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PREFÁCIO

Harald Schultz, nascido em Pôrto Alegre, no ano de 1909, é um
homem que dedica sua vida aos índios. Isso não significa apenas que
estuda os silvícolas, mas ainda que sofre por êles, com êles, e encontra
a felicidade entre êles.
Como pesquisador já tem longa fôlha de serviços. Suas publicações
científicas saíram na "Revista do Museu Paulista", em "Sociologia" e
na "Revista do Arquivo Municipal". Depois de ter trabalhado no sertão como funcionário do Serviço de Proteção aos índios, estudou na
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sendo então nomeado
Assistente de Etnologia do Museu Paulista. Em l!H6 e 1947 visitou
comigo os índios Kaingang do rio Ivaí e de Icatu e os Karajá do rio
Araguaia; estêve depois entre os Krahó, de Goiàs, entre várias tribos
do Território do Acre e, em 1951, entre os Kaxinaua do Peru.
Seu batismo de fogo como indianista, seu primeiro convívio íntimo
e prolongado com uma tribo, deu-se em 1943 e é descrito no presente
livro ..
Os Umutina do alto Paraguai, chamados de "Barbados" pelos brancos por causa do cavanhaque que deixam crescer, não são muito conhecidos. Em 1928 Max Schmidt passou um mês entre êles, estudàndo principalmente sua cultura material e sua língua. Apontou as profundas diferenças que separam aquêles índios dos Bororo. As respectivas publicações do viajante alemão, saídas em 1929 e 1941, não foram,
porém, consideradas nem citadas na parte etnogrMica do Handbook
of South American Indians) onde, no volume 1, de 1946, encontramos
como única referência aos Umutina apenas duas linhas (pág. 419),
classificando-os como Bororo, localizando-os geogràficamente e designando-os como "pacíficos desde 1913'. '. Na parte lingüística do mesmo
manual (vol. 6, 'Washington, 1950), os dois trabalhos de Schmidt são
mencionados, mas o idioma umutina continua fazendo parte do grupo bororo (pág. 282).
As viagens àqueles índios do alto Paraguai, realizadas por Schultz
em 1943, 1944 e 1945, foram necessárias para a Etnologia do Brasil
e deram bons resultados. Não apenas tirou uma das melhores fitas cinematográficas até hoje feitas numa tribo sul-americana e as ótimas fotografias reproduzidas no presente livro, como organizou também uma
coleção de artefatos que constitui motivo de orgulho para o Museu
Paulista e anotou importantes observações etnográficas e dados lingüísticos que serão brevemente publicados em revistas especializadas.
As páginas a que tenho a honra de prefaciar representam uma mina
para o estudo dos nossos silvícolas. Preciosas são as informações sôbre
o culto aos antepassados e excelentes as descrições de caça e pesca. As
lendas constituem boa contribuição à mitologia. E dos suaves sentimen7

tos dêsses homens sacudidos pelas durezas da vida percebemos algo ao
lermos como o pai, cantando, procura segurar no mundo dos vivos
a filhinha adormecida, cuja alma corre o risco de ser levada ao céu
por misteriosa ave noturna.
Recebemos também impressionantes lições sôbre as dificuldades e
riscos que surgem no convívio de dois povos diferentes em idéias e comportamento. Trata-se daquilo que os etnólogos chamam de "choques
culturais". Schultz conseguiu, por exemplo, induzir um índio a lhe
dar um casal de mutuns em troca de um lindo facão, com a condição
de não levar as aves além do Pôsto do Serviço de Proteção aos índios,
considerado dentro do território umutina, pois elas eram portadoras
das almas de parentes mortos, estando, portanto, fora de comércio.
Schultz, desconhecendo essa circunstância, nem tendo sido informado
pelo intérprete acêrca daquela condição, transportou os mutuns para
o Rio de Janeiro e, voltando aos Umutina, ficou profundamente surpreendido com a franca hostilidade com que foi recebido.
Pior do que êste caso foi para o pesquisador, o encontro com um
indivíduo que os cientistas sociais chamariam "marginal", isto é, indivíduo que se encontra entre as culturas de dois povos, sem pertencer
inteiramente a nenhuma delas. Era o intérprete Kupo, índio umutina
que, embora tivesse sido criado entre os brancos e conhecesse o português, não conseguiu ser considerado como tal. Indivíduos nestas condições acabam se envenenando por ressentimentos que os levam às
vêzes a cometer atos criminosos. Foi o que sucedeu com Kupo que chegou a agredir o autor, ferindo-o gravemente com facão e arma de fogo.
Tanto êsse desfecho dramático como também as lutas de Schultz
contra a epidemia que assolava a aldeia umutina e contra as águas
do rio para salvar do naufrágio os víveres destinados aos índios famintos são descritos com naturalidade, simplicidade e veracidade. Nesta
atitude está o valor humano da obra. Comove a modéstia com que o
autor confessa o mêdo que sentiu ao ver-se ameaçado pelo punhal apontado contra o seu peito, por ocasião da chamada "saudação agressiva",
apesar de saber que se tratava simplesmente de uma cerimônia. Como
fica ridículo, em confronto, o exibicionismo de certos jornalistas que,
sôbre o sertão, só sabem apresentar, em reportagens sensacionalistas,
molduras que os enquadrem como "Homens com H maiúsculo".
O presente livro, escrito por um apaixonado pela vida nas selvas,
tem o valor duma boa obra de divulgação científica, ensinando a conhecer índios como são na realidade.
São Paulo) dezem bro de 1953

HERBERT BALDUS
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"Mas o senhor não tem mêdo de v1s1tar os índios na maloca?" pergunta-me o senhor Inocêncio 1, morador e negociante das margens do
rio J auquara, afluente esquerdo do alto rio Paraguai.
"Por quê?" p ergunto rindo, "os Umutina são brabos?"
"Já foram! Mataram muita gente! Faz uns trinta anos que moro
nestas bandas. Não atacavam por aqui, mas ninguém se atrevia catar
poaia 2 nas matas do lado direito do Paraguai. Dizem que cortavam a
cabeça dos prisioneiros e as comiam. Dos dentes faziam colares para
a mulher e filhass. É verdade que os civilizados também matavam muitos dêles. E os Umutina não perdoavam! Mas depois veio o paulistano Helmano dos Santos Mascarenhas, aí por 1913, me parece, a
mando do Serviço d e Proteção aos índios e do General Rondon. Então
fêz um pôsto e conseguiu v~sitar,, os índios na maloca. Desde então
acabaram-se as guerras com eles ...
"Quantos Umutina ainda existem?"
"Não sei, seu Haroldo, não sei quantos são agora . Morreram muitos da epidemia aí por 1920 ou 17. Antigatnente eram muitos 4 • Era
gente como formiga! Faz poucos anos, ainda vinham grupos dêles até
aqui na minha casa. Nunca tiravam nada. Mas eu e minha mulher
dávamos tudo que pediam, de mêdo d êles. São terríveis! O senhor
vai ver! O senhor é um h erói! Nós aqui não queremos nada com aquêles bichos do mato."
Rio-me do seu qualificativo e seguimos marcha com o caminhão.
Atravessamos o rio Paraguai num baixo e alcançamos o pôsto "Fraternidade Indígena", a uns dois quilômetros da margem.
Numa imensa clareira, aberta na selva, há uma dúzia ou mais de
pequeninas casas de tijolos, construídas pelo próprio S. P. I., onde
moram os índios ; na extremidade superior, a casa de administração,
enfermaria, escola e a residência da família do encarregado do pôsto.
Aos nossos tiros de sinalização vêm muitos índios. Os homens com
os cabelos cortados à moda sertaneja, usam calça e camisa. As mulheres, de saia e blusa, têm os cabelos soltos.
Apresentam-nos o "chefe de todos os índios Pareci", que mora no
pôsto com sua família, e alguns outros índios Pareci. Vieram de Utiariti junto com alguns índios Nambiquara. Mas a maioria são Umutina, talvez algumas dezenas. Êstes últimos vivem no pôsto desde sua
infância. Logo após a pacificação irrompeu uma epidemia entre os
Umutina da selva. Muitos morreram! Os órfãos foram recolhidos pelo
pessoal do pôsto indígena e por êles educados. Hoje são casados; muitos de seus filhos não falam mais o idioma de seus pais e freqüentam
a escola do pôsto.
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Há entre os adultos um índio Umutina que provoca meu interêsse
especial, pelo seu comportamento que demonstra inteligência superior
à dos demais.
É Kupodonepá, ou simplesmente "Kupo". Rapaz de uns trinta anos.
Casado com uma índia da maloca, Atiaká . Têm quatro filhos, dos
quais um vive na selva em casa d e sua irmã.
Kupo fala bem o português e o idioma umutina. Diz que foi criado
na mata. Há vários anos apaixonou-se por sua prima irmã, com a qual
não podia se casar, segundo as leis da tribo. Por isto fugiu com ela
para o pôsto indígena e fê-la sua espôsa. Se tivessem permanecido entre
os índios Umutina na aldeia, assim afirma Kupo, estes teriam punido
Atiaká com a morte.
Apesar disto, Kupo mostra-se disposto a me acompanhar até a maloca.
Ainda no mesmo dia segue para avisar aos índios da minha chegada.
À tarde do dia seguinte observo colunas de fumaça, que se levantam ao longe, na mata. É o sinal de chegada dos índios .
Estamos reunidos em frente da casa de administração do pôsto indígena, quando, repentinamente, sem se fazer anunciar, saltam várias
figuras da mata próxima, que mais se assemelham a diabos soltos do
que a sêres humanos. Estão inteiramente pintados de urucu 5 , o corpo
vermelho, com largas listas amarelasª e pretas 7 atravessando o rosto
na altura dos olhos e da bôca.
Ágeis, pulam para os lados, para trás e outra vez para a frente, aproximando-se mais e mais de nós. Esticam a corda dos arcos, vergandoos com a flecha dirigida ameaçadoramente contra nós, pronta a ser
arremessada . Ouve-se o estalar da corda, mas a flecha não alça vôo,
ficando prêsa entre o indicador e o polegar do agressor.
O espetáculo repete-se, enquanto os índios se aproximam. Estacam
bem perto, e todos apontam a fl echa contra nosso peito, fazendo estalar a corda dos arcos.
O busto dos índios movimenta-se em vaivém lateral, com tremor intenso.
Esta façanha é tão estranha e amedrontadora que qualquer um de
nós fugiria, se não soubesse ser uma chamada "saudação agressiva'',
maneira muito peculiar e difundida com que algumas tribos indígenas
saúdam seus amigos.
Creio que esta saudação foi, por incompreensão, o motivo de contendas sangrentas entre índios e neobrasileiros, no passado.
Os invasores das terras indígenas supunham-se atacados a traição e
respondiam com suas armas de fogo, suscitando o ódio dos selvícolas
que vinham pacificamente e com as melhores intenções de amizade ao
encontro dos civilizados.
Quatro índios estão agora na nossa frente. Ainda continuam irritados, balanceando o busto e proferindo em cochicho a pergunta repetida muitas vêzes: "Mistekamé? lVIistekamé? - Como te chamas?"
12
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esquerda: Yarepá é o mais velho da aldeia, veterano ele guerras sangrentas contra
o invasor ele suas terras. É de índo le bondosa, e se orgulha por saber confeccionar
annas coni perfeição sem igual entre os Umutina. À direita : Nas visitas e durant e
os rituais, os homens usam couros ele onça, lontra e jaguatirica às costas. Na guerra,
usavam-nos tamb ém sôbre o peito, ótima proteção contra f fechadas. Acreditam que
as almas elos parentes se reencarnam n estes couros e em alguns animais silvestres que
mantêm cativos.

À

A cada pergunta respondo o meu nome, que fica gravado entre êles
como "Arodo" e que repetem até memorizá-lo.
Estão vestidos de calças, que usam somente quando fazem visitas aos
civilizados. De volta à mata despem-se imediatamente.
Presenteio cada um com um facão de mato, um machado e um punhal. Com a lâmina dêste preparam pontas de flecha para caça de animais grandes, assim conta Kupo.
Antigamente, usavam para o mesmo fim uma lasca de taquara venenosa. Afirmaram-me, mais de uma vez, vangloriando-se, terem usado
essas flechas também nas guerras contra os brancos.
Um homem ferido com tal ponta venenosa vertia sangue pelas narinas, pelos olhos, ouvidos e a própria p ele. Chamam a esta ponta de
flecha "yuparé"s.
13

O índio mais velho e de aparência mais imponente oferece-me uma
bela flecha muito comprida e ornada com penugem de tuiuiú, tendo
farpelos de osso de onça. Assim manda especialmente explicar pelo intérprete.
· :.
Sem dúvida preparou-a para receber condignamente os visitantes.
É Jukuepa, que os neobrasileiros consideram chefe dos índios Umutina. Na realidade é apenas um dos índios de mais personalidade 9 •
Inesperadamente surge um quinto índio. Repete-se o mesmo cerimonial. É um homem moço, de membros finos mas musculosos, e de
estatura menor que os outros.
Como não disponho mais de machados e facões, entrego-lhe somente
um punhal.
Atukaré aproxima-se de mim mais e mais. Pára. Levanta todo tremendo e bem em minha frente, a mão direita com o punhal afiado
e procura o lugar entre a minha omoplata e a clavícula esquerda,
como querendo cravar a lâmina de aço no meu coração.
Assustado, recuo um passo. Domino-me, entretanto, e mostro uma
risada - certamente um tanto sem gôsto.
Mas, confesso, tenho vontade de fugir de horror e espanto!
Os índios concordam com meu plano de visitá-los em sua aldeia.
Mas querem que eu parta logo com êles. Explico que isso é impossível, visto que quero subir o rio Paraguai para poder levar todos os
presentes.
·
Os Barbados voltam na mesma tarde, a pé, para suas cabanas na
mata distante.
No dia seguinte partimos rio acima. Pernoitamos num paiol abandonado da velha roça do pôsto indígena. Passamos a corredeira grande, "zingando" 1 º o pesado batelão.
Depois de um dia e meio, estamos próximos do pôrto dos índios.
Ainda de longe anunciamos nossa chegada com longas buzinadas em
chifre de boi.
Escutamos a resposta dos índios~ Numa enseada do rio dois jovens
nus, pintados de vermelho da cabeça aos pés, nos esperam, imóveis,
no pôrto.
Não se repete a tradicional saudação. Mudos, ajudam a descarregar o mais necessário para o pernoite.
Cai uma chuva fina.
Subindo um barranco seguimos uma picada através da mata sem1escura até a primeira casa, a uns trezentos metros do rio.
À entrada do rancho, que na escuridão mais se assemelha a um
montão de palha, vejo duas imensas aves pernaltas, cujo vulto se
parece com figuras humanas. Estão se aquecendo ao fogo, fugindo da
chuva que cai silenciosa. São tuiuiús mansosn.
Lá fora agora está escuro. Numerosos cães, desde a nossa chegada,
ladram agressivos, mas não se atrevem a morder. Sem dúvida um ov1lizado tem um odor estranho para êstes cachorros, acostumados com
o cheiro acre do urucu dos índios.
14

Anunciamos nossa chegada com longas businadas em chifre de boi.

Da penumbra da casa surgem homens e mulheres, aproximam-se
esquivos, curiosos. Querem ver o hóspede raro. Crianças choram.
Uma menina vesga pula alegre, gritando sempre: "Haré! Haré! Peixe! Peixe!"
De fato, nos jiraus há grande quantidade de pescado a secar sôbre
as fogueiras mantidas com chama miúda.
Jukuepa cumprimenta-me amàvelmente, entregando-me como presente de boas-vindas um lindo tacape em forma de gládio de dois
gumes.
É caprichosamente trabalhado da madeira preta de uma palmeira,
csguia, elegante, cujo tronco é inteiramente coberto de espinhos compridos e duros. O palmito tem o gôsto de amêndoas doces. Na região
é conhecida como palmeira jerivá.
Embaixo do teto, montados sôbre o vigamento da casa mal iluminada pelas fogueiras, descubro um grande número de aves silvestres
domesticadas.
Refugiaram-se também d a chuva. Há um lindo gavião quase branco. Existem falcões pardos, mutuns pretos de bico vermelho, outros
de bico amarelo e uma crista de peninhas pretas onduladas, jacus,
jacutingas, várias araras vermelhas e arara canindé, um papagaio grande, todo verde e periquitinhos novos.
Não parecem ter mêdo de mim, pois continuam pousados calmamente, sem se incomodar com minha presença.
Das vigas pendem cêstos, bôlsas trançadas e há feixes de flechas e
arcos encostados nelas.
No momento em que observo tudo isso - os animais, a ordem dentro da casa, que de longe parecia um caos - o ambiente me parece mais
acolhedor.
Jukuepa oferece-me peixe cozido e indica-me o lugar onde posso
atar minha rêde.
Estou muito fatigado da longa viagem.
A cobertura da casa está vazando justamente no lugar onde vou
dormir. As gotas caem em meu rosto, frias e pesadas, num ritmo constante, atravessando o fino véu do meu mosquiteiro.
Não consigo pegar no sono. Tudo que me rodeia é novo, fascinante.
Sinto-me prêso de estranha sensação ...
Alta noite, ouço um grito de pássaro cortando o silêncio da selva
adormecida. Parece que vem da mata. Aproxima-se da cabana e a sobrevoa sempre gritando . Afasta-se e desaparece.
Uma criança chora no sono.
Jukuepa agarra o chocalho dependurado dum poste e marca a cadência firme de uma canção sonora e gutural. Melodia e ritmo são
tão estranhos! Sons e palavras parecem lúgubres.
O índio canta por mais de uma hora.
Cessa o chôro da criança, mas o velho Jukuepa continua cantando
ao ritmo do chocalho.
16

Explicam-me no dia seguinte que o pássaro que sobrevoou a casa,
gritando: "É a saracura do céu 12 , que seduz as almas de crianças e
adultos adormecidos, levando-as para o céu".
"Se a alma se afasta do corpo por muito tempo, a pessoa morre; mas
se volta logo, apenas adoece."
Por isso, Jukuepa procurou com sua canção convencer a alma de
sua filhinha que chorava no sono, a voltar para a terra, e na canção
lhe conta, que: "Aqui é muito melhor do que no céu. Na terra estão
o pai e a mãe. Na nossa aldeia tem beijus de milho e peixes assados; no céu não tem nada disto, lá é frio. A gente do céu não tem
fogo para se aquecer"rn.
Verifico que tôda a aldeia dos índios Barbados consiste de apenas três
casas, situadas em estreita faixa de mata na margem do alto Paraguai.
As casas estão separadas umas das outras por distâncias entre cem
e trezentos metros, aproximadamente.
As casas dos Umutina são cobertas de palha. Embora sejam construídas pelos homens,
são de propriedade das mulheres. Em cada casa vivem várias famílias. Os homens
solteiros moram com seus pais, e quando se casam, passam a viver na casa das espôsas.

li
2

23 índios

esquerda: Ricos colares de dentes de macaco, quati e porco-do-mato são o resultado de nu111erosas caçadas . Nos braços, indios de ambos os sexos usam o Xuáre,
enfeite de penas de mutum, coladas numa placa de resina. Literalmente, Xuaré
quer dizer: "l:~ de todos nós!" Trata- se do distintivo tribal. À direita: Entre os Umutina o n1u11do jJarece estar às avessas. As mulheres cortam o cabelo rente, enquanto
os homens o usam comprido e amarrado no alto da cabeça por uma fita de algodão.
Os lóbulos auriculares de homens e mulheres são perfurados ao nascer. Introduzem
nos orifícios um anel de côco de tucum, do qual pendem enfeites de penas multicores. Quando adultos, usam muitos aneis nos lóbulos, dos quais pendem vultosos
feixes de enfeites de penas. Às costas de Huarepatá observamos amuletos de bicos
de pássaros, cascos de veado, de anta e porco-do-mato. Acreditam que os protegem
dos perigos sobrenaturais.
À

Moro na cabana maior, onde vivem cmco famílias, que representam quatro gerações.
Ao todo só existem vinte e três índios na aldeia, dos quais quatorze habitam o rancho grande.
Em companhia de Kupodonepá VlSlto a casa de suas irmãs Matarepatá e Huarepatá, casadas com os índios Yarepá e Mitoponepá, que
vivem a pouca distância da casa grande.
Yarepá está sentado sôbre as pernas dobradas, num jirau formado
com uma esteira de palha. Lança-me um palavreado chiado e agres18

sivo, sacudindo ameaçadoramente uma clava muito grande e pesada,
com o busto a gingar.
Estupefato, fico mudo diante do espetáculo. Deixo p assar a temp es·
tade. N ada entendo.
A mulher do índio, sentada a seu lado, move a cabeça em rápido
vaivém, reforçando a zan ga do marido.
Não se trata da saudação tradicional, mas d e rancor legítimo.
Kupodonepá informa que o casal está aborrecido por não os têrmos visitado ontem à noite, logo à nossa chegada.
Peço a Kupo qu e lhes explique têrmos chegado cansados, debaixo
de chuva, e lhes faço presente de um facão .
Yarepá aceita-o visivelmente mais satisfeito e se acalma. Em seguida,
presenteia-me com seu belo tacape, com o qual me h av ia ameaçado.
Também sua espôsa se torna mais gentil, oferecendo fei j ão-fava cozido numa panela de barro.
Ao voltarmos à maloca grande, Atukaré convida-me a visitar su a
plantação. Conduz-me através da mata por caminhos estreitos e sinuosos, quase imperceptíveis ao novato.
É uma vasta plantação, de uns 200 por 300 metros, com grandes
trechos cobertos de ramas de mandioca mansa e brava, que datam do
a no passado.
Êste ano plantou milho, que já está brotando. Algumas qualidades
amadurecem muito antes do milho cultivado pelos sertanejos d a região.
Há b a tata-doce, inhame e cará, cuj as ramas trepam n as pirâmides
d e galhos secos e troncos que sobraram d a derrubada e queimada do
mato.
Outras pirâmides estão cobertas de folhagem de feijão-fava e feijãomiúdo.
Vemos abóboras e melancias em gra nde quantidade, pimenta, algodão e um pouco de arroz.
Nas margens d a plantação há ex tensos bananais.
Numa roça abandonada, Atukaré mostra-me os arbustos de urucu ,
de cuja semente preparam a tão cobiçada tinta vennelha com que
se pintam em dias de festa.
Se as chuvas se intensificarem, teremos milho verde dentro de pouco
tempo.
Haverá fartura em lugar da habitual escassez de víveres do fim da
e5tação sêca, chamada "verão sertanejo".
Mas, o grosso das chuvas está tardando. Faz calor intenso e o rio
Paraguai com seus numerosos lagos es tá ficando cada vez mais baixo.
É a ocasião indicada para a pesca com timbó 1 4, cipó cuja seiva mata
os peixes da água p arada. É como sabão fino que penetra nos vasos
capilares das guelras dos peixes, asfixiando-os.
Os lagos são propriedade das famílias indígenas. Os Umutina desconhecem o conceito de propriedade exclusiva dos recursos oferecidos
pela própria natureza.
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Observando que os peixes em algum lago são numerosos e gordos,
a respectiva família convida as demais a participar da pescaria.
Quando a tribo ainda era numerosa, há muito te'mpo, tôda a aldeia
partia para a pesca.
Construíam palhoças nas margens dos lagos grandes e piscosos, passando dias a pescar e moquear.
"Mas isto já faz muito tempo!" assim afirmam os "Barbados". "Hoje
somos poucos. Todos os outros já morreram!"
Uma tarde Atukaré volta da caça e comunica ter encontrado um
lago cheio de peixes gordos.
Todos ficam alegres. Os homens saem em busca de cipó-timbó. Vão
à mata alta, próxima, onde êle cresce.
O timbó não vinga nos trechos de mata atingidos pelas cheias.
Cortam pedaços de mais ou menos um metro de comprimento que
atam com entrecasca, formando feixes grossos e pesados. Escondem-nos
ao lado do caminho, cobrindo-os com fôlhas de bananeiras silvestres.
Anoitece. As aves domesticadas começam a procurar seus refúgios,
preferindo dormir em cima das cabanas.
Os índios também se recolhem cedo. Os casais deitam-se na esteira,
estendida sôbre um catre de varas ou no próprio solo da casa. Os pequeninos dormem no meio dos pais. Adolescentes e solteiros já possuem
seu 1ugar próprio.
É uma cama dura a dos Umutina!
Por algum tempo ainda se ouve o palrar alegre dos índios. Caçoam
do visitante que não os compreende.
Sem dúvida, discutem os acontecimentos mais importantes do dia
ou da planejada pescaria.
Dentro em pouco só se ouvem cochichos. Os Barbados são educados. Não desejam molestar os que já estão dormindo.
Reina silêncio no lar indígena.
Lá fora está escuro! É a hora em que os animais silvestres começam
a deixar seu esconderijo à procura de alimentação.
Em busca de côcos de tucum maduros, brotos e fôlhas, caminha
pesada uma anta. Ruidosa, mas sempre al erta. Mantém o longo focinho em constante movimento, farejando cá e lá pelo solo. Desconfo1da, p ára, escuta e prossegue sua marcha ... sempre pronta para fugir.
A onça a persegue mas raras vêzes logra se aproximar o suficiente
para alcançá-la com bote certeiro. Prefere por isto um porquinho do
mato, uma capivara incauta, que volta de seu banho no rio. Satisfaz-se
com um jabuti e, quando a fome aperta, até come besouros e larvas.
Os porcos-queixada que saem e'm varas fazem barulho ao longe, estalando os dentes.
Os quatis descem de suas árvores prediletas para fossar o chão fôfo
com seu focinho sensível, catando vermes, insetos e frutos.
As pacas pastam nas margens dos rios. Com vôo silencioso as aves
noturnas saem à caça ...
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Os índios conhecem a vida da mata, que ao visitante estranho passa
despercebida. Para ês te reina silêncio absoluto, interrompido apenas
pelos violinos de legiões de grilos, o grito d e um animal moribundo
ou o baque surdo duma árvore que cai, apodrecida.
O novato nada percebe das lutas e derrotas que se desenrolam na
selva durante a noite.
As chamas das fogueiras são avivadas de vez em quando por uma
índia, que se levanta do lei to, ajeitando as achas de lenha.
Agora crepitam e projetam a sombra da mulher sôbre a parede ele
palha.
O papagaio grande, todo verde, parece estar sonhando. Tosse, imitando a anciã da casa, Minikamá-Mixina, cega dum ôlho.
Os cães nunca sossegam, atormentados pelas pulgas. Ladram, atentando aos ruídos que vêm da mata, perfeitamente audíveis para êles.
Lá fora, sob o disco da lua cheia, tudo se torna tão claro que de
longe se divisam tôdas as coisas.
A natureza parece morta, imóvel, petrificada.
O bater ritmado do chocalho quebra a monotonia da noite. Novamente se ouvem os sons lúgubres do canto de Jukuepa.
O velho canta a invocação da pesca de timbó! Pede a JURIMA 15 ,
o espírito-protetor da pesca, uma colheita farta de peixes gordos.
São versos arcaicos, que não sabem mais traduzir. Conhecem somente o conteúdo.
Jurima foi um feiticeiro muito poderoso, experimentado chefe de
pesca. Contam milagres seus nos mitos da tribo.
Antes da madrugada os índios se levantam. As mulheres assam um
beiju de milho em panela de barro semi-esférica.
Os homens agarram seus arcos e feixes de flechas especialmente preparadas para a pesca.
As índias retiram os cêstos dos jiraus embaixo da cobertura de palha
da casa e colocam nêles as rêdes de pesca.
Crianças choram, despertadas bruscamente. Mesmo os pequerruchos
recebem um cestinho para carregar. Levam um arquinho com flechas
minúsculas, imitando os movimentos dos adultos.
Saímos todos. Em marcha acelerada atravessamos a mata submersa na
escuridão que se esfuma celeremente. Caminhamos em fila num trilho
sinuoso. Não diviso bem o rumo e grito de vez em quando pedindo orientação aos meus companheiros, que seguem o caminho sem dificuldade.
Nas copas altas das árvores bandos de j acu tingas se deliciam com
os frutos maduros.
Escutamos seus assobios agudos, satisfeitos, e o tatalar peculiar de
suas penas quando voam.
Seriam fácil prêsa, mas hoje não pensamos em caça. Avante! Avante!
Caminhamos duas horas sem parar, alcançando finalmente o lago.
Êstes lagos, existentes às centenas nas margens do rio Paraguai, são
antigos braços do rio. Alguns estão perto do atual leito. Outros distam
centenas de metros.
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esquerda: Barukolotó, espôsa do valente e bondoso A tukaré. P repara espigas d e
milho pa ra o fab rico de pães. Atukaré pediu à espôsa que deix asse crescer o cab elo,
para dêle fa zer os colares de festa . À direita: D esde ce do, o indiozinho se familiari za
com o uso de arco e fl echas. Quando nasce, o pai fa z arco e fl echas p equenas, que
guarda orgulhoso para a p rimeira caçada em que o filho o acompanhar.
À

No verão, a maioria dêles não têm "ligação com o rio. No inverno
recebem água pelos sangradouros ou são atingidos pelas inundações.
Desta maneira êles são repovoados anualmente com peixes.
As mulheres atam suas rêdes de fio de tucum sôbre varas flexíveis
dando-lhes forma circular.
Os homens trazem da mata vultosos feixes de fôlhas de palmeira
acuri, cujas hastes resistentes as mulheres fincam no fundo lodoso do
lago, de maneira que, colocadas bem juntas, formam uma parede grossa dividindo o lago em duas partes, quase iguais. Em algumas aberturas, colocam as rêdes de p esca.
Os homens vão agora para uma das extremidades do lago. Lá constroem tripés pequenos de paus dentro da água rasa e colocam nêles
o~ amarrados de cipó-timbó.
Um som estridente e longo ressoa por sôbre o lago. É a buzina de
J ukuepa, chefe da pescaria.
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As rnulheres dividiram o lago com uma jJarede de fôlhas de palm eira, es fJ etanrlo
as hast es no fundo lodoso. Nas aberturas colocaram rêdes de pesca. Os homens
envenenam a água com, a seiva do timbó .

Começa a cantar a invocação dos peixes: "TALATURIXÉ, TALATURIXÉ! - Fugi, peixes! Fugi todos! Nosso veneno está vos esperando. Mesmo que fujais, nada vos poderá salvar. 'O timbó vai vos fulminar a todos. Vai encontrar-vos no fundo do lago ou escondido debaixo dos troncos putrefatos ... "
E em seguida chama todos os peixes com seus nomes próprios no
idioma umutina, tantos nomes que a canção parece não ter mais
fim.
Com rijos cacêtes começam a triturar os feixes de cipó-timbó dispostos sôbre os jiraus.
Num bater ritmado as lianas se esfacelam rápida e facilmente. Empurram-nos, agora, para o meio do lago e os sacodem violentamente
de baixo d' água.
Seiva espumosa e leve, branco-azulada se desprende cobrindo a superfície como flocos de sabão.
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Com largas braçadas os índios a espalham cuidadosamente, levando-a
às enseadas até que penetre por baixo da vege tação dos barrancos e d as
raízes lançad as por arbustos, que formam esconderijos para os peixes.
Jukuepa observa o traba lho incansável dos homens. Êle mesmo manipula o feixe mais p esado .
As batidas en ch em a n a tureza de ritmo. Lentamen te os pescadores
se aproximam da parede de fôlhas onde as mulheres esperam ao lado
de suas rêdes.
O trabalho é árduo.
Os peixes parecem já conh ecer o ruído característico ela pesca de
timbó. Desde o início da operação procuram fu gir para a extremidade oposta do lago. Nadam ao longo da parede ele fôlhas, procurando pular por sôbre o obstáculo desconhecido, e assim vão entrando
nas rêdes.
As mulheres, sentindo a trepidação, jogam -nos para o barranco, onde
crianças os agarram com grande algazarra, para assá-los na brasa.
Depois ele duas horas e meia os homens cobriram tôda a superfície
com a seiva ele timbó.
Alcançaram a parede divisória. Agora descansam um pouco. Logo·
começa a colheita.
O lago começa a criar vida. Vida que cessará logo! Peixes e mais
peixes sobem à tona, respiram com dificuldade abrindo e fechando·
a bôca convulsivamente. Viram a barriga branca para cima, mortos.
Centenas, talvez milhares d e peixes salpicam o lago de pontos brancos. São peixes moribundos e mortos. Alguns saltam para fora d 'água ,.
nas margens, procurando fugir da seiva asfixiante do timbó. Outros.
se escondem debaixo das raízes nos barrancos.
Na água bem rasa, de um dedo d e profundidade, na beiradinha
do lago, os peixinhos miúdos de côres vivas. parecem não se r atingidos pelo veneno.
Agora, as índias abandonam as rêdes. Fecham as aberturas da pared edivisória com fôlhas e invadem o lago, cujas águas lhes vão até a cin-·
tura. Com suas rêdes recolhem os peixes mortos da superfície, jogan-·
do-os por sôbre os ombros, nos cêstos que levam às costas .
.Munidos de arcos e flechas menores do que as usadas nas caçadas,
os homens começam nova tarefa.
Aproximam-se cautelosamente dos p eixes grandes, somente atordoados, que procuram escapar para a profundidade das águas, turvadas
pelo movimento de muitos pés no lôdo.
Os atiradores esperam imóveis que o p eixe volte à tona e a flecha- da é certeira. Raras vêzes erram o alvo. Desta maneira atiram várias.
Com rijas cacetadas trituram os feixes de cipó-timbó, que se esfa celam rápidamente .
O feixe de cipó-timbó triturado é sacudido na água. D esprende-se uma seiva de côr
branco-azulada como espuma de sabão, que asfixia os peixes. Apesar disso, sã:J ê les:
perfeitamente comestíveis.

25

flechas, uma atrás da outra nos peixes alvejados, que se debatem loucamente, fisgados, levantando espuma.
Logo os recolhem, enfiando um cordão de cipó flexível nas guelras,
arrastam-nos atrás de si como grossa cadeia prateada a reluzir aos raios
do sol.
No barranco, os peixes são empilhados sep arada mente para cada família. Nunca há d esentendimentos, nem inveja. Há em abundância
para todos. Basta ir buscar. Amanhã h averá outros lagos cheios de
peixes gordos e saborosos.
Quando chegar novam ente o tempo das chuvas e das matas inundadas, as águas do rio se turvarão e os Umutina, então, não poderão
flechar os peixes que no verão tomam banho de sol bem perto à superfície .
O imenso volume d 'água dos lagos, cheios nessa época, não poderá
ser envenenado pelo timbó. Haverá escassez d e peixe, então, compensada em parte p elas colheitas da roça, pela caça e pelas frutas do mato.
As mulheres acondicionam os peixes nos cêstos. Enchem-nos até
acima das bordas e cobrem-nos com ramas, que amarram com tiras de
en trecasca.
Os homens enrolam o restante dos peixes numa grossa camada de
ramagens de arbustos, que es tendem sôbre o solo da mata, formando
curiosos pacotes, que carregam nas costas, suspensos por uma alça na
testa.
O sol já está alto e o calor é intenso. Todos se apressam para voltar.
Na aldeia só ficou a velha Minikamá-Mixina, meio cega, cuidando
do bisneto, o filhinho de Atukaré.
Antes de partir para voltar, os homens colocam cuidadosamente os
feixes gastos de timbó sôbre as fogueiras. Assim rezam as velhas leis,
que passam de geração a geração.
"Nada pode sobreviver ao índio! Ninguém sabe se voltará a pescar
no mesmo lago. Por isto, os feixes utilizados devem ser destruídos 16 ".
No meio do caminho para a aldeia, em plena mata virgem, surgem
duas figuras estranhas, esguias, brancas, de cabeça e pescoço escuro
e bico grande.
Batem as grandes asas e choram com voz fina, quase corno a do chôro
de crianças pequenas.
São os dois tuiuiús mansos. Sempre famintos, perceberam que seus
donos haviam saído para pescar e resolveram vir ao seu encontro.
Estalam os longos bicos agressivamente e avançam em direção aos
índios, sem feri-los, porém. Parecem fazer a saudação agressiva usada
pelos próprios índios Umutina.
Os p eixes procuram fugir, assustados pelo ruído que fa zem os pescadores ao triturar
os fei xes de cipó-timbó e acabam sendo apanhados nas rêdes.
Com certeza mortífera Haxipà flecha os p eix es atordoados pela ação da seiva do
cipó-timbó.

2i

O luiuiú manso sabe que seus donos foram jJescar. Faminto e só, resolveu ir-lh es
ao encontro, 111archando alguns quilômetros através da 111ata, seguindo as sendas
que percorreram os pescadores.

Os índios não podem atendê-los de pronto. Todos os peixes estão
guardados nos cêstos amarrados e nos pacotes de fôlhas.
Barukolotó, a espôsa amável e dedicada de Atukaré, abre o seu cêsto
e atira peixes às aves, que os apanham hàbi_lmente no ar. Com um ràpido movimento elas os fazem desaparecer no papo grande e dilatável.
Demonstrando ainda sua insatisfação, as aves acompanham nosso
grupo, sempre estalando os bicos.
Na maloca, sem que haja paredes divisórias, cada família possui seu
lugar de trabalho, sua fogueira e seu dormitório, rigorosamente respeitados por todos.
Para lá se dirigem agora os grupos familiares. As fogueiras estão
quase apagadas. Sobram apenas algumas brasas cobertas de cinza. Os
que não dispõem nem de brasas, pedem um tição ao vizinho. Logo as
chamas crepitam alegres em tôdas as áreas particulares de cada família na casa comum.
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Mulheres e crianças começam a esviscerar e a escamar os peixes.
Abrem-nos com um ferrão da barbatana dorsal dum bagre. Enrolam os
peixes limpos em fôlhas de sororoca para assá-los na cinza quente.
Grande quantidade ferve nas panelas de barro cozido.
Mas a maior quantidade de peixes é posta a secar nos jiraus, como
provisão para tempos de escassez.
Há jiraus especialmente construídos para secar peixes ou "moquear" 1 i
carne de caça.
Cada mulher possui seu jirau próprio. Debaixo dêle, que é inteiramente coberto de peixes, mantém o fogo aceso, com chamas baixas durante um a dois dias.
Os peixes secos são guardados em esteiras de palha, dobradas, e colocadas nos jiraus altos.
Quando há falta de carne ou peixe fresco, cozinham peixes secos
ou trituram-nos, misturando sua farinha com massa de milho condimentada com pimenta vermelha.
O mingau resultante chamam "HARÉ-ZOTU", e é muito apreciado
por todos mas para o meu paladar é pouco agradável.
Kokolotó prepara uma panela grande cheia de Haré-zotu, que oferece a seu marido J uk uepa.
Êste o prova. Logo depois ouço palavras aborrecidas pronunciadas
com o chiado típico dos Umutina, quando zangados. Com gesto violento Jukuepa joga a panela de mingau ao pátio, onde o vasilhame se
quebra, espalhando seu conteúdo, que os cães magros devoram com
sofreguidão.
Estava muito mal preparada, diz Jukuepa. Um gesto incomum, aliás,
entre os tão cerimoniosos e delicados índios Barbados.
Os dois tuiuiús rondam a casa de palha d e lados descobertos. Matarepatá atira-lhes muitos peixes, que êles engolem inteiros.
Mas os glutões nunca ficam satisfeitos. Um dêles aproxima-se cautelosamente da índia ocupada com seus peixes e com um golpe relâmpago lhe furta o maior.
Assustada, a mulher dá um grito agudo, mas logo irrompe em gostosa gargalhada, e, enquanto o tuiuiú bate em retirada, lança um pedaço de lenha atrás da atrevida fugitiva.
A outra ave entra pelo lado oposto e aprove ita a confusão para repetir a façanha.
Matarepatá persegue-a com uma flecha na mão. Ela foge rápida, os
passos cambaleantes como os de um ébrio. Os dois tuiuiús recebem
peixes até não mais poderem ficar de pé, os papos inchados como bola
de futebol.
Hodotó, filha ele Huarepatá e do valente Mitoponepá, tem especial
prazer em me contrariar. Aproveita qualquer momento em que me
ausento para bulir em todo canto do meu acampamento. Por mais
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esquerda: O tuiuiú comeu tantos peixes q :Le nem pode 111ais fi car d e pé. À direita:
D epois de escamados e esviscerados, os peixes, para secar, são colocados sôbre o
muquém, debaixo do qual mantém-se fogo len to. Tani bern a ve lha Minikamá-Mixina
prepara os seus peixes para dias d e escassez .

À

que a repreenda, sempre repete suas sorrateiras pesquizas. Nada furta,
mas remexe tudo o que me pertence. Tem vocação para etnólogo,
sem dúvida.
Para terminar com o aborrecimento contínuo, lembro de pedir-lhe
que cuide para que ninguém atrapalhe a ordem dos meus utensílios,
explico-lhe que alguns são muito delicados e frágeis e ela, desde então,
não só montou guarda à porta do meu rancho, como nunca mais tocou
nas minhas coisas.
Hodotó é sempre quem pede a Matarepatá, sua tia 19, para que
conte histórias para a criançada. Hoje, lá está ela sentada numa esteira,
ao pé da velha, a melhor contadora de histórias da aldeia.
Da casa vizinha veio de visita seu primo Ikodo, que brincou a tarde
inteira com o pequeno Kupodonepá ou Joaquim, exercitando-se os dois
no esporte de tiro ao alvo com arco e flecha.
30

A

e ~querda :

Hodotó é a m enina mais graci osa e v iv az da aldeia . À direita: Huarepatá
fia algodão para uma 11 ova Ametá, a saia tubular das índias U mutina.

Matarepatá, então, começa a contar uma das muitas lendas da tribo.
Certamente pela centésima vez ...
"Donde vieram os primeiros índios Umutina?"
"De primeiro não havia povo. HAIPUKU 2 º andava muito triste, sozinho. Êle ficou pensativo e logo inventou alguma coisa pra fazer.
Experimentou juntar frutas de bacaba do campo 21 . Juntou frutas
machos e frutas fêmeas. Emendou-as até atingirem dois pés de comprimento. Depois colocou tudo de lado. Esqueceu-as. "
"Ao cair da tarde assustou-se com a conversa de gente. Haipuku
foi verificar o que havia e viu que as frutas tinham se transformado
em gente . Ficou muito satisfeito, pois então tinha companheiros."
"A gente das frutas ficou com Haipuku e logo formou uma família. A vida assim era melhor! Mas Haipuku achava que essa gente
ainda era pouca."
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"Por isso fêz outra experiência. Tentou emendar frutas de figueira 22 •
Estas também viraram gente, quando chegou a noite."
"Depois emendou ainda frutas de bacaba do mato 23 , que viraram
indios de cabelo comprido, dois homens e duas mulheres."
"Fêz experiência com mel de abelhas silvestres, que se transformou
também num casal, com a cabeça um pouco mais pelada."
"Então já havia muita g~nte na terra. Um dia Haipuku sentiu que
as barrigas das suas pernas estavam inchando. Ficaram bem grossas.
Quando percebeu que estava chegando a hora, foi para o mato. Encostou-se numa figueira brava e as barrigas das pernas racharam 24 ."
"Saíram quatro crianças, duas meninas e dois meninos. Haipuku voltou para sua casa a fim de contar à sua mulher o que tinha acontecido."
"Esta logo lhe perguntou: "Por que não trouxeste as crianças?"
"Haipuku respondeu aborrecido: "As crianças não querem vir!"
"Êle pediu a sua espôsa que fizesse duas saias pequenas de algodão
para as meninas 25 • Êle mesmo fabricou dois arcos pequenos e flechinhas para os meninos."
"Com isto, Haipuku voltou ao lugar onde tinha deixado as crianças.
Era um casal de brasileiros 26 e um casal de Umutina. A menina brasileira não quis vestir a sainha dos índios, mas a menina umutina gostou dela. O menino brasileiro não queria atirar com o arco, mas o
Barbadozinho ficou logo muito satisfeito."
"Mais uma vez Haipuku convidou as crianças para morar em sua
casa, alegando que teve muito trabalho em carregar "as brutas das barrigas das pernas" . Mas as crianças não quiseram ir com êle. Os brasileiros foram para o lado esquerdo do rio Paraguai 27 , rio abaixo, e os
Umutina ficaram do lado direito."
"Não há mais notícias destas crianças. Não se sabe se morreram ou
ainda estão vivas."
"A gente das frutas ficou morando com Haipuku. Êles são os antepassados dos Umutina de hoje!"
Assim contou l\1atarepa tá e as crianças escutaram aten tas . Kupodonepá e vários outros índios se juntaram ao grupo, pois todos gostam
de ouvir as histórias tradicionais da tribo.
É grande a fartura de peixes e outros alimentos nas casas dos índios. Não há n ecessidade de que os h omens saiam para caçar ou pescar
nos próximos dias.
Todos se dedicam ao preparo de arcos e fl echas. Sempre se perdem
algumas nas excursões. Cada índio possui sempre um grande es toque
de flechas, qu e renova conforme as vai perdendo.
O dia inteiro as mulheres se ocupam com o preparo ele alimentos.
Fiam algodão nos fusos manuais, tecem saias e as fitas para enrolar
o cabelo dos homens. Trançam esteiras de palha e bôlsas, enodam
saquinhos ou fabricam panelas de barro.
Apesar de sua idade avançada, o velho Yarepá costuma sair em busca
de mel de abelhas silvestres. Constrói andaimes nos troncos que deseja
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O tear é primitiv o, mas o t ecido d e grande durabilidad e .

escalar para alcançar as abelheiras. Traz o mel numa cabaça ou o acondiciona na hora num cartucho de fôlhas.
É um petisco apreciado. Para se servirem, os índios usam um pmcelzinho feito de um pau esfiapado numa das extremidades. O que
resta do mel é misturado com água, que bebem gulosamente.
Há muitas qualidades de abelhas silvestres. Os Umutina têm um
nome para cada espécie. Conforme a qualidade do mel e a estação
em que foi colhido, varia seu gôsto. Há mel claro, dourado e doce,
escuro, fino e acídulo.
Certa vez ofereceram-me um pouco de mel amargoso e apimentado.
Afirmam que certas qualidades provocam sintomas de loucura passageira, quando ingeridas em grande quantidade ...
Atukaré é considerado o melhor caçador do grupo. Quase diàriamente sai para a mata, voltando com peixes flechados nas margens
dos lagos e do rio Paraguai, com macacos, quatipurus ou algum outro
animal.
3

23 índios
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Hoje anuncia satisfeito ter encontrado um grande bando de macacos-prego do outro lado do rio. Como prova traz um que flechou.
A notícia provoca vivo interêsse na maloca e corre rápida de bôca
em bôca. As armas são revistas e preparadas.
Macaco-prego é um petisco para os índios "Barbados". Por isso resolvem dar-lhes uma batida no dia seguinte ...
Atukaré sacode a minha rêde. Acordo. Está acompanhado de três
índios. Cada um traz pesado feixe de flechas e o seu arco. Do pescoço
lhes pende sôbre o dorso o facão, afiado, sem bainha.
Falta ainda uma hora para a madrugada. A lua ilumina o chão da
mata entre as árvores .
Seguimos em fila até o pôrto próximo. Uma canoa torta e frágil
está amarrada. É uma ubá, escavada em um tronco, presente de um
índio Barbado, civilizado, parente dos índios da mata, que vive no
pôsto indígena.
Os Umutina selvícolas não sabem construir embarcações. Só agora
aprendera·m a manejá-las.
Julapare entra na canoa. Seu nome significa '"homem valente". É o
mais moço do grupo. Senta-se calmo na pôpa, mantendo com o remo
o equilíbrio do barco instável.
Seu irmão Katulá acocora-se na proa. Com um empurrão, Julapare
movimenta a u bá, que corta incerta as águas rápidas do rio.
Duzentos metros rio acima desembarca o passageiro na margem
oposta. Julapare volta e conduz os demais passageiros um após outro.
Entramos na mata. O chão está forrado de fôlhas sêcas. Milhares
de espinhos aguçados e duros cobrem fôlhas e hastes das baixas p:ilrneiras de tu cum, que formam espêssa vegetação.
Os índios pisam sem fazer ruído ; atravessam os espinhais sem se ferir.
Meus pés, protegidos somente por sandálias ficam cheios de espinhos, que penetram dolorosamente.
Desde pequeno o índio aprende a colocar os p és d e maneira adequada para evitar ferimentos. Anelam quase sem olhar onde pisam.
A mata é silenciosa antes da madrugada. Nada se ouve . Nenhum
animal aparece. O novato pode p erambular durante muitos dias na
mata virgem do alto Paraguai sem conseguir ver um animal de porte.
l\Ias p ara o índio a selva está cheia d e vida e movimento.
Ao raiar do sol, durante alguns ·m inutos, a mata enche-se do canto
de pássaros ele tôda espécie, qu e parecem go rj ear de júbilo pela chegada do novo dia. Depois a selva silencia de novo. Antes do pôr elo
sol repete-se o mesmo concêrto.
Os raros mamíferos estão agora escondido , digerindo. Dormem em
suas locas ou em esconderijos improvisados, bem escolhidos e de difícil acesso.
Na senda que seguimos encontramos rastos que se cruzam em muitas direções ou formam trilhas. Conduzem geralmente à aguada.
Os índios contam que antigamente a mata e tava cheia de caça de
tôda espécie. Um dia, surgiram levas de caçadores com matilhas de cães,
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Os Umutina não sabem fa zer embarcações . Esta canoa instdve l e torta de um tronco
foi presente de wn índio civilizado do pôsto "Fraternidade Indígena". Antes disso
atravessavam o rio a vau.

devassando as florestas do alto rio Paraguai e de muitas outras r eg10es.
Tiravam somente o couro da caça abatida e deixavam sua carne apodrecendo na mata. Dentro de poucos anos conseguiram destruir grande parte da fauna. Depois da carnificina irromperam epidemias entre
os animais silvestres que restaram. Os índios freqüentemente encontravam antas moribundas, porcos de mato e veados doentes, deitados.
Atribuíram a epidemia aos cadáveres que os caçadores deixaram na
mata. Depois disso os Umutina quase ficaram sem o seu alimento indispensável, a caça. Por êsse motivo aumentaram sua lavoura e começaram a explorar mais e mais a pesca nos lagos.
O rio Paraguai e os seus lagos são ricos em peixes e não há perigo
que os índios passem fome.
Após mais ou menos uma hora de marcha, paramos. É dia claro!
Os caçadores escutam atentamente numa certa direção. F"alam muito
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baixo, quase imperceptivelmente. Discutem um plano de ação e acertam então a direção a tomar. Nada consigo discernir. Para mim reina
silêncio absoluto, como dantes.
Nos galhos duma fruteira alta observo araçaris 28 saltando, trepando de galho em galho, beliscando frutas. A julgar pelos seus gritos,
devem ter achado um ninho de pássaros, e lhe estarão roubando os
ovos ou filhotes. São inescrupulosos êsses pequenos tucanos de plumagem linda, de côres vistosas, verde, vermelho, amarelo e pardo. Percebem os caçadores e fogem com alarido, os bicos imensos parecendo
querer se antecipar à chegada do corpo.
Os índios cochicham, p.~rscrutam todos os ruídos que vêm da mata.
Atukaré afila os lábios e deixa escapar um assobio fino e agudo.
Imita o lamento dum filhote de macaco em perigo. Os caçadores demonstram ter percebido algo na imensa extensão verde da floresta.
Atukaré repete o assobio, dando ao som a expressão de solidão, tristeza imensa, pedido de socorro.
Os índios escutam atentamente. Agora tamb_é m eu distingo ruídos.
Gritos assustados, dum bando de macacos-prego à procura do companheiro perdido.
Novamente reina calma. Novamente Atukaré provoca, assobiando
baixinho, traduzindo desespêro, última esperança... e silencia longamente.
Os caçadores já estão escondidos atrás de árvores grossas ao lado
duma pequena clareira, o arco com as flechas prontas para partir. Ainda a musculatura dos braços está frouxa ... Atukaré continua assobiando. Os macacos respondem. Repentinamente, galhos são sacudidos
como que impelidos por sôpro de vento forte. Nada se vê ainda. São
os macacos!. .. Um macho forte e audacioso, provàvelmente o chefe do
bando, desce de cabeça para baixo pelo tronco de uma árvore. Seus
olhos pequenos e vivos expressam desconfiança e curiosidade. Nervoso, olha em tôdas as direções antes d e atravessar ràpidamente um ângulo da clareira.
Nada trai a presença dos índios. Atrás do macho vêm os outros
macacos, fêmeas com os filhotes agarrados às costas, machos mais fracos, menores e, por último, filhotes quase adultos. Todos correm irrequietos, trepam, pulam. Não param , assobiando baixinho como se estivessem conversando, sempre desconfiados.
A musculatura dos braços enrij ece por um segundo. Flechas compridas, munidas de pontas farpadas, agudas, partem como raios. Só se
ouvem os estalos das cordas dos arcos. Dois macacos, o macho grande
e um menor, são atingidos na goela, caindo com gritos lancinantes de
dor e desespêro. Os outros desaparecem corno por encanto. Rindo satisfeitos, os atiradores levantam os dois macacos quase mortos, acabando de matá-los. Onde estão os outros macacos?! Não podem estar
longe! Começa a perseguição. Em célere ritmo, os índios batem os
feixes de flechas contra os arcos. Um ruído surdo e forte ressoa pela
mata. Sacodem troncos finos contra os gigantes da floresta, para assus37

tar e afugentar os macacos. Não se vê nenhum dêles, de tão bem escon.
<lidos. No tôpo de uma árvore muito alta descobrem um, agachado
atrás dum galho grosso. P arte flecha após flecha! Nenhuma consegue
atingi-lo. Sabendo-se descoberto, o macaco procura fu gir. É a sua desgraça! Decidido, salta, ágil, para outra árvore e procura esconder-se
novamente, mas os índios não lhe d ão mais um instante de trégua.
Uma fl ech a certeira aba te o fugitivo. Cai êle, agarra-se convulsivamente num galho, com mãos, pés e cauda. Inútil! Uma s·egunda fl ech a
o atinge em ch eio. Bate no solo pesadamente. Os outros macacos agora
conseguem fugir. Os caçadores es tão cansados da correria. Preparam
a prêsa para o transporte. Amarram-lhe mãos e pernas com cipó. Atamlhe o rabo à cabeça, formando um a alça, pela qual o caçador carrega
sua prêsa a tiracolo.
Continuamos nossa marcha. Penetramos ainda mais na flores ta virgem onde nenhum madeireiro ou lenhador trabalhou.
Barukolotó, o que quer dizer "mulher-estrêla", pediu a seu marido
Atukaré que lhe trouxesse jabuti 2 9 para comer. O marido duma índia
Umutina não discute quando sua espôsa lhe pede alguma coisa, mas
procura agradá-la, satisfazendo seus desejos 30 .
O jabuti prefere os lugares úmidos da mata. Alimenta-se de tôda
qualidade d e frutas e até d e matéria em putrefação. Chegamos a um
pântano quase completamente recoberto de arbustos espinhosos. Estreitos caminhos, debaixo dos galhos pendidos e baixos, conduzem
para o interior. São as "trilhas" dos jabutis. Os índios forçam a passagem através do espinhal. Depois de tentativa frustrada, desisto de
acompanhá-los. Prefiro aguardar sua volta, apesar da curiosidade em
conhecer os esconderijos daqueles quelônios. Mas os espinhos deixariam minha roupa em farrapos, se não a minha p ele.
O sol arde. As mutucas me atormentam. Elas pousam sempre nos
lugares do corpo não atingíveis pela vista.
Atukaré é o primeiro a voltar. Perto de meus pés coloca um jabuti
grande. Ri satisfeito. Depois dêle vêm os outros. Falta de sorte! Os
jabutis estão ausentes, saboreando as frutas maduras de jenipapo no
interior da mata.
Atukaré amarra o jabuti. Passando uma lasca de embira ao redor
do casco, acaba fazendo um laço que coloca na testa com o animal a
pender sôbre suas costas.
Para chegar mais depressa à aldeia os índios resolvem cortar caminho pela mata, abandonando as sendas. Erram o caminho! Passamos
por espinhais de tucum tão densos que até os caçadores acostumados
se lastimam ~os espinhos, que se lhes cravam nos pés. Finalmente alcançamos o no, que margeamos.
Sempre tive simpatia pelo jabuti. Possuí um jabuti da Grécia durante cinco anos, quando era menino. Levava-o mesmo à escola dentro da sacola de livros. Penalizado, resolvo tentar salvar êste da morte
que o espera. Os jabutis são animais indefesos, lerdos e não muito
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Ikodo aproveita a oportunidade para um banho gostoso . Desatou seu cabelo com-

prido, mas conserva os brincos de penas nas orelhas.

inteligentes. É de se admirar que ainda não tenham sido extintos das
ma tas do Brasil.
Com muito tato dirijo-me a Atukaré: "Atukaré! Jirikiki pituquá
imi? - Atukaré, êste belo jabuti é para mim?" O índio responde com
sua maneira amável mas firme, em voz suave e amiga: "Nokó, Harodo, jirikiki Barukolotó ihô! Urixa amatare! - Não, Haroldo, Jabuti BarUkolotó vai comer. Assim mulher falou!" E acrescenta logo:
"Kokine ipiá jirikiki amê! - Mais tarde vou buscar um jabuti para
você!" - Nada adianta oferecer em troca minha camisa que Atukaré
tanto cobiça. Inútil mesmo querer obter o animal em troca do uniforme
cáqui completo. "Barukolotó pediu um jabuti! " ...
Voltamos cedo à aldeia. Há visita na casa de Atukaré, na grande
maloca. Barukolotó conversa animadamente com sua vizinha Matarepatá. Tem no colo o pequeno Jukuepa-Kuriká, seu filho, neto do velho
Jukuepa. "Kuriká" significa "pequeno" e é usado também como diminutivo para nomes. Assim distinguem a criança do velho "Jukuepa".
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um menino de grandes olhos pretos. Não consigo fazê-lo rir com minhas brincadeiras de civilizado, incompreensíveis para uma criança
umutina. Seus pais o divertem fàcilmente.
Ruidosamente Atukaré derruba o jabuti no chão. Barukolotó aceita-o
satisfeita. Desamarra os atilhos e coloca-o vivo sôbre as brasas. Depois
continua em sua conversa, sem se importar com o quelônio de membros encolhidos. Segura-o com uma vara contra o fogo. As chamas crescem. Envolvem o casco do animal. Assustado, êle estende as pernas,
rastejando furiosamente, para sair do calor infernal. Conversando sempre com a vizinha, a índia, comprime o animal com a vara mais fortemente contra a fogueira. O jabuti ainda se debate alguns poucos instantes. Logo os membros caem frouxos. Acabou de sofrer.
Impressiono-me com a calma da índia, sempre bondosa.
Parece-me, entretanto, que a morte na fogueira é mais rápida do que
o sistema usual de degolar êstes animais ou de abrir seu casco enquanto vivos, como costumam fazer em quase todo o norte do Brasil.
Atukaré, que tinha tomado assento sôbre uma esteira estendida no
catre de varas, permanece silencioso, imóvel. Descansa da excursão estafante. Barukolotó entrega-lhe uma penquena esteira dobrada, da qual o
marido retira um pedaço de pão de milho, "Matariká". O índio come
calmamente. Quando finda, sua espôsa serve-lhe uma cabaça com água
límpida e fresca. Atukaré levanta-se e retira o jabuti do fogo. Deita-o
sôbre o dorso e quebra o casco inferior torrado. Entrega-o à índia, que
lhe tira as vísceras. O fígado, imensamente grande, é enrolado em fôlhas
e colocado no borralho. Fígado de jabuti é um pitéu! As vísceras são
limpas e aproveitadas . Os músculos, a carne das pernas, dorso e cabeça
são cozidos sem condimento algum. N em ao fígado juntaram sal. Pedem-me sal constantemente, mas depois se esquecem de usá-lo. Deixam-no guardado debaixo da cobertura de palha da casa.
Os macacos são colocados inteiros sôbre a fogueira. O pêlo fica prêto,
queimado. Encolhem-se, torcendo braços, p ernas e mãos no calor, tornando-se ainda mais humanos, semi-assados. Abrem-nos, tirando-lhes
as tripas. Depois moqueiam-nos inteiros nos jiraus. Moqueada, a carne
pod·e ser usada depois de muitas semanas. Recozida, amolece, tornando-se gostosa, principalmente para o paladar dos índios.
Enquanto Barukolotó prepara os alimentos, Atukaré brinca com o
filhinho nos braços. Ê pai extremoso corno todos os índios. Os Umutina nunca batem nos filhos. No máximo, repreendem-nos com brandura. As crianças são alegres e não há necessidade de métodos mais
severos. Cedo são incluídos nas atividades diárias, tais como buscar
água, acompanhar os pais nas caçadas e . pescarias, carregar um bichinho de caça e produtos da lavoura. As meninas ajudam suas mães
nos trabalhos caseiros. Socam milho nos pilões, fiam algodão e carinhosamente tomam conta dos irmãos menores ... R eina harmonia num verdadeiro lar indígena. Se acontece que algum pimpolho quebre as regras
de boa conduta, seus pais aplicam uma penalidade simples, mas bastante eficiente. Não conhecem mais o pequerrucho! Não o enxergam
É.

40

Jukuepa brinca com seu netinho Jukuepa-Kuriká. Kuriká significa pequeno. Os nomes
h erdados e de propriedade exclusiva das família s. Seu uso por outras famílias e
motivo de serias disputas en tre os Umutina.

sã~

e nem o escutam. Êle morreu por algum tempo e ninguém se importa
com suas lamentações. Pede, chora, quer aproximar-se, tudo em vão ...
E isto, até que volte ao comportamento normal. Então aceitam-no
novamente em seu meio.
Os índios Barbados não conhecem o uso de bebidas fermentadas.
Fabricam uma chicha de mandioca ralada ou milho verde cozido, mas
consomem esta b ebida refrescante antes de azedar. Permitem que se
adoce por uma ligeira pré-fermentação. Mas, quando não conseguem
consumi-la a tempo, jogam-na fora.
Não fumam, nem mastigam o tabaco, que desconheciam. Chegam
a detestar o cigarro e o fumante. Quando descobriram que eu também não fumo, exclamaram surpresos e com alegria: "Então você é
um Umutina!" Isso contribuiu consideràvelmente para que eu conquistasse ainda mais sua confiança e amizade.
Os lindos mutuns que habitam as casas indígenas vão livremente
para a mata e voltam à tardinha ou quando sentem fome. Os Umutina tratam-nos, como aos outros animais, com muito carinho, quase
como a sêres humanos. Seus olhos grandes e pretos têm a suavidade
do veludo.
Eu nunca vira aves tão lindas e mansas. Por intermédio do meu intérprete Kupo, indago se estão dispostos a me ceder um casal. A resposta é um decidido "não!" Insisto. O velho Jukuepa quer em pagamento meu facão de mato de lâmina muito comprida e afiada, com
a bainha bordada em várias côres. Fecho o negócio. J ukuepa e Kupodonepá conversam longamente. Só entendo as palavras correspondentes a "mutum" e "pôsto indígena". Preparamos um caixote com grades para as aves. Na manhã seguinte não me querem entregá-las. Alegam que chorariam durante três dias e três noites como pela morte
de um parente, se eu as levasse para longe. Mas J ukuepa tampouco
mostra desejo de devolver-me o facão de mato. Que fazer? Já sei, vou
buscar o facão que guardou na palha do teto de sua casa. Jukuepa
não se opõe, mas demonstra descontentamento.
Procuro explicar a Jukuepa: "Você não quer me dar as aves que
me vendeu, mas eu lhe faço presente dêste facão, que você tanto
quer, entregando-lho novamente". Alegre, talvez envergonhado ao
mesmo tempo, Jukuepa aceita-o. Com movimentos rápidos, decididos,
quase agitados, agarra o casal de mutuns, ajudado por sua família,
e os coloca na grade: "Leve-os, são seus!"
As belas aves chegaram bem ao Rio de Janeiro!
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Agôsto de 1944. Viajo novamente para as matas do alto rio Paraguai. Estamos em plena estação sêca. Campos e cerrados amarelos estão
povoados por nuvens de gafanhotos. Somente perto elas vertentes, onde
cresce a palmeira buriti 31 com suas fôlhas em formato de leque, resta
um pouco de umiclade. O calor é intenso.
No horizonte diviso fumaça de queimadas. Durante a noite é uma
linha ele fogo contínua. Empurrado por um vento frouxo, o fogo segue
sua marcha destruidora, sem que nada o d etenha nes te deserto, onde
tudo é combustível3 2 •
Nosso caminhão passa por um lençol prêto, triste, macabro. Queimaram-se léguas e léguas de campo, cerrado, mata e até algumas plantações de cana-de-açúcar perto de Cuiabá. A fumaça cobre o céu tão
densamente que o sol parece um disco vermelho.
Nem mesmo as matas do rio Paraguai constituem barreira suficiente.
O fogo saltita por entre as árvores, queimando as fôlhas. O chão se
cobre de fôlhas de côr castanha. As chamas enegrecem a casca das
úrvores, sem matá-las. Derrubam alguns troncos velhos e destroem arbustos e tôda vegetação rala. Trepam nos galhos de uma árvore deitada por sôbre o leito do rio, continuando sua marcha voraz. Finalmente alcançam as casas e plantações dos índios, que, com dificuldade, constroem novos ranchos primitivos.
A nuvem de fumaça comprimida no leito do rio é tão densa que
dificulta minha respiração. Começa uma vida penosa e triste para os
índios. Os peixes nos lagos pereceram nas águas baixas, quentes. A
caça fugiu das matas carbonizadas. É a fome. Com a miséria chegou
a doença. Coque:uche. Adquiriram-na em uma visita aos seus vizinhos
nenbrasileirosss.
A enfermidade alastra-se ràpidamente. Nos adultos apresenta-se
em forma de broncopneumonia. Todos estão prostrados, menos Julapare e seu irmão Katulá ...
Tenho a surprêsa de ser recebido por êste com franca hostilidade.
Não me cumprimenta. Não conversa comigo. Anda sempre com arco
e flecha de prontidão, dirigindo a cada momento suas armas contra
mim, sem realizar, no entanto, qualquer ato de agressão.
Jukuepa, o pai de Katulá proibira que me fizesse qualquer mal. O
velho deseja evitar o recrudescimento das antigas lutas. A paz reina
desde há muito.
No momento em que Katulá me ataca de novo, ergo ousadamente
minha Leica e bato-lhe uma fotografia em côres. Quero provar-lhe que
sua atitude não me atemoriza.
Mas, as ameaças se repetem quase diàriamente. Resolvo impor-me.
Repreendo Katulá em tom severo : "Katulá, se você continua me apontando seu arco e flecha, eu quebro arco, flecha e tudo!" Sinto arre45

piar os cabelos ao ouvir a resposta de Katulá, em tom soturno, sinistro: "E eu te finco esta faca na barriga, e você cai no chão morto!" ...
Eis o motivo do rancor de Katulá! ... Kupo, meu intérprete, não me
explicara que era condição essencial não transportar o casal ele mutuns para além do pôsto indígena. Eu não sabia que infringira as leis
religiosas mais sagradas da tribo dos Umutina. As aves que vivem nas
casas dos índios são portadoras das almas de parentes mortos. O casal
de mutuns que Jukuepa me vendera, incarnava os espíritos dos avós
de Katulá. Os U mutina nunca vendem êstes animais. Êles realmente
fazem parte da família. Pelo menos emocionalmente, preenchem as
lacunas que os mortos deixam.
Incorri numa falta grave! É necessário, agora, muita prudência e
tato para reconquistar a simpatia e amizade de Katulá. Ofendi-o grave·
mente por desconhecer-lhe os pensamentos religiosos.
O " Uase!" - Estranho! que freqüentemente emprega contra mim,
expressa todo seu desprêzo, todo o ódio do índio contra o "civilizado".
Já então os Umutina quando doentes recorriam ao meu tratamento, preferindo-o ao dêles próprios. Tinham muita confiança nos remédios que eu lhes ministrava.
Katulá sofre de dor de dentes, coisa, raríssima, aliás, entre índios
em estado primitivo. Tinha comido rapadura! Há v<í.rios dias não se
alimenta! Não pede remédio! Aproximo-me dêle: "Katulá! Você quer
gue eu ponha remédio no dente que dói?" Êle olha-me desconfiado,
incrédulo e diz: "Aqui na maloca?" - "Não! Lá no meu rancho!"
Evidentemente tem mêdo de me acompanhar, apesar de meu alojamento ser bem perto de sua casa. Pela tarde, aparece. Faço um curativo. "Então, Katulá! Vamos ser bons amigos como dantes? Eu sou teu
amigo! Não quis te ofender."
Desde então conversa d e novo comigo, ri-se e é o bom camarada
de sempre.
Desde a minha volta à rnaloca luto contra a epidemia. A comida
escasseia! Comer o qu ê? As roças queimadas, a caça afugentada, os
lagos secos e a maioria dos índios doentes! Barro?! ... como nas fom es
dos chineses? Urge providenciar mantimentos! Vou pedir mandioca ela
roça imensa do pôsto "Fra ternidade Indígena", e comprar rapadura
e milho sêco em Barra do Rio dos Bugres.
Preparo meu grande batelão, munido de motor de pôpa, para descer o rio. Em Barra do Rio dos Bugres consigo adquirir, além do previsto, alguns sacos de farinha de mandioca.
Na volta, meu intérprete da primeira viagem, o ín<lio civilizado
Kupodonepá e sua família juntam-se ao nosso grupo. Pretendem mudar-se para a mata, viver em companhia de seus irmãos das selvas.
A coqueluche, que também grassa entre a população indígena do pôsto,
arrancou-lhes dois filhinhos. Restam-lhes uma menina e o indiozinho
que está na aldeia em casa das irmãs de K u po.
Carregamos o batelão com os trastes da família de Kupo - um baú
com algumas roupas, uma cama de madeira, mesa e uma capoeira com
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três ou quatro galinhas. Na roça do pôs to indígena, duas horas rio
acima, Ka tulá e Julapare arran caram imensa quantidade de raízes de
mandioca mansa. O batelão está sobrecarregado. Só restam três dedos de borda acima d'água. Os Umutina não são peritos em n avegação fluvial. Mas Kupodonepá, que viveu em companhia d os civilizados no pôsto indígena, tem alguma experiência .
Chegamos à corredeira grande, perigosa. Tenho de desligar o motor,
pois as águas agitadas são rasas e a h élice bateria nas pedras do fundo
do leito. Com longas varas os índios tentam empurrar a carregadíssima e pesada embarcação, mas a correnteza é muito forte. O barco
começa a d esce r ao invés de subir. "Fôrça, rapazes!" Ligo o motor para
ajudar, mas a chavêta da hélice se quebra. Levado pela avalancha
de água, o batel ão recua ainda mais. A pôpa é imprensada debaixo
dum tronco caído, que emerge da água. Em menos de um minuto
as águas o en chem, afu ndando-o. Na turbulência da correnteza tudo
é arrastado: raízes de mandioca, capoeira com galinhas, la tas, caixa
de ferramentas do motor, roupa, combustível. Tudo dança e saracoteia nas ondas, rio abaixo. Agarramos parte do que flutu a . A espôsa
de Kupo, Atiaká, com sua filha Judite, refugia-se na m argem . Lá se
vão os mantimentos que pretendia levar em socorro aos índios. Todos
entramos n'água procurando salvar, agarrar, carregar o que fôr possível para a margem. A caixa com as ferramentas aparece numa ilhota
<le pedras em plen a corredeira. Arrasto-me a té lá." Pego-a em meus braços e tento voltar com o pêso a través d a correnteza. Meus pés n ão se
firmam no cascalho. Cambaleio. Não qu ero largar a caixa preciosa!
Com imensa dificuldade caminho uns dez metros a través das águ as agitadas que me cobrem os joelhos. É qu ase impossível ficar de pé, levantar uma p ern a depois da outra, sem ser levado pelas águas. Tenho
mêdo de perder as fôrças, antes de alcançar a margem. Nesse momento vejo que estou só! Não h á mais ninguém nas águ as. Os obje tos flutuam rio abaixo. Grito por socorro. Nenhuma resposta. Abandono? Lá
está a embarcação submersa, o motor totalmente afundado, a proa
levantada. Presos pelos galhos do tronco, causador do desastre, tinham
ficado alguns sacos com víveres, que seguram outros objetos e uma
parte das raízes de mandioca. Vejo tudo muito claro - mas vejo também que es tou espantosamente só. Não há vivalma que me possa ajudar. As ondas começam a me arrastar. Não largo a caixa. Grito, grito
ma is alto . Depois de longos minutos aparece Jul apare . "Onde estão
vocês todos? Não tenho mais fôrça! Ve nha me ajudar!" Julapare invade as águas, ajuda-me e diz: "Arikixi ebaki kox iporé ! - Fomos
atrás duma cobra grande que es tava nos espreita ndo n as águas. Era
tão comprida qu e não conseguimos ver su a cabeça para matá-la. A
cobra estava aqui na corredeira. Cobra grande pega índio!" Minhas
fôrças voltam de repente. Sinto-me tomado de terror. Tremo desde as
p ernas até a espinha dorsal. Saio rápido d essas águas que seguram,
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chupam, arrastam e coloco a caixa com as ferramentas a salvo, na margem. Tenho mêdo de algum bicho que esteja debaixo d'água.
Anoitece! Tudo es tá molhado. Salvamos um saco de lona grossa com
fecho de pressão, daqueles que os Correios e Telégrafos u sam. A roupa
es tá enxuta. Distribuo o qu e tenho entre todos - cobertores, · camisas,
calças .
Como iremos fazer fogo? A espingarda de três ca nos, carregada, e
uma la ta de cartuchos não afu ndaram. Estavam na proa. Tiro o chumbo dos cartu chos. Os índios juntam lenha, grave tos e fôlhas sêcas. Despejamos pólvora em cima. Com um só tiro de pólvora sêca o fogo crepita num in stan te.
A espôsa de Kupo chora. Morreram tôdas as galinhas da sua capoeira. Enterrou-as como se enterra gente. ·M ando que as desen terrem.
Estamos com fome. Não interessa como morreram. Vamos comer "galinha morta" com mandioquinha. Um dos rapazes vai por terra ao
pôsto indígena informar do nosso naufrágio. Todos passamos bem esta
noite. De madrugada já vem socorro. D escarregamos os víveres qu e
sobram na embarcação submersa. Atiaká e su a filha buscam as raízes
de mandioca e alguns objetos jogados às margens pelas águas. Den·
tro em pouco o barco flutua. Passamo-lo para cima da cachoeira e
seguimos viagem, impulsionados pelos van·jões experimentados dos índios do pôsto indígena. Em dia e meio alca nçamos a aldeia, onde
todos os doentes nos esperam ansiosos, famintos.
Entre os e nfermos também está l\Iinikamá-l\Iixina. Ela pertence à
velha es tirpe dos índios Umutina que lutaram contra os · civilizados.
Desconfia do br3;nco que vive com êles na aldeia. Não quer tomar os
remédios que lhe ofereço. Sacode a cabeça energicamente, com decididos: "Nokó, nokó, nokó! - Não, não, não! " Sem dúvida o es tranho
quer enfeitiçá-la, matá-la, como fizeram com todos os índios de outrora.
Preocupo-me com ela. Tento persuadi-la por outros meios: Dispo-me
t> me adorno à moda dos índios Barbados. Entro novame nte na cabana
da velha que agora m e recebe com um sorriso de simpatia, quase embelezando sua face rugosa e sêca: "Sim! Harodo é um dos nossos também. É índio Umutina!" Desde aquêle momento aceita de vez em
quando os remédios.
O filho de Haxipá es tá muito fraco. Recusa alimento. Seu estado
agrava-se de dia para dia. Seu pai vem correndo para o barranco do
rio onde eu estou tomando banho: "Harodo, baru-baru, abioló kuriká
biá koxiporé! - Haroldo, remédio, meu menino está muito doente! "
Juntos corremos até sua cabana. O pequeno cerra dentes e punhos
tomado de cãibras fortes. O ventre está inchado e as pernas tão finas
que não pode mais ficar em pé. Uma tia do pequeno pergunta-me
de onde provêm tão terríveis cãibras? - "Parecem ser conseqüência
da fraqueza e do excesso de lombrigas!" A essa resposta, a mulher
põe-se a rir desatadamente e retifica-me em seu idioma: " t paca, é
paca!" Não percebo o sentido do que me diz. Que tem a paca a ver
com a doença do menino? Naquele momento Katulá dispara sua es48

pingarda de vareta para o ar, irrompendo aos gritos: "Paca! Paca!
Paca! Paca e capivara es tão matando tôdas as nossas crianças!" E novamente dispara a fim de afuge ntar os espíritos d aqueles roedores, que
a tacaram as crianças adoecidas.
As mãos fechadas, torcidas, e os dentes cerrados do menino moribundo lembram uma paca ou uma capivara morta.
Evitam o consumo da carne dêsses roedores, pois acredi tam que provoca enfermidades. Mataram uma capivara h á poucas semanas. Como
havia escassez de carne, comeram dela apesar da proibição tradicional. Desta maneira tornaram-se culpados da doença do menino de
Haxipá.
Na casa de Haxipá reuniram-se quase todos os índios, doentes e
sãos. Tomam o menino nos braços e o sacodem como se agita um
relógio que parou. Parece que querem evitar a paralização da morte.
Deitam-no sôbre o catre numa esteira d e palha. Seu pai retira de
uma bôlsa de fios enodados um chocalho, formado d e cascos de anta
amarrados a cordas. Começa a sacudir o instrumento por cima do enfêrmo, provocando um ruído d e ritmo quebrado, incessante, assustador. R emexe novamente numa sacola e traz uma buzina de rabo
de tatu canastra. "Harodo, toca esta buzina!" Entrega-me o instrumento. "l'Ini nanixi. - Eu não sei!" respondo, horrorizado pelo pensamento de atordoar a pobre criança. O índio toca o instrumento bem
próximo à cabeça do moribundo, desce até aos pés e volta, sempre
tocando em contínuo vaivém. Durante horas a fio procede assim, ora
buzinando, ora sacudindo o chocalho de cascos de anta. Finalmente
silencia. A criança dorme. Já é alta noite. Os parentes se retiraram
já há algum tempo. Deito-me num catre de varas, duríssima cama,
perto do doente. Aproxima-se a madrugada. Reina calma impressionante na cabana. Tenho um pressentimento estranho. Aconteceu alguma coisa? ... Sim! O indiozinho faleceu. Silenciosamente entrou a
morte no rancho. Nenhum suspiro de ânsia traiu a sua presença. Os
pais, de rosto sério, não se lamentam. Ambos estão ocupados em tingir de vermelho o corpo e rosto do morto com urucu, como se fôsse
para uma festa de batismo ou casamento. Deitam o corpinho sôbre
a esteira sagrada, adornando-lhe a testa com um diadema novo de
penas de arara vermelha. Sua mãe coloca-lhe nos lóbulos auriculares
brincos de penas, novos e multicores. Dobram-lhe os braços sôbre o
peito, nas mãos um pequeno arco e flechas e ao seu lado uma minúscula clava.
Chegam os parentes do rancho vizinho. Iluminam o caminho com
fachos de lenha cobertos de resina de jatobá. As mulheres atiram-se
sôbre o morto, vertendo lágrimas. Exclamam nomes carinhosos. Acariciam o pequeno. Aproxima-se a avó materna. Em voz alta revela
os nomes de seu neto, que ainda não fôra batizado nas tradições tribais. Anuncia que era filho de Haxipá e Minikamá, neto de Jukuepa
e Kokolotó e bisneto de Kaimanepá, falecido e Minikamá-Mixina. O
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23 índios

Mitoponepá adorna o rosto de sua espôsa Huarepatá com sumo de jenipapo, incolor, que depois de sêco se torna prêto-azulado. Com um pauzinho envolvido em,
algodão faz desenhos delicados de formas geométricas; a pintura própria para homens é larga, cobrindo trechos do corpo para realçar a musculatura.

O filhinho de Haxipá morreu. O cadáver jâ foi sepultado no interior da cabana.
Os parentes cantam e choram o morto.

A sepultura é coberta corn fôlhas de palmeira e esteiras de palha de buriti.
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avô prostra-se sôbre a criança. Acariciando-a, lamenta a sua morte
em altos brados.
Começa a preparar uma sepultura dentro do rancho de Haxipá. Com
sua clava marca os contornos de um retângulo. Uni após outro todos
os homens retiram a terra, até que a cova atinge uns sessenta centímetros de profundidade.
Todos festivamente se adornam, sérios uns, outros chorando. O avô
canta ao ritmo do chocalho. As mulheres interrompem o canto com
suas lamentações . Falam em côro, dando nomes carinhosos ao menino.
A madrugada é feia. O ar, impregnado de fumaça das queimadas,
encobre o céu. Os pais do morto continuam mudos, impassíveis, numa
dor se'm demonstração. O cadáver é enrolado nas es teira de p alh a e
colocado perto d a sepultura. Os choros e cânticos fúnebres aumentam, frenéticos. Neste instante o sol rompe as nuvens de fumaça, deitando um raio luminoso no interior do rancho enlutado .. .
O fundo da cova é forrado com uma es teira velha. D epositam nela
o cadáver. Os funerais continuam o dia inteiro e durante tôda a noite
até a madrugada. Ao clarear, todos os parentes es tão novamente reunidos. Homens e mulheres cantam e choram alternativamente. Sacrificaram uma arara vermelha que pertencia à criança. Juntam-na à
sepultura. O morto é retirado. Abrem a esteira n a qual está enrolado.
Novamente acariciam o pequeno, que logo recolocam na cova. Fecham
a sepultura com a terra escavada e cobrem-na com fôlhas de palmeira e esteiras de dormir... De ora em diante os pais dormirão em
cima da sepultura do filho.
Os rituais perduram ainda todo um dia e uma noite. Atukaré, armado de arco e flecha, posta-se ao lado do rancho, no caminho da
mata, como uma sentinela, cantando. Mantém a flecha sôbre a corda
do arco pronta para arremessar. N a madrugada do terceiro dia, a mãe
começa a despedaçar tudo o qu e pertencia ao filho. Destrói pés de
algodão que forneceram fios para tecer a fita de enrolar seu cabelo 34 •
Derruba os mamoeiros cujos frutos êle comia e quebra todos os utensílios que êle usava.
Para os Umutina os mortos ouvem os cânticos fúnebres e as lamentações de seus parentes! Haxipá agarra seu arco e flecha e vai à mata.
Caçar? Pescar? Não, mas um índio nunca sai sem as suas armas. Haxipá
procura os lugares que freqüentou em companhia de seu filho. Fala
e canta em voz alta, dirigindo-se à alma do recém-falecido. Não consigo compreender tudo. Só sei que está procurando seu único filho
homem, todo seu orgulho. Seu filho não morreu! Apenas começou
outra vida.
Depois de muito tempo Haxipá chora ao passarmos por lugares onde
havia estado com seu filhinho. Canta e fala para o espírito dêle.
"Você já viu alma de morto?" pergunto ao velho Jukuepa. Para
meu espanto, responde: "Eu não, mas você já viu!" - "Eu? Por que
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Mutum -carijó fêtn ea, um dos varias exeni plares dom esticados da aldeia Umutina,
que têm um papel religioso na tribo.

eu?!!" Calmamente diz: "Você anda lá encima das nuvens com aquêle
pássaro grande, gavião! Lá estão os espíritos! Você não os viu?" ...
Mitoponepá afirma que a gente pode ver os espíritos fechando os
olhos. São côres e formas esquisitas. Outros índios os vêem de dia,
conversam com êles durante os rituais de invocação ou a qualquer
hora.
Atukaré presenteia a família de seu irmão Haxipá com um mutum.
Esta ave incarna o espírito do menino morto. De ora em diante
ocupará o lugar do falecido no lar indígena.
A respeito da idéia que os índios fazem do céu, Matarepatá me
conta:
"Zapalo deitou-se à noite em sua esteira no pátio em frente da cabana. Zapalo olhava para o céu. Lá longe viu uma estrêla linda, de
brilho invulgar. Desejou que a estrêla viesse ter com êle em forma
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de mulher bonita. Cansado, Zapalo adormeceu. Despertaram-no. Assustado viu na sua frente duas mulheres muito bonitas."
"Quem são vocês?" perguntou. E as es trêlas responderam : "Nós somos a estrêla que você chamou!" As duas mulheres ficaram com Zapalo. Eram muito lindas! Zapalo foi caçar e trouxe muita carne. Mas
as mulheres-estrêlas não quiseram comer. Disseram que comiam só
resina de almécega. Nunca haviam visto animais como os que caçara."
"No outro dia Zapalo estava fabricando enfeites do braço 35 . Enfiava penas de 'mutum em almécega, que as mulheres comeram quase
tôda. Só restou um pouco. Por isso o índio resolveu buscar mais na
inata."
"Saiu com as duas mulheres. Mas não podia achar nada. Na mata
viu uma bacabeira cheia de frutas. As mulheres fizeram-no subir na
palmeira e foram atrás dêle. A bacabeira começou a crescer ràpidamente. Quando Zapalo queria descer, suas espôsas diziam: se você descer, nós te fincamos o arco. Então êle subiu, subiu mais. E as duas
mulheres seguiram-no até o céu. Lá o índio passava muito mal. Não
comia nada, pois a gente do céu só comia resina."
"Todos ficaram com muita pena do homem. Resolveram mandá-lo
de volta à terra. Fizeram uma panela de barro cozido, bem grande,
e uma corda de fibra de tucum 3 6. Ataram a corda na panela e deixaram Zapalo entrar. Então começaram a descê-lo. A corda acabou. De
cima gritaram: "Você já chegou?" - "Ainda não!" disse o homem.
Emendaram mais um pedaço de corda. Novamente perguntaram se
já havia chegado. "Ainda não!" Já estava meio perto da terra . Então
soltaram a corda. A panela quebrou-se em muitos pedaços. Os cascos
viraram jabutis e cágados, que antes não existiam. A corda tornou-se
cobra. Assim nasceram jabuti, cágado e cobra. "
"Zapalo tinha emagrecido tanto que quase morreu. Voltou à sua
terra e contou que as estrêlas no céu só comiam almécega."
Os Umutina preocupavam-se muito com as doenças. A respeito da
sua origem Matarepatá conta em seguida:
"Dizem que antigamente não havia doenças. Mas isto já faz muito
tempo! A gente ficava velha, tão velha que já não enxergava mais
nada e comia, assim mesmo, como gente nova."
"Três índios não se conformavam com isto. Eram homens maus.
O povo aumentava e aumentava e ninguém morria, nem velhos, nem
crianças."
"Os três ficaram pensando como podiam acabar com a vida dos velhos. Pensaram no Hári, a lua 37 • Quem sabe não sabia êle dar algum
jeito?! - Foram para o céu. Hári, a lua, era um homem que já vivia
no céu naquele tempo. Quando chegaram à casa de Hári, perguntaram se êle podia lhes dar alguma coisa, um veneno ou uma moléstia
para acabar com a vida dos velhos. Os velhos comiam tanto como os
moços! Mas a lua disse: "Não! Não tenho nada. Vão procurar Míni,
o sol. Talvez êle tenha alguma coisa".
54

"Aí, êles foram à casa do sol. Naquele tempo o sol era um homem
que vivia no céu. Era o companheiro da lua. Lá repetiram a mesma
pergunta. O sol respondeu: "Para que vocês querem isso? " - "Nós queremos matar os velhos!" disseram os três homens. Míni, o sol, não
ficou satisfeito com a idéia dos três e disse : " Mas vocês não devem
fazer uma coisa dessas!" - Os índios insistiram até qu e o so l acabou
cedendo. Entregou-lhes as moléstias, explicando: "Esta é para dor no
f ígado e para vomitar até morrer! Esta outra é para dor de cabeça,
dor no peito e nas pernas até morrer! " Quando Míni entregou a
última, hesitou um pouco e disse então: "Esta última é para matar
bichos! " Era uma flecha do sol e logo explicou: "Quando vocês ati·
rarem esta flecha, deverão ficar escondidos atrás de uma árvore. Ela
sempre acerta na caça, mas depois volta ao lugar donde foi aremessada3s. Se vocês estiverem escondidos, a fl echa fica fincada no tronco.
Mas se não estiverem, ela mata."
"Os homens voltaram satisfeitos p ara a terra. Logo começaram a
espalhar doenças em tôda parte. O povo começou a morrer sem cessar. Não só morriam velhos, como també m homens fortes , mulheres
e muitas crianças. Alguns se curaram. "
"Desde aquêle tempo existem doenças no mundo!"
"Na aldeia havia um índio que não era bom caçador. Não acertava nos bichos que queria matar. Um dia foi pedir a "flecha do sol"
emprestada. Não lha quiseram dar. Mas o índio disse que não comia
carne há muitos dias. Os homens ficaram com pena dêle e lhe entregaram a arma. Explicaram-lhe como devia usá-la. Recomendaram
muito que se escondesse. Não devia atirá-la em lugar descampado, sem
esconderijo, senão, morreria ferido pela própria flecha."
"O índio saiu para a caçada. Logo achou um veado campeiro. Rastejando, aproximou-se do animal e atirou a flecha. Mas não se escondeu, corno lhe haviam recomendado. A flecha acertou e matou o veado,
mas voltou e matou o homem também. "
"Na aldeia, os índios esperaram muito pela volta do caçador. Foram procurá-lo e o encontraram estirado no chão, já enri jecido. Perto
dêle estava o veado. Carregaram o morto para o rancho de seus parentes, que o sepultaram dentro d e sua casa."
"Os três índios enterraram a "flecha do sol" e nunca mais a emprestaram a ningué'm. Desde então caçam só com seus arcos e flechas."
"O índio que recebeu a "flecha do sol" mais tarde virou gavião
prêto e voou para o sol39" ...
Durante três meses luto contra doença e morte na aldeia.
Novembro! Começam as chuvas de inverno. Temporais violentos desabam sôbre o vale do rio Paraguai. Com as chuvas volta a fartura.
Como por milagre, a mata queimada, preta e melancólica reveste-se de
folhagem tenra, verde-clara. As frutas amadurecem e os bandos de
jacutingas, :macacos e outros animais novamente povoam as matas ribei55

rinhas. Com freqüência encontramos rastos de caititu, queixada, quati
e anta nos extensos tucunzais.
Nas roças amadurecem grandes quantidades de milho e deliciosas
melancias.
Com a fartura, volta a saúde! Restam agora quinze índios Umutina!
É inverno. O rio Paraguai está cheio. Não é mais possível pescar
nos lagos. Os dois tuiuiús mansos subsistem comendo gafanhotos, que
caçam no capim alto perto da aldeia. Mas o alimento é insuficiente.
Um dêles enfraquece e morre. A velha Minikamá enterra-o em sua
casa. Incarnava o espírito de seu marido falecido no ano passado. A
ave não é substituída por outra. Sua alma migra para o céu indígena, onde encontra todos os outros mortos e o velho criador Haipuku. :Mas se o índio foi mau , sua alma erra por sôbre as matas,.
sem lar, sem comida, sem sossêgo ...
O índio sonha com um anim al no qual sua alma reincarnará quando morrer! Comunica o sonho aos parentes e, quando morre, o animal do sonho será o portador da alma do falecido.

* * *
Passam-se semanas entre caçadas, trabalho nos roçados e a confecção
de artefatos de penas para a próxima festa ...
No pequeno estio que costuma haver em dezembro ou janeiro nesta
região, os índios têm pouco trabalho com a lavoura. Aproveitam êste
tempo para a realização da única festa grande da tribo. Os rituais
de culto aos antepassados consistem de dezoito danças, rituais e cerimônias religiosas.
Nunca tinham sido visitados durante êstes festejos. Os neobrasileiros da região pensam ser a festa da colheita do milho. Na realidade
é um ritual fúnebre de invocação das almas dos mortos. Os índios tornam-se irritadiços ao se aproximar aquela data anual. Não querem que
estranhos assistam a ela.
Durante vários dias os homens saem, cedo pela manhã, voltando
apenas à tarde. Estranho que não me convidem. Só as mulheres estão
em suas casas ocupadas em despalhar espigas de milho verde, que jazem
em grandes montes, e em assá-las e cozinhá-las. Indagadas, respondem
que os homens foram caçar.
Não acredito na versão das índias. Insisto numa resposta razoável.
Confessam, afinal, que os índios estão abrindo uma clareira na mata,
para preparar o "Bododó" 4 º - terreiro de danças. Kupo também não
foi convidado! Somos intrusos. Seguimos os rastos dos homens. Achamo-los, depois de meia hora de marcha, em plena mata. Todos estão
atarefados com a limpeza de um pátio de cêrca de 25 por 35 metros.
Amontoam troncos e galhos em volta e depois lhes ateiam fogo.
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convida os esp íritos dos antepassados para a festa. D e jJé no
m eio do terreiro de danças ora toca a buzina, ora canta, desde o anoitecer até a madrugada. À direita: Em, fr ente de sua casa, Kokolotó, com adornos diários, can ta em
resposta aos índios reunidos na casa dos espíritos, na ex tremidade oposta do jJâtio
de danças.

À esquerda: Atukaré

1

t

Recebem-nos esquivos. Converso com Jukuepa e Yarepá e prometo
uma rapadura a cada família, por dança, se me deixarem assistir à
festa. A diplomacia surte efeito. Cobiçam o açúcar com que adoçam a
bebida de milho verde. Concordam.
No dia seguinte começa a festa. A introdução consta de longas cantorias dirigidas como convite aos espíritos dos antepassados. Depois
todos os índios vão para longe, cortar brotos de palmeira buriti de
cuja palha fazem as indumentárias de dança. As mulheres preparam
imensas quantidades de alimentos. Dia e noite ouve-se o bater dos
pilões. Cozinham, assam e vão à mata colhêr frutas maduras. Os homens saem à caça, trazendo carne e peixes. Finalmente começa a primeira dança: o ritual da esteira sagrada. Entre cada dois rituais há
um intervalo de um a dois dias. Repetem-se sempre os mesmos preparativos, que culminam com a dança.
Cansado das observações de dia e noite, deito-me na minha rêde
esticada num rancho de palha, que os índios construíram para mim,
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A tardinha, as mulheres co lo cam em frente da casa, no terreiro de danças, cobertas
com esteiras de palha e fôlhas de bananeira, panelas de barro e cabaças com, ali mentos que são oferecidos aos espíritos dos antejJassados, em cuja honra realizam
as festas.

Para a próxima festa mortuária anual, os hom ens co lh em palha de buriti, que enodam sôbre compridos cipós. É a matdria-prima das indumentarias elos dançarinos
que incarnam espíritos.

Durante tôcla a noite o indio canta aos esjdritos jJara que ven ham comer as oferendas que as mulheres colocaram no centro do terreiro. O mutum manso e uma das
aves portadores ele almas.
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Para os fest ejos, Atukaré enrola ao redo r do cabelo uma fita de uns cinco m etros,
trançada de fibra de tucurn, que cobre com urna fai xa de algodão, larga e v ermelha.

bem perto do terreiro de festas. Adormeço. Alguém sacode violentamente a minha rêde. "Harodo, a festa de Bakuré está e você dormindo! Levante-se, venha!" Era Barukolotó, espôsa de meu fiel amigo Atukaré, que assim cumpriu a palavra empenhada pelos índios, permitindo-me assistir à sua festa religiosa.
Cerimoniais, rituais e danças seguem-se uns após outros. Nunca se
repete a mesma indumentária, coreografia ou música. Os índios sabem
aproveitar de maneira surpreendente os recursos que a natureza lhes
oferece, obtendo soluções sempre novas.
É proibida a entrada de mulheres na casa dos espíritos, onde os homens se reúnem durante os preparativos para as danças. Nos intervalos elas lhes levam alimentos, que entregam furtivamente por uma
entrada lateral.
Jukuepa convida-me a morar no "Zári", a "casa dos espíritos'', que
é vedada também aos estranhos. Aceito o convite com prazer. Ao anoitecer recolho-me num canto do "Zári". Logo vêm Atukaré e seu irmão
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Empunhando os simbolos de peix es, os "espíritos" dançam a Jurima,
o protetor da pesca.

Haxipá, pintados com urucu, na testa o diadema de penas de arara, na
mão esquerda um arco e feixe de flechas e na direita o chocalho ...
Começam a cantar. Digo "cantar", mas para os meus ouvidos parece
um gargarejar profundo num ritmo crescente que causa arrepios.
Os Umutina não cantam em sons altos. Só conhecem os baixos. O
ritmo se acelera com o correr da noite. O dueto dos dois irmãos soa
como um concêrto de sapos-gigantes.
Em vão procuro dormir. Ora cantam em dueto, ora em solo, durante tôda a noite.
É um esfôrço escutar durante semanas e semanas as canções estranhas, que parecem não ter fim.
Das danças da festa mortuária só participam os índios que tiveram
parte ativa nos funerais. Durante os rituais, o dançarino é a incarnação da alma de um parente falecido.
Trovejal Jukuepa diz que os espíritos que não foram convidados estão reclamando. Costumam convidar as almas de todos os antepassa61

esq uerd a: Yarepá carrega dançando um símbolo que representa um porco-do-mato
na dança dedicada ao "dono dos bichos". À di reita: Como em, transe, Hax ipá dan ça,
todo entregue ao ritual elos mortos.

À

No interior do Zári, a casa dos espíritos, Yarepá adorna-se para a dança.
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dos. Êste ano deixaram de convidar as almas encarnadas em animais
ferozes, como onça e porco-do-mato. No ano anterior estas chegaram
antes das almas que vivem no céu, as quais ficaram com mêdo de se
aproximar.
No fim de cada ritual a palha de buriti com que são feitas as indumentárias de dança é dada de presente ao chefe dos festejos. Êste
a estende à sombra para secar. Suas parentas trançam esteiras, "Poporina'', com a palha, que não trocam ou vendem. São objetos sagrados,
que usam como assento, cama e mortalha.
Segundo suas leis religiosas, só podem fabricar esteiras com a palha
usada durante os rituais de invocação aos espíritos.
Peço-lhes uma esteira para cobrir o chão arenoso e fôfo da minha
casa de palha. Kokolotó afirma categoricamente que eu ficaria com
dor de cabeça, se a usasse". Mas, finalmente, resolve ceder-me uma
esteira velha, um pouco furada. Guardam as esteiras novas numa choça
escondida em plena mata virgem.
Meados de janeiro é o auge das festividades. Dias antes previnemme que a dança "Hatóri" seria muito perigosa para mim. As máscaras de Hatóri são muito "brabas". Preparam um terreiro pequeno, retangular, perto da casa dos espíritos. Sôbre barrotes colocam as
gigantescas máscaras de palha. Ouvem-se os sons estridentes de
flautins de taquara. As mulheres aproximam-se e as máscaras saem
dançando para o terreiro. A procissão segue ao redor da grande praça
de danças. Cada máscara é acompanhada por uma mulher. Quando
param, estas acariciam a palha das máscaras e os pés dos dançarinos.
1''alam com a máscara "Hatóri", choram e cantam. A procissão continua até que o sol alto a torna insuportável aos dançarinos, que carregam o pêso das máscaras, enfiados debaixo da palha sufocante. À
tarde as máscaras saem novamente. O festeiro está sentado numa esteira em frente à sua casa. As máscaras se aproximam, armadas de
arco e flecha. Param na frente do festeiro, vergam o arco, aproximando ameaçadoramente a ponta da flecha dos olhos do índio. Êste continua imóvel, sem pestanejar. As máscaras, dançando no mesmo lugar,
estalam repetidas vêzes as cordas dos arcos. O dançarino se afasta, volta
para o "Zári" ... Uma das máscaras se aproxima de mim e repete a
mesma façanha de ameaçar com a flecha. Retira-se para o rancho de
palha. Sigo-a. No rancho Atukaré ri-se gostosamente da brincadeira
que fêz comigo ...
As índias Huarepatá e Matarepatá relatam em presença de seu irmão
Kupodonepá a morte de seu pai e seu tio, assassinados traiçoeiramenExecutando saltos graciosos jJai e filho dançam, pela jJrimeira vez juntos no terreiro
de festas.
Depois das danças o festeiro carrega para sua casa a palha de buriti das máscarasespírito, que será o material das esteiras sagradas da tribo.
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23 índios

As máscaras Hatóri retiradas dos barrotes em que foram confeccionadas, vão em
fila para o pátio de danças.

Cêstos de palha, que representam animais de caça, foram colocados no terreiro jJelas
mulheres. As máscaras Hatóri arremessaram-lhes flechas.

Aproximando-se lentamente do festeiro, as máscaras Hatóri arremessam as flechas
ritmicamente até bem perto de seus olhos, mas não as deixam partir, segurando-as
com os dedos que lhes dão direção. O festeiro não pestaneja. Com passos cambaleantes, as máscaras Hatóri continuam sua marcha ao redor do pátio.
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te pelos brancos durante uma excursão de caçada. Kupo era criança,
então. Nascido na maloca dos Barbados, quando mocinho foi viver
com os civilizados do pôsto indígena. Trabalhou como poaieiro com
sertanejos aventureiros. Aprendeu o português sem esquecer seu próprio idioma.
Considero Kupo meu bom e leal amigo. Creio que esta amizade é
reforçada pelo fato de eu lhe ter salvo dois filhos, enquanto dois outros tinham morrido de coqueluche antes de minha chegada. É de
trato amável, disposto ao trabalho, mas de temperamento colérico.
Após a narração da morte de seu pai e seu tio, repete com freqüência: "Tenho muita raiva dos civilizados'', com voz soturna e o ódio
estampado no rosto.
Em conseqüência da morte de seus filhos resolveu voltar a viver
como índio de verdade entre os Umutina da mata. Mas Kupo não
é mais Umutinal Constrói sua casa à uma certa distância da aldeia,
usa armas de fogo e não despe mais suas roupas de civilizado. Kupo
gosta de zombar das festas de seus parentes da mata, que se ressentem com sua atitude. É um indivíduo sem pátria. Não se integrou
na cultura dos brancos e deixou de praticar as tradições de sua tribo.
Como índio educado no pôsto, Kupo é um renegado!
Pela manhã vou ao rancho de Kupo, onde costumo tomar as refeições preparadas por Atiaká. Kupo está ausente. Sua espôsa se queixa.
de uma briga sua com o marido. Ouço-a compreensivamente. Não há
almôço. A chuva dos últimos dias dificultou a caça. O rio já está
cheio e turvo demais para pescar. "Onde está Kupo?" Atiaká responde: "Kupo foi embora! Não vai voltar. Êle me deixou aqui e mandou
que eu fôsse viver no rancho do meu tio Yarepá com minha filha
Judite. E manda dizer para o senhor levar o seu filho Joaquim para
educar entre os civilizados".
Acho curiosa e estranha a informação da mulher. Sinto-me inseguro. Por pressentimento inexplicável, temo alguma emboscada. Olho
em redor. Não encontro minha excelente arma de caça de três canos.
"Onde está minha espingarda?" - "Kupo a levou e também o seu embornal de caça com todos os cartuchos!" Acredito nas palavras de
Atiaká. "Se Kupo fêz isso e te abandonou, então é um bandido semvergonha. Êle vai me pagar caro por ter roubado minha espingarda.
Com o que é que vou caçar para comer? Êle não é mais meu amigo!"
Faminto, volto aos trabalhos de observação e filmagem na aldeia
em festa.
À tarde ouço tiros. Só pode ser Kupol Vou para seu rancho. Os índios me informam que matou um macaco e um veado-mateiro. O
macaco já está sendo cozinhado nas fogueiras dos índios.
Kupo está trinchando a caça diante da pequena cozinha ao lado
de sua morada. Entro primeiro em sua casa, encostando como de costume a minha carabina Mauser cal. 22 na parede, ao lado da pesada
arma de caça que o índio levara consigo.
68

Para um ritual Atukaré confecciona, com a palha de buriti,
símbolos de arraia e outros peixes.

Admiro-me do tamanho da caça. "Então, Kupo, isto é veado ou cervo
que você matou?" Kupo não responde. Finge não ouvir minha pergunta. Passo por perto dêle e sento-me num pedaço de lenha no chão
da cozinha. Visto apenas meu calção curto, o dorso nu, nos pés alpercatas leves. Vejo que meu prestimoso amigo Kupo está deveras malhumorado. Não responde a nenhuma de minhas perguntas. Também me
aborreço e digo: "Ora, Kupo, deixe de birra comigo. Basta de fazer
cara feia o tempo todo!" Num salto Kupo arranca o facão afiadíssimo
do chão onde está fincado e vibra-me violento e profundo golpe no
ombro esquerdo, bem perto do pescoço. O sangue escorre. Levantome, estupefato, aterrorizado pela inesperada agressão e grito: "Kupo,
não faça isto comigo!" Em fúria êle investe contra mim. Fujo, gravemente ferido.
Atrás do rancho estende-se roça nova. Restam muitos troncos da derrubada recente. Correndo, pulo por sôbre os obstáculos ; mas num salto
tropeço e caio de costas, expondo o peito e ventre nus ao agressor,
que vejo logo sôbre mim, procurando me golpear. Seu rosto está contraído. Estou perdido! Momento de extrema angústia. Encolho as pernas para amparar o golpe da arma que cintila no ar. Assento os
pés no peito de Kupo. Êle cambaleia. O facão me fere ligeiramente
na região do estômago. Escapa das mãos do índio, ensangüentadas do
trabalho de abrir a caça. Desliza no chão e pára a três ou quatro metros de mim. Com movimentos de rastejo consigo me aproximar da
arma e agarrá-la antes de Kupo. Levanto-me agressivamente. Kupo foge.
Corre para o rancho onde as armas estão encostadas na parede. Logo
aparece com minha carabina Mauser de precisão, carregada com seis
balas.
Ao ver isso, exclamo alto: "Que Deus me ajude! Kupo, eu sou seu
amigo!" Como resposta destrava a arma e faz pontaria. Procuro esconder-me atrás dum tôco de árvore, que mal cobre meu corpo. Espreito,
ansioso, as atitudes do meu agressor. Parte o primeiro tiro. Sinto um
baque na região inferior do lado esquerdo do peito, que, contudo
não me causa dores. Logo se forma uma bôlha aumentando a massa
de sangue que já cobre o meu corpo, encharcando completamente as
calças e escorrendo sem cessar. Um segundo tiro me atinge em cheio
no antebraço esquerdo, que pende quebrado, inerte. Aproveitando-me
do intervalo de movimento mal executado na descarga e carga de uma
nova bala, levanto-me e corro desesperado para um milharal próximo.
Atravesso a plantação e entro num sapezal em direção da maloca dos
índios. Abro meu caminho com o facão. O braço baleado é um estôrvo no denso emaranhado. Os ferimentos continuam a jorrar sangue. O sol arde cáustico no céu de janeiro. É alto verão. Procuro um
refúgio. Sento-me debaixo de um arbusto espinhoso. A sombra escassa não protege do calor. Grandes formigas pretas me atormentam, ávidas de sangue. Angustio-me, sem poder me decidir entre ir à maloca
umutina pedir auxílio e hospedagem, ou arrastar-me até um córrego
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ao cair da noite, para lavar as feridas e refrescar-me. Prosseguiria depois até o pôsto "Fraternidade Indígena" que, na melhor das hipóteses, poderia alcançar em três dias no meu estado atual. Minhas
fôrças diminuem com o sangue que não estanca. O esconderijo não
poderá me proteger contra novas investidas de Kupo. Tudo está em
silêncio. Estamos entre o meio-dia e a tarde, quando os animais se
escondem dos quentes raios solares. Só as lagartixas correm pelo capim, caçando insetos. Zangões voam, zunindo. Algumas borboletas pousam em flores. Quietude, d escanso. Mas não para mim ... Perto escuto
o chilrear assustado de passarinhos. É alguém que se aproxima. Passos indecisos no capim sêco, procurando. Meu coração bate mais forte.
Mas a fraqueza ainda me impede de agir. A vinte metros de distância
surge um vulto vermelho: Yarepá, velho inteligente e respeitável índio Umutina. Pára e profere um profundo "uff" de espanto e desgôsto, ao ver-me todo banhado em sangue, tão vermelho corno sua pintura de urucu. Olharno-nos em silêncio por alguns instantes. Rápido
como veio, desaparece. Desconfio de suas intenções. E se os índios da
maloca também estiverem zangados comigo?! Teria eu incorrido em
outra falta grave, sem saber? "Yarepá vai contar a Kupo onde estou!"
digo em voz baixa. "Corre, Schultz! Agora chegou a hora de salvar a
tua vida ... " Novamente me ponho a marchar através do sapezal, cada
vez mais intrincado. Por entre troncos caídos e agressivos espinhais, prossigo lentamente. Nos últimos metros antes de alcançar a mata perco o
facão. Deixa!. .. Também o chapéu cai ... Não o levanto! Entro na mata.
Procuro um esconderijo melhor. .. Descansar. .. dormir ... criar novas fôrças! O ar quente, sêco, ajuda a coagular o sangue. Diminuiu a hemorragia. As feridas estão quentes. Estranho que não doam. É a emoção
dos acontecimentos! Tenho sêde ... caminho com tôda a energia. Estou
exausto! Escolho alguns troncos caídos, formando um quandrângulo.
Agacho-me no centro, meio sentado, meio deitado. Estou consciente de
que o "esconderijo" não oferece nenhuma proteção contra um novo
ataque.
Continua minha indecisão. Que vou fazer? Irei ao pôsto indígena à
noite? Não! Não posso, é muito longe. No caminho morreria de fraqueza, de fome ... ao atravessar o descampado, a mata fechada e os pântanos ... Novamente o silêncio é interro'r npido por gritos de periquitos que esvoaçam. "Aí vem Kupo para me matar!" Meu destino não
me preocupa mais. É inútil resistir. Entrego-me à vontade de Deus!
Preparo-me para receber o tiro de misericórdia.
Quebram-se galhos. Passos remexem as fôlhas que cobrem o solo.
Marcham para cá, procuram para lá... Aproximam-se. Aparece uma
figura alta. É Mitoponepá, de rosto sério, homem valente e direito.
Não sei o que tenciona e digo ràpidamente: "Mitoponepá, amê ajenucuá imil - Mitoponepá, você está zangado comigo?" - Em resposta
aproxima-se, rodeando-me. Em seu rosto, salpicado de cicatrizes de varíola, leio infinito carinho. Debruça-se sôbre mim, chorando em voz
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alta, convulsivamente. Com muito cuidado e penc1a, digna de um enfermeiro, o que me conforta, levanta-me sem ofender meus ferimentos. Coloca meu braço direito sôbre seu ombro e me sustenta. Dou
dois passos e caio desacordado.
A claridade fere-me os olhos. Vejo algo sem contornos. "Estou morto!" é meu primeiro pensamento. Sons atingem meus ouvidos. Sintome voltar à realidade com tôda sua angústia. Novamente estou só.
Distingo o farfalhar de fôlhas, vozes. Mitoponepá e seu cunhado Yarepá
trazem uma esteira de palha, um feixe de embira e um pau comprido. Colocam-me sôbre a esteira que - perdõem-me meus bondosos amigos índios - está muito velha e horrivelmente suja. Enrolam-me na
mesma e a amarram com a embira, enfiando a vara por dentro do
amarrado. Está escuro dentro da esteira. O ar está poeirento e
rescende a môfo. Colocam-me cuidadosamente no chão. Abrem a esteira e vejo as índias Huarepatá e Matarepatá que me olham com
carinho.
Recobro a vontade de viver! Estou entre amigos, entre gente!
Chegam os índios das outras casas. Homens, mulheres, rapazes e
moças parados olham sérios para mim. Todos são meus amigos. Estão
aborrecidos com o ato traiçoeiro de Kupo. "Kupo piquina! - Kupo
é mau!" Atukaré propõe vingar-me, agredindo Kupo. Persuado-o a não
fazê-lo. Também Atiaká, a mulher de Kupo, vem. Traz uma panela
com salmoura morna e lava minhas feridas. Ela assistiu de sua casa
a tôda a cena sangrenta. Foram as crianças que contaram ao pai as
palavras que eu disse sôbre êle, em virtude da mentira de Atiaká.
Enquanto me trata as feridas, comunica-me calmamente que Kupo virá
dentro em breve "para acabar de me matar" ...
Julapare traz meu revólver e minha rêde de dormir. Atam-na ao
lado da esteira em que estou deitado. Minha bôca está sêca. Quero
beber! Huarepatá e Matarepatá estão comendo as últimas melancias
de sua roça. Brindam-me com os melhores pedaços sem caroços.
Peço aos índios que mandem u'm emissário ao pôsto indígena. Percebo nas suas atitudes que estão indecisos. Explico em seu idioma: "Se
vocês não forem avisar os brancos, êles vão pensar que os Umutina me
mataram!"
Já é tarde, breve virá a noite. Os índios Umutina têm mêdo das
cobras venenosas noturnas. Não conhecem remédios eficazes contra suas
mordeduras. Temem os espíritos da mata. Jukuepa afirma que seu filho
J ulapare irá na manhã seguinte. Não me contento. Meu estado me
preocupa. Cuspo sangue e estou muito fraco. Apelo para Atukaré! "Kokine! - Mais tarde!" responde ... "Depois!" Tenho de me conformar.
A meu pedido Mitoponepá traz minha mala de curativos. Seguro
uma ampola de sôro antitetânico. Só posso usar a mão direita. Procuro retirar a seringa de injeções. Cai e quebra o bico. Só com muita
dificuldade os índios conseguem retirar o pedaço de vidro partido do
intermediário de metal. É difícil explicar que devem colocar o vasi72

O autor em companhia de seus amigos Umutina.

lhame da seringa com água sôbre a tampa com álcool. Sempre fazem
o contrário. Fervida a seringa, tenciono retirá-la. Novamente cai e se
suja de terra. Enfio a agulha no bíceps apesar de tôda a sujeira.
Encosto a seringa com o bico quebrado na agulha e consigo injetar
uma parte do sôro, que logo provoca desagradável reação.
A esteira sôbre o chão é muito dura, incômoda. Quero deitar-me
na rêde. Com dificuldade consigo sentar-me. Ao tentar levantar-me
desmaio novamente de fraqueza.
É noite! As fogueiras estão baixas. Yarepá e Matarepatá dormem em
sua esteira sôbre o catre de varas. Gemo um pouco. Mitoponepá levanta-se imediatamente. Assopra o fogo e traz-me um vasilhame. Oferece-me água fresca, e volta a deitar-se.
Rumores na noite. Serão passos? Não! Deve ser o vento que sussurra entre as árvores. Agora ouço passos humanos. "É Kupo com a
carabina!" Agarro meu revólver. Sem dúvida vem matar-me. "Morrer
se preciso fôr; matar nunca!" é o lema de meu venerando chefe, o
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General Rondon. Não quero morrer estupidamente!. .. Foi só uma lagartixa noturna que caça na palha da casa. Persegue os grilos! Há milhares dêles. Não consigo dormir até a madrugada. Kupo não veio!
Torno a pedir aos índios para irem ao pôsto indígena, comunicar
o ocorrido. Fico aliviado sabendo que Atukaré e Julapare já partiram ontem à tarde.
Pelas onze horas chega socorro! É o senhor José Ferdelis de Barros,
intrépido sertanejo, encarregado do pôsto indígena com oito índios
civilizados. Todos estão armados.
Tendo me visto estendido sem sentidos, Atukaré contou que seu amigo Harodo morreu. Os Umutina não distinguem bem entre desmaios
profundos e demorados e a própria morte.
Os bons amigos amarram os punhos de minha rêde numa vara forte.
Colocam-me na rêde e carregam-me pelas sendas da mata, por cima
de paus escorregadios deitados sôbre pântanos e através dos descampados ensolarados. Os homens se revezam. Mitoponepá e Yarepá acompanham-me por um longo trecho.
Da aldeia ressoam os cânticos e lamentações das mulheres que choram a partida de seu amigo Harodo, como é costume entre os índios
Umutina.

NOTA: As fotografias foram tiradas pelo autor, quando "chefe da equipe etnográfica do Serviço de Proteção aos índios". Exceto uma, batida por Kupodonepá.
O material fotográfico pertence ao Serviço de Proteção aos índios, que gentilmente cedeu as cópias para publicação.
A máquina fotográfica usada foi LEICA, cujas qualidades técnicas são especialmente favoráveis às condições difíceis de uma viagem pela selva.
Maio de 1953.
Harald Schultz
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Os "Barbados" vivem em, pleno coração do Brasil, no extremo norte de Mato Grosso,
na margem direita do alto rio Paraguai.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org

J

NOTAS DO TEXTO
1 - Trata-se de nome inventado em substitui ção do nome verdadeiro do referido negociante.
2 __: Poaia - o mesmo que ipecacuanha, planta da família das rubiáceas, fre qüente nas matas do alto Paraguai, e da qual se extrai a emetina.
3 - Os próprios Umutina, depois de lhes ter angariado a confiança, o confirmaram .
4 - De acôrdo com os informes de antigos moradores, parece justo calcular seu
número entre 400 e 600.
5 - Urucu (Bixa Orellana), arbusto cultivado pelos índios, de cujas sementes
preparam tinta vermelha para adornar seu corpo.
6

Coloração obtida do barro amarelo.

7 - Côr obtida com o sumo da fruta verde do jenipapo.
8 - O diretor do Hôrto Florestal de Tremembé, São Paulo, confirmou que se
trata de taquara venenosa. Seus efeitos tóxicos são conhecidos.
9 - Em tempos de paz os Umutina não têm chefe. Os grupos de famílias, que
constituem a aldeia, são orientados pelas mulheres mais velhas. Nas guerras obedecem ao mais valente e experimentado guerreiro.
10 - Zingar - denominação dada errôneamente na região ao trabalho de impulsionar embarcações pelo varejão.
11 - Tuiuiú (Yubiru mycteria) , ave da família dos ciconídeos.
não foi possível descobrir o nome verdadeiro da mis12 - Saracura do céu
teriasa ave noturna.
13 - Em vários mitos os Umutina contam a respeito da vida no céu, que, para
êles, é menos confortável que a da terra.
14 - Timbó - não se trata do timbó conhecido no preparo de inseticidas.
15 - Os Umutina têm "donos" da pesca, dos porcos-do-mato e outros animais.
São considerados os seus ancestrais e figuram como personagens importantes em
seus mitos.
16 - Em caso de morte destroem tudo o que pertencia ao índio em vida . Explicaram, espontâneamente, que por isso preventivamente queimam os feixes de cipótimbó usados.
17 - Moquear - assar ao calor de fogo baixo.
18 - Pacova - nome regional dado a uma planta, cujas fôlhas se assemelham
às da bananeira. É provável tratar-se de uma Musácea da espécie Ravenala ou Helicônia. Os índios comem as sementes assadas.
19 - O autor recolheu perto de vinte lendas dos Umutina, inéditas.
20 - Haipuku é uma das divindades na religião umutina. Sendo considerado
"criador dos homens", é fácil compará-lo e confundi-lo com o "Deus dos Cristãos".
Os Umutina não gostam que se lhe repita com freqüência o nome. Esclarecem ser
o ancestral da tribo.
21 - Bacaba do campo, palmeira de frutos comestíveis (Oenocarpus spes.).
22 - Figueira do mato (Ficus spes.).
23 - Bacaba do mato, semelhante ao n .0 21.
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24 - A índia umutina da à luz acocorada e agarrada a um tronco de figueira
na m a ta , assistida por pessoa cio sexo feminino de sua família.
25 - As mulheres umutina usam uma saia de algodão de própria confecção.
26 - A versão que inclui um casal de " brasileiros" no mito sôbre a criação cios
homens, surgiu quando os Umutina conheceram os neobrasileiros.
27 - Grande parte cio território entre os rios Paraguai e Sepotuba era considerada propriedade da tribo. Hoje vivem os índios numa pequena reserva federal
acima do rio dos Bugres.
28 - Araçaris - qualidade de tucanos pequenos.
29 - ]abuti -

espécie de quclônio das matas (testudo tabulata).

30 - Há certa predominância da mulh er na vicia social entre os índios Umutina , que se manifesta muito sutilmente.
31 - Buriti, palmeira de frutos comestíveis, muito freqüente no norte do Brasil.
Os índios aproveitam suas fibras e palha.
32 - Pequenas queimadas surgem todos os anos. As grandes queimadas como
a de 1944, são raras. Os moradores brasileiros culpam os índios, e êstes acusam
os civilizados.
33 - Doen ças relativamente benígnas para nós, como influenza, coqueluche, arampo são muitas vêzes mortais para os índios. É provável que fôssem desconhecidas no continente americano antes da descoberta.
34 - É uma fita estreita de algodão, tingida de vermelho, que os homens enrolam ao redor do coque em cima da cabeça.
35 - Trata-se do enfeite ela parte superior do braço, denominado "Xuare '', que
os índios traduzem com: "É de todos nós! " Deve ser considerado o distintivo tribal.
36 - Tucum - palmeira freqüente na região, de cujos talos preparam cordas
muito resistentes. Dos frutos maduros as índias fazem um mingau ralo.
37 - Hâri - a lua, e Mini - o sol , "era m antigamente gente, que vivia na
terra. São amigos! Hoje estão no céu". Estas duas figuras são os personagens prin cipais ele um ciclo ele mitos. Mini , o sol, é descrito como inteligente, e Hári, a
lua, é bôbo. A Jua perece quando tenta imitar as peripécias do sol. O sol faz
ressuscitar a lua. Com isto explicam as fases e eclipses lunares.
38 - A descri~· ão do manejo ela "flecha do sol" que sempre volta ao lugar
donde foi arremessada, lembra vivamente o " boomerang", arma usada entre tri bos australianas.
39 - Durante uma caçada os Umutina mostraram um gavião prêto, afirmando
ser o gavião da lenda que contaram.
40 - Bododó, terreiro de danças. Afirmam antigos viajantes que o nome da
tribo dos Bororo, vizinha dos Umutina, provém d ês te nome. Os Bororo indagados
como se chamava a sua tribo, teriam ;espondido, acompanhando com um gesto
que indicava ao redor cio pátio: "Boclocló" - terreiro! Os Umutina pronunciam
ês te nome també m " bololó".
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PUBLICAÇÕES DO AUTOR
L endas dos índios Krahó . - Revista do Museu paulista . Nova Série. Vol. IV, 1950.
N otas Sôbre Magia Krahó. - Revista "Sociologia". São Paulo, dezembro de 1950.
Eine Affenjagd bei den U mutina-Indian ern . - Serra-Post Kalender. Ijuí, Rio Grando Sul, 1950.
L endas Indígenas. - Boletim n. 0 2, da Sociedade "Amigos do índio'', in Revista do
Arquivo Municipal, Departamento de Cultura, São Paulo, 1950.
Vocabulário dos índios Umutina. lndianer-Sagen. -

Journal des Américanistes. Paris, 1952.

Revista "Intercâmbio". São Paulo, ano 1. 0 , n. 0 " 1 / 2.

Conceitos Sôbre Doenças, Cu ra e Mo rte Entre os lndios Umutina. - Revista "O Companheiro".
lnfonnações Sôbre os índios U mutina. - Boletim do Ministério da Agricultura·. Rio
de Janeiro, 1946.
Os Umutina. - Filme documentário, 35 mm, sonoro, editado pelo Serviço <le Proteção aos índios, Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro.

EXPEDIÇÕES REALIZADAS PELO AUTOR ATÉ MAIO DE 1953
Como chefe da "Equipe Etnográfica" do Serviço de Proteção aos índios, Ministério da Agricultura, Rio ele Janeiro, sob a sábia orientação de S. Ex.ª o Sr. General
Cândido Mariano da Silva Rondon , DD. Presidente do Conselho Nacional de Proteção aos índios:
1942 - Sul de Mato Grosso, tribos: T ere11a, Kadiu éu, Guarani e Kaingang.
1943 - Norte de Mato Grosso, tribos : Bakairi, do rio Paranatinga , e Umutina,
do alto rio Paraguai.
1944/ 45 - Norte de Mato Grosso, tribo: U mutina, do alto rio Paraguai.
Como assistente de pesquisas do Prof. Dr. Herbert Baldus, atual diretor substituto do Museu Paulista , São Paulo:
1946 - Estado de São Paulo e Norte do Paraná, índios Kaingang.
Como assistente de etnologia do Museu Paulista, São Paulo, sob a orientação
do Ex.mo Sr. Prof. Dr. Herbert Baldus, atual diretor substituto daquele estabelecimento científico:
1947

Goiás, tribos: Karajd , do rio Araguaia, e Krahó, do rio Tocantins.

1948

Goiás, tribos: Karajá, do rio Araguaia, e Tapirap é, do rio Tapirapé.

1949 - Goiás, tribo: K rahó, margem direita do rio Tocantins.
Pará - escavações arqueológicas na ilha do Marajá .
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1950 - Território do Acre, tribos: Apurinã, do alto Purus, duas léguas acima do
rio Acre; Kurina e Tukurina, do alto rio Purus, acima do rio Chandless.
1951 - Peru, tribos: Xaranáua e Marináua, do alto Purus, perto da bôca do rio
Curanja; Kaxináua, no alto rio Curanja, afluente do alto Purus.
1952 - Território do Guaporé: tribo: Maré, na margem Boliviana.
Goiás, tribos: Karajá, no rio Araguaia, e TajJirap é, do rio Tapirapé.
1953 - Baixo Amazonas, escavações arqueológicas em Santarém, Oriximiná, rio Erepecuru, Paraná-parintins e vários lagos e paranás do rio Amazonas.
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