encaravam fixamente com olhos incandescentes e bocarras
abertas. Apavorado, quis fugir, quando reconheceu, num dos
monstros, o wubá que lhe aparecera no sonho. E~te o agarrou
pelos ombros e o forçou de volta ao assento. Neste momento,
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também, entrou Ta{Jáü; mandou que Mãwaré fechasse os olhos,
assoprou-o, e, quando abriu os olhos de novo, viu os iánãi em
forma humana. Cantavam; seu canto era muito diferente do
dos vivos, e mais prolongado. Desde entao, Mãwaré priva com
as almas dos mortos.
Na iánãi karia só aparecem os espíritos de mo,rtos há mais
tempo falecidos; assim, o espírito do pai de Mãwar1, assassinado pelos cristaos, nunca vem às danças que seu filho organiza.
Entretanto, ele já apareceu uma vez, no iánãi karia de um outro pajé. Perguntou se seu filho Mãwaré estava presente, e este,
aconselhado pelo pajé, teve que se retirar, porque se Mãwaré tivesse encontradq com o espírito de seu falecido pai, este lhe
teria tirado o isáwf para nao mais o devolver, e Mãwarj_ morreria inapelavelmente. Os espíritos das mulheres mortas vêm à
cabana de festa:, mas não dançam no terreiro.

PREPARATIVOS
Enquanto o kasirí fermenta em grandes potes 'cobertos com.
folhas de bananeira, ou numa ubá, os homens fabricam os apetrechos de dança. Diz-se que, antigamente, adornos de pena·
também eram usados nessa festa, m as eu só vi adornos de palha e de contas. A peça mais importante, ç manto de dança
(aza{3atá), é confeccionada por uma mulher. E quadraà~lar; os
fios transversais são trançados nos longitudinais a cada 3 ou 4
dedos de distância; estes fios, bastante grosseiros, são fiados de
algodão, e recobertos de uma espessa camada de algodão não
fiado, de forma que a peça dá quase a impressão de um manto
de pele de carneiro. Em cima, este manto é seguro num aro dê
cabeça, do qual pendem grossas franjas pretas sobre os olhos
do dançarino, ao passo que uma coroa de penas curtas de papagaio, verde-amarelas, se projeta obliquamente para cima. O
aro é fechado em cima, a modo de touca. Nas costas do manto
há duas listras de peninhas pretas, colocadas de maneira a formar um ângulo agudo, cujos lados vão ter aos ombros, e o vér;
tice descansa sobre a espinha. A margem inferior do manto é
guarnecida de remiges de mutum-pinima. Este aza{3atá envolve
completamente a pessoa que o veste ; o rosto fica escondido pelas franjas, e as penas de mutum cobrei:n os pés, mesmo durante o passo comum de dança.
Depois do manto, o mais indispensável são as flautas. Elas
consistem, uma de um e a outra de dois tubos de taboca da
grossura de um lápis, descu1dadamente recobertos de fios de algodao. Seu nome é par[ tz'1f Um fio de algodão de 1,5 m de
comprimento, de cujo meio pende uma pena de papagaio, liga
as duas flautas, que têm aproximadamente a afmação de
•
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Os bastões de dança ( pak.Jíil têm cerca de 1 m a 1,20 m de
comprimento, e dois dedos de grossura; são de madeira leve,
branca, descascados até cerca de um palmo da terminação superior. Na parte que conserva a casca, há ornamentos em forma de espiral, com quadrados ao lado, e na ponta está fixado
um pendão de embira de castanha. Durante a dança, os bastões são carregados sobre o ombro, de modo que os pendões
ficam .sempre no lado externo do círculo dos dançarinos. Só
os homens usam, "para que eles ·n a dança não sacudam os braços igual às mulheresn.

Havia vários tipos de adornos de cabeça, de palha amareloclara de babaçu *; a mais comum era uma espécie de aba de
chapéu lisa, que envolvia a cabeça ·do portador como uma auréola, e da qual às vezes caia um rabo de palha pelas costas;
outros adornos tinham aproximadamente a forma de uma coroa imperial; outros, ainda, consistiam em um estreito aro para
a cabeça, de onde se projetavam raios como de uma roda, bem
afastados entre si, "como usavam os porcos selvagens, quando ainda eram gente"; outros consistiam de três coroas dirigidas rígida e obliquamente para cima e para baixo.
Certa noite, observei num dos dançarinos uma cabeleira de
embira de castanha, presa no aro da cabeça.
As mulheres têm que u sar uma tanga de palha de babaçu ,
senão estariam nuas para os iánai, por mais vestimenta que
trouxessem no corpo. Esta tanga con siste somente de uma folha de palmeira to rcida ao redor do quadril, com os folíolos
voltados para baixo.
Os homen s dançavam vestidos pelo menos de calças, as mulheres vestidas completamente, os meninos no antigo traje tribal, com o cinto de contas; uma menina, de 12 a 13 anos, vestia (apesar de possuir bastante roupa) só a tanga primitiva; seu
corpo, da cintura para cima, estava literalmente coberto de colares de contas, e seu cabelo estava arrumado numa trança envolvida de palha. A pintura de jenipapo no rosto, corpo , braços e pernas era m ais ou menos comum a todos.

LEIS DA FESTA
Durante o iánãi karia observa-se uma série de leis especiais.
A. primeira é que durante o perí odo de festa nenhum dos participantes pode ter relações sexu ais. Esta lei começa a vigorar na
noite anterior ao começo da dança. As almas dos mortos percebem imediatamente qualquer transgressão, e a manifestam
por meio de um violento ataque de asfixia - acredit~-se que
elas se engasgam com o esperma do pecador - , e por interromperem bruscavi.ente a dança. Wubá castiga a transgressão arrebatendo o isãwí do culpado e o prendendo numa fenda no alto
de um rochedo, do qual retira a escada (tronco com ent~es
para pisar). O dono morre depressa, e Wubd transforma o isãwf
num redemoinho de folhas. Durante uma das danças a que assisti, a índia Sand(l. foi forçada ao coito por um caixeiro . Um
acesso de tosse da alma de inorto que dançava denunciou, na
noite seguinte, sua transgressão, e o pajé mandou outra mulher
expulsá-la do terreiro, "para não lhe acontecer um desastre".
Durante a dança ninguém pode fumar à maneira dos cristãos. Os índios, antes do começo da dança, faziam um pequeno braseiro no pátio, e ali secavam folhas verdes de fumo de
sua própria plantação, segurando-as com pequenos espetos de
madeira sobre as brasas. Depois enrolavam estas folhas em embira de tauari e amarravam o charuto, de uma polegada de comprimento, com um pequeno fio de algodão.
Evita-se, durante a festa, todo barulho não proveniente da
dança. Se, enquanto se dança, uma criancinha começa a gritar,
a mãe corre para junto dela, at é que se aquiete. Os cães não podem ladrar, e ninguém pode correr para lá e para cá ou ,gritar
desnecessariamente.
Todos os animais domésticos, cães principalmente~ devem
ficar amarrados ou cercados durante a dança, para que não atravessem inadvertidamente o pátio da dança.
Enquanto os iánãi estão presentes .na casa de festa, 11ã0 se
pode acender nehuma luz numa grande área à sua volta, e nem

no próprio terreiro da dança. Mesmo quando um dos participantes q uer acender seu ch aruto , tem que se afastar e fazê-lo
escondido, atrás de uma árvore grossa ou de um canto de casa.
Ninguém pode entrar indevidamente na cabana da festa ou
olhar para seu interior.
UMA DANÇA DE ESPfRITOS FRACASSADA
O primeiro iánãi karia a q ue assisti realizou-se de 18 a 30 de
set embro de 1918 na foz do lgarapé do Baú, no rio Curuá. J á
duas semanas antes, fi:acêssara uma tentativa de realizar uma
dança de espíritos pelos Sipáia dali, devido aos cristãos que se
intrometeram, pensando que a dança seria u.ma boa oportunidade de fazer bandalheira à vontade com as mulheres dos Sipáia. Eles acorreram ao pátio de dança com um violão, sentaram-se junto das índias conversand o obscenidades, e, enquanto adoçavam o kasirí com açúcar, em copos de cerveja, ameaçavam matar qualquer índio que nãQ,estive sse de acordo com a
presença deles. Em conseqüência, os Sipáia desistiram da dança.
NOVA TENTATIVA
Fui, então, pessoalmente ao patrão dos índios, e lhe pedi
que interviesse para que a dança se pudesse realizar, senão por
causa dos índios, ao menos por mim. Ele me garantiu que o faria, e então a dança recomeçou, aos 18 de setembro.
PRIMEIRA NOITE : A CHEGADA DOS IÁNAJ
Às oito horas da noite, dois índios se sentaram, um ao lado
do outro, no terreiro diante da casa do pajé, da qu al todos os
utensílios haviam sido retirados; o rosto dos dois estava virado
para a porta. Traziaµi as duas flautas ligadas com o fio de algodão , e começaram a tocar em compasso 4/4, em terças paralelas, rep~tindo iniilterruptamente aquele mesmo som. Esta música (MbokÓri) serve para chamar os iánãi. Depois de oito minutos ouviu-se um barulho de sapateado e gemidos (etp.) dentro da casa; os m(lsicos pararam ; aparentemente, as almas dos
mortos vinham chegando, uma de cada vez. Algumas vinham
cantando; mas todas gritavam em primeiro lugar a saudação
"Ená "! - que pronunciavam como iniã, ou "§.ná káza" -, e
depois entabulavam um curto diálogo com um dos assistentes
lá fora. Elas falavam tão rapidamente e su a pronúncia era tão
peculiar, que eu não consegui entender nada da conversa. O
homem lá fora respondia cortesmente, concordando: "Ndi.a,
ühe, mba~ta" ou algo no gênero. Em seguida houve uma pausa, durante a qual os flautistas fizeram um charuto; depois começou um novo diálogo, que causou hilariedade geral entre os
ouvintes. Com isto passaram-se doze minutos.
AS ALMAS DANÇANTES (IÁNÃITA )
Os dois flautistas, então, levantaram-se; o índio que havia
conversado cqm os espíritos co_locou-se de um lado da porta, e
um outro homem d.o lado oposto, cada um com um menino
junto a si. Levaram ao ombro seus bastões de Q.ança, a música
de flauta recomeçou, e aqueles junto à porta exclamaram repetidamente: "Wib~ ! Wibg l" Ouviu-se então um ruído dentro da
casa, e pelo vão escuro da porta surgiu o vulto do pajé Mãwarg,
·e nvolvido no aza{3atá; ele semelhava uma coluna branca, pois

*Oauaçu; no original (N. do R .)
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não se distingúiam pernas nem braços. A guar!J.içao de penas de
mutum arrastava-se pelo chão, farfalhando. A sua aparição os
índios na porta soltaram uma risada abafada e claramente forçada. O espírito, então, começou a correr em círculos, no sentido horário, com o corpo curvado e passinhos curtos e hesitantes, ao mesmo tempo em que cantava de modo peculia_r,
com voz anasalada e baixa. Imediatamente à sua frente seguia
o "dono da palavra"* , e na frente deste um jovem; atrás doespírito ia um outro homem, e atrás deste um outro rapaz. Batiam o compasso com o pé direito, e vez por outra um dos rapazes dava um rápido rodopio. Cada vez que o espírito terminava
uma estrofe, os dançarinos respondiam com uma gargalhada.
Diz-se que os ouvintes exprimiam assim seu regozijo com o
aparecimento do espírito; se nao o fizessem, os iánãi inte.rromperiam a dança, retirando:..se ofendidos. Os dois flautistas se
mantinham no meio da roda, lado a lado, dando ora quatro
passinhos para a frente, ora quatro para trás; eles se viraram,
entretanto, de tal maneira, que ficavam sempre em linha com o
espírito que dançava em círculo. Com a seguinte variante intercalada na sua .música;_:~----+---+;:.--.--.........- - t- -1----r-T-

(tT-karuo), davam um sinal, ao qual o espírito e todos os dançarinosº faziam meia volta, e recomeçavam na direção oposta.
Depois de dois minutos, o espírito voltou para o interior escuro da casa, dando um gemido de despedida, a que o "dono da
palavra' ' respondeu com algo incompreensível. Os dançarinos
colocaram-se, outra vez, dos dois lados da porta, gritando "Wibe!", e logo o próximo espírito aparecia. As danças ~ram todas
iguais sob este aspecto. Duravam de um a três minutos; a pausa
até o reaparecimento. do espírito geralmente era de poucos segund9s: o espírito que acaba a dança joga, na escuridão da casa, o manto sobre um outro, que logo surge.
CANTOS DOS IÁNÃI
As canções dos iánãi se referein quase que exclusivamente
ao kasiri e à embriaguez. Consegui registr~r os seguintes cantos:
u ze se siá dju wj, una kána wari wia se = 'tragam-me a cuia,
para eu beber
U mã, u padjku he u Z!, waritfkaiiJ na aril/lú pe = "Primo, segura-me que estou muito bêbado.''
'I

,..,

kasú1:

"

U anz'a, aza'na aril/lú kade pe~ ·na b'tá, aril/lú kade enda kaide, ·
u anz'a = ''Minha mulher, quando estou bêbado eu canto; escuta, quando estou bêbado, :minha mulher.''

Aril/lú 'na pe, wari u abáku u ze
,.., pe = ''Estou bêbado, o kasirí

me mata."
Outros cantos se referiam à guerra. Assim cantou o espírito
de um guerreiro que matara um inimigo, e que de seu s dentes
fizera um adereço para as orelhas:
U abára ba wanikal/la padiku = "para fazer meu enfeite de orelha apanhei o inimigo~'
O espírito de um Sipáia que fora surpreendido e morto pelos Kaiapó cantou:
U mã~ nde kal, adjí u abáku u ze pe,u azâ ta ese ze = "Meu primo, depressa, os selvagens me matam, ajuda-me depressa!"
E o primo, que também morrera nesta luta, apareceu depois
e cantou:
Ja ja ja ma ku, ta'na id§ wiúpasid~ tta'na ="Não desanimes,

*No original, Wortführer: trata-se db índio que desde o início da festa
dialoga com as almas dos mortos (N. do R.).
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tem calma, eu já vou."
Quando o quarto espírito apareceu, as mulheres e crianças
também tomaram parte da dança. Elas, porém, nunca chegavam à entrada da casa quando o espírito se retirava, como os
homens, mas esperavam o começo da nova rodada na periferia
do pátio, aonde estavam suas redes e tamboretes.
O se.xto espírito cantou algum tempo dentro da casa, antes
de aparecer.
O n<? 11 manteve, de dentro da casa, um diálogo com o
"dono da palavra" em que aparecia o nome de Kumdi/lári.
Houve uma indignação geral quando o cachorro de um cristão atravessou o terreiro; os meninos o afugentaram com seus
bastões de dança.
·
O n9 12, no ftm da dança, deu um pulo para dentro da casa
saltando bufos curtos.
O n9 13, durante a dança, gracejava alegremente com o
"dono da palavra''.
O n? 18 saiu cantando da casa, e dançou com passinhos cur-tos e vivos. No fmal da dança, o compasso se tornou tão rápido
que as mulheres e crianças não puderam mais acompanhar, e
foram obrigadas a se retirar para o lado, enquanto o índio que
da:içava à fr~nte do espírito quase foi atropelado por este. A incr1_vel veloctdade co~ que o espírito se movia tinha qualquer
coisa de aterrador, pois toda a sua figura estava envolvida até os
pés pelo manto, e quase não se via o espírito mover as pernas.
O n~ 21 se destacava por inverter constantemente à direção
da- ~ança, para a direita e para á esquerd a.
As nove e meia da noite fez-se uma pausa de sete minutos,
durante a qual os homens beberam kasiri; depois a dança con·
tinuou como antes.
O n? 29 apareceu com um charuto de tauari aceso: era um
pajé dos iánãi.
·
O n? 30 era o espírito de um índio da tribo dos Caras Pre·
tas, de non1e Wirtf, que havia residido entre os ~ipáia. Sua dança se destacava pelo fato de que, a cada três passos, fazia uma
reverência para o centro, -acompanhado de u~ leve reqµebro
dos quadris. ·-eré kãwf ja ! " , cantava ele ; isto não é Sipáia,
mas lí~a geral: eré = pois bem, kãwf = kasirz:
·
O n. 31 dançou dando voltas repetidas, e seu canto era vivo
e melodioso_:
U awái, ari 1/lú A ·de' na karía ta da wawi maindjí u záka ku u ze,,
azu' na arii/Jú kade = "Meus companheiros, quando estou bêbado danço assim, olhai-me, assim sou eu quando estou bêbado."
O n? 32 era o chefe dos mortos, Wubá. Enquanto está dentro da casa, seu lugar é junto à porta, porque ele vela para que
nenhum profano venha estar com os espíritos. Ele saudava, de
dentro, os dançarinos, e perguntava o que tinham comido na·
quele dia. '',Nada!'·' respondeu ~ "dono da palavra" ao lado da
porta. "Comemos muito bem!' respondeu Wubá, e riu. Depois
disse que não podia dançar, porque já era velho, e cairia. Ficou um instante parado na entrada, olhou para a lua e disse
que seria mais ou menos meio dia; o " dono dá palavra" confirmou, porque para os iánai a noite é dia. A dança, a princí·
pio vagarosa, depois se tornou mais rápida, e terminou em uma
disparada louca; Wubá sempre faz assim, quando vê que os
dançarinos começam a ficar sonolentos, para despertá-los._Finalmente, ele atravessou de um pulo o vão da porta, e se ouviram no interior da casa fortes batidas de pés.
o n9 33, que a princípio dançou batendo com ospés e com
passos curtos, era um outro wubá; ele também terminou sua

apresentaçao com ~ma corrida desenfreada e o mesmo bater
dos pés ao desaparecer. Eram 21 horas e 15 minutos quando os
iánãi foram embora. Os dançarinos, suados, exaustos, abanavam-se. Eles foram depois à casa do "dono da palavra", aonde
ainda cantaram e beberam até às duas horas da madrugada.
SEGUNDA NOITE
No dia seguinte, 19 de setembro, a dança continuou às
20:45 horas, da mesma maneira. Das trinta e duas almas de
mortos que apareceram nesta noite, destaco as seguintes:
O n? 15 era o espírito de um daqueles porcos do mato que
outrora havia sido gente e que foram enfeitiçados por Kumãij;ári o Velho. Os jovens deviam se esconder dele. O espírito
irrompeu com um pulo selvagem pela porta ; enquanto dangava, às vez~s se enc?lhia, c.om? à e~!~i ta. Cantou: ,
. .

Manakura u (3utai/la, p1ratui/Ja szsz ' ·na, wanakai/Ja dazkzn u
~utái/Ja = Bacaba é a miriha comida, a fruta da plratúi/Ja (?)eu
como, inajá também é minha comida."
Depois deste, apareceu um outro porco do mato, pois os
iánai semp.re gostam de vir com seus parentes. Cantou :
Ãpá kz sisi ')na, iupá urá'i/lu 1/J ~ djit{a da (3apa ta = ''Eu só como
ãpá (fruta?}, em meio. a grandes (folhas de) ubim segue o meu
caminho.''
Por fun ele retornou , bufando, à casa.
O n?18 foi Wfwf SámL oquequerdizermais ou menos "velho assobiador"; não cantou, mas assobiava baixinho.
O n? 19 dançou com passinhos curtos.
O n? 20, em vez de cantar, apenas rosnava no compasso:
"hum, hum, hum! " Era o espírito de um.mudo (ua má/.
O n? 24e ra outro porco do mato. Os jovens novamente se
retiraram. Primeiro, o espírito andou meio agachado, como
que procurando algo, em direção aos flautistas ; depois, voltouse, na mesma pos~çao, para uma mulher doente, deitada em sua
rede à beira do pátio; à sua aproximaçao a mulhe r, apavorada,
cobriu o rosto com as mãos.
Houve uma pausa. Na casa ouvia-se um suspiro e o farfalhar
de penas de mutum. Em seguida entabulou-se um alegre diálogo, e o ~róximo espírito surgiu dançando, a rodopiar.
Os n. s 27, 28 e 29 eram outra vez índios da tribo dos Takumandfkqi (Caras-Pretas).
.
O n? 30 era o espírito do Patuwáwa, do Homem-mergulhão,
que. foi um pescador que , uma vez, mergulhou no rio para pegar cascudos coin a mão, e os peixes a agarraram, afogando-o.
Ele dançava com o rosto virado ora para o centro da roda, ora
para fora, e se voltando para a esquerda e para a direita. Depois
dele, apareceu o espírito de um de seus parentes.
O n? 31 era outra vez o chefe dos mortos, Wubá. Inclinavase para o centro e cada três passos, dançando como de costume, no começo devagar, depois cada vez mais rápido, finalmente em· disparada, enquanto os flautistas ficavam parados no
mesmo lugar; assim foi também a 32~ dança, a última desta
noite.
Eram 22 :30 horas quando o pajé Níãwar§. apareceu na soleira da porta, sentou-se e conversou comigo.
TECEIRA NOITE
Na noite seguinte (20 de setembro), dançou-se das 21 horas
e 20 minutos às 23 horas. Dos 33 espíritos que apareceram,
destacavam-se os seguintes:

O n? 25, Bacurau, que os índios chamavam de "animal doméstico" dos iánãi, veio, tossiu, riu e dançou de maneira grotesca, para alegria geral; torcia o corpo fortemente para a direita e para a esquerda, encolhendo-se vagarosamente quase até
ao chao. Por fim, pulou pelo vão da porta para o interior da
casa.
O n? 26 era um outro bacurau. Dançqu da mesma maneira,
enquanto os flautistas, pela primeira vez nas três noites, modificaram seu ritmo: terça, compasso de 4/4, 1, 2, 3 - pausa.
Foi assim também que dançou o n? 29.
O n9 31 era o espírito de um índio Kuruáia que vivera entre
os ~ipáia. Perguntou ao "dono da palavra" por que nã'o o tinha
cumprimentado, e, depois de dançar, explicou .q ue ainda não
havia cantado direito, e recomeçou. Durante a dança ele quase
nao se movia do lugar, mantendo seu rosto voltado para o centro do círculo.
A dança foi outra vez incerrada por Wubá, como n? 33.
Nas duas noites seguintes nã'o se dançou, porque, creio, os
índios estavam ocupados demais em trabalhar para ~eu patrão.
QUARTA NOITE
· No dia 23 àe setembro, às 20:45 horas, começou-se outra
vez a dançar, e até às 23 :15 horas apareceram quarenta e cinco
·
almas dos mortos.
A dança do Arai/ladáka foi singular. Ele dançou em pé, à
porta, enquanto que os demais dançarinos não ftzeram a roda
usual,
. mas
. se puseram em linha a seu lado, fazendo meias-voltas
ocasionais.
QUINTA NOITE
Na noite seguinte (24 de setembro) a dança começou na
mesma hora da véspera, e durou duas horas, sem que acontecesse nada digno de menção. Depois interrompeu-se a dança
outra vez durante duas noites.
SEXTA NOITE
No dia 27 de setembro retomou-se a dança cedo, às 19 horas e 35 minutos. Três jaguares, p arentes do ÀPH sji/Jaiá,, apareceram, um atrás do outro. Colocou-se uma luz no pátio da frente e os jovens se esconderam. O jaguar saltou pela porta em posição agachada, e atravessou o terreiro com um pulo selvagem
e felino, dirigindo-se ameaçadoramente às mulheres : "kariurl
sawjzí ba á~u" = "sou o filho de Kariuri·(= Apú sii/Jaiá) "cantou. O canto do outrc jaguar era: "Wari wíwz· "na sidse iupá
supá kf se" na wari wiwí" = "Não bebo kaSirí em cuia, bebo kasiríêm folhas de ubim."
A seguir, dançou um dos espíritos de queixada, que avançou nas mulheres, mas foi trazido de volta ao círculo dos dançarinos pelo "dono da palavra".
Neste dia retomou-se a distribuição de um pouco de kasirz:
Às 21 horas e 50 minutos terminou a dança.
Na noite seguinte, dia 28 de setembro, começou-se às 20
horas e 45 minutos e se dançou até meia-noite e meia. No começo o ambiente foi um pouco estragado pela inconveniência
dos cristãos presentes, que se metiam no meio dos dançarinos
e tentavam seduzir as índias; felizmente, estes importunos não
insistiram muito.
Wubá, nesta noite, dançou de modo extremamente alucina-
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.do. Corria atrás do "done> da palavra" e dos jovens pelo terreiro,. pe:rseguindo-os em todas as direções, a ponto de os flautistas terem que sair do caminho para não serem atropelados.
Ainda nesta noite, manifestou-se o espírito de um cego. Ele
não cantava, só rosnava; perdia o rumo e tinha que ser guiado
de volta à roda pelo "dono da palavra"; quando se invertia o
sentido da dança, ele .só se virava com ajuda dos outros.
O eco, Wubá taníne = "Wubá leve", também apareceu. Ele é
o espírito de um homem que, em vida, contradizia a todos e se
imiscuía em todas as conversas. Por isso, até hoje, seu espírito
responde mesmo quando não se lhe dirige a palavra.
Após o término da dança, o pajé Mãwaré me levou para dentro da casa e me mostrou a reserva de kasirí que, cuidadosamente coberta com folhas de bananeiras, se guardava para o
fim da festa, no dia seguinte.

.· ~pro~imou devagar, até que deu a cuia aos dois flautistas, que
uned1atamente pararam e beberam, enquanto os outros continuavam a cantar e, dando agora meias voltas, dançavam para
frente e para trás. O espírito trouxe uma nova cuia; quem bebia, parava, devolvia a cuia vazia para o espírito e ia para o lado. Assim, cada um recebeu sua parte, que não foi pouca; na
minha vez, tive muito que engolir! Este -episódio durou meia
hora; depois a dança continuou. como dantes.
Uma espírito de nome Nakurú (= coelho), assim chamado
porque tinha orelhas compridas demais, apareceu. Os flautis. tas deram-se os braços, os outros dançarinos formaram com
eles, dando-se as mãos, um círculo estreito ao redor de Nakurú,
de onde este procurava inutilmente escapulir, pelejando para
passar debaixo das mãos. Por fun, saltou de repente por cima,
com grande agilidade, fugindo ·em meio a gargalhadas gerais
para dentro da casa.
·

e

OITAVA NOITE: PREPARATIVOS
FINAL DA DANÇA

À tardinha do dia seguinte, 29 de setembro, todo o pessoal
já estava sentado no pátio de dança antes do pôr"'do sol. Tostavam folhas de fumo e faziam. charutos. A índia Sand~, que havia sido excluída da dança por causa da transgressão da lei de
castidade, foi readmitida e se deixou pintar no rosto por uma
colega, com desenhos de jenipapo. As mulheres pintavam os
homens no rosto e no peito. O "dono da palavra" exibia u~a
bela testeira de contas, da qual pendiam borlas vermelhas. As
vinte horas começou a dança.
Wubá dançou outra vez, para alegria de todos, s-µa dança
grotesca, dando· o grito "Edjuwtdjuwd! - Wà'-wa-wã!" que o
coro acompanhava aos gritos.
.

EXORCISMO DE TEMPESTADE

Às dçz e meia, a dança sofreu uma in,t errupção de meia hora, porque sobreveio uma tempestade e a chuva começou a
cair. Um índio correu pelo terreiro, gritando ·"Wap ! Wap f, e
. gesticulava com o braço direito contra o paredao das nuvens,
como se as quisesse espantar, pronunciando algumas vezes:
"Jakarj_;e ia ku!"= ''vá para o jacaré!" (que se deleita quando
chove e os pântanos se alagam). Dois jovens o ajudaram por algum tempo neste trabalho, e, fmalmente, a tempestade passou.
. V

...

.
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FESTIM DE K.ASIRI DOS /ANA/

Às 3 horas e 15 minutos da manhã houve :uma pausa. Os
iánãi bebiam kasirí na casa. Cada iánãi primeiro cantava, e depois bebia; ouvia-se sorver durante certo tempo, depois um gemer satisfeito, e J>Or fim, o tropel dos pés a bater contra a parede. Neste momento, o iánãi estava bêbado. Assim fizeram sucessivamente todos os espíritos.
DISTRIBUIÇÃO DO KAS/Rf

Fora da casa, todos os participantes se dispuseram em linha,
à esquerda e à direita dos flautistas, com o rosto voltado para a
porta. Os músicos tocaram de maneira peculiar, e a linha dançava em direção à porta e voltava, sem ninguém virar o corpo,
cantando: ''Wari ta> na pãkêuna pã ke", - ou seja: "Eu avanço
no ka'íirí': No umbral da casa apareceu o vulto do espírito,
com uma grande cuia cheia de kasirí nas mãos, cantando e, como os demais, dançando para frente e para trás. O espírito se
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Esta foi a última çlança. O dia já clareava, mas a cantoria e a
bebedeira continuavam sem parar. Os homens faziam entrementes flautas de taquara; as mulheres completavam sua pintura e
a das crianças.
-

-

./.

-

A RESTITUIÇAO DO ISA Wl

Eram sete e meia da manhã, quando o pajé e o "dono da palavra", sentados na antecâmara da casa, começaram a tocar
flauta, de forma rápida e espasmódica, enquanto as mulheres
cantavam no com.partimento interno. Em seguida, o "dono da
palavra" saiu com um companheiro para. o terreiro da frente da
casa; as mulheres, com as crfanças pequenas, colocaram-se atrás
dos dois, os rapazes e mais um homem à esquerda e à direita
da entrada da casa, 'enquanto o pajé permanecia sentado na antecâmara. Os flautistas começaram a tocar o mboldfri, e os que
estavam à porta ·gritavam; "Wibg!" Surgiu então um jovem índio, de nome Bad§., do interior da casa, vestido com o aza(3atá,
representando o espírito; ele cantava e dançava com os outros
na roda, exatamente como tinham feito os iánãi, a.o·passo que
o pajé, de seu assento, cantava numa outra melodia e fumava.
Quando Badf., dançando, passou pela porta. Mãwaré. se levantou e o fez parar; abriu-lhe um pouco o aza{3atá, soprou fumaça de tabaco no peito do rap,.az, pegou com ambas as mãos o
lugar assoprado, tirando o isãwí que os iánãi tinham roubado
aos dançarinos vivos durante a festa; colocou-o entao sobre o
peito de um dos dançarinos e soprou fumaça de tabaco em ci-'
ma, repondo-o mediante este feitiço, no corpo de seu dono:
Assim procedeu, sucessivamente, cqm todos os participantes,
exceto com os músicos: tirava o isãwz da cabeça ou de outra
parte qualquer do rapaz que representava o espírito, e o soprava para dentro de um outro, pelo mesmo local do corpo. Desta ·
maneira, cada um recebia outra vez sua força vital, afastandose. Em seguida, os .músicos, Badé e o pajé entraram dançando
na casa. O manto foi retirado de Badé e P,endurado na parede;
o pajé tirou, então, de suas dobras; os isãwf dos dois músicos
e o de Badg, restituindo-os a seus donos. Depois guardou-se o
manto, e o enfeite de palha foi pendurado numa vara. Às sete
horas e cinquenta minutos da manhã a cena estava terminada.
FESTIM
Como havia sobrado uma grande quantidade de kasirí, rea-

lizou-se um grande festim na casa; aliás, todos, a não ser o pajé, já estavam mais ou menos bêbados nessa ocasião.
A resistência do pajé foi digna de admiração: ele dançava,
cantava e bebia quase ininterruptamente, e incomparavelmente mais que quaisquer dos outros participantes. Enquanto estes, porém, no fun estavam tão cansados que mal se aguentavam em pé, e se mostravam claramente afetados pelo kasiri,
não se via nele até esta hora o mínimo sinal, sequer na expressão dos olhos, de cansaço ou embriaguez. Parecia que ele se
tornava tanto mais leve e ágil, quanto mais dançava, e a elasticidade com que, na última dança, como Nakurú, ele pulou por
cima dos outros, foi simplesmente espantosa. Mãwarg me disse, quando mencionei isto: "Assim vês que não é como os cristãos pensam, e que não sou eu quem dança e canta e bebe, mas
os idnai que tomam o meu corpo. Como poderia eu sozinho
aguentar, enquanto todos os outros se cansam e ficam bêbados?"
·
. Entrementes, aumentava rapidamente a embriaguez dos par- ,
ticipantes da festa. Três mulheres faziam um barullio infernal,
tocando flautas de taquara e ao mesmo tempo cantando para
dentro dos ~strumentos; a mulher do "dono da palavra" gritava em voz estridente e alta; tentava dançar, mas cambaleava e
quase caía. Os homens e rapazes cantavam cada um por si, andando para lá e para cá com seus bastões de dança. Um menino
de 9 a 10 anos estava encostado numa parede, chorando; mexia desesperadamente com a cabeça, pintada de preto, segurando-se com a mão direita no braço de uma menina de mais
ou menos a mesma idade, e com a esquerda em seu bastão de
dança. No seu braço esquerdo tinha-se enganchado um pirralho de 5 anos, que .olhava sério e preocupado para o rosto do
maior, enquanto chupava uma banana. As vezes o menino tinha acessos, e latia como um cão. Depois procurava inutilmente cantar e dançar. O "dono da palavra'' andava d_e um lado para o outro, com seu ftlho pela mão, cantando em voz gra- ·
ve, sem ligar para sua mullier, que parecia presa de um acesso
de loucura. Badg e um outro juntaram-se e dançavam, tocando
flauta ~indo de uma parede para outra, em ordem bastante sofrível; Sandú chorava e soluçava de dar pena. Por volta de meio
dia, aumentou a bebe~eira e diminuiu o barullio; até Mãwarg
estava pêbado agora. As duas horas da tarde tudo estava quieto: os S'ipáia, entao, dormiam em paz, curando sua bebedeira.
FÇ>i somente lá pelas· cinco horas da tarde que um ou outro
acordou: ia tomar um bariho no rio, e a lucidez ·lhe voltava.
. Três dias depois, levaram o enfeite de palha para o mato e
o jogaram fora; o manto, porém, que foi guardado na casa do
pajé Mãwarg, foi roído pelos ratos, fato este que deu muito o
que pensar alllawaré: achou que era sinal de sua morte iminente.
COMO OS IÁNAI FORAM BUSCAR BADÉ

-

Durante o primeiro iánãi karia, frustado pelos cristãos, aconteceu um caso que quero acrescentar aqui. Os espíritos já tinham-se manifestado na casa quando, de repente, uma índia
começou a se lastimar em voz alta. Era a mãe de Badg, que
abandonara a dança para ver seu ftlho, que jazia doente numa
cama próxima; Bad§. estaria morrendo. Isto me parecia pouco
provável, pois ele aparentemente sofria apenas de um distúrbio
intestinal, e havia tomado um purgante. Todos acudiram, e
acharam o rapaz no chão, debaixo da rede, imóvel, com o olhar
fixo e vazio, feições emaciadas e o rosto pálido éoberto de suor ;
estertorava; era o retrato perfeito de um moribundo. Levanta-

ram-no, e o.deitaram na rede . Mãwaré veio, assoprou-o com fumaça, fez-lhe massagens, bufou, espanou-o com um ramo verde etc.; por causa da multidão, não pude ver bem o que ele arranjava. Seja como for, Badé superou o acesso com rapidez notável. Depois Mãwaré explicou a todos os presentes o seguinte:
os iánãi, ao chegarem teriam sentido falta de seu parente; foram procurá-lo em sua rede e qujseram obrigá-lo a comparecer
à dança, e nisto jogaram-no ao chão.
Mais tarde, perguntei a Bad§_ o que ele tinha tido a ver com
isto, e ele me disse que naquela ocasião, de fato, ele vira espíritos, mas que nao ~abia o que fizeram com ele.

PASÃWITAPA
No dia 16 de novembro de· 1918 assisti, tarribém na Boca do
Baú, a uma outra cerimônia religiosa, de nome Pasawitapa, cuja idéia básica é a mes,ma da cerimônia fmal do idnãi .karia. Os
espíritos roubam o isâwí, a força vital dos vivos; os as,siql lesados minguam e morrem, se não se lhes restitui o isãwf. Para
conseguir tal restituição, o pajé manda preparar kasiri e comida, e convida os idnãi para um banquete. Estes caem no engodo e vêm à casa; aí o_J>ajé lhes toma os isífwz e os restitui a seus
donos. Ele pega os isawí com ambas as mãos, coloca-os sobre o
peito da pessoa, e sopra. Em seguida, coloca ~m floco de algodão sobre o local, dá ao paciente um beijú e kasiri não-fermen·
tado, e a doença desaparece"
Na data mencionada os Sipáit:t se reuniram, de noite, na casa
de kfawar§.. Este se dirigiu para o interior escuro da casa, e, às
18 horas e 45 minutos, o canto, um tropel, gemidos, pancadas
contra a parede e outros ruídos anunciavam que os iánãi tinham
chegado. Entabulou-se um longo diálogo entre eles e o '.'dono
da palavra", que estava de pé ao lado da porta; em seguida, ouviu-se nova cantoria dentro da casa, e Badg foi chamado em
primeiro lugar. Ele entrou desconfiado e receoso na antecâmara, e ficou um momento parado, de pé, no umbral da porta que
leva ao quarto interno. Não pude ver o que aconteceu com ele
lá, por causà da escuridão .. Quando voltou, segurava o beiju e
o algodão sobre o peito nu, tão sério, tão solene, como o cristão mais fervoroso ao receber a hóstia. Depois entraram dois
meninos e uma menin·a, que foram providos- da mesma maneira. A seguir entraram dois homens, e voltaram com cuias cheias
de beijus, farinha, peixe e kasirz', que colocaram no pátio externo. Cada um dos presentes tirou um beiju; as mulheres e·
crianças se sentaram para comer, mas foram tão perturbadas
pelas inconveniências dos cristãos presentes, que foram obrigadas a se levantar e terminar a refeição em outro local. Neste meio tempo, chegaram à casa mais espíritos ; ouvia-se como
eles cantavam, bebiam kasiri ·e mexiam com as cuias. Por fun,
escutou-se uma animada cantoria, e às 21 horas o pajé ressurgj.u da casa. Fez-se uma pausa de duas horas, durante a qual os
Sipáia esperaram pacientemente que os cristãos importunos
fossem para casa; fmalmente, quando o último tinha ido embora, começaram de novo seu banquete, que durou até o dia
seguinte.
·
·
V
OS GRANDES FEITICEIROS DOS TEMPOS ANTIGOS ·
Havia na antiguidade uma classe de pajés, os Piawá, cuja única preocupação era aprimorar fisicamente a humanidade o
máximo possível. Raras vezes, porém, obtiveram êxito, mesmo
parcial, em sua obra; na maioria dos casos, a tolice e a má von-
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tade humanas destruíam o trabalho dos Pia.wá.

DOENÇAS VENÉREAS

DJJBJDJIBIZÁ

"Lá, onde céu e terra se tocam, vivia um piawá. Ele ordenou às mulheres dos índios que se abstivessem de relações sexuais e mandou-as, no dia seguinte, sentar-se ao chão de pernas
abertas. Depois assoprou-as e bateu com uma taboca no chão;
aí, apareceram penas de arara na genitália delas. O piawá fazia
este feitiço frequentemente. Uma vez, entretanto, achava-se
entre as mulheres uma que havia desobedecido à ordem; q~an
do o piawá fez o feitiço, surgiram imediatamente em seu corpo
os sinais de doenças venéreas. O feiticeiro tornou-se de raiva,
matou a mulher e jogou seu cadáver para os urubus comerem.
De seus ossos, entretanto, surgiu outra mulher. Os antebraços
e pernas prolongaram-se por um bom pedaço além do cotovelo
e do joelho ; tinha um corpo gordo, cabeça larga e ~relhas de
pau. Ela foi ao piawd e lhe perguntou se não era bonita. Este a
levou consigo no mato para caçar, e, quando já estavam longe
da aldeia, separou-se dela sob o pretexto de que~er caçar um
mutum. Mas u que fez foi voltar corren~o sozinho para casa,
v
e a mulher não foi mais vista.''
O pagé Mãwaré contestava que esta lenda fosse dos Sipáia;
ela talvez seja dos Kuruáia, pois o índio Candão, que ma contou, era mestiço de Kuruáia.
Já descrevi mais atrás como um piawá queria mudar os
homens da terra para o céu; Quero aqui registrar apenas mais
uma lenda sobre um outro grande feiticeiro da antiguidade,
apesar deste não pertencer propriamente à classev ~os piawá; ~
gundo a opinião de alguns, ele era filho de Marusawa, para CUJa
companhüt.se retirou após o término de sua vida terrestre.

"() Piawá (Djibjdjib_~á/ queria tomar os homens irÍlortais.
Recomendou-lhes esperar na margem do rio, aonde passariam
três ubás; deveriam saudar e beijar o dernônio qu7 estivesse sentado na última canoa. Primeiro passou AkaKãnz; ele trazia em
sua ubá urna grande cesta, cheia de carne podre, que fedia terrivelmente. Os homens acorreram para saudá-lo, mas o fedor
os fez recuar ; pensaram que este, certamente , devia ser a morte. Depois passou, na sua ubá, a morte Basl-base; parecia um
homem comum, e eles o receberam e.beijaram. Quando, em seguida, Djibjdjibjf_á veio e viu que tinham escolhido a morte,_ficou com raiva. "Tudo que para vós faço, estragais-me sempre,
fazeis tudo errado !" As cobras, as árvores e as pedras não acoJheram a morte, mas esperaram a chegada do dernônio da imortalidade. Se os homens tivessem feito o que o Piawá queria, teriam se tornado iguais às cobras, que, quando ficam velhas, largam a pele e rejuvenescem."

- - ,....,
AKAKANJ
/

"Depois que fracassara a tentativa de tornar os homens imortais, o já mencionado Aka'"kãnt procurou fazê-los, pelo menos,
o mais resistente possível contra a morte. A princípio os homens tinham o coraçao n~ sola do pé ; quando pisavam num espinho, morriam. AkãkãnT deslocou, então, o coração da sola
para o tornozelo ; mas, quando um homem era ferroado por
uma arraia, morria também. Depois o deslocou para o joelho,
mas os homens, aind a assim, morriam demasiado facilmente,
·por causa de qualquer pancada ou queda. Colocou-lhes fmalmente o coração dentro do 'peito , e assim ficou melhor. Depois, também quis fazer os homens à prova de flechas. Orde:
nou-lhes que se abstivessem de relações sexuais no dia antes do
feitiço. Então, assoprou-os e mandou que todos se sentassem
em fila. Tomou de seu arco e atirou urna flecha de taquara
contra o peito de cada um; os projéteis resvalaram, e todos ficaram alegres e bateram palmas. Quando chegou a vez do último, o piawd percebeu que este havia transgredido a lei de castidade. Por isto, quis adiar a experiência com este homem para
o dia seguinte, mas o homem negou qualquer tran~ressão e
exigiu ser submetido à prova imediatamente. Akãkãnz recusou
várias vezes, pois tinha certeza do desfecho infeliz, ma~ o homem insistiu e chamou o piawá de mentiroso. Este, enfun, atírou e a flecha trespassou o homem, matando-o . Com isto, desfez-se o feitiço nos outros também, e ei.s porque hoje os homens
não são invulneráveis."
CONFUSÃO DE LÍNGUAS
"No princípio havia só urna língua, comuv:i aos cristãos e a
.todos os índios. Um piawá comunicou aos Sipáia que à noite
passaria um demônio; eles deviam ficar acordados até a sua passagem , e falar com ele. Os índios, porém, não se incomodaram
com o conselho e adormeceram. Qu ando o demônio chegou e
chamou, só os cristãos estavam acordados; eles o saudaram e
conversaram com ele. Os índios, na .manhã seguinte, não compreenderam mais a língua dos cristãos, para grande aborrecimento do piawá. "
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WAISÁ
''Numa aldeia dos Sipáia vivia um menino chamado Waisá,
que era desprezado e maltratado por todos. Nao tinha rede,
e dormia junto com os cachorros, no chão. Um índio, que era
feiticeiro, teve pena dele. Deu-lhe uma rede nova e disse: "Espere, que farei de ti um homem, e também terás uma i:nulher! ~'
Daí em diante, o menino p assou a viver na companhla do feiticeiro. Quando chegou aos 12 anos, o feiticeiro o levou ao
mato, conduzindo-o até à árVore mágica purlrikú, cuja proximidade faz os profanos desmaiarem, e de cuja seiva bebem os
pagés. A uns trinta passos desta árvore, Waisá caiu como morto só voltando a si de tarde . No dia seguinte, o pagé o levou
' vez à árvore ; o menino conseguiu chegar ma.ts
. perto, anoutra
tes de perder os sentidos, e não demorou mais tanto tempo a
voltar a si quanto da primeira vez. Assim, o pagé o acostumou
devagar à proximidade da árvore, até que o menino conseguiu
tocar a puri..rikú sem que esta lhe fizesse mal. Depois, o pagé o
fez jejuar: nao podia comer caldo de peixe quente, nem co~
das pesac:las, só peixinhos fritos. Waisd se tornou um grande·feiticeiro, e, por isso, tinha três mulheres. Ele inventou as ~acas e
os machados de pedra; mas, apesar de todos os seus feitiços,
não conseguiu dar a estes instrumentos a dureza necessária;
perdiam logo o fio e quebravam. Ele então decidiu descer o rio
com seu pessoal em busca de outro material. Certa hora, pararam e desembarcaram na margem para comer. Durante a refeição, Waisá mandou a mais jovem de suas mulheres de volta à
ubá, para buscar mais farinha. Quando ela chegou às canoas,
encontrou um rapaz que lhe propôs copularem. A moça, de
início, se recusou, com medo de Waisá, mas o homem insistiu

tanto que ela se entregou. Os _dois ficaram grudados pelas coxas, e não conseguiram mais se separar. Waisá,- impaciente, mandou outra pessoa até a .ubá; esta viu o que acontecera aos dois
e chamou o feiticeiro. Quando a mulher viu seu marido se aproximar, tentou se desculp ar , dizendo que o rapaz a tinha violentado. Waisá, porém, assoprou o par, e eles rolaram juntos para
dentro do rio, submergindo. Quando reapareceram, estavam
transformados em botos. Waisá continuou a viagem. Quando,
depois de alguns dias, passou de novo pelo local, uma porção
de botos de todos os tamanhos brincava na água. Os .irmaos
da mulher resolveram então matar Waisá, para vingar o feitiço
que atingira sua irmã. Procuraram abatê-lo de emboscada, mas
as flechas não o alcançaram, caindo no chão à sua frente. Atacaram-no com bordunas, mas Waisá afundava no .solo an~es que
uma pancada o pegasse, ressurgindo mais adiante com seus
companheiros. Seus inimigos então resolveram esperar; até que,
uma vez, Waisd comia sentado sobre uma pedra enorme, e eles
imaginaram que ele não conseguiria escapulir para dentro da pedra. Quando o golpearam, porém, Waisá afundou dentro da pedra e os golpes se abateram sobre o vazio .. Depois, Waisá viajou rio ab aixo, e nunca mais voltou.

VI
LENDAS DE ANIMAIS
O JAGUAR E O TATU
"Um jaguar fora picado por uma cobra e morreu. O tatu
achou os ossos e levou alguns consigo. Fabricou uma flauta
com eles, e se pôs a tocar, cantando que matara um jaguar. Um
outro jaguar passava, e o ouviu; quando, porém, se aproxiniou,
o tatu mudou a cançao. "O que cantas tu aí?" perguntou-lhe o
jaguar, "que mataste um jaguar?,, - "Não", respondeu o tatu,
"eu cantava assim": e cantou de maneira diferente. Nisto, ele
foi recuando devagar para um buraco, e quando conseguiu entrar disse ~o jaguar: ' Tu ouviste certo, mateí um dos teus parentes ! Aí tens o osso dele!" E o tatu lhe jogou a flauta de osso. O ·jaguar apanhou o osso e foi embora. Algum tempo depois, ele encontrou novamente o tatu. Ele estava sentado na
entrada d o seu buraco ; quando viu o jaguar chegar, fez menção
de correr para dentro. Mas o jaguar disse que ficasse, e que não
tivesse medo. "Fica então onde estás!" respondeu-lhe o tatu ;
mas o jaguar arremessou-se com um pulo para a boca tfo buraco. O tatu fugiu p ara dentro e jogou-lhe, com as patas traseira&,
terra nos olhos."
O JAGUAR E O TAMANDUÁ
"O jaguar não podia mais enxergar. O tamanduá veio e se
ofereceu para curá-lo; o que fez, contudo, foi lhe arrancarambos os olhos, e o jaguar ficou completamente cego. Vieram o
jacamirn e o mutum, e o jaguar lhes contou sua sina. O jacamim mandou que seu companheiro trouxesse resina de jutaí;
fabricou um par de olhos que colocou na cara do jaguar. Este
quis, então, vingar-se do tamanduá, e as aves o aconselharam a
ficar de emboscada no bebedouro. O jaguar deitou-se no alto
de uma árvore e ficou à espreita do tamanduá. Quando est e
éhegou, e viu seu inimigo, disse : "Oh, compadre, será que estás
aí de emboscada para me matar?" - "Não", respondeu aquele,

''bem que tu me arrancaste os olhos, ~as agora já tenho um
novo par, não tenho mais raiva de til" Mas, quando o tamanduá chegou um pouco mais perto, o jaguar saltou para pegá-lo.
O tamanduá se desviou, e o jaguar caiu no chão. "Ensina-me a
pular assim, para que eu também possa pegar bichos!" zom~ou
o tamanduá. O jaguar saltou novamente, mas o tamandua se
agachou e ele passou por cima. Não havia jeito do jaguar conseguir pegá-lo. Ficou mais uma vez de emboscada no bebe~o~
ro, mas não teve melhor resultado; até que, por fun, desistiu
dos seus planos de vingança."
JAGUAR, CUTIA E SAPO
' 'Algumas cutias fêmeas foram ao mato, para comer frutas
de uma árvore. Um jaguar se aproximou sorrateiramente, pulou no meio delas, apanhou uma e a comeu. As outras fugiram,
mas o jaguar as perseguiu, pegou e matou uma atrás da outra.
Por fun, sobrou só uma, com seu ftlhote. Fugiu pela mata adentro até que chegou perto de uma árvore, na qual, bem no alto,
num oco do pau, morava o sapo Arf. A cu tia. implor~u-lhe por
· aux11io, e An respondeu que trepasse pelo cipó torCido_como
uma escada (il/lt}íÍ !érg 1érg; língua geral : Jabuti mutá/, que
passava ao lado do seu buraco. Assim, a cutia se refugiou depressa com seu ftlhote na morada do sapo, que dentro do tronco oco tinha um aposento bonito e espaçoso. Pouco depois,
veio o jaguar e chamou. Arf saiu, sentou-se sobre o cipó ao lado da porta de sua casa e respondeu. "Não sabes aonde foi parar a cutia que estava perseguindo?"perguntou o jaguar. uSirn",
respondeu Ar:l, "ela está cá em cima, comigo I" A cutia assustou-se muito com isto: "Porque me traíste?" - "Fica quieta",
tranquizou-a Arf, "ele não vem cál" O jaguar falou outra vez:
"Jogue a cutia para baixo!" - "Não", retrocou o sapo, "sobe
e vem buscá-la, se não ela se esborracha no chão e tu não teras nada dela!" - "Joga-a bem devagar, eu a apanharei r ', disse o jaguar; mas
respondeu : " Não, é melhor tu vires cá em
cima, assim a levas na boca para baixo." O jaguar, então, tr~
pou pelo cipó acima. Arí, neste meio tempo, entrou aonde estava sua mulher e mandou que lhe desse um pouco de leite numa cuia. Quando o jaguar já estava bem perto da entrada, Arí
despejou-lhe o conteúdo da cuia na cabeça. Assim que o jaguar sentiu o _leite de sapo lhe arder nos olhos, soltou o cipó,
caiu e morreu da queda. Os urubus vieram, e perguntaram a
Arf: "Como foi que aco_n~eceu isto?,' "Bem", respondeu o sapo, "cuidem dele; eu o tinha convidado para comer, mas ele
: caiu da escada e ·morreu". Os urubus apanharam o jaguar morto e o comeram. A cu tia, então, quis seguir viagem, mas Arfa
convidou para ficar mais tempo. _Todo dia o sapo ia com uma
cuia cheia de leite para a margem de uma lagoa, e matava toda
espécie de aves do brejo, jogando-lhes leite nos olhos. Ele sempre trazia para casa grande quantidade dessas aves. Ar( só deixou os dois partirem depois que o ftlho da cutia já estava crescido."

Ari

O JABOTI E A ARARA
"O jaboti conheceu, numa festa aonde tocara flauta, a filha
da arara vermelha, e se apaixonou por ela. Foi ter com o pai
desta, e lhe contou uma longa estória, cheia de mentiras, "obre
suas boas qualidades, sobre as plantações que tinha, e lhe ' ediu
a ftlha para esposa. Assim, 3.s araras lhe deram a moça. U dia,
entretanto, quando tinha que ir com a família do sogro apa-
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nhar frutas, inventou uma desculpa para esconder que não sabia trepar em árvores. Disse que o pé lhe doía muito, e por isso
não podia subir, naquele dia, à árvore, e pediu que os cunhados
lhe jogassem algumas frutas para sua mulher. Estes assim o fizeram. Outro dia, quando o jaboti teve novamente de ir apanhar frutas, disse a todo mundo: ''Desta vez vou subir!" Mas,
enquanto isso, planejava uma nova•desculpa. Quando chegaram
ao pomar, havia um tronco d,e tucum no chão, cheio de espinhos. O jaboti fechou os olhos, pisou no tronco e enfiou um
espinho no pé até o osso. O espinho quebrou dentro da carne,
e o jaboti lamentou: "Que desgraça, sempre 1 Agora não posso
subir no pé de fruta outra vez!" Quando seu pé já estava curado, foi de novo com as araras no mato, para a coleta de frutas,
e novamente fmgiu-se muito ansioso para subir nas árvores.
Mas, quando atra•essavam um pedregal, cheio de blocos pontiagudos, bateu com seu pé propositalmente contra uma quina,
rachando a unha. Lamentou depois seu repetido azar, que não
permitia que subisse nas árvores. Mas seus cunhados começavam a ficar desconfiados; da vez seguinte, o apertaram, e ele
teve que confessar que não sabia trepar em árvores. Tiraramlhe então a mulher e o expulsaram, pois não queriam com eles
alguém que não prestava para nada. Algum tempo depois, houve uma festa na casa dos jabotis, e as araras também foram
convidadas. Aquele jaboti, que tinha sido casado com a moçaarara, tinha-se pintado todo com jenipapo, e se enfeitado ricamente com miçangas, pulseiras, brincos etc. As araras não o reconheceram mais. Sua antiga mulher reparou nele, e o achou
bonito. Perguntou aos outros quem era, mas não obteve uma
respostas certa. \Então ela se ap_aixono:u_por seu antigo marido:
foi a seu pai e disse que queria se casar com aquele jaboti. O
velho-arara, então, chamou o jaboti e lhe ofereceu .sua filha como esposa, porque ele também o ~achara bonito e não imagina_va que fosse seu antigo genro. O jaboti aceitou a oferta. do paiarara e recebeu imediatamente a mulher. Quando, porém, a
festa estava para terminar, chamou-a para que fosse com ele
um pouco adiante. Levou-a, sem que os demais percebessem,
para uma caverna, entrou com ela e bloqueou a entrada por
dentro com terra. Quando a festa terminou, e as araras quiseram ir para casa, procuraram em vão o casal, para levá-lo. Não
o encontraram, e finalmente voltaram sozinhos. O casal ficou
com os jabotis e passou a viver à moda destes."

A VIAGEM SEM RUMO
- "Os ho:r;nens da aldeia foram para a guerra; seguiam em ftla
indiana. No caminho, o último da ftla viu um buraco redondo
e liso no chão. Querendo examinar o que estava dentro, meteu 1·
a mão nele; nisto o buraco se fechou, segurando-o, enquanto
os outros prosseguiram. O homem procu!ou inutilmente se safar, e, enquanto lutava, caiu a noite. De manhã, chegou o dono do buraco: um demônio em forma humana, com cabelos
nos braços e has pernas e çom uma longa barba. Tinha um bordão que chamava de Karz:· quando arremessava este bordão ao
solo, diante. de si, este continuava a pular, rodop~ando. O demônio conversava com sua arma: "Tu, meu Kafi', que nunca
perdes uma presa, vê se apanhas alguma coisa!" Aí o bordão
saltou sobre o homem e o golpeou diversas vezes na nuca. O
homem se fmgiu de morto. Quando o demônio se aproximou,
examinou-o minuciosamente, para ver se estava morto de fato.
Beliscou-o nos olhos e no pênis, fez-lhe· cócega debaixo dos
braços e. nas solas dos pés, soprou-lhe dentro do nariz e lhe
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meteu pauzinhos dentro dos ouvidos, mas o homem aguentou
firme. O demónio, então, fez um grande balaio de folhas de
palmeira, que estavam cheias de tocandiras e formigas de fogo.
Enfiou nele o homem~ de cabeça para baixo, e tomou o balaio
às costas. O homem, no começo, ficou absolutamente quieto;
depois, com muito cuidado, mexeu uma mão para tirar uma
formiga de fogo do olho. Imediatamente o demônio ficou desconfiado: descansou o balaio e examinou o homem de. novo,
para ver se ele ainda estava vivo. Enfiou espinhos profundamente em seus tornozelos, e experimentou-o de toda maneira,
mas o homem conservou-se imóvel; assim, o demônio o levou
consigo. Já nas proximidades da sua casa, tirou o balaio, encostou-o numa árvore e saiu andando, dizendo: "Vou mandar
meu ftlho buscá-lo." Um pouquinho adiante, entretanto, parou
· de novo e observou durante muito tempo o balaio; mas como
, nada se mexeu, foi embora. O homem então, rebentou o em,brulho e fugiu. Quando. o ftlho do demônio chegou, achou so,nente o balaio vazio e rasgado. Voltou, e contou o ocorrido a
seu pai. Este ficou absolutamente furioso e começou imediatamente a perseSl!ição. Chegando ao local onde o homem fugira, jogou seu Kari em diversas direções, até que este encontrou
a pista do fugitivo, seguindo por ela. Quando o homem se viu
perseguido, escondeu-se dentro de uma árvore ôca. O bordao o
alcançou, e ficou batendo na árvore até seu dono chegar. Como já era muito tarde, o demônio colocou uma grande pedra
na boca do buraco e voltou para casa, adiando a matança para
a manhã seguinte.
O homem forcejou inutilmente para afastar a pedra com os
pés. Foi então que viu ~ por uma fenda, um quatipuru, a comer
nozes. "Se tu fosses gente", lamentou o homem, "ajudar-meias, mas és apenas um quatipuru ".O animal primeiro fez como
se não tivesse ouvido nada; depois, perguntou: "O que tu disseste?" O homem lhe contou sua estória. "Ajudar-te-ei", disse
o qu~tipuru. Chamou seus companheiros e começou a roer
a árvore. Quando havia feito apenas um pequeno buraco, seus
dentinhos se quebraram. Imediatamente um outro quatipuru
continuou o trabalho, e quando seus dentes também quebraram, outro continuou ; e assim, trabalharam até que o buraco
estava grande o bast'lllte para que o homem pudesse passar a
cabeça. Aí o quatiputu chamou suas primas, as pacas e cutias,
e todas trabaiharam até que se lhes quebraram os dentes. "Depressa, depressa", insistia o homem, "já está querendo amanhecer!" O quatipuru então chamou seu avô, a capivara, e esta veio com mais duas de sua espécie. Roeram uma e depois
a outra, e quando à última quebrou os dentes o buraco já tinha largura bastante para que o homem pudesse sair. Ele agradeceu ao~ animais e fugiu, pois já ouvia chegar o demônio, a
conversar com seu bordão. Então o homem se refugiou em cima de uma árvore. O bordão chegou ao tronco, e bateu até que
seu dono se aproximou. "Ah, estás aí", ele falou para o fugitivo. Aí chamou uma cobra e a mandou trepar na árvore, para
jogar o ho_m em para baixo. O homem, porém, arrancou um galho, e quando a cobra yeio subindo pelo tronco, bateu-lhe na
cabeça e ela caiu. O demônio, então, chamou uma porção de
cobras e as mandou sitiar a árvore , enquanto ele ia buscar um
machado. Quando ele se afastou , entretanto, o homem andou,
passando pelos galhos, de uma árvore para outra, conseguindo
mais adiante descer ao chão e fugir ."
(Deste ponto em diêfite a estória foi retomada por um outro narrador, o Sipáia Caripá, de tal modo a ligar a lenda acima
com a do homem que matou o sol antropófago jogando-lhe um

cacho de inajá na cabeça, e identificando o demônio do Karz
com o sol).
"Ele chegou à margem de um rio grande; em suas águas viu
um gigantesco jacaré, em cujo lombo tinham crescido sororocas e outros arbustos, e até uma embaúba. O homem chamou o
monstro e lhe pediu que o transportasse para o outro lado. O
jacaré veio até a margem, mandou-o subir na embaúba e saiu
nadando com ele. Nisto, o demônio chegou na margem e gritou ao jacaré que lhe entregasse o homem ; mas o jacaré retrocou que aquele ele não havia mais de comer. Quando eles já estavam bem longe , dentro do rio, o jacaré peidou e disse ao homem: "Xinga-me de peidorreiro!" - "Não, jacaré ," respondeu
o homem, '~orque te devo chamar assim?" - "Diz, então, que
sou feio!" - ''Por que, jacaré, se t u és bonito?!" Assim, o homem foi tenteando o jacaré, até que chegaram à outra margem.
"Ah,,, o homem se agarrou na ramagem de uma piranheira, subiu
e gritou: ' 'Ú jacaré feio, barrigudo, peidorreiro!" "Ah," exclamou o jacaré, saltando furioso e inutilmente, para .pegá-lo,
"queria que tivesses dito isto no rio, eu te teria comido!"
O homem seguiu viagem. Chegou a uma cabana onde morava .um inhambu; ali haviain três redes armadas, e o homem lhe
pediu pousada numa. "Onde posso arranjar uma rede para ti?"
respondeu a ave, "não tenho nenhuma de sobra" - "Deixa-me
dormir nessa", pediu o homem. - ''Esta é para a minha asa".
- "E aquela?" - ' 'Para minha outra asa!" - " E a terceira?"
- ' 'Para as minhas pernas!". Aí o homem, apesar dos protestos
do inhambu, deitou-se null!a das redes, mas a corda rebentou e
o inhambu voou, assobiando. O homem teve que passar a noite
no chão, e na manhã seguinte continuou a viagem. Na tardinha
deste dia, chegou a uma tapera e pernoitou numa cabana meio
destruída. Durante a noite, ouviu alguém cantar atrás da cabana; mas quando revistou o local, de manhã, só achou um crânio. Apanhou-o e o colocou num lugar aonde a chuva n~o . o
molhasse. Depois foi d~ na casa de uma anta que era casada
com um jaguar. A anta o recebeu amigavelmente, chamou-o
de ftlho e lhe deu bastante para comer, pois havia muito alimento em casa. Quando caiu a noite, ela o escondeu debaixo
de uma grande travessa. Nisto, o jagtiar chegou em casa; farejou e disse: "Aqui há alguma coisa escondida!" A anta lhe deu
logo uma grande tigela de kasirz' e o fez comer com fatura.
Quando o jaguar estava repleto de comida, a anta lhe contou
que seu ftlho tinha voltado. "Aquele, que se perdeu no mato?.' '
perguntou o jaguar. "Aquele mesmo!" respondeu a anta, dei·xando o homem sair para que falasse com o jaguar. Conversaram; mas, como a anta lhe tinha aconselhado, o homem não
tirou seus olhos dos do jaguar, senao este o teria devorado. Na
manhã seguinte, o jaguar lhe ensinou o caminho a seguir, saindo à sua frente para o mato. A anta, porém, levou o homem
em seguida por um outro caminho, porque naquele a onça estava de tocaia para comê-lo. Assim, o homem andou perdido
durante muito tempo pela fJoresta. De noite ouvia as arapuãs
conversarem, como as pessoas, em suas colméias, e de manha
só precisava ir na direção das vozes para encontrar sempre !llel
em abundância. Toda noite ouvia tocar flauta no mato, mas de
manhã só encontravá as tabocas metidas em buracos no chao;
ele, entretanto, aprendeu as melodias. Por fl1T1 , chegou à habitação de ·um casal de antas. O marido estava dormindo e roncava alto, mas a mull1er o recebeu e lhe· deu de comer e de beber.
Depois, foi acordar seu marido. Bateu-lhe com um pau na perna, mas ele apenas se mexeu. Bateu-lhê então na outra perna,
mas ele também só se mexeu, continuando a dormir. ''Não lhe

bata assim !" interveio o homem. " O que tem?", respondeu a
anta, "ele tem um sono profundo demais!'' Aí deu duas pancadas na testa do marido ; com estas ele acordou, perguntando o
que havia. A mulher apresentou o hóspede, e pediu ao marido que o entretivesse. Na manhã seguinte, a anta disse ao homem que nao estava muito longe de sua aldeia, e lhe indicou o
caminho. O homem foi embora, e em pouco tempo chegava a
um caminho, que reconheceu como um dos que levava à sua
aldeia. Quando ele , afinal, retomou ao meio de seus parentes,
estes quase não acreditavam que fosse ele mesmo. Seu filho
pequeno já estava bem crescido, sua mulher pensava que ele. tivesse morrido e tinha cortado .o cabelo, que já estava comprido
de novo. Ele ensinou aos companheiros da tribo as melodias
que aprendeu no mato, e assim obtivemos a música de flauta."
O URUBU-REI
"Um índio gostava çle matar caça por divertimento e deixála aos urubus. Costumava então esconder-se perto da carniça
e matar os urubus que acorriam, ou apanhá-los para brincar
com eles. Fez isto tantas vezes que acabou aprendendo a lín·
gua dos urubus. Uma vez, matou uma capivara e se escondeu
perto, na tocaia. Os urubus desceram, e o índio ouvia o que
eis conversavam: ''Onde tu o viste?"" - "Ele passou por lá", e
assim por diante. Falavam de seu chefe, o urubu-rei. Logo depois exclamaram: "Lá vem ele !"; o urubu-rei vinha voando.
Nas asas só tinha penugem, e do peito lhe pendia, num cordão,
um osso comprido. Dilacerou a capivara e bebeu o sangue. Ao
fazê-lo, levantou a cabeça; o homem lhe desfechou uma flecha
no peito, e ele caiu morto. Os urubus gritaram, furiosos:
"Quem fez isto?" Aí o homem ficou com medo e fugiu de seu
esconderijo, mas os urubus o alcançaram e, lançando-se sobre
ele, insultaram-no por ter ·morto seu chefe: "Agora és tu mesmo que tens de ir conosco em seu lugar, senão o pai dele ficará
zangado!", exigiram eles. Colaram-lhe penas, colocaram-lhe um
bico, pintaram-no e o transformaram em urubu-rei. Por ser
muito magro, ensinaram-lhe o que devia dizer quando chegasse
ao velho urubu-rei: tinha passado mal nessa viagem e ficado
doente. Disseram que devia chamar o velho de "pai" e olhar
sempre em seus olhos, quando falasse com ele. Além disto, deveria, quando fosse tomar banho com as três mulheres do morto, pendurar o cordão com o osso num determinado pau que
havia no local de banho. Em seguida, voaram todos em direção
ao céu; lá moravam os urubus. Aqui, na terra, eles enchem o
papo com carniça~ lá em cima vomitam-na, cozinham-na ém
potes e só entao a comem. O homem não quis comer destacomida. Um pequeno gavião, então, o convidou à sua casa, oferecendo-lhe boa carne assada. Depois, foi tomar banho com as
três mulheres de seu antecessor. Ele pendurou corretamente o
osso em seu lugar, mas as mulheres o observavam desconfiadas,
percebendo que não era o verdadeiro urubu-rei. Foi, então,
cumprimentar o velho; mas, ao conversar com este, desviou o
olhar, e assim o velho também notou logo que ele não era seu
ftlho. Nisto, o urubu que o tinha transformado em ave chamouo, e lhe disse que fugisse o mais depressa possível, senão o velho o mataria. Ele vôou outra vez, junto com os urubus, para a
terra , e ali eles lhe devolveram sua forma humana. Mas aquel.e
qu~ o transformara assoprou-o no alto da cabeça e puxou-lhe o
isãwr. O homem voltou para os seus, mas passou a estar constantemente doente e com febre. Por fim, um pajé tratou docaso: foi ao céu ter com os urubus, e conseguiu roubar-lhes o
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isãwf do homem, o que muito enraiveceu os urubus. Trouxe-o

pa,ra o homem, introduzindo-o de novo pelo alto da cabeça;
com isto, o homem ficou bom depressa."

.
VII
TRADIÇÕES HISTÓRICAS E SEMl-HISTÔRICAS
·A memória dos Sipáia acerca de seu passado hlstórico é cheia
de tradições, mais ou menos lendárias, de lutas intermináveis
com as tribos vizinhas .. Apesar de te:em estag? e.m clara._desvantagem diante da ma.lona destas tnbos, os Stpáia foram certamente, em tempos passados, uma tribo belicosa, como também nos atestam as escassas notícias dos missionários jesuítas.
Ainda hoje, os índios gostam muito de descrever as velhas e~
pedições guerreiras e as lutas no rio, e me foram contadas muito mais aventuras do que aqui registrei.

Este deixou sua mullier sob a vigilância de um dos seus irmãos,
do outro lado do rio, e se aproximou com o outro irmão. Os
Arupgi o chamaram, e o convidaram a saltar e beber kasiri. Taz:
a princípio, só queria beber na ubá, mas eles insistiram que subisse à aldeia, que não tivesse medo. Os dois Sipáia, então, foram à aldeia, e os Arupgi deram a cada um uma cuia cheia de
kasirí. Enquanto Taz' bebia, bem que seu irmão vigiou cautelosamente para descobrir sínais de traição, mas de nada adiantou:
Taí bebia ainda quando os Arupªi o abateram, e seu irmão foi
atravessado por uma flecha antes que pudesse ganhar a ubá. O
outro irmão, que ficara com a mulher de Tai, tinha observado
tudo de perto, do sey. esconderijo. Comunicou-se imediatamente com os outros Sipáia, que vinham seguindo devagar em
suas ubás. Atacaram a aldeia dos Arupgi e arrasaram-na. Devido à morte de Taz: entretanto, suspenderam a viagem para encontrar seus CQJllpanheiros de tribo, e voltaram à sua pátria no
lriri. Aqueles Sipáia da horda de Kamu desapareceram, desde
então, completamente; mas.os Jurúna contam qye ainda hoje
mora uma tribo no alto Xingu que fala igual aos Sipáia. Máma,
o chefe Jurúna, teria estado com eles.
·

OS SIPÁIA NO XINGU
''Kamu era o chefe dos Sipaia quando estes, em tempo~s passado$, moravam no Gorgulho do Barbado, no rio Curua. N_aqtiele te~po, os cristãos_ ainda não _tihham cl\~_ga,~o até o rio
lriri. Apareceu então, vmdo do X1ngu, um Sipaia d~ nome
Waká{Ju. Ele crescera no meio dos Jurúna, e estava mais ligado
a estes que aos de sua tribo. Os ~ipáia viviam naquela ocasião_·
meio em guerra, meio em paz com os Jurúna; isto é, estes, que
já naquele tempo tinham contato ~om .o s cris~os~ ·subiai;n às
veze.s o I!iri em suas ubás para negociar c_o m os Sip~a; fing1~
se então ·de amigos, mas depois atacavam sorrateiramente Sipáia que se achassem sozinhos, matavam-nos e os comiam. Waká(3u, que tomara parte ativa nestas expedições, f.ez valer sua
descendência, quando veiJ> com os Jurúna· ao Curuá, para ganhar influência sobre os Sipáia: queria ~r seu chefe, para sub..metê-los aos desígnios dos J urúna. Uma grande parte da tribo
.m ostrou-se favorável a ele, mas ele encontrou a oposição do
chefe Kamy,, que era d~ natyreza selvagem e violenta, nada querendo saber da união dos Sipáia aos Jurúna. Uma vez, a gente
de Waká{Ju convidou Kamy para comer peixe . O peixe, porém, ainda estava meio cru. Isto deixou Kamy furioso ; reuniu sua
gente e ordenou que o seguissem para o mato, pois estava cansado Jle comer peixe cru igual a uma ariranha·. Grande parte
dos Sipáia lhe obedeceram, e Kamu levantou acampamento
com eles, ameaçando matar qualquer um mais que lhe seguisse. Foram, por terra, até o rio Iriri, subiram este, e atravessaram para o alto Xingu, aonde Kamu e sua horda se fixaram.
Waká{Ju foi logo depois morto e comido por seu próprio irmão, quando se achava em meio a seus partidários, pois assassinou, segundo o vellio costume Jurúna, a mulher deste de
- .
·
·
tocaia.v
· Os Sipáia, no alto Xingu, estavam em posição difícil contra
as tribos estranhas e inimigas; por isso, quando Kamy estava
para morrer, chamou seu parente Tal e llie recomendou guiar
a horda para sua antiga pátri~ no Iriri. Ta~: qll:e er~ c~sado.c?m
um~ índia roubada da tribo dos Arupaz, foi pr~me1ro v1,s~tar
os Sipáia, no Iriri, para ver como ru_idavam as coisas ~or !~, ~~
ber ·se iam ser bem rece9idos; depois voltou com vários S1paia
de lá, entre eles seus irmãos, para buscar toda a horda. No caminho, chegaram à aldeia dos Arupgi, qu_e Ta( conhecia bem.
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Pº1'ÃV!A-TIA, O ALTO_ IRIRI .
Uma mµlher estava apaixonada pelo seu cunhado. Este, a
princípio, nada queria· com .ela, por ser a esposa do irmão; mas
ela declarou que queria viver com ele de qualquer maneira. Os
dois então fugiram da aldeia. da Pedra do Cupim, no Iriri; foram rio acima, numa ubá, levando também o ftlho pequeno da
mullier. Ninguém os .perseguiu. Tinham provisões de farinha e·
milho 7 so_Il!~!l:.~~~ ;pass~ram pela foz do rio Curuá, e entraram
pelo Alto Iriri; quando a farinha acabou, o J:i~n.::ie.!11 f~z Ul11_a r?ç~
com seu machado de pedra e plantou milhe; não tinha outras
sementes. Até que a roça começasse a dar, alimentavam-se de
farinha de peixe e coisas assim. Depois colhiam o produto da
roça e continuavam a subir o Iriri. Passaram-se assim alguns
anos. O menino cresceu, e a mulher teve mais três ftlhos. Por
ftm, chegaram a um trecho encacho~irado, aonde o ar se·en~
chla do barullio de aves de .muitas espécies: papagaios~eriqui.:
tos, pombos que vinham para os rochedos. Quando o Sipáia ali
se deteve com sua família, notou dentro d ,água, entre as pe- .
dras da corredeira, uns peixes esquisitos. Achou um desta espécie morto, e lhe raspou a carne das espinhas: apareceu então
uma faca, e os furos no cabo eram os olhos do peixe ; ele não
tinha, porém, bainha.· Aí o homem jogou um pedaço de envira
na água: os peixes-faca avançavam nele e ficavam pre~os. Ele
os tirava, limpava seu esqueleto da carne , e juntou assim uma
cesta inteira de facas, de todos os tamanhos. Uma outra espécie.. de peixe.s desta corredeira, que pulavam com jeito de pâcu, revelou-se ser o peixe-machado. O homem jogou também para ·
eles um pedaço de envira, mas eles o cortavam em pedaços.
Usou então um pau mais forte e mais grosso, e uma porção fi. cou presa. Tirou-os do pau, juntando assim um grande número ·
de machados. Num outro lugar ali, os pombos comiam os pequenos peixes que ficavam presos nas pedras secas. As espinhas
-0ue sobravam eram contas de todas as cores. O homem asco. lecionava aos punhados, limpando-as. A princípio, a família.·
não encontrou nenhum habitante em suas viagens no rio;
mais tarde, chegaram a uma aldeia, numa ilha, Desceram em
teira rio abaixo, e, à noite, o homem se aproximou sozinho,
cautelosamente, para espiar. Não pôde compreender a língua
dos moradores, e por isso, de noite amda seguiram viagem, passando desapercebidos pela alde_ia. Certa vez, ouviram ao meio

do dia um forte bramido. O vento soprava de rijo e fazia muito
frio. Chegaram a um local onde as águas se dividiam em três
direçoes. O Xingu separava-se ;;Ui do lriri, e um outro braço,
ainda mais forte , corria para o sul. Era tao largo que não se via
outra coisa senão água, e suas ondas eram altas. O homem escolheu o Xingu para seguir viagem, e eles desceram, levados
pelas águas. Passaram, sem ser vistos, por algumas aldeias de
tribos estranhas, e por fim chegaram aos Arupai. Estes falavam
a língua Jurúna, e hospedara..'11 os viajantes. Depois chegaram
· ~os Jurúna, e com eles ficaram por muito tempo. Os filhos
Sipáia casaram-se ; somente seu sobrinho o homem não quis
deixar com os Jurúna, pois queria levá-lo de volta para seu irmão. Por isto, um dia retomaram finalmente a viagem, seu sobrinho, ele e sua mulher, descendo o Xingu e subindo o lriri,
até que chegaram outra vez aos Sipáia. O casal já estava velho,
o rapaz um homem, seu pai não o reconheceu mais. O.homem
queria agora devolver também a mulher a seu irmão, mas este
não a aceitou. J á tinha três ftlhos com uma outra, e não guardava raiva nenhuma de seu irmão por causa do rapto. "Não tinhas necessidade de fugir", disse, "se me tivesses pedido, a teria dado." Quando o homem enfun morreu, a viúva realizou
mais uma viagem até os Jurúna,
trazendo de lá seus três
ftlhos
"
.
com as esposas para os Sipáia. Ao "rio Machado" (Pytál/latfa/ os Sipáia só foram mais uma vez; quiseram também 6Ubir
o Iriri e voltar pelo Xingu, mas chegaram apen·as à corredeira
onde juntaram facas, machados e contas, voltando de lá."
"GENTE" E "SELVAGENS"
v

0s Sipáia distinguem duas categorias de índios, tana e adjz:
A. primeira palavra quer dizer "gente", e designa as tribos que
o Sipáia considera mais ou menos iguais a ele - portanto, em
primeiro lugar,-os J11-djá (Jurúna) e 4rupgi (Urupaya), que falam a mesma língua dos Sipáia; depois ainda os Takumandlkªi
(Caras Pretas), os Taktfiíãl/I~ (Péua), os Karuriá (Mundurukú)
e, com alguma reserva, os Kjriwgi (Kuruáia), todas estas tribos
Tupi. Adj( quer dizer "selvagem", e é usado pelos Sipáia para
as tribos que desprezam ou odeiam, mais ou menos como o
Guarani u saria o termo "tapui-",, sem que, porém, ao termo
adjí se possa ligar o conceito secundáro de "escravo". Aos adjí
pertencem, em primeiro lugar, os Tukamamai (Kaiapó), os
Adjí Ka l/lonf.rin (Açuriny), osAsipá (Arara), e ainda os Pjapqi
(Peopai) e a longa lista das tribos perdidas, meio lendárias, dos
Tukamamqi urãiJ;yiJ;u, Kíanasídqi, M]>erqi, Du.sadai, Napasá
uriii./Jyl/Jy, TaiJ;akurá, etc. Quando O$ Sipáia ialam com os cristãos, não chamam estas trib os de Adjz', mas de "Carajá". ·
Quanto aos Jurúna, já vimos como a tradição se ...refere ao
contato meio amigável e meio hostil entre eles e os ~ipáia. Os
Jurúna estavam em posiçao nitidamente superior aos Sipáia devido às relações mais antigas e rriais amenas com os cristãos.
Os Jurúna faziam longas expediçoes pelo Iriri e Curuá acima,
e comerciavam com a tribo irmã, mas a confiança mútua era
geralmente mínima, e ocasionalmente negócios pacíficos terminavam em lutas sangrentas, ap ós as quais os prisioneiros respectivos eram comidos. Depois que os cristãos começaram a se
~stabelecer no médio Xingu, as brigas acabaram. Um bando de
Sipáia viveu, durante um certo tempo, na década de 1880, ao
lado dos Jurúna de Praia Grande, na grande curva do Xingu ; e
aqueles Jurúna que, no fun da década de 1890, fugiam dos seringueiros abandon~do seus rios, estàbeleceram-se individualmente no meio dos Sipáia, cuj o último grande pajé, o já muitas

vezes mencionado Ta(3áü, era um destes Jurúna . ..,
Os drupqi, que falam a mesma l íngua dos Sipáia, sao os
''Urupaya" de Brusque. Seu nome é comp osto de ãrupá =
aguapé + /íf. = sufDCo do plural cole tivo. Eram nitidamente parentes dos Sipáia, e mereciam tao pouca confiança quanto os
Jurúna. Aparecem diversas vezes, nas t radições referidas acima,
e habitavam no Xingu, acima dos Jurúna. Foram, finalmente,
assaltados por estes durante uma festa, os homens mortos, ou
presos e depois comidos, e as mulheres e filhos tornados escra·
yos. O resto fugiu rio acima, p ara a mata.
Os · Taklfiíal/I~ (Tacgnhapes, Tucunapeuas, Peuas) são chamados também pelos Sipáia por este seu nome da língua geral.
Teriam vindo primeiramente do baixo Curuáy_para a região do
rio .Novo, no Iriri, e daí para a vizinhança dos ~ipáia.
·
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COMO OS SIPAIA FIZERAM
AS PAZES COM OS TAK uNÃi./IÉ
-

.

V

' 'Quando os Sipáia derrubavam suas roças, os Tak~fíãl/I~
vinham e lhes comiam sorrateiramente a ...comida trazida, enquanto aqueles t rabalhavam. Por isto , dois Sipái a resolveram ficar de tocaia ao amanhecer. Mais tard e, chegaram os outros,
colocaram- a comida e também um pote de kasiri no chão, cobrindo tudo com uma esteira; depois f9ram trabalhar. Daí a
p ouco vieram dois Taktfnal/I~ devagarzinho; levantaram a...esteira, sentaram-se e comeram os alimentos. Nisto, os dois Sipáia
os assaltaram, subjugando-os ; os Tak1:1-fíãi./Jg quase não ofereceram resistência. Levaram-os então para a aldeia, e os trataram
bem; deram-lhes mulheres, levaram-os à pesca e ninguém brigava com eles. Os Takf!fiiil/I~ aprenderam a língua Sipáia. Depois de muito tempo, pediram licença para visitar sua t rib o. o ·s
Sipáia, então, lhes encarregaram de dizer aos Takljfíãl/Jg que os
Sipáia eram bons, e que os convidavam a se fixarem nas margens do lriri. Um dos chefes dos Tak1:1-fíãi./Jg estava de acordo
com isto, pois já estava cansado de trabalhar com o machado
de pedra. O o_µtro chefe, entretanto, não queria saber de ar~ü
zade co~ os Sipáia, e planejou e~terminá-los. Os dois Takl!fi.a1/Jé que tinham vivido entre os Sipáia, porém ,~ fizeram-no desistir de seu i~tento. O pajé de KumãiJ;ári dos Sipáia fez então
um feitiço, para que na roça do chefe inimigo só nascesse mato
em vez dé plantas úteis; até ql!e, por fim , ele foi obrigado pela
fome a buscar a amizade dos Sipáia e a se estabelecer no lriri.
Os Tak1:1-fíãi./l~ construíram então sua aldeia um pouco abaixo
da foz do Rio Novo, numa ilha logo adiante de baixo go J atobá,
perto da margem esquerda do rio , enquanto que os Sipáia moravam mais à montante , numa ilha acima da Cachoeira Seca."
Sobre as lutas dos Tak1:1-fíãl/lg com os Tukamamªi trataremos adiante. Mais tarde, a tribo foi aldeada no Xingu por ini.
ciativa dos cristãos.'
Os Takl:lfí.ãl/lg, cujos remanescentes foram aniquilados por
doenças no fil!l do século passado, realizavam danças de espíritos como os Sipáia, mas seu manto de dança e ra de palha .de
palmeira, totalmente fechado, com uma abertura para a cabeça. As almas dos mortos vinham do mato para compartilhar dos
com os vivos, mas n ão cantavam .e dançavam como as
festins
"
dos Sipáia.
Os Sipáia mostram ainda hoje , no médio lriri, os lugares onde antigamente os temidos Karuriá (M undurukú) teriam aparecido, vindos de Oeste. Tinham fama de grandes antropófagos,
e andariam armados de espingardas de dois canos. Em tempos
passados, os Karuriá teriam feito canoas no lriri, e descido o
V
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rio para atacar os Sipáia. Sobre a origem dos Karuriá contaramme o seguinte:

A ORIGEM DOS KARURIÁ
v

"Numa aldeia Sipáia vivia uma mulher com seus dois irmãos.
O mais velho gostava dela, mas o mais moço a detestava. A mulher foi ao rio, e apanhou entre as pedras alguns peixinhos, que
assou e comeu. Quando voltava para casa, viu no chão um ovo,
do tamanho dum ovo de mutum. Levou o ovo para casa, cozinhou-o e comeu-o·: com isto, engravidou. Seu irmão mais moço
ficou com muita raiva, por ela estar grávida sem saber de quem.
Um dia, que ela procurava alimento no mato, teve de repente
as dores e deu à luz, um atrás do outro, a uma porção de.meninos e meninas. Estes filhos começai:am logo a crescer e ficaram grandes. A mãe fez bordunas para os rapazes, mas eles não
as quiseram. Fez-lhes entao arcos e flechas, e estes eles aceitaram. Mandaram a mae esperar no mato, e foram caçar. Quando
.voltaram, traziam uma porção de caça. Depois mandaram a
mãe fechar os olhos e abrir as pernas, e voltaram para dentro
da sua barriga. Quando a mulher voltou à aldeia com a caça, os
irmãos muito se admiraram. Ela foi no mato outra vez, deixou
sair os rapazes e pediu que tirassem castanhas de uma árvore.
Quando ela voltou à casa com as castanhas, o irmão mais moço
perguntou como ela, estando grávida, conseguira tirar as castanhas. A mulher insistiu que ela própria tinha trepado na árvore . Aí, o irmão mais moço ficou furioso e quis matá-la, mas o
irmão mais velho não consentiu.
Certo dia, porém, tendo o mais velho ido à caça, o mais moço seguiu sua irmã no mato. Já de longe ouvia a irmã,conversar
com os filhos, e depois distinguiu como o.s rapazes na árvore
gritavam: "Cuidado, mãe , agora elas caem!" Nisto ele se apressou e viu os meninos na árvore. Cada um ainda estava ligado à
mãe por um longo cordão umbilical. Furioso, o irmão cortou
. os cordões em pedaços, que caíram no córrego transformandose em peixes jeju (por isso, os Sipáia não come1n esta espécie
de peixe). A mulher começou a chorar, e recriminou o procedimento do irmão, mas este foi embora. Os meninos desceram
da castanheira e disseram, enraivecidos: 'Por que nosso tio fez
isso? Agora nunca mais voltaremos à sua casa, construiremos
uma aldeia própria'. Aí, os filhos todos, meninos e meninas,
saíram do ventre da mãe e fundaram a nova tribo dos Karuriá.
O irmão mais velho, quando voltou da caça, quis ver aonde sua
irmã tinha ido, e foi procurá-la, mas quando se encontrou com
os Karuriá, estes o mataram. Depois chamaram a mãe: 'Vê, matamos alguém üe uma tribo estranha! Mas, quando a mulher
veio,. reconheceu o cadáver de seu irmão mais velho. 'Agora é .
tarde demais!'
ela disse. Dois dos Kafuriá foram então se aprev
sentar aos Sipáia como parentes, mas os Sipáia não os reconheceram e os mataram. Desde então há guerra entre as duas
tribo."
Mais tarde, ouvi de um Kuruáia uma lenda muito semelhante, referindo-se à descendência dos Mundurukú a partir dos
Kuruáia. O que pude seguir , devido ao falho conhecimento da
língua, era mais ou menos o seguinte:
"Um pajé cobiçava uma mulher, que não lhe dava atenção.
Enfeitiçou-a e ela ficou grávida, dando à luz uma porção de
peixes jeju. Estes pularam pelo chão e se transformaram em
crianças. Não quiseram ficar na aldeia dos Kuruáia e foram para o mato, levando sua mãe ..Esta lhes fez pequenos arcos e flechas com os pecíolos de folhas de palmeira. Uma vez, quando
V
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os Kuruáia foram ao mato buscar madeira para arco, encontraram a mulher, que lhes pediu para também faze rem arcos
para os seus filhos. Os homens assim o fizeram. Depois de um
ano, os meninos já e stavam crescidos. Convidaram os Kuruáia
para uma festa, mas durante esta estourou uma briga sangrenta, que marcou o início da inimizade entre Ç>S Kuruáia e os
Mundurukú."
O nome Kuruáia para os Mundurukú é Karuifat, de karu
= arara + ;(at " sufixo comum em nomes de tribos; a forma
"Karuriá" dos Sipáia deve . ser apenas uma mutilação deste
nome. A lenda Sipáia sobre a origem dos Mundurukú provavel. mente também foi tomada dos Kuruáia; os Kuruáia se distinguem dos Mundurukú apenas no dialeto:- Assim, é mais acertado relacioná-los aos Mundurukú que aos Sipáia, lingüisticamente muito mais distantes.
Uma tribo desaparecida há muitos anos, existindo apenas
na tradição, é a dos Takumandf.kqi, que os Sipáia traduzem ·
para o português por ' 'Caras Pretas". Não sei o sentido exato
de taku; mandfku quer dizer "enegrecer", mandíkqi ''os ene'grecedores ". Dizem ter este nome por causa de uma tatuagem
preta que costumavam desenhar na testa daquele que tivesse
morto um inimigo. Moravam no sul. Em suas expedições guerreiras, procuravam apanhar crianças, com as quais defendiam
seus corpos das flechas inimigas. Eram extretamente destros
em aparar flechas ; em toda lua nova se exercitavam nesta arte . .
Viviam em paz com QS Sipáia; posteriormente, desapareceram
devido a epidemias. Os Jurtj.na, porém, asseguraram-me que a
tribo ainda existia no alto Xingú. De sua língua, só conheço
as duas palavras que o espírito Takumandfkq_i canta no iánãi
karia: Eré kawta. Isto sem dúvid~ é Tupi.
A única tribo com quem os Sipáia ainda hoje têm contato,
e com quem ocasionalmente convivem, sao os Kjriwgi (Kuruáia). Kirí é um periquito, e awgi designa .a comunidade dos
membros masculinos da t ribo. As relaçoes entre as duas tribos
são hoje bastant~ sofríveis. Em geral, o autêntico Kuruáia não
gosta muito do Sipáia, que já foi modificado por todas as maravilhas da civilização; e este por sua. vez, manifesta certo desprezo diante do Kuruáia, olhando-o de cima, e provavelmente gostaria de poder rebaixá-lo da categoria tana (gente) para a
de adjz' (selvagem). Até hoje ocorrem desentendimentos entre
as duas tribos.
......

. COMO OS SIPAIA
ENCONTRARAM OS KURUÁIA
''0s Sipáia, por causa dos ataques dos Tukamamqi, ·tinham
abandonado o lriti e ido para o Gorgulho do Barbado, no Curuá. Ali viviam, a princípio, em sobressalto constante, teIJle.n do
que os velhos inimigos os perseguissem até lá. Um dos Sipáia,
que era . o mais desconfiado, levantava-se frequentemente de
noite e fazia a ronda. Numa destas vezes, percebeu na escuridão uma forma humana se aproximar da aldeia, saindo araste. jar do mato. Imediatamente atirou uma flecha na direção do
vulto que, com um gemido abafado, tombou. Quando acenderam uma luz e examinaram o morto - atingido pela flecha acima da clavícula - , descobriram que nao era ym Kaiapó mas
um Ku11Iáia. Algum tempo depois, quando os Sipáia já t inham
roças plavtadas, veio um bando de Kuruáia e saqueou.a plantação. Os Sipáia, quando notaram a presença dos estranhos, resolveram tratá~los com bons modos. Esperaram os ladrões, fala-
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rarnllies e fizeram ·amizade com eles.
kuruáia, de um bando que havia perambulado muito a oeste do Curuá, aonde f o. ram cair eIJ.tre os Mundurukú, que lhes roubaram todas as mu-·
lheres. Os Sipáia deixaram os homens se casarem na tribo, e de- ·
les dessendem os mestiços Kuruáia que ainda hoje moram entre os Sipáia, no Largo dos Mutuns, perto de Santa Júlia."
Mais tarde, entretanto, durante um banquete, reacendeu-se
a animosidade entre as duas tribos. No combate que se seguiu,
os Sipáia usaram pela última vez suas bordunas de guerr~, as
makutU, e, nesta ocasião, talvez também tenham praticado pela última vez o costume da antropofagia. Os Kuruáia, por s~u
lado, mataram, não faz muitos anos, um bom número de Sipáia, que se tinham estabelecido na sua vizinhança, no lgarapé
das Flechas. A briga começou porque os Sipáia não quiseram
ceder aos primeiros uma viúva do grupo, que era Kuruáia. Ambas as partes me asseguraram que as cabeças dos Sipáia mortos
foram transformadas em troféus pelos Kuruáüt Dizem que Karurém, o ·chefe Kuruáia, as têm guardadas, e, nã~ faz muito
tempo, os Kuruáia ainda costumavam dançar com estas cabeças, conforme eles mesmos me contaram.
.,
Existiam relativamente poucas relações entre os Sipáia e os
AsiptÍ (Arára), que perambulam ao longo da margem esquerda
do baixo lriri. O nome significa "poste" ou "esteio", e se refere aos dois traços verticais, tatuados, que os homens desta tribo usam embaixo dos olhos. Houve !utas cruéis e sangrentas,
ocasionalmente, mas parece que os Sipáia, às vezes, também
mantiveram relações pacíficas com eles. Dois Arára foram criados no meio dos Sipáia; ainda vi um deles em Boca do Curuá.
Um Sipáia foi roubado em criança pelos Arára, e marcado com
a tatuagem da tribo; mais tarde fugiu, e morreu há poucos anos
na sua tribo.
Os piores inimigos _c;los Sipáia·eram, porém, os Kaiapó. São
chamados comumente Tuka.mamqi =os sem arco (tuktima =
arco, /ma/ = nenhum, /-1/ = ~flX.o do plural), ou também Pakf.rjdqi = os com borduna (pakíri. = borduna, /da/= eles, /-í/ =
sufixo do plural). Sawan' e Ikawá sã'o outras denominações que
'recebem. Ikawá designa um pequeno grupo de Kaiapó, que
uma vez fez as pazes com os Sipáia no Iriri, defendeu-os contra
os ataques traiçoeiros dos outros Kaiapó, e por fim seguiu para
Leste, para nunca mais voltar. Sobre o ptjmeiro encontro dos
' §ipáia com os Kaiapó, aliás injustamente acusados de antropófagos pelos
.., Sipáia, a tradição relata o seguinte:
"Os Sipáia celebravam na sua aldeia, acima da Cachoeira Seca, .a dança z~tá{3ja *.Durante o festim de kasiri, um homem se
ergileu e, vangloriando-se de sua coragem, disse que seria capaz
de exterminar os Adjz: Tal gabolice aborreceu o demônio Kumãl/lári; este, então, mandou dizer ao tagarela, por ir\termédio
de seu pajé, que fosse ao encontro dos Tukamam11i que moravam no Rio Novo. Até então, ninguém sabia que uma tribo estranha habitasse nesse rio ; mas o pajé man~ou que seguissem o
.·rio até ·às cabeceiras, e aí encontrariam, na margem esquerda,
.o céÚniJlho _d_os Tuka.ma71Uli. O homem se pôs a caminho com
dois companheiros, e de fato achou a aldeia inimiga; mas não
havia ninguém em casa. As bordunas dos guerreiros Kaiapó estavam amarradas em um feixe, tão grQSSO que quase não se podia abarcá-lo com os dois braços. Os Sipáia levaram três destas
bordunas consigo, retirando-se sem terem encontrado os Kaia- ·
pó. Quando estes voltaram, notando a falta das três bordunas,
seguiram a pista dos Sipáia até o lriri. Não conseguiram alcança-los, mas assaltaram os Takf:tfíiiiJI~. que moravam um pouco
abaixo da foz do Rio Novo, matando um pajé. Aí os Tak{l.fía-

l/lef, por sua vez, ergueram-se contra os Tuka.mamtji. Nesta tribo, até os meninos de dez ou doze anos já são guerreiros hábeis,
e nunca se perdem numa expedição. Travou-se uma batalha encarniçada entre os Tuka.ma71Uli e os Ta'lqi,iíãiJlg, até que o chefe
destes foi atravessado por uma flecha. A pedido do próprio ferido, um guerreiro da tribo cortou seu corpo, a facão , em dois
pedaços, deixando a metade inferior no local, e levando a superior consigo quando, depois que seu chefe tombou, bateram
em retirada para sua aldeia nq, lriri. Os Tukamamai os seguiram,
e desta vez atacaram alguns Sipáia que estavam trabalhando na
roça. Mataram com um golpe de borduna aquele índio que tinha prometido aniquilar os Adjz: e outro índio foi morto no
porto. Os restantes, porém, conseguiram resiS:tir até que viessem lhes acudir na al<jeia próxima; então, os !tukamamai fugi- ·
·ram. Em seguida, os Sipáia foram no encalço do inimigo, acossandq-o em seu próprio território. Mas os Tuka.mamai eram
muito numerosos, e não só resisti~am ao ataque como cercaram, por sua vez, os atacantes. Os Sipáia lutaram até que suas
flechas qu!se se acabaram~ aí, o chefe decidiu furar o cerco.
Ao sinal de seu apito, os ~ipáia atacaram, conseguindo atingir
o rio. Dali para a frente, houve guerra constante entre os Sipáia e os Kaiapó. Às vezes, estes fmgiam querer fazer as pazes:
apareciam na margem do rio oposta às casas dos Sipáia, e andavam ~o adentro, aparentemente desarmados, de enéontro às
canoas dos Sipáia que se aproximavam. Mas eles tinham escondido suas bordunas debaixo da água e, quando os Sipáia estavam suficientemente perto, pegavam-nas~ abatiam os ingênuos.
-Por fun, depois de lutas incessantes, os Sipáia tiveram que deixar suas aldeias das grandes corredeiras do médio Iriri, abaixo
de São Francisco. Rodeados pelos inimigos, arrumaram seus
bens nas ubá e, diante dos olhos destes, desceram, uma tarde,
rio abaixo. Durante a noite , contudo, voltaram sorrateiramente, remando o lriri acima, tão depressa quanto podiam. Quando o dia clareou, já estavam muito acima de suas aldeias abandonadas. Entraram no rio Curuá e se estabeleceram no Gorgulho do Barbado (por volta de 1885); nunca puderam flX.ar-se
no Iriri acima da foz do Curuá, por causa dos Kaiapó."
Os Adjz' ka.iJlonJ.rzn, isto é, os 'selvagens vermelhos" (Açuriny) têm este nome devido ao costume de cobrirem o corpo to. do com urucum. Pôr terem aparecido apenas por volta de 1895,
nunca tendo passado para o lado oeste do Xingú, são conhecidos apenas de nome pelos Sipáia.
Um~ tribo antigamente poderosa, hoje desaparecida, era a
· dos Pjapqi, os Peopai do Príncipe Adalberto da Prússia. Ne~
nhum de meus informantes já os tinha visto pessoalmente, mas
sabiam muito bem como eram: tinham o septo nasal perfurado, e uma tatuagem largà e preta corria de orelha a orelha, passando pela boca. Como armas usavam lanças, com pontas de
taquara de quatro dedos de largura; traziam.cocares de pena de
arara na cabeça, e eram considerados os inventores das grandes
· trompas com a forma de um funil de madeira (part tadada);
como me foi dito, cada Pi.apai levava sempre uma destas consigo. Não conheço o signifícado do nome que os Sipáia davam a
esta tribo. Talvez habitassem originalmente na região do Jamaxin, de onde avançaram para leste, até o baixo Curuá e penetrando no trecho seguinte do ·médio lriri; os lugares em que
apareciam ainda me foram mostrados. Eles chamavam os Sipáia
da margem, pedindo objetos de ferro; quando os recebiam, ma, tavam os doad.ores. Certa vez, deixaram algumas mulheres sozinhas num banco de areia no rio, ficando de tocaia. Quando
os Sipáia c_h egaram de canoa, vendo só as mulheres, encosta-

* Zetd{3ai no original, provavelmente erro de revisão (N. dÔ R.)
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ram e travaram contato com elas. As mulheres Piapai ~mos
trar~ muito amáveis; porém, atacaram, de repente, os Sipáia,
segurando-os pelos cabelos, até que seus homens saíram da
emboscada e os mataram.
A EXPEDIÇÃO CONTRA
OS PIAPAI
- -

..

Sobre uma romântica expedição guerreira dos Sipáia contra
esta tribo, a tradição conta assim:
"KumãiJlári tinha ordenado aos Sipáia que lhe trouxessem
um prisioneiro. Apesar da lei de castidade, um ~os guerreiros,
na noite antes da expedição, deitou-se na rede JUnto com sua
mulher sem entretanto consumar o coito. Na manhã segtiinte
os SipÍia partiram, e cercaram ~ aldeia dos Piapqi. De ~~it~,
aquele guerreiro esgueirou-se para dentro da casa dos 1n1m1gos, cortou as cordas dos seus arcos e partiu imperce~tivelmen
te suas flechas. Nisto, viu um homem Pjapgi a dormir na rede,
e pensou : "Vou capturar este como semémbja! Então, se retirou; mais tarde, o Pja,pqi, por acaso, trocou de rede com a sua
...
mulher.
Estava ainda escuro quando os Sipáia atacaram. O guerreir~
se atirou contra a rede que marcara, mas apanhou a mulher. A1
o Pjapqi acordou, arrancou sua lança do teto e atravessou a coxa do Sipáia com ela. Quando ia dar a segunda lançada, un1 outro Sipáia o pegou por trás, subjugando-o e amarrando-o. A~ o
irmão mais velho do ferido chegou, e .perguntou como aquilo
tinha acontecido · este então confessou que tinha transgredido
a lei de castidad~. Neste meio tempo, a maior parte dos Piapai
tinha conseguido fugir, e os Sipáia tiveram que se retirar. O f~
rido, que sangrava muito , pediu a seú irmão que o matasse, pois
não podia andar e não alcançaria a aldeia. Seu irmão, porém,
recusou-se a isto e o carregou a muito custo para dentro do
mato. Os outros Sipáia empreenderam a retirada, com os Piapqi
em seu encalço. Quando aqueles constataram que não podiam
carregar seu prisioneiro Pf..a.pqi, e que se.riam obrigados a entregá-lo a ~us perseguidores, mataram-no. Entrementes, ? irmão
do ferido escondera-o em lugar seguro no mato, e foi buscar
água num ouriço de castanha. Quando voltou, o ferido tinha
perdido quase todo o sangue. Mas seu irmão decidiu só enterrálo quando estivesse completamente morto. Deu-lhe um pouco
de água para beber, e com isto o ferido voltou a si pedindo
mais água. Seu irmão, porém, não lhe deu mais, pois ele teria
morrido. Distanciou-se um pouco e fez fogo. Depois aqueceu
água num ouriço de castanha, e procurou uma casca d~ árvore,
com a qual os Sipáia tratam ferimentos. Lavou a ferida com
água morna, deu ao enfermo uma cocção .de casca para beber,
colocou casca macerada sobre a ferida e amarrou esta com
embira. Cavou um buraco no chão, enchendo-o com folhas de
palmeira, e acamou o ferido.
Quando os Sipáia retornaram, o pajé perguntou o que havia
acontecido aos dois, e lhe responderam que teriam ficado para
trás. Então ele se deitou e viu, num sonho, que ambos ainda estavam vivos. O pajé então disse aos guerreiros que fossem procurar os dois, mas nenhum teve a coragem de fazê-lo, com medo dos Pi.apqi. Os Pjapai, entretanto, tinham voltado da perseguição aos Sipáia, queimado eles mesmos sua aldeia e mudado
para um local mais distante. Quando o Sipáia que cuidava do
irmão ferido no mato, notou a partida dos Pjppgi, foi ao local
onde existira a aldeia; e lá .e ncontrou ainda um pote de barro.
Nele cozinhou os produtos da roça dos Pjapqi para o ferido,
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cujo estado melhorava lentamente. A expedição tinha-se realizado no começo do verão; agora era quase inverno, e o doente
ainda nao podia andar. Por fim, ele se arrastou com muita dificuldade por algumas centenas de passos; ali deitou-se outra vez,
e seu irmao lhe fez um tapiri e uma cama. Depois de alguns
dias, conseguiu novamente se arrastar mais um trecho. Então,
descansaram junto a um pequeno córrego. Neste meio tempo,
o pajé na aldeia viu em sonho que os dois ainda estavam vivos,
e aí finalmente um primo dos irmãos e mais dois homens se
prontificaram a procurá-los. O pajé lhes disse ·que buscassem os
desaparecidos entre a antiga aldeia dos Pjapqi e o rio. Os três
Sipáia chegaram à aldeia incendiada e examinaram os arredores. Aí encontraram os tapiris dos dois, e seguiram sua pista.
Chegaram ao córrego e viram os vestígios recentes na margem.
Quando o irmão do ferido ouviu as vozes, pensou que fossem
os Pjapqi, e que tudo estava perdido. Escondeu o ferido numa
moita de ubim, e tomou posição atrás de uma árvore, para aba·
ter pelo menos um dos seus inimigos, antes que o matassem a
bordunadas. Aí reconheceu seus parentes, e os chamou. Saudaram-se, e transportaram confortavelmente o doente para a
aldeia."
Não sei quase nada sobre os TaiJlakurá, tribo inimiga. Dizem que, em tempos passados, esses índios apareciam de vez
em quando na foz do Riozinho, no Iriri, onde roubavam crian~as aos Sipáia. Como nunca nenhum dos prisioneiros vqltou, o,s
Sipáia concluíram que tinham sido comidos pelos TaiJlakura.
No século 18 uma tribo dos TaiJlakurá é citada na região do
Tapajós. O nome significa, na Língua Geral, as jarreteiras que
os índios usam nas pernas.
As tribos que enumero a seguir estão hoje completamente
desaparecidas e são mais ou menos lendárias. Os Tukamamªi
url11Jlu lf;u, isto é, os "Kaiapó grandes", eram uma tribo de gigantes. Eram mais altos que os cristãos mais altos. Usavam o
cabelo comprido, não tinham furo no lábio, e nao usavam arco· sua única arma era uma possante borduna. Eram sujos e repu~antes, e tinham o corpo todo, até o rosto, cheio de grandes carrapatos. Dormiam no chão, sobre penas de mutum e
jacu~

A GUERRA CONTRA
OS TUKAMAMAI URA iJIUiJIU
"Uma vez, quando os Tu kamamªi urãiJlyiJly guerreavam
com os Sipáia, três deles não se colocaram de emboscada, mas
sentaram-se no meio do caminho, e deixaram passar as pessoas
que vinham da roça. Estas tiveram ...medo, mas os selvagens enfiaram a cabeça entre as mãos e os Sipáia passaram, e entraram
em sua ubá .. Quando tinham embarcado, os selvagens correram
e abateram com uma única pancada todos os tripulantes da
ubá, de uma só vez. Aí KumãiJJári mandou dizer aos Sipáia,
por intermédio de seu pajé, que perseguissem os !nimigos sem
demora, pois eles os venc~riam. Assim fizeram os Sipáia. Assaltaram os Tukamamgi urãl/luiJJ~. e mataram tantos, que os mortos formavam um grande ms>nte. Só uma mulher fugiu. Depois
KumaiJlári mandou que os Sipáia cozinhassem e comessem da
carne dos inimigos mortos: Cozinharam uma grande panela
cheia de carne , mas tiveram nojo de comê-la. Para KumãiJlári, o
pajé mandou colocar uma pan~la cheia sobre as rochas do rio,
e cobrir com uma esteira. Os Sipáia executaram sua ordem, e
na manhã seguinte KumaiJlári tinha comido tudo.
Em contraste com esta tribo de gigantes, existe o povo anão

dos Kjanasfdgi, de kjana sz!f = pequeno periquito (/da/= ·pron.
pess., 3~ pessoa pl., e /-z/ = sufixo do plural). Estes são tão pequenos, que carregam seus filhos consigo em cabaças. Sua áldeia é uma casa grande e alta. Possuem grandes plantações de
banana, batata e cana de açúcar. De farinha de mandioca só comem a espécie chamada "farinha branca,,. Para produzi-la, ralam a mandioca sobre pedras e espremem a massa com pesos
de pedra. Dormem em redes, e usam arcos e flecha. No mato,
são extremamente ágeis e perigosos. Os Sipáia pensavam que
fosse fácil cercar sua aldeia e prendê-los todos, mas, quando
tentaram, foram rechaçados pelos Kjanasfdªi, com muitas baixas fatais.
·Os Napasá uraiJ;uiJ;u (napasá = queixo, urOl/lul/lu = grande)
se destacam pelo queixo, s~iente um palmo. De noite penduram« com o queixo numa viga transversal em sua casa, e dormem nesta posição. É possível que toda esta estória seja troça
aos Suyá do Alto Xingú e seus enormes discos labiais.

Os Dusadai (dusá = tatu) moravam no Sul. Habitavam buracos na terra. Ativaram suas flechas nos passantes e corriam de
volta para seus buracos. Dizem que os Kuruáia já lutaram com
eles; os Dusadai, porém, estão em luta principalmente com os
Kaiapó.
Os Mberai eram uma tribo que veio, em tempos muito remotos, do Norte. No lugar em que suas hordas atravessaram o
Rio Iriri, erigiram os montes de pedras que ainda hoje podem
ser vistos em diversos pontos, sobre as lages no leito do rio. Esta tribo aniquilou-se a si mesma devido à sua inabilidade. Quando um deles entrava no rio, pisava infalivelmente numa arraia e
levava uma ferroada, da qual morria. Ou, quand.o trepavam nas
árvores para colh~r frutos, invariavelmente caiam e morriam da
queda. O Sipáia Joaquim Velho, acreditava, entretanto, que os
klbér([i eram os antepassados dos Kuruáia (talvez porque estes
também pretendem ter vindo do Norte), coisa que Mawaré ·
decididamente contestou .

....
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