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OS ÍNDIOS URUBUS

Ciclo Anual das Atividades de Subsistência
de uma Tribo da Floresta Tropical
por
DARCY RIBEIRO

O primeiro estudo etnológico dos índios Urubus foi
apresentado ao XXV Congresso Internacional de Americanistas, err1 1932, através de uma memória de Raimundo
Lopes ( 1) em que expunha suas observações efetuadas
dois anos antes junto àquela tribo. Então, êstes índios
contavam apenas dois anos de convívio pacífico com a
civilização e ainda não tinham sido visitados em suas
aldeias. Nestas circunstâncias as observações de Raimundo
Lopes se limitaram ao que era possível estudar com os
índios que visitavam os acampamentos de pacificação do
Serviço de Proteção aos Índios.
·
Voltamos a tratar desta mesma tribo nêste XXXI
Congresso Internacional de Americanistas com o propósito de noticiar um amplo programa de pesquisas e documentação etnológicas que está sendo levado a cabo
junto dela pela Secção de Estudos do Serviço de Proteção
aos Índios e de apresentar um quadro geral do seu ciclo
anual de atividades ligadas à luta pela subsistência.
Os índios Urubus constituem a última tribo ainda
relativamente numerosa representativa da cultura dos
grupos Tupí que ocupavam a costa brasileira por ocasião
da descoberta e que mais influiram na formação do povo
brasileiro. Um estudo aprofundado de sua cultura poderá
Raimundo Lopes " Os Tupis do Gurupy" - Actas del XXV° Congreso
Internacional de Americanistas, La P lata 1932, I, Buenos Aires, 1934, pgs. 139-171 .
( 1)
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contribuir, por isto mesmo, para uma compreensão mais
acurada de uma das matrizes fundamentais da sociedade
brasileira.
Êste é o propósito da pesquisa em curso que visa
estudar exaustivamente aquêle grupo e documentar através
do filme, da fotografia e de gravações sonoras, os aspectos
de sua vida susceptíveis dêstes tipos de registro.
Ao lado dêstes propósitos pretendemos focalizar especialmente o processo de aculturação e assimilação dos
índios Urubus e os problemas por êles suscitados, num
esforço de procurar novas e melhores farmas de ação para
a atividade assistencial do S.P.I ..
Para levar à prática êste programa, dividimos a pesquisa de campo em três etapas combinadas de modo
a cobrir, sucessivamente, os doze mêses do ano, a fim
de observar as variantes do comportamento nas várias
estações. A primeira etapa no campo teve início ern Dezembro de 1949 e se prolongou até Março de 1950. Nesta
viagem fizemo-nos acompanhar pelo lingüista Max Boudin
encarregado de levantar e descrever a língua dos índios
Urubus e pelo cinematografista Heinz Foerthmann, incumbido dos serviços de documentação ( 2). A segunda viagem,
cobriu os mêses de Agôsto a Novembro de 1951. Nesta,
participou um estudante de Oxford, Francis Huxley, que,
a pedido da Escola de Sociologia e Política de S. Paulo,
nos acompanhou com o propósito de colher material para
uma tese de doutoramento.
O terceiro e último período de trabalho de campo
deverá realizar-se futuramente, cobrindo o período de
Abril a Agôsto que falta para completar o ciclo anual.
Os índios Urubus falam um dialeto tupí do grupo
HÊ, ou seja, dos que assim pronunciam a primeira pessoa
pronominal. Segundo Curt Nimuendajú êste grupo compreende além dos Urubus, os Tenetehara, os Amanayé,
os Turiwara, os Anambé e os Oiampí. Tôdas estas tribos,
com exceção desta última que se deslocou do Xingu para
( 2)

D arcy Ribei!·o - "A.t.ividades Científicas da Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos Indios". - Sociologia, vol. XIII, n.º 4, São Paulo, Outubro
de 1951.
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o Oiapoque, têm seus territórios entre os vales do Toca11tins
e Pindaré onde formavam um bloco de povos Tupí. Destas
várias tribos, os Turiwara são os que mais se aproximam
lingüisticamente dos Urubus. Curt Nimuendajú sugere
mesmo a possibilidade de que ''constituam divisões locais
de um único povo" ( 3) .
Vivem na orla oriental da floresta amazônica que
se projeta para o Estado do Maranhão entre os rios Gurupí, a oeste; Turiassú, a este, o igarapé Jararaca ao
sul e o Gurupiuna e Parauá, respectivamente, afluentes
do Gurupí e do Tt1riassú, ao norte. Dentro dêste vasto
território estão distribuidos em vinte e cinco grupos
locais que variam de quinze a sessenta pessoas, localizadas
invariàvelmente junto de pequenos cursos d'água que
nascendo na Serra do Tiracambú correm para aquêles
•
rios.
Esta localização interior, longe dos grandes rios,
deve ter sido o resultado de processos de competição
ecológica com outros grupos e com os civilizados. Hoje,
porém, ela é de eleição dos índios Urubus que não sabendo
construir eJUbarcações, nem tendo técnicas de pesca aplicáveis aos grandes rios, não poderiam vi ver à margem
dêles.
A história recordada dêstes índios indica que êles
começaram a transpôr o ~Gurupí para seu território atual,
acossados por estratores de produtos florestais, na segunda
metade do século passado. Uma genealogia de mil e
duzentos nomes com os respectivos lugares de nascimento
e morte que nos foi ditada por um índio Urubu permite
a reconstrução, passo-a-passo, desta migração do Acará
ao Capim, daí ao Guamá, em seguida, ao Coracy, afluente
da margem esquerda do Gurupí, depois ao Gurupiuna,
já na margem direita, onde hoje se encontram.
Êstes dados são confirmados por referências bibliográficas como Gustavo Dodt ( 4) que subiu o Gurupí em
( 3)

Curt Nimuendajú - "The Turiwara and Aruã" in Handbook of South
American I ndians - vol. III, Washington, 1948, pg. 193.
( 4 ) Gustavo Dodt Descripção dos Rios Paranahyba e Gurupy - Col. Brasiliana, vol. 138 S. Paulo, 1939.
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1872 e se refere aos índios Urubus como tribo isolada
que vivia no lado paraense, entre as nascentes do Coracy
e do Piriá, transpondo às vêzes o Gurupí, mas raramente
disparando flechas sôbre viajantes ou casas. Arrojado
Lisboa ( 6) que subiu o Gurupí em 1895 descreve-os vivendo no lado maranhense e já como o flagelo da região
por seus ataques que ameaçavam desalojar tôda a população civilizada do vale.
Estas lutas prosseguiram até 1928 quando foram
pacificados pelo Serviço de Proteção aos Índios. Desde
então têm vivido em paz, mas isolados, só tendo contatos raros e circunstanciais com civilizados através do
pessoal dos Postos Pedro Dantas e Felipe Camarão do
S.P.I ..
Os índios Urubus contam, pois, cêrca de,. 25 anos de
convívio pacífico com civilizados que já lhes custaram
mais da metade da população, vitimada por doenças como
a gripe, o sarampo, a coqueluche e outras que desconheciam antes. Mas, excetuando-se os efeitos dissociativos
da depopulação e certos sintomas de traumatização de
alguns aspectos da cultura, êles conservam, no essencial,
o sistema adaptativo tribal, ou seja, as técnicas e o saber
tradicional através dos quais se relacionam com a natureza para tirar dela os artigos de que necessitam e cujo
estudo é objeto desta comunicação.
O território tribal é coberto pela floresta típica das
terras firmes da Amazônia, formada de árvores muito
altas, mas geralrnente finas, pouco espaçadas, relativamente
pobres de cipós, lianas e da vegetação rasteira e espinhosa que tanto dificulta a marcha nas matas de terra
alagadiça.
·
O sistema de irrigação desta região sofre tamanha
variação estacional que numa mesma área se pode sofrer
sêde no verão, quando todos os cursos d'água estão coalhados ou secos e defrontar-se com imensas dificuldades de
travessia no período das enchentes quando igarapés,
l:vfiguel Arrojado Lisboa - O Rio Gurupy e suas Minas de Ouro n ." 7 do S erv. F om. Prod. l\.1ineral, Rio, 1935.
( 5)

Boi.
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antes apenas perce1)tíveis, enchem de tal modo que se
torna ·possível navegar por êles.
É uma região pobre de caça. Pode-se andar grandes
extensões, até mesmo dias sem surpreender uma só peça
de grande porte como antas, veados, porcos do inato ou
onças. r\s grandes aves como o mutum são também
raras ; as menores, vivendo acima da cobertura verde,
nas copas das árvores onde amadurecem os frutos de
que se alimentam, raramente se fazem notar. Quase só
ao amanhecer e ao anoitecer se impõe a presença da fauna
pelos côros dos bandos de macacos, principaln1ente guariba, e pelo canto de certas aves.
A cultura dos índios Urubus é, em grande parte,
uma adaptação especializada à vida nesta mata. A própria auto-designação tribal - KAAPOR (moradores da
mata, silvícolas) talvez denuncie mais sua íntima identificação com a floresta que o sentido de uma oposição
à gente que vive à margem dos rios ou nos cerrados. O
certo é que a mata se inscreve em sua mitologia como
um dos temas mais constantes e mais elaborados. Um
dos feitos 1nais relevantes atribuído ao seu herói-civilizador foi a criação da floresta. De certas árvores foram
feitos os homens das várias nações e suas diferentes características são explicadas pelas diferenças de qualidades
das madeiras de que provieram : os brancos e êles próprios de madeiras fortes, seus inimigos, Guajá, de madeira frouxa. Uma árvore transmudada em mulher foi
a mãe do segundo personagem mitológico em importância,
exatamente aquêle que vincula o criador a seu povo, os
KAAPOR, por um interêsse mais vivo pelo seu destino.
:8, ainda, pelas árvores que o criador fala à sua criação
na alegoria que explica a perda da imortalidade.
Para sobreviver na mata os índios Urubus tiveram
de recriá-la mentalmente, dar nomes às coisas, atribuir-lhes sentido, encontrar-lhes utilid~de. De tôda a infinidade de espécies que compõem a floresta amazônica êles
selecionaram umas quantas como os frutos alimentícios,
as matérias primas de seus artefatos, compreendendo desde
madeiras para construir o arcabouço das casas ou simples
J
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arcos, até cipós e enviras para amarrar e tecer, fôlhas e
palmas para embalar ou trançar, resinas e latex para
colar, fazer fôgo ou defumar, e, ainda, tintas, venenos,
e muitos outros. Procurando relacionar somente as mais
importantes, aquelas sem as quais sua vida não poderia
permanecer tal qual é, identificamos mais de cincoenta
plantas (vide relação). E aí não está incluída a farmacopéia tribal, pois somente esta compreende sessenta e
sete mezinhas diferentes que são pelo menos seu consôlo
para todos os males físicos que os afligem. E não é tudo,
muitas outras espécies se impuzeram à sua atenção por
razões diferentes como as plantas utilizadas na alimentação dos animais que caçam, as madeiras mais e menos
apropriadas para queimar, armar abrigos provisórios e
inúmeros outros usos, além daquelas que foram integradas
em sua mitologia.
A mesma elaboração mental foi realizada em relação
à fauna, esta ta mbém foi catalogada, recebeu nomes e
significados. Elegeram algumas espécies para comer, cercaram outras de restrições e ainda proibiram completamente a utilização alimentar da maioria . Têm um profundo conhecimento dos hábitos não só das espécies de
que se utilizam na alimentação ou para fabricação de
adornos e artefatos, mas de quase tôda a fauna regional.
Esta representação mental do ambiente que além do
revestimento florístico e da fauna compreende as várias
classes de terras e pedras que têm importância em sua
vida, é a ciência, o saber tradicional dos índios Urubus
que os guia na luta diária pela sobrevivência.
Suas aldeias são pequenas clareiras abertas na mata
imensa, cuja conservação exige vigilância e trabalho constante, pois, em poucos dias, sobretudo na estação de
chuvas, tôda a área duramente conquistada à floresta,
pode encher-se de mato. Cada aldeia conta com uma
roça madura d e que se está servindo no momento, uma
capoeira nova onde ainda conta com alguma mandioca
de replanta, capoeiras velhas onde vão frequentemente
colher certos produtos alí plantados e uma roça nova,
>r
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mais distante, para onde a aldeia deverá transferir-se
mais tarde. Estas mudanças se dão mais ou menos de
cinco em cinco anos e na escoll1a da área de mata a derrubar se pondera sempre a conveniência do lugar para
localização da aldeia : a existência de fontes da água
mais ou menos permanentes, ser lugar não muito atacado
por insetos e haver largas faixas de mata apropriadas
para lavoura que permitam permanecer alguns anos no
mesmo sítio. Encontramos velhas capoeiras contíguas de
tão grande extensão que, segundo nossos cálculos foram
ocupadas pelos índios cêrca de 15 anos. Vários fatôres
ct1lturais, independentemente dos ecológicos influenciam
nestas ipudanças.
A distribuição das aldeias é arbitrária, algumas são
vizinhas embora vivan1 independentes, outras distam
yinte e até cincoenta quilômetros das mais próximas.
Embora não haja qualquer idéia de propriedade sôbre o
território tribal ou de divisão do mesmo entre os vários
grupos locais, cada aldeia, na prática, cobre uma certa
área em SUfLS atividades de caça, coleta e pesca, de modo
que raramente os caçadores de grupos locais diferentes
se encontram na mata. Esta divisão natural do território tribal foi possibilitada pela sua extensão e imposta
pela necessidade que enfrenta cada grupo de conhecer
exaustivamente sua área para que as atividades econômicas sejam produtivas. Assim, cada índio conhece detalhadamente, numa larga extensão em volta de sua aldeia,
todos os igarapés, aguadas permanentes frequentadas pelas
caças, poços rnais piscosos, concentrações de certas plantas
como os açaizais, bacabais ou mes1no árvores isoladas de
cujos frutos se servem êles próprios ou são procurados
pelas caças. A troca informal de observ·ações sôbre esta
área constitui um dos principais temas das conversas
noturnas dos homens. l\!Iantêm, dêsse modo, um contrôle permanente sôbre a área de atividade, percebendo
cada ocorrência que possa oferecer interêsse: uma árvore
que enflorou e está sendo procurada por certos pássaros,
um poço que baixou o suficiente para uma tinguijada,
ou um barreiro que está sendo frequentado pelas caças.
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A extensão desta área de atividades varia naturalmente com o número de pessoas que integram o grupo
local, uma vez que mais gente exige e permite a cobertura de rr1aior área. Como não há qualquer pressão demográfica externa ou interna em jôgo, suas dimensões são
limitadas principalmente pela possibilidade de satisfazer
as necessidades do grupo e a praticabilidade de cobrí-la.
Em geral não excedem em suas andanças uma distância
maior do que podem percorrer de volta carregando a
caça, os peixes e os frutos em um dia de marcha. Em
certos períodos do ano é frequente a realização destas
a11danças em grupos familiais que passam na mata dias
e até sen1ahas, caçando, pescando .,e colhendo frutos para
consumí-los alí mesmo, só regressando quando acaba
o estoque de farinha que levaram. Então percorrem áreas
muito maiores.
r

I

Para o exame do ciclo anual de atividades de subsistência dos índios Urubus contamos com dados de observação direta que cobrem os mêses de Setembro a Março,
faltando cobrir o período de Abril a Agôsto sôbre o qual
somente contamos com informações indiretas.
Na região habitada por êstes índios se pode distinguir
quatr9 períodos do ano, funcionalmente importantes, conforme demonstra o diagrama. Um período de chuvas
que vai de Fevereiro a ].\([aio, em que os aguaceiros caem
diàriamente e muitas vêzes se emendam por semanas a
fio com poucas horas de interrupção. Nêstes mêses tôda
a mata está encharcada d'água e as enchentes, o frio e
a umidade obrigam os índios a permanecerem mais tempo
em casa, junto aos braseiros.
Segue-se o tempo das enchentes que, começando em
Maio se prolongam até Agôsto, avolumando os igarapés,
inundando os baixios e, por firo, ilhando os índios nos
tesos de suas aldeias. Para onde quer que se movam
deparam com verdadeiros caudais a transpor, exigindo a
construção de pinguelas ou pontes de cipós para o transporte de qualquer carga.

-
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Em Setembro os igarapés começam a baixar e em
pouco tempo perdem tôda a água, reduzindo-se a pequenos cursos d'água. É o estio ou vazante que se prolonga até Novembro.
Chega então a sêca, os igarapés já muito reduzidos
vão secando e mesmo rios como o Turiassú e o Maracassumé, em seus altos cursos, começam a coalhar formando poções isolados. No fim dêste período as aguadas
de que se servem as aldeias escasseiam tanto que mal
dão para pubar a mandioca e se tornam tão pestilentas
que muitas vêzes os índios se vêm obrigados a cavar
poços no leito sêco à procura de água melhor para beber.
Só com as primeiras enchurradas de Fevereiro lava-se esta
água impregnada de mandioca fermentada e dos venenos
usados nas tinguij adas.
COLETA DE FRUTOS

A maioria dos frutos que têm importância alimentar
para os índios Urubus amadurecem de Janeiro a Abril .
.Na realidade é só nêste período que a floresta amazónica se apresenta dadivosa como nas descrições clássicas.
De passo-a-passo encontram-se enormes árvores cobertas
dos frutos mais variados como o caju, o bacurí, a maçaranduba, o piquiá, o cacau, o genipapo, o cutíti, 9s côcos
mucajá e outros. Um pouco mais tarde amadurecem o
cupuassú, o jaracatiá que prolongam pobremente a estação
das frutas (gráfico I e relação nominal).
Em todos os outros mêses a mata é extremamente
po12_re de frutos, só se encontram algumas raras espécies
e tôdas de pequena importância alimentar como o guajará, o bacurí-panam e o jatobá. Mas exatamente nêste
período a mata fornece duas variedades de côcos que
são dos mais importantes produtos alimentícios : o açaí
e a bacaba que os índios consomem em grande quantidade em forma de maceração, geralmente em mistura
com farinha.
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PESCARIA

O período do ano em que a pesca é mais produtiva
e tem importância alimentar para os índios Urubus, vai
de Setembro a Abril (gráfico II). Nos meses restantes
os rios e igarapés estão demasiado cheios e com as águas
muito turvas para que se possa pescar com as técnicas
que conhecem.
Com a vazante começam as pescarias ; a partir de
Setembro os índios estão sempre atentos para os poções
a fim de verificar quando chega o tempo propício para
uma tinguij ada coletiva. Para isto tôda a aldeia se desloca para junto do poço, colhem na mata os mais fortes
timbós-de-cipó, vedam os pontos de escoamento com barragens de palmas trançadas e começam a esmagar as
raízes ictiotóxicas. Inicia-se, assim, a estação das pescarias coletivas cada uma das quais rende enormes quantidades de peixe de tôdas as variedade~ que êles conservam uma ou duas semanas no moquém sempre aceso.
Estas reservas de peixes têm importância vital porque
exatamente nêste período os homens se ocupam na derrubada de novas clareiras na ma ta para os roçados e vêm
meses de penúria de alimentos protéicos.
À medida que os principais poços accessíveis vão
sendo esgotados passam aos menores em que usam o
timbó-sacaca, cultivado em suas roças. Finalmente, lá
para Dezembro, as mulheres e crianças é que se ocupam
das pescarias já pouco rendosas, usando o cunambi,
também cultivado, em todos os remanços dos igarapés
mais próximos, sempre que falta alimento animal para
dar gôsto à farinl1a. Em Janeiro, finalmente, mesmo
êstes poços estão quase esgotados, mas resta, ainda, o
recurso de esgotar a água dos poços já explorados para
colher os peixes que escaparam ou aquelas espécies que
vivendo no lôdo são mais difíceis de apanhar.
Em Fevereiro volta a fartura de peixe com a piracema quando correm ~s primeiras enchurradas grandes
pelas quais os igarapés retomam o fluxo permanente.

•
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Nesta ocasião pescam com flechas os grandes peixes de
escama como o dourado, o tucunaré, o pacu e outros
que sobem os igarapés com o lombo à vista, para a desova.
Durante algum tempo mais, até fins de Abril, enquanto
as águas se mantêm limpas é produtiva a pescaria de
flechas, daí por diante, esta mesma vai reduzindo-se até
tornar-se impraticável com a chegada da estação das
chuvas.
CAÇADAS

A caça obedece também a um ciclo estacional, senão
tão rigidamente diferenciado, pelo menos muito pronunciado quanto à sua produtividade. Embora por motivos
diversos, o ciclo de caça corresponde aproximadamente
ao da pesca.
A caça começa a ser mais rendosa em Setembro,
com a vazante, porque, desde então, se conta com lugares
mais ou menos marcados na extensão da mata onde encontrá-la: as aguadas. E à medida que a vazante avança
e rareiam as aguadas permanentes, ela vai se tornando
mais fácil. É a primeira estação da caça de espera que
se baseia no hábito que os animais têm de beber quase
sempre nos mesmos pontos. Uma vez descobertos êstes
bebedouros que se denunciam aos olhos do índio pelos
menores indícios, basta esperar que a anta, o veado ou
que animal seja, venha dessedentar-se.
Com as fortes bátegas de chuva que caem em Dezembro torna-se possível a caça por rastejamento, porque
no terreno amolecido, as pegadas se imprimem mais
fortemente, podendo ser seguidas com segurança em longas distâncias. Estas mesmas chuvas, porém, têm um
efeito mais profundo sôbre as caçadas, de um lado, porque
vêm permitir o amadurecimento das frutas preferidas pela
caça e, do outro, porque marcam o início da estação de
chuvas que torna impraticável a espera nas aguadas,
porquanto tôda a · mata vai aos poucos se inundando.
Começa, então, o período de espera nas fruteiras
que é tão produtivo quanto o das aguadas e se prolonga
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até Abril. Daí por diante vão escasseando cada vez mais
os alimentos de origem animal, pois, as pescarias tornam-se impraticáveis e as caçadas são extremamente
dificultadas pela enchente dos rios que estorva a marcha
e pela falta de qualquer ponto de referência que permita
encontrar os animais dispersos pela mata.
Raramente usam armadilhas, preferindo esperar a
caça em pessôa no lugar onde julgam que ela possa surgir.
Embora crierr1 grande número de cachorros, pràticamente
êles só lhes prestam serviços na procura de jabotis que
é mais coleta do que caça, na busca de animais feridos
que escaparam e na localização de tocas de caititus,
pacas e cotias. Quando estão no rastro de um veado,
anta ou outro animal de porte, tomam, muitas vêzes, o
cuidado de amarrá-los para evitar que espantem a caça
e seguem sozinhos, confiantes em seus próprios recursos.
A caça aos pássaros para obtenção das penas com
que fabricam seus magníficos adornos plumários constitui
atividade constante e das mais exaustivas. Com êste
objetivo estão sempre vigilantes para as árvores de cujas
flores ou frutos as espécies mais reputadas se alimentam,
a fim de apanhá-los. A importância dos adornos plumários
em certos cerimoniais, além do prestígio de que desfrutam
aquêles que possuem peças mais elaboradas, são os mo-·
tores desta atividade passarinheira que consome longos
dias de trabalho de todos os homens. Os esforços· para
obter certas espécies como owí-meên, uma cotinga (Cotinga cayana, L.) em que predomina o azul-claro, usada
em diversos adornos, são responsáveis pelo maior número
de acidentes que constatamos. Soubemos de alguns casos
fatais e conhecemos dois homens inutilizados por quedas
de árvores, ocorridas nesta busca de penas raras.
LAVOUR A

A derrubada da mata para o cultivo constitui a
tarefa mais extenuante que enfrentam os índios Urubus,
agravada ainda pela circunstância de que se processa de
Setembro a Novembro, quando apenas começam a sair
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da quadra de maior penúria alimentar. It também a
atividade de rendimento menos imediato, uma vez que
só dará frutos u.m ano após o plantio. Mas, por outro
lado, tem a importância excepcional de constituir sua
única reserva de alimentos disponível em qualquer tempo.
Os índios Urubus cultivam vinte e oito plantas diferentes (vide relação), a maioria delas destinada à alimentação. Mais de 80% da área de seus roçados, entretanto,
é destinada à mandioca que constitui a base de sua alimentação. É consumida principalmente como farinha
fermentada que ingerem na forma de farofa com carne
ou peixe e de chibé, bebida que consiste simplesmente de
farinha suspensa em água. Preparam-na lavando a farinha em várias águas até que perca tôdas as partículas
lenhosas e deixando entumecer 11m pouco, sem, contudo,
dissolver-se. Sempre que possível êles temperam o chib'é
com frutas em maceração, formando um mingau. Êste
é o modo mais comum de comerem frutas, principalmente banana, bacurí e os côcos açaí e bacaba.
Além de algumas variedades de mandioca venenosa
usada no fabrico da farinha, cauim e beijus, cultivam
o aipirií e uma mandioca de raízes grandes e aquosas
(maniaká) usada para fazer um mingau adocicado por
redução do sumo ralado e coado. Entre as eiras do mandioca! cultivam batata doce e cará em quantidades ponderáveis, mas que não chegam para o consumo durante todo
o ano ( 5).
O milho é também plantado assim, mas em pequenas
quantidades. Somente o consomem ainda mole, cozido,
assado ou em mingau ; cultivam uma variedade que dá
pipocas. Em set1s roçados encontram-se, ainda, algumas
variedades de fava, amendoim, melancia, jerimum, maxixe e pimenta. Nas capoeiras frutifica o mamão, o cajú,
o ananás, a banana, e certas árvores como a cuieira e
o urucú e canas para flechas. Plantam, ainda, perto
das casas, para colher mais fàcilmente, o tabaco, cabaças,
algodão e curauá para tecelagem e cordaria cunambí e
Segundo infor1nação cultivam tambén1 o mangarito (Xanthosoma Sagittifollium).
( 5)
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timbó-sacaca para tinguijadas, contas-de-santa-maria e
uma outra variedade a que chamam auay para o fabrico
de colares e piripirioca, uma gramínea cujas raízes aro1náticas usam nos colares como preventivo de certas doenças.
Encontramos, também em suas roças algumas touceiras de cana de açúcar e, nas capoeiras, alguns limoeiros
cujas mudas e sementes os índios obtiveram antes da
pacificação, mas em tempos que ainda recordam.
A lavoura fornece aos índios Urt1bus as quantidades
mais substanciais de alimentos que consomem. Seus produtos são especialmente importantes no período de Maio
a Agôsto quando dependem quase exclusivamente dêles
por se encontrarem ilhados pelas enchentes e não contarem com suprimentos regulares de caça, pesca ou coleta.
Constitui, pois, no sistema adaptativo dos índios Urubus,
um mecanismo de estabilização das condições 'âe vida
em face das variações estacionais da floresta tropical.
A roça é o depósito da aldeia para o qual se voltam sempre
que necessário. A mandioca, seu principal produto cultivado presta-se particularmente a êste objetivo porque
não exige nenhuma técnica de preservação ou estocagem,
conserva-se na própria roça como reserva sempre disponível para transformar-se em farinha e garantir a subsistência.
ÜUT11.AS ATIVIDADES ESTACIONAIS

No ciclo anual de atividades são também remarcáveis
as quadras de festas e de expedições. As primeiras coincidem com o período de amadurecimento do cajú cultivado (Outubro a Dezembro) e selvagem (Janeiro a Março)
que fornecem o cauim preferido. Embora utilizem também a mandioca e a banana no preparo destas bebidas
fermentadas, fazem recair as cauinagens quase sempre
nêste período.
Pela mesma razão êste é o período das expedições,
tanto das antigas correrias guerreiras como das simples
expedições de pesca ou visitações de aldeia em aldeia.
Especialmente os meses de Novembro a Janeiro quando,
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terminado o preparo dos roçados, a mata ainda está
sêca, facilitando a marcha e apresentando um grande
número de aguadas e poções nos quais é quase certo encontrar farta caça e pesca.
O estudo do ciclo anual das atividades de subsistência dos índios Urubus revela grandes variações estacionais, permitindo distinguir nitidamente um período
de grande fartura que vai de Dezembro a Março quando
a mata é mais rica de frutos e as caçadas e pescarias são
mais produtivas, e um período de verdadeira penúria.
Êste se prolonga de Maio a Agôsto quando dependem
quase exclusivamente dos produtos cultivados para a
alimentação, padecendo verdadeira carência de alimentos
de origem animal.
A quadra de fartura coincide, obviamente, com o
período de festas e de atividades sociais mais intensas.
Na de penúri a o grupo local está voltado sôbre si mesmo,
são mais intensas as atividades artezanais, os homens
ficam mais tempo em casa ocupados na confecção de
adornos plumários, armas e outros artefatos.
As variações das condições de vida nêstes dois períodos são tão pronunciadas que um estudo do sistema
adaptativo dos índios Urubus baseado na observação de
um só dêles daria uma idéia completamente deformada :
'
ou uma visão quase idílica das riquesas da mata amazônica como halntat humano ou o oposto, a idéia de um
povo que padece das mais duras condições de vida, dividindo, como vimos fazer, entre vinte ou o dobro de pessoas, um pequeno peixe, socado em tanta farinha que em
cada porção mal se percebe um longínquo sabor.
A análise da sucessão temporal e das relações recíprocas das atividades de subsistência permitiu enquadrá-la
em períodos bem diferenciados, revelando tôda a relevância das variações estacionais na floresta tropical.
Dentro dêste enquadramento temporal é que o
equipamento de ação sôbre a natureza pode ser compreendido em seu verdadeiro sentido de ajustamento às
variantes estacionais, que preenche as condições de sobre-
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vivência dos índios Urubus. As diferentes técnicas de
caça, de pesca e de coleta, bem como a lavoura, devem
ser compreendidas não como alternativas cult urais livres,
mas como um verdadeiro sistema adaptativo congruentemente relacionado com as condições naturais da floresta
tropical.
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RELAÇÃO DAS PLAN'"fAS CUL1,J,rADAS
1-

2 -

3 -

4 -

5 -

l\t1andioca - M anihot ulilissinia
a) manisé, manipukú (comprida), m anipihun (preta), manit uire (branca), manitawá (amarela), manipirang (ver1nelha),
1nanimembek (mole) - tôdas venenosas, usadas para o
fabrico de farinha, cauim, e beijus.
b) maniaká - raízes muito grandes e aquosas, utilizadas para
fazer urn mingau doce pelo cozimento do sumo obtido ralando-se a mandioca e passando na peneira.
e) macaxeira - mandioca doce ou a1p1m, comem cozida ou
assada.
Batata d oce - I pomoea batatas
Distingucn1 t rês variedades denominadas :
a) itimarú
b) ititawá (amarela)
e) itipihun (preta) - conso1ne1n cozidas,, assadas ou ern rningaus.
Cará - Dioscorea sp.
a) k arapihun (preta)
b) k a.rapéu (chato)
e) k arapukú (com prida)
d) k arauhú (grande) -- consomem cozido, assado ou e1n mingau, que é a forma preferida.
l\!Iilho - Zea 1nays
Duas variedades : uma para cozinhar e assar (apenas amadurecido), outra parà pipocas.
F avas - Phaseolus sp.
Cultivam três variedades, designando-as : k amandápiuin1
(pintado), k amandápirang (vermelho), kamandáuhú (grande).

6 -

Amendoim - Arachis hypogaea
l\1anduy - secam ao sol, socam e consome1n co1n fa rinha.

7-

M
. elancia - Cucurbila citrullus
Duas variedades designadas com o koraxípihun e k oraxiuhú ;
uma amadurece no período das chuvas, outra no estio.

8 -

Abobora - Cucurbila moschata
(Iurumun)
Maxixe - Cucu1nis anguria

9 -

Carica papaia
Anacardium occidenlale

10 -

l\1amão -

11 -

Caju Cultivam uma variedade e colhem a silvestre.
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12 -

Ananás -

13 -

15 -

Pimenta - Capsium annuum
Bananas - M usa paradisiaca, m. sapientum
a) Pakohú (comprida)
b) Pakotawá (amarela)
e) Pakokatumé ( ?)
Tabaco - N icotiana tabacum

16 -

Algodão -

17 -

Curauá - A nanas sativum
Crawá, crawaowy (verde), crawapirang (vermelho), plantado
junto das casas para a utilização da fibra.

18 -

Cabaças - Lagenaria vulgaris
J amarú plantada na roça, em ramas, da casca do fruto fazem
vasilhames para carregar água. E uma variedade peqúena
para adorno.
Cuia - Crescentia cuyete
Kuirea - árvores plantadas nas proximidades da aldeia;
utilizam a casca da fruta para vasilhame.

' 14 -

19 -

Ananas sativus, pyramidalis

Gossipium sp.

20 -

U rucu - B ixa orellana
Também plantada perto da aldeia, cresce n as velhas capoeiras.

21 -

Cana para flechas - Gyneriu'm parviflorum
Caniços sem nós são plantados nas roças, crescendo nas velhas
capoeiras, donde se suprem para o fabrico das flechas.

22 -

Cunambí - I chthyothe?·a cunabi, (Mart.) (1)
As folhas socadas são utilizadas para tontear peixes em pequenos poços perto da aldeia.

23 -

Timbó-sacaca - Tephrosia toxicaria
Dêste utilizam as raízes que são altamente tóxicas podendo
ser utilizadas em poços maiores.
Contas de Santa Maria - Allamanda cathartica
Puirisá - utilizadas no fabrico de colares e outros adornos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ?)
Auay - outra variedade de contas para o mesmo uso.
Piripirioca - [(illingia sp. (Ciperáceas)
pipiriwá - pirí cujas raízes aromáticas são utilizadas para a
fabricação de colares aos quais atribuem o poder de evitar
doenças.

24 25 -

26 -

( 1)

Aubl.

Também pode ser PhyUanthus conami, Aubl. ou Cona-rni brasiliensis,
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Antes da pacificação, mas em tempos que ainda recordam,
trouxeram mudas de cana de açucar e sementes de limão das
moradias de civilizados com que estavam em guerra, para
plantar em seus roçados e capoeiras .

•••
PRINCIPAIS PRODUTOS DE COLETA
Frutas Comestiveis
1 -

Cajú -

2 -

Bacurí -

3 -

Maçaranduba -

4 -

Piquiá -

Caryocar ViUosum

5 6 -

Cacau -

Theobroma cacao

Cutíti -

L ucuma macrocarpa

7 -

Cupuassú -

Theobroma grandijlorum

8 -

J aracatiá -

J aracatia dodecaphylla

9 -

Mucajá -

Acrocomia sclerocarpa

10 -

Bacaba -

Oenocarpus bacaba

11 12 -

Aç~í

- Euterpe oleracea
Guajará - Chrysophyllum excelsum·

13 -

Bacurí-panam -

14 15 -

Ingá -

16 17 -

A nacardium giganteum
Platoria insignis

M imusops excelsa

'

'

( ?)

lngá sp.
J enipapo - Genipa americana
J atobá - Hymenaea courbaril
Castanha sapucaia - Lecythis paraensis

Cipós e E nviras

18 -

Cipó-titica - Heteropsis ajj.
Para trançar peneiras, amarrar vigas nas casas, etc.

19 -

Timbó-assu (cipó-uhú) - Philodendron imbé
Com o cipó fazem trançados, jamaxins, etc. ; usam a casca
para adornar e reforçar os arcos e outros artefatos.

20 -

Guarumá - I schnosiphon arumá.
A casca da haste é usada para trançar tipitís, peneiras, esteiras,
etc.
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21 -

E nvira branca (auang-kiway) - Xylupia grandiflora
Usada para fazer cordas rústicas, alça de jamaxim (cestos para
carregar carga).

22 -

Envira de caçador (iaxy-âmí) O mesmo uso da anterior.

23 -

Tauarí - Couratari tauary
Usam a entrecasca para enrolar cigarros.

Xylopia sp.

Folhas e Palmas
24 -

Guarumá - I schnosiphon arumá
1i a folha preferida para embalar d esde farinha no jamaxim
até para moquecas.

25 -

Uhim, palm. -

Geonoma paniculigera
P a ra cobertura das casas e embalagem , qu ando falta guarumá

26 -

Bacaba, palro. - Oenocarpus bacaba
Cobertura d a cumieira das casas, abrigos provisórios de
caça, para tran çar esteiras e aperos (jam axim rústico) para
transporte d e frutos ou caças, ou esteiras.

27 -

Açaí - palrn. - E nterpe oleracea
Cobert ura de abrigos provisórios, para trançar a peros para
t ransporte, fazer barragens em igarapés e esgotar poços para
pesca.

28 -

Inajá, pn.lm. -

M aximiliana regia

1'"'ran çar a banos e na cobertu ra da casa, ent remead o com u bim.

A strocat·y·um mumbaca

29 -

Mumbaca, pn1m. -

30 -

Marajá, palm. - B actris marajá
,i\.mbas para cmbalage1n.

M adeiras

31 -

Açaí, palm. -

E nterpe oleracea
Vigas e ripas das casas

32 -

Broca - ( ?)
E steios d as casas

33 -

Ateribá - Eschweilera sp.
Cumieira d as casas

34 -

Cedro - Cerela sp.
No fa brico de businas, tambores e caixas para guardar adornos
plumários (patuá).
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35 -

Pau d'arco - Tecoma sp.
Arcos, tacapes, estacas de cavar.

36 -

l Tirápiranga - Brosimum Paraense
Arcos e pontas de flechas

37 -

Uirápinima - Brosimum guianense
Idem.
Andirob a - Carapa gu,ianensis
Usam a sapupen1a para fazer pás ou rolos de virar farinha no
forno.
Sapucaia - Lecythis sp.
O cerne apodrece fàcilmente, deixando enormes tubos que os
índios partem ao meio para usar como cochos na casa de
farinha.
Cupiuba - Goupia sp. (Celastraceas)
Idem.
Envira - Xylopia sp.
No fabrico de pilões

38 -

39 -

40 41 -

42 43 44 45 -

46 47 -

Macuco - Licania sp.
Mão de pilão
Taquiperana - ( ?)
Idem.
Paxiuba, palm. - Iriartea exorrhiza
A raiz espinhosa é utilizada como ralo para mandioca
Taquarussu - Guadua superba
Laminas das flechas' para grande caça e guerra; buzinas e
estojos para conservação de penas caudais de arara.
Pé-de-galinha - ( ?)
E speto para assados, moquéns e engaste terminal das flechas.
Caingá - ( ?)
Intermediário que prende a lâ.mina de metal ou de bambu ao
caniço da flecha.

Resinas, latex, óleo e outros
48 49 -

Massaranduba - Mimusops excelsa
O latex é usado na confecção dos adornos plumários (placas).
Breu-preto Oraity-bik) - Protium sp.
Principal componente do cerol - pães de massa negra brilhante
feitos com breu preto, breu branco e latex de massaranduba.

•
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i\.quecidos, derretem e formam uma cola para madeira e
para prender os fios e talas que envolvem várias partes das
flechas e outros artefatos.
Breu-branco - Protium sp.
Para tochas de iluminação, como combustível para ajudar a
ascender fogo em tempo chuvoso; entra também na composição do cerol.
51 - - Almacega - Protium sp .
.Defumação contra insetos, para certas doenças e como tempero do tabaco.

50 -

52 -

Jutaicica - Hymenaea courbaril
(resina. de jatobá) - usada para vitrificar as bordas e a parte
externa das peças de cerâmica.

53 - - Copaíba - Copaijera reticulat,a
O óleo é misturado com · urucu para f9 zer uma pasta em ·que
conserva esta tinta - usada na pintura de corpo.
54 - Lacre - V ismia latijolia
r
Usada no fabrico de pães de urucu para pintura de corpo e de
artefatos.
55 - Timbó - Londiocarpus sp.
Como veneno para pescarias, durante o verão nos poços maiores.
56 - .Jenipapo - Genipa americana
O suco do fruto verde, depois de aquecido dá uma tinta negroazulada usada na pintura de corpo.
57 - J\ifacúcu - Licania sp.
A casca
. . é usada em infusão para pintar de preto o interior das
cu1as.
58 -

Caraipé - Licania scabra
A cinza das cascas é misturada ao barro para dar tempero à cerâmica.

59 -

Tucum, palm. - Astrocaryum sp.
O côco é intercalado no corpo das flechas de guerra para fazêlas assobiar quando em vôo. lJsam-no, também, no fabrico
de anéis e penduricalhos femininos.

Farmacopéia
A flora e a fauna fornecem aos índios Urubus um grande número de medicamentos ; registramos 67 diferentes, a maioria
de origem vegetal.

• • •
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APROVEI'fAivIE NTO DA FAUNA REGIONAL NA
ALIMENTAÇÃO
MAMÍFEROS

Quadrumarios
Comem apenas o guariba, o macaco preto e o coatá, êstes mesmos com algumas restrições.
Carnivoros
Comem apenas o coati, obedecendo, porérn, a uma série de restrições e cuidados mágicos. Caçam onças e maracajás a fim de
t irar as prêsas para o fabrico de colares, quando não têm filhos,
sobrinhos ou netos amamentando.
Roedores
Comem
. sem restrições a paca, a cotia e o quatipurú, não comem
a cap1vara.
Perissodactilos
Comem sem restrições a anta, a queixada e o caitit ú que são
os únicos representantes.
Ru1ninantes
Comem todos os veados, mas o vermelho (Mazama amer1:cana)
constit ui a caça mais cercada de cuidados mágico-religiosos
que prevêm desde a forma de conduzí-los através da mata, o
modo de ca rnear, de introduzir na aldeia até o preparo para
consumo.
Desdentados
Não comem nenhum e evit am matá-los. Os representantes são
a preguiça, o tatú e o tamanduá.
Marsupiais
O único representante é a mucura que êles não comem.
RÉPTEIS

Quelónios
O jabuti-branco constitui a carne preferida, sendo recomendado
como dieta para o homem em couvade e as mulheres em resguardo ou menstruação.
O jabuti-vermelho, o campinima e os quelônios aquáticos são
considerados indigestos e perigosos, especialmente para jovens
e para pessoas nas situações acima referidas.
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Saurios
Distinguem duas variedades de jacarés que designam como
branco e preto, só comem o segundo.
Batráquios
Comem apenas a gia (Leptodactyl:us sp.), mas obedecendo a
várias restrições.
AVES

Rapaces
Matam ocasionalmente gaviões para tirar as penas mas não comem nenhum dêles.
1'repadores
Come1n araras, papagaios e periquitos, com restrição apenas
quanto à forma de preparar.

Gali,náceos
Comem o mutum fava sem restrições; o p1n1ma só pode ser
comido à noite e cozido.
Os galináceos que exigem maiores cuidados para o consumo são
os jacus, que só podem ser comidos à noite e cozidos, obedecendo-se a certas prescrições.
Comem os urus sem qualquer restrição.

Ti:namijormes
Comem os inhambus com restrições quanto ao rr1odo de preparar.
Columbiformes
Comem as pombas sem qualquer restrição.

Pernaltas
Comem apenas o jacamiin que constitui aliás a ave mais cercada de cuidados m.ágico-religiosos. Não podem entrar na aldeia durante o dia, nem ser caçadas por quem tenha filhos ou
parentes próxilnos ainda sem nome.
Palmípedes
Comem os patos, sem restrições.
Pássaros
A caçada aos pássaros constitui para os índios Urubus atividade
constante e exaustiva, principalmente nos mêses de Janeiro a
Abril quando amadurece a maioria das frutas. Mas só ocasional-

XXXI CONGR. INT. DE AMERICANISTAS

153

mente se servem dêles como alimento ; o objetivo é coletar
penas para adornos. Em sua confecção utilizam penas selecionadas de 17 pássaros diferentes.

INSETOS
Formigas
Comem as tanajuras de saúva (içá) que voam de Outubro a Dezembro por ocasião da postura. Seus abdomens cheios de ovos, torrados,
constituem um petisco cobiçado especialmente por velhas e
.
crianças.

Cabas
Comem o mel das cabas, denominadas inchus.

Abelhas
Utilizam o mel das diversas espécies de abelhas da região, consumindo-o juntamente com as larvas e a samora.

PEIXES
Peixes de couro
O pintado ou surubim constitui sua maior prêsa de pesca. É
obtido nas tinguijadas coletivas em que apanham grandes quantidades dêste peixe e de bagres, j andiás, mandís que são mais
comuns. O consumo de alguns deles obedece a severas pres~
crições.

Peixes de Escama
Os grandes peixes de escama, como o dourado, o tucunaré, o
matrinchão e o pacu são pescados principalmente na piracema
com flechas. Os demais como o curimatá, acará, piranha,
traira e piau são pratos comuns em sua dieta da estação de pesca.

Peixes cascudos
Comem. os cascudos no fim da estação, quando faltam outros
peixes, esgotando os poços para tirá-los do lodo.

• • •
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ABSTRACT
'I'he author, an ethnologist of the Research Section of the Brazilian Indian Service, is working on an extensive research program
related t o the Urubu Indians, aiming at an exhaustive study of their
culture \vith documentary data through film, photographs and sound
records of the principal aspects of t ribal life which allow such registration.
Field work was divided in three four-month periods, so as to
cover successively the twelve months of the year, allowing full observation of their behavior during the various seasons. The first
stay in the field was initiated during December 1948 and extended up to March 1950. During t his trip t he author was accompanied by a linguist, Mr. M ax Boudin who had charge of the survey
and the description of the Tupi dialect spoken by the Urubu Indians,
and a cinematographer, Mr. Heinz Foerthmann, in charge of documentary services. 1"he second trip covered the months of August
to December 1951. Besides the ethnologist and the lingui~t, owing to
a requcst of t he "Escola de Sociologia e Polít ica de São P aulo" , an
Oxford student, Francis Huxley was also present, \Vith the purpose
of collecting data for a doctorate degree.
The third and last period of field work should be carried out
in the near future, during the months of M ay to August, thus completing t he whole ann ual cycle.
The Urubu Indians constitute the last relatively numerous tribe
representing the Tupi groups 'vhich occupied the Brazilian coast
during t he Discovery, and which greatly influenced the development of the Brazilian people. A deep study of their culture may contribu te, for this reason, to a better understanding of the fundamental
roots of Brazilian society.
They live on the oriental border of the Amazonian forest which
penetrates into the State of Maranhão, and have their villages located along the small water courses which come dov~1 n from the Serra
do Tiracambu and run to the rivers Gurupi, Turiassu and M aracassumé.
These Indians were pacified by the "Serviço de .P roteção aos
Índios" in 1928, but have from that time maintained a relative isolation, with .o nly intermittent and circumstantial contacts with the
civilized population. However, they preserve, in essence, the techniques and traditional knowledge with which the Tupi tribes obtained
the articles they needed from the tropical forest.
1"he analysis of the subsistence activities of the Urubu Indians in
relation to the rain and draught periods, the high and low river levels
(flood . and drain) shows that they are linked in a temporal succession.
They form a cycle in which each of the various techniques of hunting,
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fishing and collecting \Vild fruits have occasion to be used, so as tb
condition the survival of t he group, in face of seasonal variations.
ln t he annual cycle a phase of great abundance can be distinguished, reaching from December to March, during -vvhich t he appropriate activit ies alone can garantee t he survival of the group.
A phase of scarcity, which extends from May t o August, obliges the
tribe to depend principally on cultivated products. The importance
of manioc husbandry is stressed, in this adaptative system of the
Urubu Indians, as a mechanism for t he stabilization of life conditions
in relation to thc scasonal variations of t he tropical forest.
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D errubada para cultivo. Ko segundo plano a

flo re~ ta

típica das terras altas e1n que vivem os índios Urubus.
(Foto D. Ribeiro)

Í ndio Urubu Cal'l'Cgando caça atl'avés da inata.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

(Foto D.

J~ i bc iro)

