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PREFACIO

Este trabalho é produto .d e uma viagem
feita, em outubro/ n o·v embro de 1975, ,à. área
compreendida entre o Rio· Madeira, o Rio Mar.m elas e a Transamazônica., Estado do Amazonas.
A região é habitada por alguns seringueiros neobrasileiros, pela tribo dos' outrora temidos e bravios Cawahiwa-Parintintin, pacificados por Curt Nimuendajú em 1922, e pela
tribo dos Múra-Piraha.
Fico agradecido aos inúmeros amazonenses, que, na sua. humilde hospitalidade e generoisidade, me ajudaram a superar várias dificuldades. Minha gratidão maior, porém, vai,
sem dúvida, ao meu a.m igo Nunes Pereira, à .
família. Manoel Lobo, à Steve e Linda Sheldo·n ,
do S. I . L. , pelo apoio e as valiosas informações
que me ofereceram.
HISTóRIA

A origem dos Pirahã é bastante obscura
e, até agora, escasso interesse foi demonstrado
por antropólogos para conhecê-los melhor;
assim sobre o tipo de vida deles continua-se a
t~r . pouca~ informações.
'
Etnicamente eles pertencem, como subtribo, aos Múra, atualmente extintos, os quais
se espalhavam, em hordas ferozes, entre a. área
do Médio e Baixo Purus e Madeira. Contraria-
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mente à ferocidade dos Múra, que exigiu várias expedições punitiva.s, no século XVIII, os
Pirahã são mansos de natureza, inofensivos e
passivos, com hábitos pouco destacados por
uma marcada tradição e com uma estrutura
social bastante fraca. A apatia poderia .ser
explicada., talvez, como derivada de um.a
reação à hostil pen etraç.ão .d o homem branco
no seu território e como efeito secundário de·
uma mudança cultural violenta, sustentada
através de um processo negativo de aculturação.
Apesar de que pouco se conheça da antiga
história dos Múra, sendo mencionados ligeiramente por Ferreira Penna ( 1853), Orton
(1875) e Barbosa Rodrigues (1892), é interes.s.ante notar que Bates, ao visitar a região em
1849-1850, encontrou neles algumas características similares às dos atuais Pirahã, como
as habitações, ignorância da agricultura e
"repugnância ao trabalho". Um interes.s ante
relatório, referente a eles, data em torno do
an9 1921, quando o S. P. I. estabeleceu um
Posto nc Rio Maici (mais tarde desguarnecido), durante a Pacificação dos Parintintin,
e quando ·Curt Nimuendajú os visitou. Viviam,
então, uma existência nômade, não em aldeias
fixas, mas em quase improvisados abrigos rudimentares (tapiris) .. As duas antropólogas
€nviadas pelo Museu Goeldi ao Baixo Majci
em duas ocasiões ( 1973 e 1975) os encontraram em. condiçõe.s mais ou. menos idênticas,
apesa:r de terem sofrido alguma aculturação.

'

Digitalizado por Renato Nicolai (biblioteca pessoal) para a
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú (www.etnolinguistica.org)

LOCALIZAÇÃO
.Os Pirahã são uma tribo ri beirinha .de·

pescadores e caçadores seminômades, que se
mudam de lugar em lugar, ~ntre a boca do
Rio Maici e seu Cur$0 superior. Há três
anos um grupo considerável deles ocupava o
Grande Estirão, situado no Baixo Marmelos,
mas o deixaram para um ponto no Rio Maici,
situado .cerca de 30 minutas de .canoa da sua
boca, çhamado Posto Velho (Lat. 6°31.'00" S
- Longitude 61°44'15" W), aonde o s.· P. I.
construiu um posto há 54 anos. O lugar escolhido, com seus altos barrancos, não podia
se.r atingido pelas enchentes anuais e podia
permitir ·assim alguma farma de ag.r icultura
permanente, que uma família do S. I. L. achou
ser uma boa tentativa para fixá-los ao solo
(vide Fig. 1).
Durante minha permanência ali, a tribo
estava espalhada em três lugares: um grupo
permanecia numa praia, na confluência Marmelos-Maici, um outro no m encionado Posto
Velho, e um terceiro no Alto Maici/M~ici-Mi
rim, cerca de 3 ou 4 dias de motor rio acima
(vide Mapas 1 e .2).
As verdes, esmeraldinas e transparentes

águas do Rio 'Maici são muito abundantes
em peixes (tucunarés, piranhas, pirarucus,
acarás, jaraquis etc., e nos lagos, o peixe-boi)
if. .

<. ,.

e suas margens são cobertas de densa fioresta,
cuja fauna fornece · ~ índios uma grande variedade de caça e alimentos, como jabutis, mac~cos, veados, antas, porcos-do-mato, araras,
mutuns, etc.
A região dos Pirahã é banhada por dois
cursos d' água princi p~is: o Rio Maici e o Rio
Marm.elos (anteriormente ocupado por eles).
O Rlo Marmelos tem urpa populaçã,o de caboclos e neobrasileiros estabelecidos permanentemente, porém somente ao longo de seu curso
inferior, até à Latitude 6º28'00" S. Dali até à
Transamazônica não vivem mais do que três
famílias.
No Rio Maici nenhum homem branco vive,
salvo a família .de missionários do S. I. L. , que
· mo·r a entre os Pirahã há dez anos. Este Rio é
pouco e irregula.rmente freqüentado. De abril/
.maio a outubro, praticamente não tem ali movimento nenhum.; o índio pesca, nada e vive
nas ribanceiras, por semanas seguidas, sem ver
uma embarcação de neobrasileiros. De outubro
a.té à safra da castanha os transport'es são esporádicos, talvez um a cada quatro se·m anas,
ou mais. Durante a ·safra da castanha . (.dezem bto a março), o movimEnto se intensifica
bastante, assim que podem ser visto1s barcos
passar, cada três/ quatro dias. Durante a construção da Transamazônica um certo volume
de equipamentos e materiais passaram pelo
Maici.

"

Fig. 1 -

Posto Velho (Baixo Maici)
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55~
~

.

Transamazônica
.
..
Território perco rri<Jo pelos Múra-Pirahã
Estraída Manaus- Porto Velho

quando
o rio alcança seu ponto
, .
max1mo.
~m maio a.i nda chove, mas o rio
com.eça a diminuir de volume,
até chegar ao seu nível mínimo
em jun.h o.

ESTAÇÕES E CLIMA
Verão: de agosto a outubro.
Inverno:·. corresponde à época da cht1va,
com conseqüente aumento do
nível do rio, que acaba com a
. encher1te anual.
As chuvas comEçam geralmen te
e1n outubro, aumentar.a em novembro e continuam até abríl,

Junho e julho (até meado) s.ão os meses
mais frios (a friagem), acompanhados de
violentas e subitâneas quedas de t emperatura.
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De meado de julho a meado de outubro
se verifica o período mais quente ( pa.r ticularmente agosto e setembro), com máximas acima de 40ºC.
ECONOMIA DA REGIAO

Os fundamentais produtos da área são:
a castanha, a borracha e a sorva.
A safra anual da castanha corresponde ao
período máximo das chuvas (ja.n eiro 1março) .

A colheita é feita por índios e independentemE.nte, por necbrasileiros, que têm pontos
muito ativos, como o de Passa Bem. O·u tros
lugares, aonde a castanha é encontrada com
ma ~or freqüência, são: Terra Preta, Ponta
Limpa, Capoeira, Tuxáua, Fo.rtuna, que pertence tradicionalmente aos Pirahã. Uma certa
quantidade· de borracha também é colhida.
A extração da .sorva, usada na preparação do
chicles, devido ao seu baixo preço, está em
dEclínio.

NúMERO DE PIRAHA

O número total desses índios não deve superar 87 pessoas, agrupados da seguinte
maneira:
1)

10 famílias que moram, no momento, no lugar chamado Po.sto v·elhc.

2)

2 famílias que moram, no momento, na margem oposta de acima.

3)

4 família.s que moram, no mom.ento, na confluência do Maici/ Marmelos.

4)

4/ 6 famílias que moram, no momento, · ao longo do Alto Maici (média de cinco pessoas
por família) .
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pais de quatr.o r apazes e quatro moças, que n1oram no Posto Velho.

(IV e V>
(VI)

mãe e filha respectivamente. Mãe vem do cruzamento entre indivíduos das tribos Apurinã e
Diarroi.

moço solteiro, que normahne11te n1ora no Alto Maiei.

(VII)

um ir1divíduo solteiro, há pouco tem.p o abandonaido pela esposa.

(VIII)

(X>

( ~;r\
..e"'~ 1

(cerca

cerca de dez anos de idade, e.asada com (li}, de 14 anos aproximadamente.

(Ili)

(IX)

1 (III)

un1 ir1não da mulher vinda do cruzamento de índios Apurinã e Diarroi.
um moço em visita ao Posto Velho, mora no Alto Maici.

o pai do moço que mora no Alto Maici (IX>

416 --

j

Total de mulheres (incluindo as duas, mãe e filha,
mestiças de Apurinã e Diarroi):

27

Total de homens (incluindo um m estiço de Apurinã
e Diarroi) :

35

25
aproximadamente
Mais o grupo do Alto Maici (entre mulh eres e homens)
- - - -- -Número total de Pirahã existente:
87
aproximadamente

-
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Cas~do . con:

I

l:t'.!her
I.ABIGi~BIKA9I ( -:erca 20 a."'lOS

1) r:~~XI: (cerca 20 anos de

de idade)

idade). Hão tem filhos
11AIGIPOHOASI (çerca 30 anos de idade)

2) KO"OAHA (entre 35/40 anos)

.
:,:<-esposa d e ..~b agi.

Pai de Iobe (ver n27).
Te~ tITT filho (de cerca

~

Tem 2 filhos (de 5 · e · 10 a~os de idade) con
m~AHA, e 2 filhos (2 e 7 anos) de um casamento
anterior.

6

a"los de idade) de outro
casé.l.'!lento.
3) .IPOGI (cerca 35 anos de
idade)

4) ISABI (cerca de 35 anos de
idade). Irmão de Apisioi
(ver n~ 8) e de Tabi (ver
n2 6)
5) POEOI (cerca
idade)

- · 30 anos de

6) A""AI (cerca 20 a."'los de idade}.
Ir~ão de Iotaiâihoi (ver n25),

de Kabogi (ver n2 1), de
Tisahai (ver n2 9) e de
l·íaigipohoasi. (ver n2 2)

· IABISOI
.(cerca 30 a."los de idade), conhecida
,
tambem como IOGI!'
Com eles mora S'et1 pai Abagiº, de cerca 40 anos,
anteriormei1te casado com Haigipohoasi (ver n 2 2) •
Do casamento cor.: Ipogi ela teve 1 filha (de cerca
1 ano) e 1 .filho.
Ti\BIGAI (cerca 40 anos de idade) •
Do presente casame11to teve 1 filha (de cerca 5
anos de idade)

!

'

.

•

IO'l"1\I""AIHOI (cerca 25 anos d e idade)
Do caza.'!lénto nasceram: 1 .filha ( 2 anos)
1 filha ( 7 anos)
1 .filha (10 anos)
IADI (cerca 16 anos de idade)
càsou· tres vezes:
•
1 atualmente•
2 o primeiro marido f'oi morto por um neo-brasileiro.
3, o segu."ldo narido af'ogott-se, depois de ter
f'icado completamente bebado de cachaça oferecida
· ou vendida por um neo-bras{leiro. Os Pira.~a
consideram ter êle sido assasinado.
Tem urna f'ilha do casamento anterior (de cerca de 2
anos).

-

7)

KOIIIOIBISAI (cerca 24 anos

de idade)

-

IODI (cerca 21 ru1os de idade)
Do casamento nao nasceram nenhum filho.

8) APISIOI (cerca 18 anos de
idade)

RAil-IUlIDA (cerca de 17 anos de idade)
?·1estiça entre indivíduos das tribos ~\purinã e
Diarroi.
Do casamento nasceu 1 filha, Evanda, ( 1 ano de idu.<le)

9.) APADAI ( 21 anos de idade)

TIStJiAI (cerca de 26 anos de idade).
Tem u.~a filha do presente casar.tento (3 anos de idade).

Do anterior: 1 filha (cerca de 11 anos)
1 filho (cerca de 5 a."los)
10) HOAGAI"OAI (cerca de. 40 unos) • .
Irmão de Tabigni (ver nQ4), tio
de I~abi (ver ·1124)., de Iabi e
~pi~ioi (ver n94).

PI! (cerca de 16 anos.de idade)
Do casêJTlento nasceram': 1 .f'iJ.ho ( 2 anos de idade)
.
1 .filha ( nnsi:ida
<le?.el!:bro
J. ~75'

-
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em

Além das famílias acima mencionadas,
em Posto Velho moram os seguintes homens
solteiros :
1)

Dentes: geralmente bons. Faltando em algumas pessoas alguns den tes.

ABAGI, ex-marido de Maigipohoasi, com
a qual teve uma filha.

2)

OIHIAI (cerca de 16 anos), que pertence
ao grupo do Alto Maici.

3)

AITOI (cerca de 20 anos de idade), que ·
pertence ao grupo do Alto Maici.

4)

0.sso malar: alto, mas não ~uito saliente,
exceto em algumas mulheres.

Lábios: t endência a serem grossos, com o
· lábio superior protuso.
Narirl : sept o largo, com largas n a rinas.
Perfil: aquilino.

ROCK! (cerca de 15 anos de idade) , ir.m ão de Raimunda (ver n9 8) .

Fisionomia: face atípica, expressão calma
(não feroz) . Ausência de traços a gressivos.

Durante a minha permanência, pelo meno.s, três mulheres estavam aparentemente
prenhas.

Tórax: estreito, porte não atlético.
Abdo.m e: não volumoso nos homens, exceto
em dois homens com mais de 50 anos.

ITAISOI, mãe de KABOGI (homem) ,
MAIGIPOHOASI (mulher) , TISAHAI (mulher), e IOTAI" AIHOI (mulher) é a ma.is
idosa mulher da tribo (cerca de 60 anos de
idade). Mora temporariamente na margem
oposta a Posto Velho.

Volumoso n as mulheres, e nas crianças,
até à idade de cerca de 8 anos, volume
bem acentuado (provavelmente verminose ou ascite).

CARACTERtSTICAS SOMATICAS

Membros : bem proporcionados, poré.m com
fracos músculos.

Cabelos: negros, lisos (encaracolados somente
em um homem) . Uma mulher (a mais
velha), possuía cabelos grisalhos.
Ausência de calvície e alopécia na tribo.

Mãos: bem proporcionadas. ·
Unhas: bem proporcionadas.

Distribuição de pelos no corpo: Homens, au~
sência ou escassez de pelos no ro:sto.
Cílios e sobrancelhas escassas, qu?se
todos imberbes, exceto dois homens
que possuiam " penugens" localizadas.

Pés: planta dos pés larga, artelho.s grossos e
separados, especialmente o grande podo-·
dactilo.
.

Pele: variando do claro acastanhado ao escuro
acastanhado.

Mulheres, cílios, sobrancelhas e região
pubiana de pelos escassos.

Estrutura do corpo: tipo predominantem ente
brevilíneo. Corpo não muito bem formado,
sejam ho1nen s ou ·mulheres. Postura en curvada em cifose, mais evidente quando
sentados.

Olhos: oblíquos, quase negros.
Diâmetro entre as comissuras dos olhos : larga
e horizontal.

As mulheres não se cuida.m muito. O seio,
nas jovens, é bem desenvolvido, redondo e
cheio somente até cerca 18 anos. Flácido e
grande, depois.

Pavilhões auriculares: parte superior curvada
para frente em ângulo. Lóbulo da orelha
colado.

A estatura é pequena. Não são como a s tribos do Xingú ou os Parintintin, que t em
músculos bem desenvolvidos e formosos. Isto, talvez. seja devido a duas causas :
1)

vida sem grandes esforços físicos;

2)

sendo em pequeno número e t endo raros contatos com out ro.s grupos tribais, ·
casam-se entre si, enfraquecendo a raça.
-
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Fig 2

o

Fig. 4

Fig. 3

velho HOAIPI

O jovem ca.çador AITOI

Mulheres Pirahã em Posto Velho (MAIGIPOHOASJ e IABI )
•
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EST/\'l'URA ·

Tabela I I..I .
'

•

'1 ·1:-PJ , 1. IEP.
-> ... ~s
,J,
~

--.--

Sstatura em centimetros

'

1.

-

IAB'f

Idade

146 ,_80

I OGI "' I!JJT~OI

141 ,,0 0

3.

I iill!GADIKA.BI

154 , 00

4.

'!'ADEGAI

147 , 00

5•

ITASOI

146 , 00

6.

ronr

147 , 00

7.

l-ti\IGIPO:IOAS I

??

"

8.

IOTAI "'f..I~IO I

??
• •

tt

TISAH.'\I

??

..

li

10 .
11.

1

'

"

30

"

"
"

20

"

·4 0

"

60

ti

21

"

"
"

..

PII

??
• •

li

TAOA

142 , 20

li

.

. -

ccrcri'l6 anos

2.

9.

'

.

-

30

"

25

"

.

.

•

.

.

26

"
16 "
17 "

'

.

..

...

.

-

... respec t ivame~te as mais baixa e as mais . al t a mttlher Pir aha que eu v.i ~ ·
n2 2 e n2 3 scto
.

.

Tabela IV

'

..

'

-

HOlIE!,fS

1.

AD.'\G I

·152, 80

cerca 40 ano s

2.

OIHIAI

162 , 30

"
"

. 16

ti

20

"

"
"

35

"

18

"
"
"

"

20

" ·.

24

3.

KA!.lOGI

162 , 30

IJ •

IPOG I

161 , 30

5.

POEOI

162, 30

6.

APISIOI

7.

A"'AI

r.

.156 , 60

'

.

165,80
•

30

"
"

8.

!COHOI BISAI

1)8 , 80

9.

HOAGAI"'OAI

161 , 80

10 .

I Sl\.BI

155 ,40

,35 - "

11 .

"

AITO I

154,50

"

20

l~ .

APABAI

"

21
35

"
"
"

70

"

20

"

.

.

13. . KO "'OAH.A

.

.

ti

??
• •

.

??
.

. 14 .

·HOAIPI

150,00

15.

"
"

PESUGE

162,30

"

-

li
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( o homem mais velho d a tribo)

Para medir a altura deles, no início, foi
muito difícil, sendo preciso utiliza.r um estratagema. Deixei a minha fita métrica bem à
vista. Como sempre, alguns Pirahã ficaram
em torno de mim e começaram a examinar
os objetos que eu tinha às mãos. Quando chega.ram à fita, achei oportuno dar uma explicação do seu uso medindo-me primeiro, e, depois, quem estava a meu lado, fazendo a comparação das diferentes alturas. Este artifício
instigou sen timentos de benigna rivalidade,
e, em breve, eu tinha em torno de mim quase
todos os homens da tribo. Somente um homem
se recusou, olhando de longe a cena, mas concordou em ser medido n o dia seguinte, quando
todas suas .suspeitas desvaneceram. A maioria
gostou de ser medido e achara.m muito divertido. As dificuldades maiores, de qualquer
modo, encontrei com as mulheres, que fugiram
e se esconderam, mas, no fim de dois dias,
consegui medir a grande parte delas também.
Depois disso fui chamado de PIO H;OA O" AI,
todas as vezes que se referiam a mim. Era o
nome de um Pirahã que viveu há muito tempo
atrás. Ele era um homem alto.

espíritos maus da
que o uso de5sas
ção; i1ão poderia
dahomeano entre
ciente col€tivo?
SEXO

criança. Os Pirahã negaram
tiras tem alguma significater estas o me~mo sentido
eles, e ser la.t ente no cons-

E PRATICAS SEXlTAIS

Os homens têm receio em deixar o pênis
à vista, até os que usam a .simples tanga (principalmente 03 do grupo do Alto Maici) . É comum que as mulheres deixem o seio descoberto, as partes genitais guardam por uma
certa timidez, mas não sempre, especialmente
quando tomam bar1ho no rio despidas, ou
quando .se catam. Provavelmente, não se afastam ou isolam durante as relações sexuais. As
vezes a criança finge ter intercurso, enquanto
brincam, imi ta11do ass !m os pais.
No que se referem às relações fora do cafamento, são eles muito severo~, tanto entre
os homens, como entre as mulheres.
Há oito ou dez anos haviam casos de homossexualidade ( hom~ns casados, com rapazes. Casado3 com outros homens casados). Em
todos os casos as esposa.s, aparentemente, não
parecia1n preocupar-se . Ultimamente não se
tem verificado nada de .similar.

RELIGIÕES E CR.E NÇAS

Os Pirahã não têm o conceito de Deus e
dos seres superiores, nem da Natureza, como
força transcendental. Quando fiz perguntas
sobre o assunto, através do intérprete, referiam-se, vagamente, a espíritos acerca dos
quai.s parecem ter uma certa apreensão. Temem três tipos de espíritos: KA WAI A~BUGI,
BIO PAI" AI e EGAGAIJA que os perseguem.
"São pequenos como nós", dize.m. Podem fazer
o bem ou o mal. Não poderia ser o mesmo
espírito que se apresenta sobre diversos aspecto.s? Não seria de estranhar que não comam
jacarés, cuja carne é muito sabor9sa? Eles
parecem ter até um certo horror em tocá-los.
Não poderia estar isto ligado à crença, não revelada, em um ser superior? E também ·não se
poderia deixar de pensar que no mundo em
que vivem a Natureza é esmagadora (tempestades, enchentes, imensidão da floresta, an~
mais selvangens) , o que seria normal em uma
mente primitiva dar-lhe uma certa consideraçã.o transcendental? Ninguém acredita no
Deus cristão salvo o homem que é casado
com a índia Apurinã/ Diarroi.

As mulheres são muito contra gente de
fora do grupo tribal. Estranhos não são acei-·
tos facilmente. O único caso conhecido de casamento com alguém não pertencente a tribo,
é o caso de Raimunda, filha de um índio que
trabalhou com o S. P . I . na região durante a
pacificação dos Parintintin. Contudo, alguns
parecem t er sido misturados.
Se o casal for muito novo, pedem o conrent:mento dos pais. Se s-ão mais velhos (adultos) decidem à vontade. Não se pratica nenhuma cerimônia Especial; vão diretamente
morar juntes. Uma vez ca.sados, não s.ão constra.ngidos por rígidas leis. Pode acontecer, por
exemplo, que troquem de mulheres e continuem a viver felizes na nova situação.
Não se casam entre jrmãos ou meioirmãos, mas podem fazê-lo entre primos. Se a
mãe da moça vive ainda, vão morar com ela
e nunca com os pais do esposo.

~ETICHES:

ADULTÉRIO

As crianças usam tiras de folha de palmeira, de contas ou fios de paina nos braços
e, de vez em quando, no tornozelo. Na Africa
(Dahomé) esta prática é comum pa.ra afastar

Se a €sposa gosta de outro hcmem, o mar .do, naturalmente, fica zangado num primeiro
momento. Neste caso, ela .se afasta da tribo,
por um certo tempc , talvez algumas semanas,

·-
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•
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CASAMENTO
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EDUCAÇÃO

regressa depois para morar com o novo homem
escolhido, às vezes compartilhando com o exmarido sua rudimentar habitação.

As moças a prendem com a mãe a tecer,
fazer cestos e- plantar mandioca. Entretanto,
c.s pais ensinam aos rapazes a arte da caça,
da pesca, a construir tapiris, fazer arcos e
flechas.

CONCEPÇÃO

A mulher toma conta de si mesma na
hora do parto. Va.i sozinha ao rio; entretanto,
às vezes, outras mulheres lhe dão alguns conselhos, mas não descem até ela para ajudar.
Aco!!orada na beira, deixa cair a criancinha
na água. Lava-a e volta lentamente ao seu
tapiri. ,

SENTIMENTOS DE AFETO -

· Os Pirahã demonstram o afeto de maneira
diferente do homem branco, e neles parecem
faltar emoções violentas. Várias' vezes notei o
homem abandonar a sua cabeça no regaço de
sua mulher e abraçá-la.. Por sua vez ela lhe
cata piolhos cuidado.sarnente e delicadamente.
Ternos abraços, em público, são bastante
comuns.

ENTER.RO

Não é realizada uma cerimônia especial.
O corpo, geralmente, é enterrado, como estava
vestido no momento da morte. Porém, em alguns casos observados, foi ataviado particularmente. Os parentes podem pôr neles colares,
ou sepultá-lo com algum objeto caro ao defunto (como foi º' caso de uma velha; inumada
com a sua rede preferida). A e.ova é cava.d a
para o cadáver ficar deitado horizontalmente,
em posição fetal o·u semifetal. Eles não parecem da.r muita importância a isso. Em todo
caso, a posição final do corpo não poderia estar
ligada ao sexo, idade ou outros aspectos do
morto? Ou seria simples preguiça para fazer
.uma cova certa? Dos enterros que o meu informante Steve Sheldo,n participou, o corpo
estava nas seguintes posições:

DJSPUTAS

raro que briguem entre si, mas se alguém os molestam, o· revide se faz de modo
freqüente e impertinentemente.
É

1

CARACTER

São um povo pacato e feliz. Riem com fa-

cilidade (quando algum cai acidentalmente,
por e~emplo) e ficam alegremente agitados
quando alguma coisa nova a.trai a atenção
deles (co·m o foi o caso do dia em que troquei
anzóis e colares que havia trazido comigo,
ou quando ouvira.m o que eu tinha gravado).
Não existe no idioma Pirahã uma palavra
que possa expreEsar gratidão, como "obrigado" . Quando qualquer coisa lhe é oferecida,
a r ecebem calado. Nem se cumprimentam,
quando enco,n tram um ao º'utro (na lín.g ua
Pira.hã não há uma palavra para esse fim);
no máximo eles podem proferir o nome da
pe.s.!oa com quem se encontram. Até quando
uma pessoa, do grupo, volta para o meio deles
e depois de ter ficado longe por lo·n go período,
não troca.m cumprimentos e saudações de
boa-vinda.

3 crianças (de diferentes idades): deitadas ho-

rizontalmente,
1 mulher: deitada .de lado,
1 mulher (velha e g·o rda): em posiç.ão semifetal.
Durante o enterro choram sossegadamente, sem dar uma grande demonstração de
dor.
ESTRUTURA DO GRUPO

O grupo é ligado entre si matrilinearmente. A estrutura é bastante fraca, sem um
chefe máximo. O· grupo é forma.do. por famílias
independentes, nenhuma ·prevalecendo sobre
uma outra. D·entro da família a pessoa mais
importante é o marido, mas a esposa tem alguma influên cia sobre ele. O tio (o irmão da
mãe) merece bastante consideração e tem,
aparentemente, uma certa a.u toridade sobre o
restante da família. É um fato interessante
que a mesma. palavra seja usada para indicar
pai, mãe e tio.
-

PAIXOOS

CONSCIÊNCIA n ·E PR.OPRIEDADE

Podemo.s classificar os bens entre os
Pira hã, em duas classes:
1)
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Aqueies que pertencem exclusivamente ao
indivíduo (vestidos e implementes, ornatos, cachorros para caça, etc., embora
estes últimos possam ser emprestados, recebendo o d.ono, como retribuição, parte
do que for caçado).

2)

homens. Eles cultiva1n , ~ntre plantas selvagens e árvores, a mandioca , os carás. etc., não
prEocupando-se em limpar o terreno. No máx imo, se preocupam de abrir uma clareira
ateando fogo a · uma área. todavia, deixando
galhos e troncos semicarbonizados espalhados
em torno.

E aqueles outros que podem .ser usados
em comum, como panelas, pedras para
amolar, tipttis, canoas (mas alguns consideram e8tas últimas como exclusivamente deles).

ALIMENT.O S

Os Plrahã se encontram ainda no e.stágio
de no.m adismo primitivo, vivendo de caça.,
pesca e coleta de frutas selvagens. Há pouco ·
tempo, através dos missionários do S . I . L .,
está ~endo feita uma tentativa para providenciar o seu S\J.stento dando uma importância
·maior à agricultura.
Estes índios são pouco propensos ao trabalho manual, tendem a ser indolentes e preguiçosos, tendo a capacidade de ficar deitados
na sombra por hora.s e horas, sem fazer absolutamente nada. Esta situação é certamente
favoreeida pela existência de fauna e a abundância de peixe. Ainda que eles produzissem
ma;s, o que poderiam fazer . com o excesso!?
Eles pescam, caçam e . colhem o que podem
comer e guardar por breve período.
Gostam de comer ratos. E, se tem gatos,
aproveitam os ratos que, caçados por estes,
são leva.dos ao tapiri. Rato do campo·, não é,
em todo caso, perigoso como o seu correspondente na cidade. Afinal de contas, é comum
em todo o Brasil comer cutias e pacas que
são roedores, apenas de tamanho maior.
A parte o pe1xe e a caça, a alimentação
normal consiste em mandioca, frutas selvagens, palmito, castanha do Pará, mel .selvagem (existem pelo menos dez diferentes tipos
de abelhas na área) .
Se famintos, eles comem frutas e bagas
ainda verdes. Em vez de trepar nas árvores,
para colher as frutas, freqüentemente, preferem cortá-las.
··
O melhor período para a caça, falando-se
de modo geral, é o inverno, mas dedicam-se à
pesca principalmente entre junho e novembro.

C0NCEITO D·E NúMEROS
1

Conhecem
somente os seguintes ordens
, .
num·er1cos:
-

Um

-

Dois
Poucos
Muitos

MEIOS DE TRANSPORTES
O único meio de transporte é a canoa,

geralmente feita de itauba, que é adquirida
a neobrasileiros por meio de troca. c ·anoa.s de
casca .de árvores são usadas ainda pelo grupo
que mora no Alto Maici.
VESTUARI.OS

T.r ocam os vestuários com neobrasileiros
que; ocasionalmente, chegam lá, e os usam até
que virem farrapos . Crianças andam despidas,
ou no máximo se cobrem com uma tanga. Os_
homens, geralmente, vestem bermudas. A
tanga é bastante comum entre o grupo mais
isolado dos Pirahã, que le:vam uma vida mais
·
primitiva.
ff.G SPITAUIDADE

.Quando chega algum da me.sma tribo,
· mas que vive em outro lugar, pode usar livremEnte o de que necessitar, especialmente ali·men tos-. De maneira geral, são generosos en- .
tre si; e, entretanto, um estranho não é automaticamente convidado ·a dividir a sua comida.

AGRICULTURA

SENSO DE GRATIDÃO

Co1no foi mencion·ado acima, trata-se de
uma atividade recém-ampliada. As tarefas
para o cultivo são divididas, mas não são de
maneira bem definida; ·são impostas mais pela
necessidade e disposição do momento. Quando
alguns vão pescar para todo o mundo, outros
dedicam umas duas horas ao plantio de mandio~a. Para completar a alimentação, à base
do trabalho agrícola, há a colheita de bananas. e frutas . silve.stres.
O trabalho de plantar é tarefa principal
das mulheres, que são, porém, ajudadas pelos

Não parece existir. Em linha geral, nada
é doado livremente; por qualquer coisa dada,
outra é esperada em troca. Contudo, um dia,fui objeto de um gesto belo e espontâneo que
me comoveu; dois Pira hã me trouxeram flores
de cores maravilhosas, acharam que poderiam
t e:r-mE agradado. ·
:

-

COMÉRCIO

Eles não entendem .ainda. o valor do dinheiro. Cada vez que um barco chega. couros
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de animais, caça, peixes, castanha do Pará
são trocados por farinha, latas de leite contlensado, panelas de· alumínio, canoas, vestuário (porém, não tem entusiasmo por este).
As vezes conseguem obter um bom e justo negócio com os neobra.sileiros, mas, na maioria
dos casos, são enganados.
. '-

TEMPO

Uma ação acontecida num determinado
momento, é expressa indicando a posição do .
~ol, da lua, das estrelas ou do nível .do rio.
,

NOMES
\

LíNGUA

O idioma Múra-Pirahã se caracteriza por.
tons, não sendo ainda classificado e gramaticalmente bastante complicado; é falado somente por uns 87 indivíduos, que formam a
tribo e por um pequeno número de missioná-.
rios (cerca de meia dúzia, incluindo os filhos
deles) •do S. I. L. C'o nforme o que se sabe, não
está relacionado a outro idioma hoje existente.
Pertence à extinta língua dos Múra e MúraTorá.
Somente poucos Pirahã falam algumas
palavras que se parecem com o P~·rtuguês.

Fig. 5 -

Usam nomes. Pirahã, muitas vezes corresppndentes à . de.s.ignações de animais. Têm,
igualmente, nomes brasileiros, dados tempos
atrás, por um padre, mas nunca os usam
entre si.
·

'

São simples tapiris, que co,n sistem num
rudimentar abrigo, feito de varas, de qualquer
tipo .de madeira, sem escolha determinada. A
parte superilor é coberta com folhas de palmeira (caranaí ou palha preta) (vide Fig. 5
o 6) . .

Tapiri Pirahã (Posto Velho, Rio Maici)

-
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. . .

Fig. 6 -

Cum.e eira de, Tapiri

FABRICAÇÃO DE OBJETOS

São ·bem pobres os seus objetos de artezanato. E consistem em:
Cestas: fabricados com . fplhas de palmeira,
ch.8..mada .pelos caboclos ..do Rio Marmelos
de "pera" (vide Fig. 7).
<~olares: de plumas de aves (tucanos, araras,
mutuns, etc.), de rabo de macacos, de se-

Fig. 7 -

. . • . •. :;;t• :·

mentes, de caroços de tucumari, de bicos
de tucanos, de qen tes e unhas de .a nimais
(antas, jaguatiricas, macacos, onças).
As sementes ~.ão furadas com um prego
inca.n descente ou outro objeto similar.
Roca: fabricada com uma madeira de lei e
casca de jabuti ou tracajá, sendo usada
para tecer algodão que cresce bravio perto
dos tapiris.

Pirahã carregandó mandioca numa cesta

-

426 -+
.·

Fig. 8 -

Roca e colares usados pelos índios Pirahã

ANllMAIS DOMÉSTICOS

LEIS llNTERNAS ·D A TRIBO

Existem alguns cachorros trazidos pelos
neobrasileiros, e gatos levados pelos missionários .do S. I. L.

Aparentemente não têm leis ou regras
dentro da tribo. As crianças não são muito disciplinadas. Afirmam que roubar está errado,
mas i$to não os impedem de furtar qualquer
coisa, assim que tenham possibilidade. Filhos
roubam dos pais. Não existe desdém contra
eles, nem tentativa de puní-los; razão provavelmente devido a vida comunitária e ao dfferente sentido de propriedade dado por eles;
de maneira que, talvez, o furto não é visto
como um sério crime. No máximo, o que o
pai faz para repreender seu · mal".'comportado
filho, é bater-lhe muito levemente com um
rabo de macaco. Quando o faz, parece cum·p rir
uma espécie de ritual: "Assim você não será
mais preguiçoso ... ", ou ". . . será bom", diz
o pai. E as crianças parecem ter um certo
medo disso.

ANIMAI•S SlELVAGENS, EXISTENTES
NA AREA
.

Jaguatiricas, onças, porcos-do-mato, cobras, vampiros.
INSETOS, EXISTENTES NA AREA

Os mosquitos são abundantes, principalmente em janeiro e fevereiro; também as mutucas, as moscas, os vespões e as aranhas (caranguejeiras e outras).
DIVISÃO DO PEIXE E DA CAÇA
Se o animal caçado for de dimensões bas-

tante grandes, é dividido entre todo o mundo;
se menor, pertence a quem o pegou. Pessoas
que emprestaram uma espingarda, arcos e
fle.~has, têm a preferência sobre os outros que
não participara.m de forma nenhuma da caça
ou da pesca. Quando, o ãnimal é cozido, al·
guns, no momento, retribuem com peixe, e
outros com farinha .
Homem ou mulher podem cozinhar independentemente sem distinção de sexo. Da
me.sma maneira, a lenha é reunida por um ou
por outro.
-

CANTICOS

Conhecem somente uma canção de um
tom só, que repetem incessantemente.
INSTRUMENT.OS MUSICA!IS

Arco: trancando-o na boca, fazem vibrar com
os dedos a corda tensa (vide Fig. 9).
Flauta pastoril: pode ter sido copiada de outras tribos ou dos neobrasileiros. Tocam
um só tom. Não é muito usada.
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Digitalizado por Renato Nicolai (biblioteca pessoal) para a
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú (www.etnolinguistica.org)

Fig. 9 -

Arco usado como instrumento musical (Posto Velho)

DANÇAS

JOG.OS 'E PASSATEMPO

Dançam, caminhando em círculo, à noite,
de preferência quando tem luar. Iniciam
muito devagar, aumentando em velocidade assim que o entusiasmo se expande. É sempre
no sentido do movimento dos ponteiros do relógio. As crianç.a s dançam também durante o
dia.

Crianças: pião (caroço de tucumã que é golpeado com um bastão), brincam com arcos ·e flechas em miniatura (vide Fig. 10) ,
.d ançam.
Homens: perseguiç~ de botos quando sobem
o curso do rio, só como brincadeira. Não
os mata.m . Dança·m e cantam.
Mulheres: dançam e cantam.

•

um pequeno arco usado

-

•
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mais velha). Doenças venéreas: não verificadas; não tem intercurso sexual fora da tribo.

HIGIENE

Tomam banho diariamente, duas ou três
vezes no mesmo dia. Logo depois da comida
lavam as mãos (que usam para comer) e enxaguam os dentes. O mesmo é feito quando
se levantam de madrugada..
DECORAÇÃO DA PELE

Somente quando doentes. Pintam, então,
a parte que dói com urucu, que, como foi salientado por vários antropólogos, teria ação
profilática e mágica afugentando os espíritos
maus. ·
MEDICINA

bastante rudimentar. Quando estã.o
perto dos missionários do S. I. L. pedem-lhes
aju.d a, que é dada com solicitude. Em todos
os cas.os, f.azem, comumente, uso de um certo
tipo de raízes se se declaram infecções nos
olhos ou cólicas estomacais.
É

CAÇA

A arma mais usada é a espingarda (calibre 20 ou 22), embora arcos e flechas sejam'
ainda usadas por quem não as possui ou para
poupar munições (vide Fig. 11) .
PESCA
-

O método mais largamente usado é o do
arco e flecha.
Pratica-se a pesca também co.m linha e
anzóis da seguinte m~neira, em local propício,
no rio ou no lago, com isca apropriada. Depois
de algumas horas são recolhidas com a esperança de haver fisgado o peixe. Uma vez fisgado, se o peixe estiver ainda vivo, é golpeado
com um pau ou cacete para matá-lo.
Em águas, .se.m turbulência ou circunscritas, é comum usar o tóxico tim.bó.
ARCOS 1E FLECHAS

DOENÇAS COMUNS, CAUSAS DE MORTE,
ESPERANÇA DE VIDA

A idade do homem mais velho, entre os
presentes Pirahã. a de.d uzir do seu aspecto e
·das histórias que co·n ta (ataques dos Parintintín, por exemplo) pode-se estimar em cerca de
65/ 70 anos, mas a .m édia da idade· .do grupo
visitado é em torno de 30 anos.
..

As causa.s mais comuns de morte nos últimos dez anos foram:

•

4 mulheres morreram de parto. 17, entre
crian.ç as e adultos, morreram em conseqü·ência de uma grave epidemia de sarampo em
.1966. De todo o grupo no Baixo Maici, somente 4 índios não foram atingidos. Impaludismo é muito freqüente na região. Vários índios, especialmente crianças, morrem, de
tempos em tempos, sem que a causa possa
ser .definida. Seria a malária a causadora de
tais mortes? 2 crianças e 2 .adultos morreram
de ccqueluche em 1974.

•

••
•

O período de maior letalidade em crianças
é entre o nasci.men to e o.s dois anos. Aparentemente não há casos de tuberculose. Verminose é freqüente em crianças. Epilepsia: há
pouco tempo foram notados dois casos de ataques epileptiformes (uma menina de, aproximadamente, dois anos e uma outra um pouco
-

São de vários tipos, segundo à espécie de
caça ou o peixe procurado. Exemplos de armas, ·tipicamente usadas na busca diári~ de
alimentos:
·
Arco: cerca de 205 cm de .comprimentos (de
madeira de lei, a ll)esma que é usada como
po·n ta da flecha).
Corda do arco: 180 cm de _comprimento. A
corda é feita de fibra de folhas de uma
palmeira, devidamente preparada e trançada.
Haste da flecha: é formado de duas partes a)
b)

caniço
ponta de

185 cm
madeira de lei 72 cm
257cm

257 cm para peixe de grande porte

a)
b)

caniço
ponta de madeira de lei

150 cm
53 cm
203cm

203 cm para peixe menor
(Vide Fig. 12 e 13)
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Fig. 11 -

Fig. 12 -

Jovem Pirah'ã caçando na mata

Preparando-se para fisgar um peixe (Rio Maici)

-

•
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Fig. 13 -

•

":A.\lí·i-..-...a

Crianças fabricando ponta da flecha

Quanto às outras tribos com as quais os
Pirahã têm contato ·ocasional, são os Tenha.rim, do Alto Marmelos
(habitando na área
•
onde o Rio ·Marmelos cruza com a Transamazônica), e os Parintintin, tradicionais oponen,.
tes tribais e invasores do território deles. Os
Parintintin, com os quais tiveram vários conflitos antes da Pacificação, mas viveram lado
a lado por um breve período, depois, e os Munduruku,, atualmente não presentes na região,
são ainda grandemente temidos, erroneamente, como inimigos. No ano passado, parece,
houve uma briga entre um Pirahã e um Parintin tin, e agora estão esper.a ndo vingança.

A ponta da flecha pode ser feita de ferro
(dois pregos juntos ou algo similar), de osso
ou de madeira de lei.
Para "soldar" o caniço, haste da flecha
e ponta da mesma, usa-se fio de paina, que,
ncrmalmente, cresce perto dos tapiris. Uma
resina é passada depois nas partes amarradas
com paina.
RELAÇÕES ENTRE NEOBRASILEIROS
E OUTRAS TRIBOS

E:xiste um intransponível .m uro entre os
assim chamados civilizados e os índios. Por
causa da incompreensão do idioma é difícil a
comunicação. Além disso, os Pir.a hã têm sua
.d esconfiança aumentada face ao homem
branco, que entrou no .s eu domínio como um
intruso, que usou e abusou dele, rechaçando-o
da sua terra. Vivem retirados e em sombria indiferença. O branco e o mestiço, em muitos
casos sem educação e analfabeto, que às vezes
é um ~veptureiro, freqüentemente toma uma
atitude dura e injusta a respeito dos nativos,
vistos .sempre como obstáculos às suas atividar
des. Tem como ponto de vista somente o seu,
para guiá-lo, ignorando o curso da hi.stória, e
vê nos índios, exclusivamente, os erros e lados
fracos de~es próprios. É uma situação triste,
comumente encontrada em todos os lugares
do mundo ~onde ~xistem grupos minoritários.
-

ATIVIDAD·E S ROTINEIRAS

Os Pirahã têm o costume de despertar ao
alvorecer. Nessa hora, iniciam sonolentas conversações e podem alguns índios ser ouvidos
a cantar monotonamente. Assim que levantam
vão à ribanceira do rio para cumprir funções
corporais e lavam-.se rapidamente. Começam,
depois, as perambulações: comem uma raiz de
mandioca. Entre, digamos, as cinco e meia e
oito horas, têm quem vá cultivar a terra
(ocupação a qual muitp pouco esforço e tempo
são dedtcados), outros entram na floresta ou
vão à pesca, voltando ao meio-.dia ou antes do
pôr-do-sol. Alguns outros, ainda, ficam na aldeia d~scansando e limpando mandioca, reu431

nindo lenha, fazendo colares (atividades bem
ccmum às mulhere~), catando-se piolhos uns
aos outros, tomando banho no rio, ocasião em
que se revela.m hábeis nadadores. Alguns ho1nens c0chilam durante a manhã ou à tarde,
ou, s 1mplesmente ficam olh.ando em torno,
nada fazendo (o que é muito habitual). Um
homem faz um arco ou flecha, outro, ajudado
por sua mulher, prepara farinha. Algumas
crianças brincam., correm ou nadam nas tranqüilas águas do Rio Maici. Alguma coisa .se-·
· melhante à janta tem lugar depois do regresso
daquEle.s que fora.m caçar ou pescar, ou, aproximadamente, na hora do pôr-.do-sol. Depois
de ter-se alimentado e, especialmente, se há
luar ou a comid.a foi farta, muito provavelmente começam a cantar e a dançar e.m círculo. Ao .r edor das oito e meia todo o mundo
está .deitado no seu estrado de varas, pe-rto do
qual a.rde uma pequena. fogueira. Conversas e
cantos continuam ain·d a por algum tempo.
Sendo os tapirls construídos não longe um do
outro, váriàs famílias, às vezes, participam, por
passatempo, da m.e sma conversação. Como os
Pira.h ã não possuem mantas para abrigá-los
da humidade e da caída de temperatura durante à noite, fogueiras permanecem acesas à
noite toda. Se elas se a.p agam, acordam para
acendê-las novamente.

A típica rotina acima é interrompida, de
vez em quando, para visitar outros componentes .d a tribo ao longo do rio.
SEN'Illl\1ENTOS n:E CORAG4EM
OU DE MEDO

Os Pirahã não podem ser indicados como

particularn1ente corajosos. Têm medo do ruído
da floresta, especialmente à noite, acreditando
·ser e.ste produziqo por espíritos ou guerreiros
Parintintin o·u Munduruku, que chegaram
para atacá-los. ·
·
Quando aparece um barco desconhecido,
as mulheres, apavoradas, se escondem n.a floresta.
C·ONCLUSõES

Apesar do longo contato com os civilizadüs, a aceitação dos costumes dos brancos tem
sido desprezada. Eles não têm .interesse algum
. senão no que está dentro d.a simples rotina da
vida tribal. E nem tem espírito de competição,
o que faz que a :nos.s.a cultura, tão violentamente diferente da deles, acabará por abalar,
cedo o·u tarde, a já fraca estrutura .d a tribo,
tendo como única .conseqüência lógica sua
destruição.

SUMMARY
.

. This paper -is a field study, made i:n October /November 1975, of the Múra-Pirahã indians,
a.mouting to a total number of just under 90 individuals, living along the banks of · the Rio Maici
<Amazônia).
It contains a brief account of their history, some geographical aspects of the area ln which they
live, somatic characteristics of the components ot the · tribe, cómmon illnesses, causes of death, beliefs
and customs of the group.
·
I

,-J
·~

J

-

e

432 -

BIBLIOGRAFIA

BATES Henry Walter
FREYRE Gilberto
GALVAO Eduardo

GONDIM Joaquim
HEINRICHS Arlo

LOUKOTKA Cestmir
MELATTI Julio Cezar
MURPHY Robert e
Yolanda
NIMUENDAJú Curt

NUNES PEREIRA
-

OL.I VEIRA Adélia
Engrácia e Ivelise
RODRIGUES
RIBEIRO Darcy
·SHELDON Steve

-

The Naturalist on the River Amazon
Everyman's Library - J. M. Dent & Sons Ltd. - London, 1969
Casa Grande e Senzala
Livraria Josf. Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1973
Áreas culturais indígenas no BrasiJ ( 1900-1959)
Bol. do Museu Paraense Emílio Goeldi, n.s .. Antropologia, n9 8 - Belém,
Pará, 1960.
A Pacificação dos Parintintin
Comissão Rondon, Publicação n'9 87 - 1925
Os fonemas do Múra-Pirahã
Bol. do Museu Paraense Emílio Goeldi, n.s., Antropologia, n 9 21 - Belé.m,
Pará, 1964
Classification . of South American Indian Languages
Johanne Wilbert - Los Angeles, 1968
índios do Br.asil
Coordenadora Editora do Brasil Ltda.
Brasília, 1972 ·
As Condições Atuajs dos Munduruku
Publicação n<? 8, Instituto de Antropologia e Etnologia do Pará, Belém~ 1954
The Múra and Pirahã
,Bulletin 143, Handbook of South American Indians, vol. 3, pp 255-.269.
Smithsonian Institution, Bureau qf American Et hnology. USA Government
Printing Office - Washington, 1948.
As Tribos do Alto Madeira
J ournal de La Sociêté des Americanlstes de Paris
Nouvelle ·Séríe, t. XVII, 1925, pp 137-172
Os Parintintin do Rio Madeira
Journal de La Sociête des Aimerioanistes de Paris .
Nouvelle Série, t. XVi, 1925, pp 210-278
Moronguetá. Um Decameron Indígena
Editora Civilização Brasileira - Rio de Janeiro; 1967
Panorama da Alimentação Indígena. Comidas, Bebidas e Tóxicos na Amazônia
brasileira.
Livraría São José · - Rio de Janeiro, 1974
A Situação Atual dos Múra-Pirahã
Informativo FUNAI, nQ 13 - I Trimestre, Ano IV Br·a sília, 1975
Os índios e a Civilização
Editora Civilização Brasileira - Rio de Janeiro, 1970
Sume Morphonemic and Tone Perturbation Rules in Múra-Pirahã
JAL, vol. 40, n9 4, pt. October 1974

•

433 -

Digitalizado por Renato Nicolai (biblioteca pessoal) para a
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú (www.etnolinguistica.org)

