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SOCIEDADE W APIXÁNA: RITOS E MITOS
(REGISTROS PRELIMINARES)

Orlando Sampaio Silva(*)
INTRODUÇÃO

O estudo dos ritos dos Wapixána exibe o quanto estes índios, embora
sendo despojados de significativos padrões de sua ordem ritualística, ao
longo de mais de dois séculos de contato ostensivo com o mundo dos
brancos, resistem ao desfiguramento total de sua sociedade. Eles ainda
preservam alguns ritos cruciais na dramatização social dos mitos, bem
como mantêm personagens - tais como os Canaimés - , que fazem parte
de seu universo real-mítico, de grande importância na dinâmica da
sociedade Wapixána.
Os índios Wapixána vivem em cerca de 30 grupos locais dispersos
na região de campos e savanas do nordeste do Território federal de
Roraima. Muitos vivem na República da Guiana (ex-Inglesa). A população
Wapixána, no Brasil, atinge um total de, aproximadamente, 5. 50~
pessoas.
As relações intertribais desses índios se estabelecem, basicamente,
com os Makuxí, índios que também vivem no nordeste de Roraima e
na Guiana. Os Wapixána - como os Makuxí - já haviam estabelecido
contatos sistemáticos com o mundo dos brancos no século XVIII. Presentemente, encontram-se em uma situação de contato permanente com
a sociedade inclusiva, permanecem aldeados e suas relações interétnicas
predominantes são assimétricas.
A língua Wapixána é de filiação Aruak e é ainda mantida nas relações intratribais. (* *)

1.

FESTAS. RITOS

O convívio entre grupos indígenas, na área de estudo, ao longo de
séculos, provocou profundas e múltiplas influências sociais e culturais
de uns sobre os outros. Os Wapixána e os Makuxí são os principais
personagens
neste cenário em que se desenvolvem os episódios de influên.
,
c1as reciprocas.
(*)
(**)

Professor Titular da Universidade Federal do Pará.
Pesquisàdor-bolsista do CNPq.
Pesquisa desenvolvida entre os índios Wapixána, com o apoio do CNPq, a
partir de 1982.
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Este longo tempo de convívio, em muitos momentos no passado, foi
perturbado por conflitos, em lutas abertas entre grupos ou através da
ação maléfica de agentes mágicos que provocavam mortes e sobressaltos,
ações essas atribuídas por cada grupo ao grupo rival.
Hoje, Wapixána e Makuxí vivem em paz, são vizinhos no "lavrado",
coabitam em muitas malocas e co-participam de acontecimentos mais ou
menos importantes, tanto no confronto com o ''mundo dos brancos",
quanto na dinâmica das inter-relações pessoais e dos contatos intertribais.
O longo período de convívio entre esses dois povos e a entrada dos
mesmos nos meandros dos contatos com a sociedade envolvente, colonial
e dominadora, tendo esta última contingência lhes trazido sentimentos e
comportamentos ambivalentes, foram fatores que os conduziram à perda
de importantes elos em seu quadro de referência étnico. Hoje em dia,
os Wapixána são muito inseguros quanto à origem tribal - se Wapixána
ou se Makuxí - de padrões e traços socioculturais com os quais estão
familiarizados e que são comuns aos dois grupos indígenas.
Neste caso estão as "festas" indígenas, que foram intensamente praticadas no passado, mas que hoje estão, praticamente, em desuso U>.
Elas foram substituídas pelos "forrós", ao som de sanfonas e pandeiros.

1. 1

Danças rituais: Parixára, Tucúi e· Arerúi

{

Aquelas "festas" ou danças rituais, referidas pelos informantes de
todos os grupos locais visitados, são: o parixára (folha de inajá), o tucúi
(beija-flor) e o arerúi (aleluia). Neste último ritual há o amalgamamento
sincrético de danças indígenas com cânticos religiosos católicos (conforme
o testemunho de Wirth narrado por Herrmann - 1946).
Koch-Grünberg (1923), no início da segunda década deste século,
encontrou, no Rio Surumú, índios Makuxí, Wapixána e Taurepán, juntos,
dançando o tucúi e o parixára, em grande festa de confratemização <2 >,
assim como um grupo Taurepán dançando isolado o parixára. Portanto,
na época em que aquele autor realizou seu estudo, estas danças se maniíestavam como um traço sociocultural comum àqueles grupos, dos quais
dois falam línguas karib (Makuxí e Taurepán) e um, língua aruak (Wapixána). A prática comum desses rituais, testemunhada em um passado não
muito reµioto, apresenta-se como uma das características dessa Subárea
Cultural.
Os missionários católicos têm realizado um grande esforço no sentido de
incentivar os grupos indígenas do nordeste de Roraima a retomar as práticas
de suas danças rituais tradicionais. Estas práticas têm voltado, por ocasião das
reuniões anuais de tuxauas, por iniciativa dos Makuxí. Os Wapixána observam
e alguns, mais velhos, chegam a dançar. Todos os cânticos são entoados na
língua dos Makuxí (cf. um informante).
(2) V. depois, neste artigo, maiores detalhes sobre o ritual.

(l)
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Um dos homens mais velhos da maloca Taba Lascada fez a seguinte
narrativa: . "Quando eu me entendi no mundo, então conheci os velhos
antigos no Serra da Moça. Tuxaua cantava Arerúi, chamada Arerúi.
Então, cantava também Parixára e os outros cantava Tucúi, os .outros
pessoas. Então, o tuxaua velho de lá cantava Arerúi, falava Arerúi, a~
cantiga Arerúi e Parixára, também." Os grupos locais da Taba Lascada
e da Serra· da Moça são Wapixána.
0 informante Serafim, velho Wapixána· da maloca Lago Grande,
cantou "cantigas do Parixára" (cf. suas palavras), em idioma Makuxí, "a
língua em que se canta essas cantigas", disse ele. Depois, traduziu-as para
o português e identificou os momentos em que os cânticos são cantados,
como a seguir registrado:
-

No começo da dança:

-

No final da dança:

"Vombora lá beber,
Beber caxirí"
"Cabou o caxirí.
Vombora imbora,
Que caxirí já cabou.
Já vamo embora."

O informante José Leocádio revela: "Os Makuxí dançam o Parixára,
o Tucúi. O Makuxí é mais danado, são mais inteligente pra essa cantiga."
Têm ess,as danças e esses cânticos rituais sua origem no universo
~ocial dos índios Makuxí? Esta é üma questão a ser resolvida. Herrmann,
em 1946, co~ base em observações de Wirth, da década de trinta, apresenta o Parit1ara e a Pimurda (tucúi) como ritos Wapixána (op. cit.).
No início do século, conforme o testemunho de Koch-Grünberg, já referido
anteriormente, elás eram compartilhadas por diferentes grupos indígenas
do nordeste de.t Roraima. Estas danças não mais são praticadas espontaneamente, no presente, entre os Wapixána e os remanescentes mais idosos
do período em que esses rituais existiam, confusos, não oferecem nenhuma
indicação quanto à filiação cultural ou - conforme constatei com diversos
informantes - exteriorizam indícios da vinculação sociocultural desses
rituais (danças e cânticos) ao universo da sociedade Makuxí, como se
pode verificar em depoimentos acima registrados.
Um dos nossos informantes, através de sua üarrativa, quase nos
permite visualizar as danças ora em estudo, as vestes usadas, a pintura
corporal:
"Dançavam com as mulheres, as mocinhas, meninas, todo
dançava, tudo agarrado no homem, assim no ombro do homem.
Lado a lado. As vez tinha homem que tinha duas damas, assim
dum lado e outro, agarrado no ombro."
E prossegue rememorando fatos do passado:
"No Parixára era vestimenta de palha de olho de buriti
tecido, pintado de urucu; cobria todo o corpo e o rosto. E tinha
capacete também de palha".
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Certamente refere-se ao uso de máscara de dança. Então
refere que:
"No tucúi, sem camisa, uns pintado com tabatinga branca,
o rosto, as pernas, a costa, aquelas lista. Outros pintava na
testa, uma roda na bochecha, pintava no braço, no peito, na
perna. Pintava para dançar, com jenipapo, com urucu".
A seguir refere-se aos instrumentos musicais utilizados por ocasião
das danças:
"Gaita de chifre de boi furada, maracá com um pau bem
comprido (registramos um maracá com estas características na
casa do tuxaua da maloca Canoani, em 1983), gaita de timbaúba
bem enfeitada; tudo pintado de encarnado desse urucu, naquele
tempo." <3 >

1. 2

Ritos propiciatórios da caça e da pesca

,
. Diversos outros rituais foram registrados, alguns ainda praticados
no presente, como o ritual propiciatório da caça, praticado no meio da-·
mata, com a participação de homens e mulheres, outros referidos como
reminiscncia do passado, como no caso de determinadas puçangas.
O ritual propiciatório da caça foi descrito nos seguintes termos por
um informante, que vive na maloca Jaboti, da região da Serra da Lua:
"As mulhé vão fazer caxiri; os homes vão caçar. Aí marcavam um dia: tal dia. Aí as mulhé vão encontrar eles. Marcam
uma distância como daqui lá. Chega lá, eita que é bom! A
roda de gente lá. As mulhé chega lá tudo com vaso de caxiri.
Aí bebem lá. E as mulhé, aquelas que têm marido, já vai
pegando aquele jamanchim de peixe, e tudo, e aqueles que têm
a filha moça, as filha pega logo aqueles jamanchim de peixe e
vão embora. E os home vão embora, também. Chega lá, eles
vão beber. Aí vão dançar. Isto no lavrado."
Porém, a interferência de elementos mágicos na preparação do bom
caçador assumia outras formas nos depoimentos dos informantes
in~ígenas, estes rituais sempre aparecem como reminiscências - , tais como
~s pµçangas ou "cura", como as denominam os Wapixána.
(3) Os depoimentos sobre as danças e cânticos rituais, nas várias malocas das
diversas regiões habitadas pelos Wapixána, com variações formais, sempre
expressaram informações que confirmam estas narrativas.
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"Antigamente os velho curava os filho pra matá veado, né?
Então, eles faziam uma trança de olho de buriti, pá passar na
venta, né? Então, metia na venta e puxava aquilo, passava sangue
de veado, passava com sangue de veado. Com três dia ia caçar
e matava veado. Aparecia veado perto mesmo pra matá."
O narrador arremata a descrição com os seguintes comentários:
"Então, assim que eles caçavam antigamente, né? Hoje,
não usamo mais, né? Mas antigamente usavam assim. Então,
curava os filho assim. Passava pimenta naquela cordinha bem
trançadinha e passava com sangue de veado. Com três dia ele
pode caçar, que só vai matar veado, de repente traz. Entonce ,
justamente isso que acontece assim Gomo caçador pra flechar ,
faz a mesma coisa."
Trata-se da prova mágica do arco e da flecha.
A "cura" propiciatória do êxito na caça e na pesca pode assumir
outra feição, como se depreende da seguinte narrativa:
"Cortam os braço, risca os braço, então passa sangue de
peixe, né? Risca os braço com uma faca velha; amola bem
amoladinha, ou, se não, com gilete. Então, corta, risca por aqui
assim (o informante mostra seus braços marcados com cicatrizes
pouco perceptíveis), eu tenho até ainda o lugar de riscado por
aqui. JáI me curei, também,. assim, pra poder flechar peixe, né?"
"Então, o curado; quando é curado, ele chega na beira do
igarapé, aparece tanto peixe pra ele flechar. Então, o cara só
flechando. E como o veado - e, nesta altura da entrevista,
foi superad~ a barreira que impedia revelações sobre .o pr~sente
tribal - , o çara curou-se, até hoje em dia usa, dependendo da
pessoa querer.se tratar daquilo, com o sangue de veado; ele vai
um pedacinho daqui e ele já vem, se apresenta o veado pra ser
visto, pra ele poder matar. Então que justamente é isso. Toda
caça, afinal. Mas quem não é curado vai, passa o dia todinho
e não acha nada." <4 >
(4)

L. Herrmann (1948:59-64), baseando-se nos depoimentos de Wirth - religioso
que esteve entre os Wapixána na década de 30 - · , refere-se às duas formas de
puçan~as de caça acima descritas. tanto a da "corda de muriti que enfiam em
uma das ventas e tiram pela boca", quanto à da escarificação dos braços. Declara
que "atualmente os puçangas de caça e pesca são ritos que não .merecem a
qualificação de públicos, nem de privados. São executados pelo indivíduo interessado em assegurar, por meio desses meios mágico·s, sucesso na caça ou na
pesca, mas podem ser assistidos por qualquer pessoa e feitos em qualquer lugar
onde estejam. Podem ser indiferentemente executados estando o índio sozinho
ou em presença de outrem. Não exige o concurso de assistentes. Supõe-se que
a este cerimonial se submetia outrora o menino e o noviço de pajé, em sua
iniciação".
-
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No grupo local da Serra da Moça obtivemos informações sobre outro
rito de puçanga ou "cura", que, na realidade, se constitui, nessa sociedade,
no rito de passagem a partir do qual as crianças do sexo masculino estão
preparadas para as tarefas, em geral reservadas aos homens, para o
trabalho, a caça, a pesca. Com a mesma finalidade as meninas também se
submetiam a esse ritual, para tornarem-se aptas às tarefas reservadas a seu
grupo de sexo, entre as quais o preparo dos alimentos.
Trata-se da aplicação de ferradas de formigas tucandeiras, presas em
uma tela confeccionada de cipó, nas costas e outras partes do corpo e
mesmo nos rostos de meninos e meninas com 6 ou 7 anos de idade <5 >.
Os narradores indígenas de hoje reinterpretam o ritual antigo, ao qual
atribuem poderes para "curar os preguiçosos". Porém, ao desenvolverem
suas explanações sobre o tema revelam todo o significado mágico desta
ritualística.

"Quando chega do roçado, já traz 20 tucandeira, e manda
os menino se atracar no esteio e então encosta na costa dele.
O menino grita, chora, mas não tem nada. Tem uns que fica
se escondendo. Tem uns que são corajoso, que fica agüentando,
mas dói demais. Até eu fui ferrado de tucandeira. Doeu demais.
Aquilo ali queima que nem queimadura de fogo. Os menino
fica esperto mesmo, esperto pra caça, pra pescar, pra tudo
trabalho. Depois de ferrado, o menino vai correndo pro igarapé
tomar banho" (Depoimento do tuxaua da maloca Serra da Moça).

O mesmo informante refere que presentemente não fazem mais essa
forma de "cura": "Hoje em dia não existe mais; o senhor vê que os
menino o pai manda e não liga mais e sai resmungando." Neste comentário
encontram-se os elementos que nos permitem compreender a reinterpretação
da antiga puçanga da tucandeira, acima referida. Os meninos de agora,
não sendo curados, são preguiçosos. Os do passado, inclusive ainda os
da geração do chefe tribal informante, eram espertos, "os menino pra caçar,
pescar, até as moça pra aprender o caxiri, fazer damorida", eles eram
"curados".
Os índios corredores do passado tribal, hábeis caçadores de veados
mateiros e campeiros, os quais pegavam na corrida no campo, não
necessitando do uso de armas, adquiriam a virtude da velocidade na
corrida também através da puçanga da escarificação de suas pernas com
"o osso da canela de veado": "Eles se curavam com canela de veado,
fazendo aqueles risco, pra acompanhar aquele bicho" (cf. uma informante
da maloca Barata, da região do Taiano).
(5) Herrmann (1948: 61) refere-se a uma variante desse rito: "Para ficarem marapiara veadeiro usam igualmente puçanga de vespa, feita de vespas mortas,
misturadas com puçanga de veado." A mesma autora informa que as puçangas
são praticadas pelos homens adultos e pelos meninos (p. 63).

-
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1. 3

Ritos do nascimento

Os ritos do nascimento na sociedade Wapixána, apresentam-se com
as seguintes características: a mulher fica sentada na rede, para o parto
dentro de casa. Ela é atendida por uma mulher velha, experiente, que
pode ser sua mãe ou não. O marido não assiste ao parto. A placenta
é enterrada logo após o parto. O umbigo é costurado dentro de um paninho e colocado no pulso do nenê, para evitar que a criança pegue malolhado, quebranto. O pai tem que se resguardar, ficar três dias em casa,
~nquanto o umbigo da criança não cai; ele não pode trabalhar, ir para
a caça; só pode comer alguma cacinha pequena, ou seja, um passarinho,
um.a galega, ou peixe pequeno; não pode comer caça grande de nenhuma
forma. Logo que a criança nasce vem o pajé, que reza na criança e lhe
dá banho, para que o pai dela possa logo ir trabalhar, matar caça, para
não fazer mais mal à criança; o pai pode fazer tudo depois do terceiro
dia. A mãe, depois do parto, faz resguardo, só pode comer caça pequena,
até galinha, durante um mês. Todos os dias o pajé, neste período, dá
banho na criança e faz oração, bem como faz defumação com uma
resina de pau muruái, bem cheirosa. Durante aquele mês, a mãe fica
dentro de casa, onde pode andar, fazer comida. Desde o primeiro dia,
ela toma banho com água morna. <0 >
Nesta seqüência de rituais do nascimento, está presente a tradição
do "couvade".

1.4

Ritos da puberdade

Na maloca Canoani, obtivemos informações sobre os ritos de passagem da puberdade. Em linhas gerais transcorrem da seguinte forma:
quando vem o primeiro sangue da mocinha, a mãe põe sua filha isolada
no quarto, durante 10 dias, sem poder ver nem ser vista por ninguém,
só por sua mãe. Nas casas que não têm divisões com paredes internas,
a mocinha se isola deitada dentro de sua rede armada bem alta. Só
come beiju com algum peixinho insosso. Para fazer suas necessidades no
mato, só sai de casa à noite. Não pode ver nem ser vista por ninguém,
quando sai. Depois desses 10 primeiros dias, fica mais 20 dias em casa,
sem poder sair, exceto para as necessidades. Então já pode falar
com qualquer pessoa da casa; não com estranhos. Findos esses 20 dias,
pode sair para trabalhar. Durante este mês, toma banho dentro de casa.
A mãe põe água para o banho. A partir daí já pode casar.
As infarmações sobre o mesmo tema obtidas na maloca da Serra
da Moça, apresentam algumas variantes da versão supra e diversos outros
detalhes, tais como: a moça fica deitada na rede a uma altura de cerca
de cerca de 2 metros do chão. Então, ali, durante uma semana não pode
(6) Cf. depoimentos obtidos em diferentes grupos locais Wapixána.
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falar com rapazes, não pode conversar com ninguém. Quando termina
é; menstruação (a primeira), a mãe trança um pedaço de olho de buriti,
em forma de rebenque. À meia-noite, a mãe acorda a moça para se
levantar, acende o fogo e, então, surra a menina com o rebenque de
olho de buriti. No dia seguinte ela já vai pra roça. Aí vão fazer caxiri;
a mãe ensina a fazer o caxiri. Ela já é moça, já pode casar.
Durante o período de reclusão da jovem, sua mãe tece uma pequena
e~teira, com forma semelhante a de um abano; é para a moça se sentar
nela. Não pode sentar-se no chão; faz mal. Mesmo quando a moça já
vai para ó roçado, após o resguardo interno, leva o "abano" na cabeça.
Não pode pegar o sol, nem sentar-se no chão.
Segundo nosso principal informante da maloca da Serra da Moça,
"esse costume já está quase totalmente em esquecimento".
Quanto aos meninos, pelas informações obtidas na maloca Canoani,
quando eles mudam a voz e passam a ser rapazes, não podem comer
caça grande, peixe grande, não podem ir a festas, nem brincar. Não precisam ficar dentro· de casa, mas não podem trabalhar. Há, assim, um
período de cerca de 10 dias com restrições para os rapazes, embora estas
sejam menos rigorosas que aquelas a que se submetem as mocinhas. Os
indicadores da puberdade masculina, consideradqs . nesta sociedade, são
a tonalidade da voz, que se torna mais grave, e o surgimento dos pelos
do púbis.
I

1. 5

Ritos da morte e do enterrarnento

A tuxaua Cassimiro, da maloca Canoani, propiciou-nos preciosas
informações sobre os rituais relacionados com a morte, suas conseqüências na sociedade em questão, e o enterramento do morto.
Preservando, em geral, a própria linguagem do narrador, registraremos a seguir suas informações: "O pajé vai à casa do morto e faz uma
'sessão', ou seja, faz a pajelança dele, pra ver se morreu de doença,
ou se foi o bicho do mato, ou flecha, ou o Canaimé, que causou a morte.
Tem os 'bichos' que pegam o espírito da pessoa, ou 'assustam' a pessoa. Os 'bichos' são a 'mãe da nlata', o 'pai do campo', a 'mãe
d'água', é difícil a 'curupira', mas existe Depois que o pajé descobre,
ele diz de que a pessoa morreu. Tem pajé que quando verifica que foi o
'bicho' que matou, pergunta aos parentes do morto se querem que vingue a ~orte do falecido. Aí os parentes podem pedir ou não que o pajé
vingue a morte. Os 'bichos' têm casa, como nossa casa, nos lajedos
e lajes grandes, onde o pajé vai e prende o 'bicho' na casa dele, tranca
a porta, para ele não mais judiar de ninguém; fica preso até quando
aparece um pajé que quer judiar de pessoa de outra aldeia, quer que apareça uma doença naquela aldeia, ele vai lá e solta o 'bicho' e diz para
ele continuar matando gente; o 'bicho' fica solto. Só o pajé pode ver
os 'bichos', porque eles são invisíveis. Às vezes a gente só ouve uma
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7uada. O pajé ·vê e fala com eles. Depois da 'sessão' do pajé, o morto
é enterrado. Nada mais é colocado do lado da sepultura".
Porém, em outras malocas, constatamos e registramos outras maneiras de procederem ao enterramento dos morios, tais sejam a colocação
dos pertences do morto, bem como alimentos ao lado da sepultura, o que
ainda ocorre raramente, e o costume já abandonado do enterramento no
interior da casa do morto, com o posterior abandono da casa. Atualmente,
nas diversas malocas Wapixána, subsiste o costume do abandono da casa
pela família do morto. Em alguns casos, segundo informação obtida na
maloca da Ponta da Serra, a família chega a mudar-se para outra maloca;
porém, predomina a mudança para outra casa construída, por vezes, ao
lado da casa antiga, sendo esta pura e simplesmente abandonada ou queimada. As que são abandonadas, em alguns casos, anos depois, voltam a·
ser ocupadas por pessoas da própria família <7 >.
Durante os rituais da morte, há pajés <s> que cantam em Wapixána
(nos demais ritos, também) e usam fumo e maracá de coité com tento
<a semente) dentro. Quando o pajé canta com o maracá, ele chama os
espíritos <9 >.

1.6

Rito dos pajés

Os pajés da mesma maloca ou de diversas malocas se reúnem, só eles,
dentro de casa no>. Então eles cantam, fumam o cigarro deles, tomam
tabaco, fazem um mel de tabaco (tabaco de molho na água) e tomam,
para se atuarem. (Cf. depoimento de um informante).
A ritualística acima exibe as inter-relações sociais, que se estabeleceram através dos anos, entre os Wapixána e outros grupos indígenas da
área, especialmente os Makuxí; mas, também revela quanto a ritualística
(7) Em diversos grupos locais visitados, ao longo da pesquisa de campo, ouvi referências à existência de urnas funerárias nas terras destas malocas. Os informantes, em geral, não sabem explicar se esses artefatos de cerâmica, geralmente
contendo ossadas humanas, se relacionam ao passado tribal de suas sociedades.
(8) Os pajés podem ser jovens ou velhos, entre os Wapixána. Geralmente, em uma
maloca, pode haver mais de um pajé. Nas ·malocas Tábua Lascada, Malacacheta e Canoani há apenas um pajé em cada.
(9) Nosso principal informante da maloca Canoani, tuxaua em sua comunidade que
também ocupa o papel de "catequista" em função do qual dirige rituais católicos
·nas reuniões comunitárias · dominicais, disse que os padres não interferem nos
rituais indígenas da pajelança: "Isto faz parte da religião do índio".
(10) "Quanto aos ritos funerários. as obrigações dos vivos circunscreviam-se ao
pranteamento e panegírico do morto; à observância de manifestações de pesar
(crescimento dos cabelos, no homem, e corte dos mesmos, na mulher), durante
uma lua, em geral por parte dos parentes; após este período a esposa, a irmã,
o irmão do morto etc., ofereciam, em caráter pessoal, cauinagens especiais;
nesta época, as mulheres tingiam-se de preto e os homens tosquiavam-se. Além
disso, cabia-lhes a preparação do morto e o enterramento". Cf. Fernandes, F.
(1963), sobre os Tupinambá, que eram filiados a outro tronco lingüístico (Tupi).
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indígena está presente na sociedade envolvente não indígena. O convívio
é secular. A visão mágica do cosmos social é, em parte considerável,
comum.

2.

RITO E MITOS DOS fNDIOS "CORREDORES"

Os personagens capazes de se deslocarem a grande velocidade no
espaço e no tempo concretos ou míticos ocupam segmentos estruturalmente cruciais, no universo social dos Wapixána. Eles pertencem a três
diferentes categorias do real social e do pensamento mágico nessa sociedade, as quais vão dos concretos corredores participantes da festa de
confraternização mais importante entre os índios da região, até os mitológicos Canaimés, passando .pelos hábeis caçadores corredores desarmados
dos campos, mas todos igualmente míticos e concretos na dinâmica social
desse povo. Certamente o personagem mais carregado de elaborações f antasiosas e fantásticas, dos três é o que está mais presente na complexidade
do convívio social e na cosmovisão dos Wapixána, os Canaimés. A existência dos caçadores velozes dependia da prática mágica de puçangas
que caíram em desuso. E as grandes corridas esportivas centradas no
desejo de confraternizar e na prática das libações do caxiri e do pajuaru
já não mais se realizam.
A primeira narrativa retrata um grande rito de confraternização no
âmbito interno do grupo local, mas também com grupos locais vizinhos
Wapixána e até mesmo Makuxí. ~ uma festa em que há muita alegria,
abundante consumo de pajuaru e caxiri, bebidas que seriam o móvel
central da festa do grande encontro. ~ convidado um grupo local vizinho, distante muitos quilômetros da maloca anfitriã. Tudo começa com
uma corrida a grande velocidade de todos aqueles que se sentem capazes
de empreendê-la. Os corredores partem de um ponto a quilômetros da
maloca festiva (um ponto na mata, ou no campo, ou mesmo r:uma maloca
vizinha), e nesta, 'ou seja, na maloca promotora, no interior de uma das
casas, estão os cochos abarrotados de pajuaru e/ou caxiri protegidos por
uma guarda de homens fortes, que ficam à espera dos corredores em
frente à casa. O objetivo dos corredores é atingir a casa que guarda a
bebida tão desejada, nela penetrar, para atirar-se sobre os cochos e,
vitoriosos, sorver a bebida cerimonial avidamente. Mas, para isso, além
de terem que correr, um longo percurso em uma grande disputa entre
os atletas indígenas, terão que lutar com os guardiões que protegem o
santuário. Os guardas dão o máximo de sua força física para impedir
a penetração. Trava-se a luta. Os que conseguem, saciam sua sede lançando-se s9bre os cochos. Uma vez concluída,/esta etapa da festa, todos,
anfitriões e convidados, homens e mulheres, passam a dançar o parixara
e o tucúi, todos bebendo abundantemente o caxiri e o pajuaru. Durante
a noite, param de dançar e dormem. Ao surgirem no horizonte os pri1neiros raios do sol, todos retornam às danças e ao caxiri até quando
o sol fica muito quente, quando param-nas. À tardinha, voltam aos folguedos. A festa pode prolongar-se por um, dois ou três dias. ~ um grande
-

158 -·

jogo festivo, no qual os jovens do sexo masculioJlo têm um papel de
destaque, através de sua participação na grande corrida.
Pelas informações obtidas, este ritual está extinto, porém não esquecido. Todos os que o conhecem e que dele participaram lembram-se dele
com indisfarçável nostalgia. A influência persistente e tentadora das festas "civilizadas" foi paulatinamente ocupando os espaços que antes eram
reservados aos rituais indígenas. Na sociedade Wapixána de agora ritos
como este perderam sua função.
No que tange aos caçadores-corredores, vejamos o seguinte depoimento:

"Meu pai falava muito neles, falou que eles corriam muito,
em grande velocidade. Eles não tinham arma nem uma. Eles
se curavam com canela de veado, fazendo aqueles riscos nas
pernas, que saía sangue, passando tudo quanto era de coisa, pra
acompanhar aquele bicho, o veado campeiro e o capoeiro. Então,
eles corriam mais que o veado e pegava ele na corrida. Isso eu
via" (cf. uma velha índia da maloca Barata).

Em todas as malocas visitadas foram-nos feitas narrativas sobre os
feitos destes caçadores velozes, que caçavam sem armas, e apresavam os
animais no campo apenas com e emprego de sua habilidade na corrida,
após a "cura" pela puçanga.
Da mesma forma aconteceu com o personagem denominado Canaimé.
Os Canaimés povoam o pensamento dos Wapixána <11 >.

"A existência de feiticeiros especializados unicamente na
magia negra, sugere tal possibilidade: contudo, desconhecemos
se agem apenas contra elementos do out-group e se, em caso
contrário, o fazem de maneira encoberta por repressão social,
ou abertamente".

A dúvida apresentada por Mussolini ( 1980, em texto baseado em
observações de campo de Wirth realizadas na década de 30, (conforme referência anterior) é esclarecida tanto pelas constatações de pesquisadores que desde o século passado têm se detido no estudo desta
(11)

Em pesquisa anterior, que realizamos em 1976 entre os Makuxí e os Taurepán
(e em uma maloca Wapixána), encontramos entre esses índios narrativas semelhantes e os mesmos sentimentos de medo dos Canaimés. Cf. Sampaio Silva
(1980).
Koch-Grünberg (1923) denomina esse personagem como Kanaimé; Coudreau
(1887), como canaémé; Im Tburn (1967), como kenaima.
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entidade (lm Thurn, Coudreau, Koch-Grünberg), quanto pelo que temos
observado no desenvolvimento de nossas pesquisas entre os índios do
Território de Roraima. Apesar de os Canaimé agirem fundamentalmente
contra elementos de fora de seu grupo (out-group), eles, por não terem
uma ética propriamente grupal, mas sim ligada a um desígnio maléfico
difuso, são personagens que (eles próprios) se situam "fora" do grupo,
embora façam parte de um grupo local específico, mas, enquanto Canaimé,
constituem um grupo à parte, o grupo dos pajés-Canaimés, que se reúnem,
praticam seus rituais e que estão voltados para as agressões físicas que
conduzem à morte, até de membros de seu grupo local. Eles, por serem
possuidores de poderes mágicos mimetizadores e consubstanciadores, agem
encobertos por se.us poderes mágicos, assumindo diferentes identidades,
principalmente por sua transformação em animais selvagens, para a consecução de suas agressões protegidos por suas máscaras, tendo também
poderes para multiplicar-se em um ser único com diversos corpos, como
se estivessem diante de um jogo de espelhos.

''Lembremos, de passagem, que os mortos da própria tribo
podem se transformar em "kenaimés" (maus espíritos). O fato
de serem confundidos, no mesmo rol de malfeitores, as tribos
vizinhas (competidoras das quais muitas vezes sofrem ataques, ou
desconhecidas, mas por isso mesmo de certo modo temíveis) e
certos mortos (com os quais podem entrar em atrito e merecer
vingança; que pertenceram aos seus, mas que ao mesmo tempo já
pertencem a um outro estado, pelo simples fato de fazerem parte
do mundo dos mortos) evidencia a mesma incerteza e temor
em relação a ambos."

Com relação a este comentário interpretativo de Mussolini, devemos
referir que, para os W apixána, os Canaimés são entes materiais, concretos
em seu mundo real; não se trata de espíritos dos mortos.

"Existem, ainda, os demônios ou kenaimés, simbolização
de tudo o que causa mal, que foge ao controle humano ou
lhes ultrapassà a compreensão."

Ainda neste comentário, a percepção de Mussolini nada tem a ver
com a concepção do Canaimé encontrada nos mais diferentes grupos
Jocais, dispersos nas diversas áreas do nordeste de Roraima. Para os Wapixána, os Canaimés são personagens claramente definidas, com formas
de manifestações conhecidas e com sintomas inconfundíveis deixados em
suas vítimas.
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Os mitos que a seguir serão expostos, através das narrativas dos
informantes indígenas, também se referem a grandes corridas de seus
atores, que são capazes de se deslocar a grandes velocidades, para a
prática de atos que, para a sociedade Wapixána, da forma como ela
os recebe e interpreta, inscrevem-se na dicotomia do bem e do mal.
"Canaimé 0 2 > é um tipo de pessoa. ~ gente. Agora, é
gente braba, que vem da serra. O Canaimé vem da Serra do
Canacuán, são os Makuxí brabo. Então eles andam em todas
essas aldeias, por aqui, querendo matar, fazer mal, matar.
Achando, eles mata mesmo. A pessoa adoece, cái doente; com
três dias, quatro, conforme como os Canaimé quiserem matar.
Se quiser, passa dois dias, morre. Eles pega e a pessoa não
sente nada, machuca toda a pessoa lá e a pessoa morre roxinha,
todo roxo, pescoço mole. Ele parece que quebra o pescoço da
pessoa. Criança, mulher, tudo eles pega, os Canaimé. Vi falar
que eles vêm muito da Serra do Canacuán e daqui do Tepequém. Quem diz são esses pajé. Os pajé adivinham" (Depoimento de um informante da maloca Táboa Lascada). o 3 >
"Os Canaimé andam nu - continua aquele depoimento-,
só de rabo. Então, eles andam aquela marmota feia, com couro
de bicho aqui na testa, pra cobrir os olhos. Se cobre de couro
de tamanduá, de onça, tira pra se cobrir e fazer aquela marmota feia. Então, eles espera a pessoa, assim de noite. Eles são
muitos. Batem na pessoa, a pessoa cai, e vêm muitos, aí fazem
o que bem entendem com ela, amassam e machucam todo pra
depois ele adoecer. Daí, passa dois, três dias, morre, todo roxo.
Os Canaimé não se pintam. Botam na cabeça couro de onça,
de tamanduá, aquela marmota feia. Mata as pessoas eu acho
que é com inveja, m~s não posso saber, eles são brabos. Não
fala português, mas já tem muito que sabe falar português, já
fala bem. Nunca vi Canaimé. Há muitas pessoas que já viram,
eles conta. Quando os Canaimé se apresentam para eles, tém
mais de 20 homens. Se o cara tem coragem, mata dois, três,
aí vai embora. Mas o Canaimé fica perseguindo ele até matar.
Pode não matar num canto, mas, chega lá no outro, fica esperando, de noite. Quando não mata de noite, mata de dia.
Achando sozinho, peleja até matar. Eles têm medo da pessoa
que tem coragem. Canaimé vira bicho sim, qualquer bicho,
(12) Koch-Grünberg (1923: 216) informa como outros grupos indígenas da área
de Rorl\ima denominam o Canaimé: Makuxí e lngarikó: kanaimé; Taurepán:
kanaimê; Purukotó: kanaime; os Sapará: elepesán, e os Wayumará: ulehédzahé.
(13) "Nas sociedades mais primitivas é a magia que proporciona confiança ao
homem diante de dificuldades e incertezas, perigos reais e imaginários de que
está rodeado" - Radcliffe-Brown (1973).
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qualquer marmota que ele quiser. A gente vê, pensa que é
um tamanduá; não é, é o Canaimé." U•)
Um informante, tuxaua da maloca Táboa Lascada, propiciou-nos
esse impressionante depoimento:
"Eu tinha um avô que era Canaimé (ti>). Ele morava na
Guiana. Diz ele que para ser Canaimé é mesmo que ser pajé.
Então, o pajé tem dois destinos: tem o destino pra fazer o bem
e o pra fazer o mal, também; depende de ele querer. Então,
ele se trata através de tajá, é fazendo banho, através de cigarro,
essas coisa assim".

O informante refere-se a práticas mágicas utilizadas na preparação
de um Canaimé. E continua seu depoimento:

"Então ele contava que quando o pessoal deitava assim, a
família dele deitava, se acalmava toda, a partir de 1O horas
da · noite, por aí; aí juntava, era os Canaimé que tinha lá na
Guiana. Então se juntava ali, de repente desapareciam. Quando
era com bem meia hora, já estavam no Brasil (te). Aí atingiam
essas aldeias daqui, Serra da Moça, e quando era na primeira
cantagem do galo já estavam de volta, lá. Passavam no corpo
erva, espécie de tajá, coisa assim. Então, depois que eles pas(14)

Coudreau (1887: 236) informa que ... "ce sont des tribus canaémés, comme
disent les lndiens du haut Branco, c'est-à-dire des tribus d'assessins de profession, élevés de génération en génération au meurtre et au vol, tuant pour
plaisir de tuer, ne mangeant point leurs victimes mais utilisant leurs tíbias
pour f aire des flútes, leurs dents pour faire des colliers. . . . Des lndiens d'une
douzaine de tribus différentes, m'ont affirmé qu'il existait chez les canaémés
une corporation de pagets (prêtres-sorciers), disposant d'une grande influence.
La chose parait d'autant plus probable que l'on sait que les diverses tribus
canaémés sont alliées et plus ou moins solidaires".
(15) "Kanaimé kann eine bestimmte Person sein. Der Racher für eine Krankung,
der Blutracher, der sein Opfer oft jahrelang verfolgt, bis er sein Ziel erreicht,
der heimliche Morder, der besonders nachts umherschweift, irgendein schlechter
Mensch, der andere mit seinen Zauberkünsten schadigt, sie alie "machen
Kanaimé", wie sich der lndianer ausdrückt" - Koch-Grünberg, T. (1923: 216).
(16) Métraux, A. (1982) disserta nos seguintes termos: "Certains groupes d'esprits
se manifestant sous des traits répugnants ou effrayantes: ils sont velus, avec
les arcades sourcilieres saillantes, dépourvus d'articulations ou collés par paire
comme des frêres siamois. Quelques esprits ont l'apparence de squelettes ou de
crânes. Une des ruses favorites des sprits est de se rendre semblable à un
parent ou un ami de leur victime; mais, même en pareil cas, il est possible
de déjouer leus ruse si l'on sait observer, car l'esprit se dénoncera de lui-même
par quelque bizarrie: par exemple, il n'aura pas d'orteils. Quand un esprit
approche, on perçoit des sifflements ou des craquements, mais hélas ! beaucoup
d'lndiens ne prêtent pas attention à ces bruits révélateurs et succombent sous
les attaques <le ces génies cruels et fantasques".
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sassem aquilo, pronto. E ali daquele tajá que eles usavam, eles
era só uma pessoa; mas, então, com aqueles tajá que eles
passava no corpo, aparecia um mundo de gente. Quer dizer,
o tal Canaimé, se encontra uma pessoa, então o chefe deles é
só um, mas o que a pessoa está vendo pelos lado é só o tajá
que eles têm. Então eles podem matar. O cara pode matar eles,
mas eles não cai mais. Não matando o chefe, não mata ninguém.
Eles andam como vento, é uma espécie de vento, assim; não
tem montanha, não tem rio, não tem nada, não tem chuva, não
tem nada pra ele. Então, esse meu avô. Aí, nós morava aí
num barracão grande aí, quando era dia de chuva, a gente tava
tudo dormindo assim no barracão. Podia ir lá no dia de chuva,
só estava a roupa dele lá dentro da rede e o corpo não encontrava. Ele andava nu". <17 >
Os ritos e os mitos dos personagens corredores foram no passado dos
W apixána de uma importância crucial. Eles estavam no núcleo da
dinâmica ideológica e das relações sociais internas e externas daquele
povo. E como eles estão presentes, com a mesma importância, nos universos
sociais dos demais povos indígenas do nordeste de Roraima, julgamos
encontrar nestas formas de elaborações sociais - ainda hoje extremamente
importantes e operativas, sobretudo ao nível ideológico dos Wapixána e
de outros grupos da área - outras características desta Subárea sociocultural, no interior da Área Norte-Amazônica, de Galvão ( 1960).
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