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Quem viu Peter Silverwood- Cope vestido apenas com a calça do seu quimono
negro e carregando um arco e flecha Makú
pode apreciar uma das sínteses mais poderosas que ordenou sua vida durante
muito tempo: a paixão pela etnologia e pelas artes marciais. Personalidade forte, por
vezes controvertida, Peter considerava que
para sua experiência de campo de dois
anos entre os Makú - período em que
aprendeu a ser caçador e foi iniciado totalmente no xamanismo desse povo seminômade - seus conhecimentos sobre sobrevivência na selva foram mais importantes
para a concretização do trabalho do que
seu treinamento acadêmico na inglesa
Cambridge University.
De fato, o acompanhamento íntimo das
formas de reprodução da vida de um grupo
caçador-coletor na floresta tropical foi
fundamento da sua tese de doutorado, A
Contribution to the Etnography of the Ccr
lombian Makú ( 1973), onde, num estilo
próprio às clássicas monografias inglesas,
o leitor é convidado a penetrar no mundo
Makú. Sem dúvida, seu lugar na literatura
etnológica está definitivamente associado à
descrição dos Bara-Makú. Sua tese, orientada por Edmund Leach, é citação obrigatória para todos aqueles que estudam o Alto
Rio Negro. Infelizmente, Peter faleceu antes de vê-la publicada pela Editora Universidade de Brasília (fato de que se orgulhava).
Mas Peter, também por ter sido levado a
compartilhar todos os segredos que tornam
alguém um xaman, se preocupava igual mente com as concepções do mundo Makú.
O artigo "Cosmologia Makú", publicado no
Anuário antropológico 78, é um rico complemento da sua tese de Ph. D. As duas forças organizadoras do cosmos Makú, Kama 'litna e ltsa'litna são apresentadas e relacionadas a um conflito de identidade onde a presença dos T ukâno é central para a
compreensão do espelho no qual os Makú
se vêem.
O·interesse do autor por religião iria se
aprofundar e penetrar sua vida a ponto de
transformá- lo num budista. Mais tarde, talvez numa trilha semelhante àquela do seu
professor, Leach, se volta para o Sudeste
Asiático, estudando monastérios tailande ses. Aqui, no entanto, outro vetor é funda-
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INTRODUÇÃO
Objetivo
O objetivo deste trabalho é fornecer o primeiro relato etnográfico da ecologia,
da sociedade e da cosmologia de um povo até então desconhecido, os Makú do
Noroeste do Amazonas. Apesar de haver vários pontos de interesse na pouca informação publicada sobre os Makú, nenhuma pesquisa de campo sistemâtrca ou
intensiva foi feita entre eles. Acreditava-se que fossem caçadores e coletores nõmades numa região onde a maior parte da população é ribeirinha e sedentãria. Os
Makú eram descritos como animais selvagens de floresta pelos seus vizinhos Tukàno que, diz-se, os.mantinham como escravos. Também se dizia que eram feiticeiros perigosos e que possuíam poderes extraordinários de vista, oHato e audição
que lhes permitiam caçar à noite.
Talvez uma das razões por que nenhum etnógrafo tenha sido antes levado a
eles por sua curiosidade é que se tem falado dos Makú como extremamente tinidos e elusivos. Achei que estabelecer contatos com eles, em termos outros que
não aqueles determinados pelos seus patrões Tukâno, requeria muita paciência,
tato e muitas caminhadas longas através da floresta.

Resumo
A exposição deste trabalho foi organizada em três capítulos principais, que
são precedidos de uma Introdução e seguidos de Apêndices que fornecem dados
esclarecedores.
A Introdução estabelece o objetivo do trabalho: contribuir para a documentação de um povo até então pobremente conhecido, os Makú do Noroeste do Amazonas. A Introdução termina com uma parte que esboça a situação sociológica
contemporânea da penetração branca da área e a exploração do seu povo.
O Primeiro Capitulo descreve a adaptação ecológica dos Makú ao meio ambiente da floresta tropical. Os meios de produção estão detalhadamente descritos
e se apresentam dados quantitativos para mostrar o escopo e a variação da produção.
No Segundo Capítulo descrevemos a organização social dos Makú de acordo com dados de um censo sincrônico e diacrônico feito em uma grande ârea geográfica.
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O Terceiro Capítulo registra e traduz os depoimentos dos próprios Makú sobre a origem e a ordem do Cosmos e dos seus seres. Uma conclusão ao Terceiro
Capítulo tenta dar uma avaliação das possíveis interligações entre o comportamento e as crenças cosmológicas dos Makú.
Finalmente, os Apêndices dão breves relatos da cronologia da pesquisa de
campo, uma resenha da literatura publicada sobre os Makú, uma descrição geral
do Vaupes e uma bibliografia.

Os Makú
,...

Segundo Koch-Grunberg (1906), o termo "Makú" era originalmente usado
pelos Tariana e outras tribos Aruâk invasoras para designar os nômades aborígenes hostis que habitavam a área. Os Cubeo se referem ao mesmo povo como borowa (Goldman, 1963); os Tukâno os chamam de poksea.
Métraux (1948) distingue três grupos de povos cada um sendo chamado
"Makú":

1. Makú do Médio Auari, tributário esquerdo do rio Uraricoera na Guiana
Brasileira. Koch-Grunberg recolheu um vocabulário destes povos em
1922 e achou que não se relacionava lingüisticamente com nenhum dos
outros grupos chamados pelo mesmo termo.
,..; "D
( 2. Makú, um subgrupo dos Piaroa, que vivem hoje na savana entre o baixo
..Uf~ Ventuari e o rio Orinoco.
3. Makú da região colombiana do Vaupes e uma área entre os rios Negro e
Japurâ, no Brasil.
~, -t ,

-

fV

O terceiro destes grupos é o objeto deste trabalho.
No Vaupes da Colômbia e na região entre os rios Japurâ e Negro no Brasil,
vivem milhares de Makú dispersos numa vasta ârea de floresta. Eles vivem em
pequenos grupos regionais de algumas centenas de indivíduos e estes grupos parecem aproximar unidades separadas de dialeto, estilo cultural e casamento.
Na parte superior do rio Vaupes, na Colômbia, vivem aproximadamente 300
indivíduos que falam uma língua que designarei pelo próprio termo que usam para
si mesmos - bara. Estes Bara Makú estão distribuídos em três regiões menores e,
con10 serâ mostrado no Capftulo li, cada região tende para a endogamia e mostra
diversificação lingüfstica e cultural (ver Mapa 1).
Ao sul do rio Papuri, um tributário ocidental do Vaupes e fronteira natural entre a Colômbia e o Brasil, vive um grande número de Ubde Makú. Esta designação
segue o uso estabelecido por Giacone (1955).
Na língua destes Makú; ubde significa apenas "povo"; não consegui obter
deles nenhuma designação especffica.
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Missionários Salesianos da Missãg_Católica em Paricachoeira, no alto rio Tiquié, no Brasil, avaliam que haja 1.200~bd
~akú vivendo na região dos tributários, no norte do Tiquié, enquanto nas Cãõeceiras dos tributários do sul haverá
mais de 200 Makú que falam um dialeto muito semelhante ao Ubde e que são designados coroo Yohop.
Existe mais um outro.grupo de Makú ào sul, na região dos tributários no norte
do rio Japurá e dos tributários ocide11tais do rio Negro, cuja língua parece seme~te, embora distinta po(faar~, Ubde e ~~oe_. ão conhecidos co~oµâk~ G~ ,.,..
..-~K<?.Ç~~~runberg, 1909 e Tastevin,-í 923), adob ummer lnst1tuteOrtingu1stics) é Kaborlj(Munzel, 1970).
" aaS""p6ucas documentações publicadas sobre os Makú somente dois investigadores chegaram a conhecer algum Bara Makú. Koch-Grunberg (1906) coletou
uma curta lista de palavras e McGovern (1927, 131) fala de uma breve visita a um
campo Bara Makú, acompanhado de dois guias Tukâno.
Por outro lado, ~~s as contribuições à et~ografia Makú que contêm ~
mações observadas em primeira mão foram t!_i:adas de contatos
~ak~/
Giàcone (1969) e Koch-Grunberg (1906) pmcJuziràm listas de palav_ras e descrições gerais; Schultz (1959) descreve a cultura materia~ e alguns .aspectos do
comportamento social e ritual; Biocca (1965) resenhou a literatura existente sobre
os Makú e contribuiu com transcrições de alguns mitos Ubde e também com documentação sobre a preparação de veneno de caça.
A partir das ff)inhas observações__!ntre~ Ubde.,, e os Bara Makú, conc,!_uí~ue
,
as 1rni uas ~Sião ~treitam~êfãclO!'adas, ª e!sar d~ão ser.e,n:t.mutua.~te
'"intêliQíve~' ""Nã.. adaptação ecológica, na organização social e na cultura material
parece haver poucas diferenças significativas entre os Bara e os Ubde alé~ ~as
diferenças aculturativas que surgem da proximi~ade local das culturas do~ 1nd1os
Tukâno do rio e as irifluências brancas. Assim, os Bara e os Ubde Maku da floresta perto dos índios Desano e dentro da área de influência do comércio colombiano e dos missionários católicos mostram afinidades m.útuas que os destacam
de gutro~ gru_,@ Ubde gue~e pró~ dos fndi~~ukâl)9,_~o . das rotas cpmerciais brasileiras influenciado por missionários protestantes.
Vale a pena levar em conta as opiniões dos Bara e Ubde Makú e as dos
seus vizinhos, os índios Tukãno do rio; todos .os Makú formam uma só categoria
- de caçadores habitantes de floresta que podem se casar entre si mas não com os
índios Tukâno do rio1•
--~ .... - --·-.....-

corr{Qbcie

e

1.

3

o

Ubde Makú ue habitam a
ta entre os rios Papuri e Tiquié, em território brasileiro, fo·
ram
os pelo. etnólogo Howard Reid da Universidade de Cambridge, Grã·Bretanha,
durante 1975 e 1976. Tanto Rei , como uma equipe do Summer lnstítute of L · uistics, que
também estudou na mesma áfea nesta época, passou a denominar estes lJi:ÍtfãêRü/Jl:J~·Mã;. •
O . estud.o de Reid revela importantes variações na adaptação ~~gica,_atribuível a d~
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Pv1étodos
Uma vez que meu objetivo é fazer uma primeira descrição da sociedade e
da cultura Makú e da floresta em que vivem, os dados aqui apresentados respondem a muitas das questões colocadas pela limitada literatura existente, mas ao
mesmo tempo levantam outras.
Não obstante, certas discussões teóricas na antropologia social têm dado
conceitos que provaram se'r valiosos instrumentos heurísticos para a observação
e descrição da sociedade é da cultura Makú. Por exemplo, ao descrever a organização social Makú, a distinção entre modelos mec~nicos e estatísticos da sociedade, sugeridos e elaborados por Lévi·Strauss e Leach, foram essenciais. Ao
descrever a cosmologia, os métodos dos estruturalistas foram úteis. Em particular,
o exemplo de Lévi-Strauss (1958) nos deu inspiração e· orientação.
Os três capítulos deste trabalho tentam apresentar a vida Makú como àinda
um sistema inteiro, consistente e integrado. Orientei meu aprendizado e meu questionamentQ na crença de que a maior parte do que eu descobrísse viria a ter sentido. Esta premissa surgiu da situação atual em que a vida e a língua Makú persistiam, distintas de outras línguas e modos de vida praticados pelos seus vizinhos. '
O "presente etnográfico" do trabalho vai de agosto de 1968 a junho de 1970
e inclui todos os fatores tecnológicos, políticos, sociais e culturais exógenos que
pareciam relevantes a este presente. Conseqüentemente, esta Introdução (Parte
li) relata o~ principais fatores exógeno's que afetam a situação indígena.
' da natureza Makú e
Algumas das muitas limitações deste trabalho surgem
.
'
das condições necessárias do trabalho de campo entre eles.
Baseamos o estudo na observação de algumas centenas de Makú etn uma
área, ficando claro que os Makú são vários milhares, povos altamente dispersos,
isolados em pequenos grupos que diferem em língua e aculturação. Dos dois maiores grupos lingüfsticos encontrados, somente os Bara Makú - que estão em terri·
tório colombiano - foram intensivamente estudados. Contudo, observamos traços
gerais da cultura material, agrupamento local e adaptação econômiqa,:tanto dos
Ubde como dos Bara Makú em ambos os lados da fronteira.
Dados precisos sobre a organização social foram tirados de um ·censo ·sin·
crônico de todos os grupos locais de Bara Makú em três regiões e de dados diacrônicos sopre dois dos grupos regionais. Tiramos dados quantitativos sobre o
comportamento econômico das atividades dos membros de três grupos locais de
uma só região.
.

,~ ranças locais na floresta, e também diferenças em certos padrões de organização social, provavelmente decorrentes da relativa alta densidade demográfica dos Hupda em comparação
com os Bara Makú. (Reid, 1979).
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Os ensinamentos da língua e da cosmologia foram recebidos dos anciãos de
um único grupo regional, e apenas nos foi possível fazer verificações com os homens de dois outros grupos regionais de Bara Makú.
Tais limitações representam o nível mais básico em que se circunscreve
uma etnografia idealmente objetiva e exaustiva dos Makú. Diante da ausência de
quaisquer relatos comparáveis publicados de outra experiência direta com os Ma1< ú, a etnogr?.fia aqui apresentada é a observação limitada de um único homem.
Além disso, há dois outros níveis em que qualquer etnografia idealmente 0bjetiva é sempre distorcida por pressões externamente impostas à coerência e à
consistência.
Em um nível existe a "Antropologia" e, dentro das suas várias escolas, os
antropólogos trocam e discutem a compreensão das culturas por eles estudadas
numa língua comum. Para escrever um relato, ou mesmo para expor sobre uma
cultura ou algum aspecto dela, a testemunha escolhe e organiza suas notas e lembranças de acordo com as implicações que elas têm para el.a. Seu objetivo é o de
apresentar um relato em si mesmo consistente e coerente. Mesmo se se pretende
que os fatos descrevam situações de conturbação histórica e de caos cultural, sua
apresentação, enquanto um relato comunicável, é ordenada de acordo com o espaço, o tempo e a causalidade.
Quando se fazem debates - mesmo motivados apenas por uma procura de
maior compreensão -, um outro nível de distorção se impõe. Quando os fatos de
uma situação histórica ou de uma cultura são organizados para apoiar ou para refutar uma proposição intelectual, esses mesmos fatos devem ser ordenados de
rnodo a mostrar uma coerência e uma consistência ainda mais rigorosas.
Fica claro que estas imposições externas de pressões distorsivas ocorrem
em diversos níveis e são explicitadas freqüentemente por aqueles que as impõem.
No primeiro nfvel, as distorções impostas pela observação limitada de um único
homem - sem nenhum outro relato publicado adequado para comparação - podem
ser apenas registradas. O segundo nível de distorção nunca pode ser evitado,
porque, tanto entre aqueles a quem observamos quanto entre nós mesmos, há um
ponto em que uma cultura comum termina e começa a diferenciação individual e
a idiossincrasia. É o ponto em que cada um de nós fica só, experiência comum
que dá lugar à história individual. Para poder comunicar a experiência e a percepção individuais, é necessário que uma língua comum dê forma à nossa expressão.
Com relação ao terceiro nível, em que os dados objetivos são postos juntos
e ordenados de modo a sustentar uma opinião ou a provar uma abstração exógena, não se faz aqui nenhuma tentativa deliberada de sustentar ou negar qualquer
teoria. Certas abordagens teóricas na antropologia social têm fornecido instrumentos úteis para a percepção e a comunicação da sociedade e da cultura Makú;
o primeiro objetivo é simplesmente o de fornecer um relato detalhado de um povo
anteriormente desconhecido.
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Não há palavras suficientes para expressar o respeito e a alegria que me
inspiraram os Makú e seu modo de vida - espero que o espírito deste trabalho
transmita alguns desses sentimentos.

A situação entre índios e brancos no Vaupes colombiano -1968-1970
,

A seguinte visão global
da situação lndio/Branco está apresentada sem do,
cumentação exaustiva. E uma vi~ão baseada em várias passagens de cultura colombiana para a dos índios e vice-versa. Viagens extensivas, hospitalidades e
conversas entre os colombianos brancos do Vaupes me encorajaram a compreender suas várias atitudes em relação aos índios. Tentei visualizar os brancos não
somente através dos meus próprios olhos, como um observador de fora, mas também através dos olhos dos índios - particularmente os Makú -, cuja experiência
vim a aprender.
A história da presença branca na área está delineada aqui, havendo também
algumas considerações sobre as observações dos índios em relação aos brancos.
Em 1968, a maioria da população indígena tinha contato direto e contínuo
com a cultura colombiana branca. Os brancos podiam ser distinguidos pelos seus
diferentes objetivos, estratégias e ideologias. Havia muitos grupos de interesse
que queriam os índios para trabalhar para eles, outros que visavam conquistar as
almas dos índios. ~Todos estes grupos brancos baseavam suas atividades na premissa básica de que os índios são espiritual, econômica e tecnologicamente inferiores. Portanto, os índios são considerados vítimas "legítimas" da exploração
econômica e do imperialismo espiritual.
Os principais grupos de interesse que estão envolvidos na situação indígena
estão relacionados aqui e, mais adiante, seus papéis são descritos com os detalhes apropriados.
a)
b)
c)
d)
e)

Seringueiros
Comerciantes e vendedores
Colonos brancos
Administração governamental
Missionários católicos
D Summer lnstitute of Linguistics (SIL) e outras organizações protestantes
g) Vários grupos étnicos de índios, mais ou menos isolados ou aculturados.

Seringueiros
A exploração da borracha teve sua época áurea no período de 1900 a 1920.
Com a abertura da trilha de Calamar até o Vaupes, brancos de toda a Colômbia
vieram à procura de fortuna e de novas oportunidades. Depois de 1920, muitos
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brancos se retiraram com o declínio do primeiro boom da borracha. Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma rápida e intensa exploração da borracha, organizada, patrocinada e colhida por interesses norte-americanos. Mas por volta de 1920,
o declínio foi tal que os poucos seringueiros que não tinham ainda saldado suas dívidas para com a Caixa Agrária não mais receberam crédito. O interesse do Governo colombiano, que durante muito tempo havia subsidiado o preço da borracha,
se acabava. Era uma empresa que não valia mais a pena. Borrachas sintéticas e
de plantação eram melhores em qualidade e mais baratas do que a extração da
borracha natural.
A maior parte dos seringueiros são brancos ou adotam traços culturais
brancos. Cada ano o seringueiro arrola de cinco a 20 índios para colher borracha
para ele. Ele corre os bares e oferece bebidas, dinheiro e mercadoria a crédito aos
seus possíveis empregados. Tem muita experiência em juntar os índios antes que
desapareçam; de algum modo coloca a maior parte deles numa lancha ou avião,
freqüentemente através de outros empréstimos e presentes. Com seus homens e
suprimentos, o seringueirt> chega ao território autorizado pelo Governo. Os suprimentos e trilhas são alocados aos trabalhadores e, se o seringueiro não fica pessoalmente para repor os suprimentos dos seus trabalhadores, e para pesar sua
borracha, tem alguém que faz isso por ele. O seringueiro faz esses investimentos
e créditos de mercadoria, mantendo ele mesmo os registros, com base nos empréstimos que obtém rla Caixa Agrária ou de um comerciante. Existe então uma
estrutura de dívida em que os índios trabalham para saldar suas dívidas ao seringueiro e este, por sua vez, deve à Caixa Agrária ou a um comerciante. O preço da
borracha é subsidiado e se mantém fixo por quilo, mas com aumentos totais nos
custos de transporte (o frete é feito quase que exclusivamente por via aérea) e os
preços de todas as mercadorias, alimentos e serviços, o resultado é ou um aumento da dívida ou a perda do investimento financeiro para todos aqueles que participaram da extração e venda da borracha. Ao fim de cada estação de coleta de
borracha, tanto os trabalhadores índios como os seringueiros brancos descobrem
que não cobriram suas dívidas e são obrigados a continuar no ano seguinte.
O principal objetivo do seringueiro, com relação aos índios, é explorar seu
potencial de trabalho. Exigências subsidiárias sobre os índios podem incluir serviços sexuais e domésticos das mulheres índias e troca ou negócio pela produção
indígena de farinha de mandioca, o alimento dos seringueiros.
O seringueiro não tem interesse em salvar almas ou converter a ideologia
dos índios. Quanto menos os índios saibam sobre a cultura e a economia branca,
mais fácil é explorar sua relativa ignorância e privação.
Alguns índios se estabeleceram como seringueiros; diz-se que aqueles que
empregam seus parentes têm dificuldade em retirar lucro pessoal. Alguns fndioR
Desano do Macu-paraná acharam lucrativo recrutar os serviços dos seus servos
tradicionais, os Makú. .

Em muitos casos, os seringueiros têm podido contar com o apoio coercitivo,
comprado por lucros partilhados, da polícia local e dos agentes governamentais.
Em alguns casos os próprios agentes do Governo são seringueiros. Por esses
meios, alguns deles têm forçado índios a ficar trabalhando para saldar suas dívidas
crescentes.
Todos os que exploram borracha, em qualquer nível na estrutura da dívida,
são chamados seja pela palavra espanhola caucheros, ou ainda por termos indígenas que significam "povo da borracha". O "povo da borracha", sob o ponto de
vista dos índios, é um grupo cultural assim como um grupo econômico. Eles são
distinguíveis não só pela sua ocupação especializada mas também por roupas,
comida, maneiras e prazeres distintos. Como veremos, estes traços são críticos
nas distinções observadas pelos índios entre os seringueiros e, por exemplo, os
missionários.
Entre todos os índios que conheci, apenas alguns índios do rio, que trabalhavam às suas próprias custas, demonstravam entusiasmo pela coleta de borracha como ocupação; a grande maioria tinha aprendido, diretamente ou pelos relatos dos seus companheiros, que a seringa não mais pagava bem e era melhor
evitá-la.
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Missionários Católicos
A penetração do noroeste do Amazonas pelos missionários católicos começou a ocorrer na segunda metade do século XVIII. Todavia, as Missões Católicas
só se estabeleceram firmemente na região colombiana do Vaupes em 1914, quando missionários franceses e holandeses da ordem Montfortiana entraram no rio
Papuri. Quatro grandes instalações permanentes foram construídas e se desenvolveram no decorrer dos anos seguintes; cada uma incluía os seguintes elementos: uma capela; blocos de moradia, alimentação e administração em edifícios separados para padres e freiras; um internato que consistia de salas de aula e dormitórios para crianças índias; cozinhas, salas de trabalho e dispensários médicos.
Os missionários Montfortianos parecem ter usado de todos os meios para
persuadir os índios a se mudarem para as Missões e se estabelecerem em concentração em volta das suas instalações. Os índios por todo o Vaupes descrevem
os métodos dos padres de então como agressivos e intimidatórios. Os padres
chegavam inesperadamente às cerimônias de troca indígenas, queimavam as moradias comunais, os centros rituais da experiência religiosa indígena. Queimavam
os enfeites, expunham e profanavam os instrumentos sagrados. Com ameaças de
maior violência, levavam as crianças índias para suas escolas e aconselhavam
seus pais a virem estabelecer-se perto das Missões.
Na Missão os industriosos Montfortianos ensinavam seu rebanho a ler e escrever - primeiro nas suas próprias línguas e depois, para evitar o alarme do Go-
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verno colombiano sobre a interferência estrangeira, em espanhol. Instruíam os índios nas orações, rituais e preceitos morais católicos e sobre as estórias da Bíblia.
Dedicavam atenção ao preparo de certos jovens índios para se tornarem cate·
quistas e os encorajavam a estabelecer uma autoridade didãtica sobre ds seus ·
companheiros.
Os Montfortianos ensinaram também um pouco de aritmética bâsica, geografia, estudos gerais e higiene ocidental; nas suas salas de trabalho ensinaram as
mulheres indígenas a costurar e a fazer roupas enquanto os homens aprendiam
a fazer mesas, cadeiras e batalões.
Em 1949 as Missões dos Montfortianos europeus foram tomadas pela Ordem Colombiana dos Javerianos, em seguida a um alarme por parte do Governo
colombiano sobre a influência de potências estrangeiras em áreas fronteiriças.
Os Javerianos não só herdaram as instalações dos Montfortianos, mas tam·
bém começaram tentando implementar políticas semelhantes às do~ seus prede·
cessores. Jã nessa época, os índios das Missões começavam a experimentar as
primeiras conseqüências <'.ia concentração populacional. Antes adaptados a uma
demografia dispersa e a uma economia de subsistência baseada em cultivo do tipo
coivara e à caça e coleta de recursos naturais, os índios tinham sido convencidos
a viver nas aldeias missionárias de 300 pessoas ou mais. A erosão da terra culti·
vável imediatamente acessível significava que os índios das Missões tinham que
viajar mais longe a cada ano para encontrar terra apropriada para o roçado. Ao
mesmo tempo, os recursos naturais de peixe e caça escasseavam cada vez mais
e assim se tornaram evidentes para alguns dos índios as desvantagens de viver
nas Missões.
Todavia, para muitos índios a Missão Católica toi parte do contexto social e
cultural em que cresceram. Os índios que viviam nas concentrações missionârias
ou que tinham boas relações com os missionários desfrutavam de vantagens ain·
da não aparentes ou necessárias aos índios que continuavam a viver suas próprias vidas longe dos aldeamentos missionârios, deliberadamente evitando contatos com estes.
A princípio, os missionários forneceram de graça remédios que eles afirmavam ser efetivos contra as várias novas doenças que começaram a atingir os fn.,
dios. Também proporcionavam considerável proteção e representação aos índios
que não queriam submeter-se às pressões dos seringueirós ou que achavam que
estavam sendo enganados pelos seus empregadores. Em terceiro lugar, e isto é
talvez o mais crftico, em muitas áreas as Missões Católicas permaneceram sendo
a fonte única de artigos comerciais manufaturados fora os seringueiros.
Os missionários católicos realizaram a construção das suas instalações,
mobília, campos de aterrissagem e barcos com trabalho indígena. A contínua manutenção destas instalações, o trabalho par~ manter os cultivos em produção e todos os serviços domésticos, tudo dependia de trabalho indígena. Em 1970, as
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~iss~~ Javerianas ~o rio Papuri estavam em declínio, com movimentos populac1ona1s, al~u~s e~ direção à capital departamental, Mitu, e outros para longe dos

centr.os m1_ss1onãnos em .busca de isolamento cultural e recursos virgens para
subs1stênc1a. Mesmo assim, as Missões Católicas ainda desfrutavam de abundante mão-de-obra disponível em qualquer proporção e mediante qualquer salário
ditado por eles. Em 1970, todos os índios do rio - à exceção do rio Pira-paraná _
vestiam roupas e consideravam machados, panelas de alumínio, râdios transistores, armas de fogo e munição, linhas de náilon e anzóis, essenciais e necessários
à sua tecnologia e estilo de vida. Os missionários controlavam a única fonte destes
bens localmente acessível aos índios. Os que não estavam preparados para viàjar
à procura de termos competitivos tinham que pagar o preço ditado pelos missionários em trabalho, produção agrícola ou artesanato. Além disso, os missionários freqüentemente negavam a possibilidade de ganhar ou de comprar bens aos índios
que não cooperassem em outros campos das atividades missionárias.
Em 1970, os índios Tukâno do rio Papuri não foram de modo nenhum ingénuos na sua avaliação sobre os missionários católicos. Repetidas vezes os índios
apontaram a discrepância entre as palavras e as ações dos católicos. "O padre na
igreja ensina que somos todos iguais, todos irmãos, todos filhos de um só Deus.
Não deveríamos beber cerveja ou andar com as meninas. Deverlamos ser bons e
servir a Deus, etc. Fora da igreja, o padre mora numa grande construção de madeira de dois andares. Come arroz, feijão e café que vêm no avião que traz víveres
para ele. Ordena aos índios que façam o que ele quer que seja feito. Nós, índios,
vivemos sob tetos de folha e paredes de barro, comemos o que resta na floresta
espoliada. O padre não divide suas coisas com os índios, mas só nos dâ algo em
troca se fizermos o que ele manda. O padre pode castigar-nos por não obedecermos às suas ordens, retirando as relações comerciais. Alguns padres usam seu
poder e riqueza para seduzir nossas filhas e irmãs. Como, então, pode haver verdade na palavra do padre de que ele é um irmão e igual aos índios?"
Ouvi índios dizerem sobre as Missões Javerianas existentes, "pelo menos
os Montfortianos trabalhavam duro e construíram alguma coisa - estes Javerianos
só fazem dormir nas suas redes e dizer mentiras".
Estas são opiniões comuns entre os índios sof)re as missões em geral. Ao
fazerem comentários sobre os missionários individualmente, eles logo distinguem
os que são amáveis e liberais com suas mercadorias.de outros que vêm para criar
problemas e que não dividem suas· fortunas. Julgando cada missionário indepen·
dentemente, os índios seguem o ponto de vista pessoal e tolerante que aplicam ao
julgarem indivíduos de sua própria cultura.
Seria possível fazer uma lista bem longa dos traços culturais e dos padrões
comportamentais incontáveis que os índios observam como típicos dos missionãrios católicos. Eles especulam seriamente, mas de modo jocoso, sobre as possí·
veis razões de muitos traços aparentemente misteriosos dos missionários. Desde
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que os missionários têm parentes e familiares em algum lugar, por que os deixaram para vir para cá? Desde que os padres e as freiras não têm relações sexuais,
como se reproduzem, por que não se extinguem? Serão as orações e o escrever
cartas os meios pelos quais os padres desfrutam das vindas regulares de aviões
carregados de mercadorias e coisas de comer? Quem faz e manda estas coisas e
por que só para os missionários? Por que os missionários se preocupam em que
todos saibam sobre seus cantos e crenças? O que há de tão especial na urina das
missionárias para
que elas guardem durante a noite em potes de barro embaixo de
,
suas camas? E que realmente está implícito no ritual católico em que se come a
carne crua e o sangue de Cristo se ele foi um ser humano como nós mas ao mesmo tempo Deus. E assim por diante.••
No seu ponto de vista, há mais aspectos das atividades dos missionários
católicos que devem ser mencionados. Primeiro, a missão Javeriana está organizada e instalada numa premissa de ocupação permanente. Até que isso foi questionado em 1969 numa reunião de antropólogos e Javerianos, nenhuma parte do
programa missionário previa um futuro em que os índios fossem capazes de organizar e administrar suas próprias necessidades de educação, serviços de saúde, jurisdição e representação política. Ao contrário, os Javerianos viam o futuro em
termos de acumular mais pessoal e dinheiro de modo a expandir a base a partir da
qual os missionários católicos estenderiam suas "mãos amigas" aos índios.
Partindo deste fato, a atividade presente e futura dos missionários tem o
efeito de reforçar o relacionamento ditado em termos católicos - de que os índios
são incapazes, ignorantes, irresponsáveis e inferiores, que devem depender dos
missionários para sua segurança e sobrevivência, para sua educação e seu bemestar cultural e espiritual.
Finalmente, no período 1968-70, ficou cla~o que entre os missionários Javerianos do Vaupes e os de outras regiões havia corrente crescente de autocrftica e
de dúvidas sobre os objetivos e os métodos das Missões. Os Javerianos estavam
conscientes dos métodos agressivos dos Montfortianos e mesmo dos erros cometidos pelos seus predecessores recentes da sua própria Ordem. Reverberações
dos movimentos cristãos socialistas dentro da Igreja na Colômbia, que levaram às
ações de Camilo Torres e mais tarde dos padres Golconda, inspiraram muitos dos
missionários Javerianos mais jovens a adotarem opiniões revolucionárias e lib&rais, que alarmaram seus superiores e mais velhos. Durante este período, em todas as missões, novos alvos e abordagens foram apressadamente concebidos e
postos em ação, somente para caírem em favor: de novos esquemas subseqüentes. A atividade missionária efetiva como um todo pareceu estar em estagnação ou
declínio. A competição e as suspeitas provocadas pelos crescentes sucessos da
organização evangelista protestante, o Summer lnstitute of Linguistics, levaram a
fricções abertas e a tentativas mútuas de obstrução, pois os Javerianos estavam
cônscios de que, comparando-se aos seus próprios esforços, o SIL combinava

execução eficiente de estratégias bem planejadas com uma estrutura financeira
poderosa, o que lhe dava todas as vantagens materiais oferecidas pela moderna
tecnologia norte-americana.
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O Summer lnstitute of Linguistics e outras organizações
evangelistas protestantes no Vaupes Colombiano
Os missionários protestantes atuaram na Amazónia na década de 30, mas
foi somente em 1943, com a chegada da quase lendária Sophie Muller da Missão
das Novas Tribos, que suas atividades começaram a interferir com o trabalho das
Missões Católicas nacionais do Vaupes. Sophie Muller rapidamente conseguiu
muitas conversões entre os índios do departamento de Guainia e do nordeste do
Vaupes. Mais ou menos em 1964, uma estimativa não-oficial feita por um membro
dos Censos Nacionales avalia o número de conversos protestantes entre os 18 mil
habitantes da Guainia e do Vaupes em 5 mil.
Já os missionários católicos e outros estavam alarmados pelo que haviam
experimentado como atitudes isolacionistas, anticatólicas e anticolombianas entre
os convertidos ao Protestantismo.
Enquanto isto, em 1962, a División de Asuntos Indígenas do Ministério do
Governo Colombiano estabeleceu um contrato com uma organização norte-americana chamadà Summer lnstitute of Linguistics. Em panfletos publicitários distribuídos nos Estados Unidos, o Summer lnstitute of Linguistics (SIL) é descrito como
"o braço técnico e organização irmã dos tradutores da 81blia Wycliffe". O contrato
com o Governo colombiano continha nove cláusulas que definiam vagamente três
âreas das atividades e obrigações do SIL - programas para o desenvolvimento
educacional, médico e comunitário dos índios tribais da Colômbia, redes de transportes e comunicações em âreas isoladas, e registro científico e anâlise das línguas e culturas indígenas não-escritas. A tradução da Bíblia e a evangelização em
nenhum momento foram claramente mencionadas; todavia, uma cláusula autorizava La Traducción a Lenguas indígenas de los textos que requier el trabajo cultural
de los investigadores dei Instituto Linguístico e de la División de Asuntos Indígenas.
Não fica claro até que ponto os representantes do Governo colombiano que
assinaram o contrato conheciam ou estavam manipulando a orientação primordialmente evangélica desta organização. Na época do contrato, o Partido Liberal
estava no poder na Colômbia; seus opositores, os conservadores, estavam estreitamente aliados aos níveis executivos e diretivos da Igreja Católica. As Missões
Católicas, com base na Concordata assinada pelo Vaticano e pelo Governo colombiano que estava no poder em 1888, receberam plenos poderes em todos os
assuntos exceto controle militar e de segurança em todos os territórios nacionais
da Colômbia. Estes territórios nacionais cobrem 72°/o da superfície da Colômbia
e incluem grande parte das fronteiras com a Venezuela, o Brasil, o Peru e o EquaI
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dor1. Com base nestes fatos, tem-se freqüentemente comentado que o contrato
entre os liberais e o SIL estaria relacionado com as ligações entre os conservadores e a Igreja Católica, um movimento para deter o poderio conservador e católico
crescente nestas regiões subdesenvolvidas economicamente e subpopuladas.
A política do SIL e WBT (Wycliffe Bible Translators), como ficou conjuntamente estabelecido e1n 1969, começava assim:
"Nossa motivação principal é a de glorificar a Deus e de construir Sua igreja
dando as Escrituras a cada homem em sua própria língua."
E concluía:
"Terminar o Novo Testamento terá maior prioridade do que projetos de desenvolvimento socioeconómico e comunitário."
Por volta de 1970, o SIL havia estabelecido uma grande base em Lomalinda,
no centro da Colômbia. Dentre o seu pessoal, que somava mais de 200, dos quais
153 eram norte-americanos, havia grupos de tradutores trabalhando com 33 das
48 tribos da Colômbia. Eles tinham contato de rádio direto com os Estados Unidos
e uma rede radiofónica que alcançava todas as fronteiras e costas da Colômbia.
Na maioria dos seus postos tribais, eles tinham campos de aterrissagem para
seus aviões, dois monomotores e um bimotor.
Além dos lingüistas, do pessoal da aviação e do rádio, havia muitos treinados em enfermagem e alguns médicos.
Para grande parte do trabalho doméstico e servil, cozinhar, servir, limpar e
roçar, o SIL, em Lomalinda, empregava trabalhadores colombianos que se locomoviam diariamente de cidades e vilas próximas.
Por ocasião de uma conferência interna em 1970, o coordenador tribal expressou os objetivos do SIL, na Colômbia, como segue:
"No ano passado, rezei ao Senhor para que nos desse em 1970 todos os
nove grupos ainda necessários para ocupar todas as tribos da Colômbia. Por volta
de 1972, em cada caso, circunstâncias inusitadamente difíceis se puseram diante
dos grupos em transmiti\' a mensagem de Deus aos povos a quem foram enviados.
Sabemos por experiência no campo e na palavra de Deus que, cada vez que estabelecermos uma Missão para o Reino de Deus, Satanás mostrará sua feia face
de um modo ou de outro. Somos comandados do Senhor para demonstrar amor
para esses indivíduos e para atacar o inimigo espiritual com meios espirituais, confiantes no Senhor que Ele pode vencer, e através da oração, superar todos os
obstáculos."
Uma vez estabelecido um acordo com a comunidade indígena, os missionários do SIL mandam os índios construir sua residência e campo de pouso. A equipe é um marido e uma mulher ou, freqüentemente, um par de solteiras. Estes esta·

belecem_relações amigâveis com os índios e começam a dirigir sessões de informantes pagos em sua casa (do SIL). Logo que possível, convidam um ou mais dos
seus informantes para acompanhâ-los a Lomalinda. Em Lomalinda, a hospitalidade
se estende aos índios visitantes, em retribuição à sua participação e informação
nos estudos de língua.
Não é possível dar um padrão completo ou as fases gerais do trabalho
atualmente efetuado pelo SIL. Em princípio, eles visam ficar seja ºna tribo" ou com
informantes índios na base, Lomalinda, por todo o tempo, exceto dois ou três meses do ano ocupados em reuniões de estudo e conferências. Os grupos do SIL
que conheci pareciam passar menos da metade de cada ano "na tribo" e mais da
metade em Lomalinda, à exceção das suas férias, "folgas", quando passam até
um ano nos Estados Unidos. Uma equipe tinha começado com uma comunidade
indígena analfabeta e culturalmente isolada; após sete anos, estavam prontos para
começar a ensinar os índios a ler e escrever na sua própria língua e também haviam iniciado a tradução do Evangelho de S. Marcos. Outra equipe começou com
índios que liam e escreviam em espanhol por conta da educação na Missão Católica. Treze anos depois, haviam analisado a língua, reduzindo-a à escrita e tornado
os índios capacitados a ler o Novo Testamento na sua língua indígena.
Uma outra equipe, que começou com Makú analfabetos quatro anos antes,
esperava formular uma gramâtica experimental quando de volta das férias nos
Estados Unidos.
Tanto pelo que observei quanto por relatos dos índios, os trabalhadores do
SIL raramente fizeram tentativas públicas ou claras de pregar ou converter. Os
poucos funcionários do SIL com quem falei disseram ser deixado a cada um fazer
aquilo para que é chamado. Com poucas exceções, os índios que mantêm "gringos" me disseram estar contentes em tê-los, que eles eram boas pessoas e que
era uma pena que não gostassem de beber e fumar com os índios. Em toda parte,
os índios apreciavam o interesse e a tentativa de aprender bem a sua língua. Os
que se alfabetizavam na sua própria língua se entusiasmavam em se desenvolver
mais.
Como fizeram com os missionârios católicos, os índios avaliavam cada funcionário do SIL como indivíduo e gostavam mais de uns que de outros. Uma razão
muito óbvia por que era bom ter o SIL por ali logo ficou clara. Quando desci o Vaupes pela primeira vez, todos os índios do rio, a julgar pela minha fisionomia e modos, me tomaram por um "gringo" procurando uma comunidade indígena para "ocupar". Seus convites apressados eram diretos e sempre tomavam a forma de
"Ouça, senhor gringo, venha e construa sua casa aqui. Faça seu campo de pouso
aqui. Nós somos muito pobres. Não temos mercadorias. Não temos nenhum gringo com seu aviãozinho. Precisamos muito de cositas (mercadoria). Nós construiremos uma casa para você, faremos seu campo de pouso e voe~ estará bem
aqui", etc.
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Somente depois de ver-me viajando de ida e de volta cada poucos meses,
sempre de canoa ou a pé com minha bagagem nas costas, eles entenderam que
eu não podia mandar buscar o aviãozinho. O fato de que eu fumava e não rezava
antes de comer não passou desapercebido; quando aceitei o caxiri que me ofereceram, eles concluíram que eu não compartilhava das características comuns aos
funcionários do SIL.
Além do prestígio e da conveniência de ter um campo de pouso e entregas
aéreas de mercadorias, os preços do SIL estavam sempre abaixo das Missões
Católicas e também dos comerciantes de Mitu. O SIL tem compradores em tempo
integral fazendo encomendas grandes nos mercados competitivos de Bogotá e
que usam seu próprio transporte aéreo com base não-lucrativa. Eles também trazem algumas coisas feitas nos Estados Unidos, que são muito apreciadas.
De modo a familiarizar os índios com o uso do dinheiro, eles evitam sistemas
de troca e de crédito, usados pelas Missões Católicas em certo grau e largamente
pelos seringueiros e comerciantes. Eles pagam seus informantes de língua e os
trabalhadores que constroem e mantêm sua casa e seu campo de pouso em moeda colombiana. Tomam-na de volta em pagamento das mercadorias que vendem.
Os índios, que haviam chegado a ter alguma fé na medicina do homem branco, achavam os grupos do SIL capazes e generosos. Via de regra, um membro em
cada grupo do SIL é treinado em enfermagem. Esta enfermeira pode ser aconselhada por um médico através de chamada radiofônica em Lomalinda a qualquer hora Quando necessário, um médico pode voar rapidamente para o posto tribal ou o
paciente pode ser levado de avião para Lomalinda.
Além do pequeno hospital em Mitu, o SIL fornece o único meio de os índios
poderem se beneficiar da cirurgia, do tratamento e cuidado intensivo oferecidos
pela medicina ocidental.
Para os índios que concluem que a inspiração dos católicos e dos protestantes parte do mesmo Jesus-Deus-Espírito Santo, as diferenças e a inimizade
entre eles são perturbadoras. Outros, que prestam menos atenção à teologia dos
missionários, não obstante refletem nas suas observações que os protestantes
rezam alto, com os olhos fechados,' enquanto os católicos murmuram baixinho
com os olhos abertos. Os católicos fumam tabaco e bebem cerveja e sua língua é
o espanhol; os protestantes se abstêm, são escrupulosos e falam inglês.
Em algumas áreas de intensa atividade missionária, as comunidades indígenas estão divididas em facções católicas e protestantes de pessoas que falam a
mesma língua e têm relações de parentesco. Surgem discussões que algumas vezes levam a brigas.
No outro extremo há muitos índios para quem as únicas diferenças importantes são as que afetam a facilidade em conseguir mercadorias dos missionários,
e aqui o SIL é favorecido. Neste caso, o único outro fator é o acesso - uma comunidade indígena que tem funcionários do SIL se ressente com outros índios não-

relacionados que vêm de outros lugares para conseguir mercadoria do SIL e desencorajam a sua vinda.
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Os índios do Vaupes - os Tukâno
A maioria dos índios Tukâno do Vaupes, hoje, cresceu na situação de contato descrita acima. Desde sua primeira apreciação do seu meio ambiente mais
largo, se familiarizou com a presença e as atividades dos vários grupos de interesse brancos.
Poucos índios deixam o Vaupes e se estabelecem nas cidades de Villavicencio e Bogotá, mas vários se têm estabelecido dentro ou em volta das cidades
"fronteiriças" de San José, Miraflores e Mitu no Vaupes. Eles estão profundamente
envolvidos no desenvolvimento da colonização branca e a exploração que se expande nestas áreas.
No outro extremo estão os poucos povos Tukâno que vivem ~m áreas muito
isoladas e inacessíveis - tais como o Pira-paraná - e que conscientemente evitam
contatos com brancos . .Eles até agora continuam a viver em casas extensas comunais e a celebrar suas danças e rituais.
A maior parte dos Tukâno vive em aldeias missionárias ou em grupos locais
de diversas cabanas ao longo das margens dos rios principais. Os homens têm
trabalhado para colhedores de borracha e outros brancos, as crianças e os de
meia-idade receberam alguma educação das Missões e todos têm adotado certas
coisas e modos dos brancos como·traços essenciais da sua tecnologia e do seu
modo de vida. Nestas comunidades, o grau em que o comportamento e a ideologia
tradicionais continuam a influenciar suas vidas varia muito. Na maior parte das situações, as crenças e práticas tradicionais relacionadas à doença e à cura são
mantidas e alguns homens são conhecidos por guardar alguns conhecimentos da
cosmologia e da tradição indígena.

Os índios do Vaupes- os Makú
Em todos os seus contatos com os homens brancos, os Makú têm sido
abordados no papel que lhes é definido pelos índios Tukâno do rio. Não somente
os seringueiros, mas também os missionários católicos e protestantes e todos os
etnógrafos, cujos trabalhos estão publicados, todos, de maneiras diferentes, adotaram atitudes dos índios do rio ao lidar com os Makú.
Os Makú têm tido menos contato do que outras tribos por causa do seu isolamento geográfico - vivem bem dentro da floresta, longe dos grandes rios que são
as rotas da área. Apesar de muitos Makú terem hoje algumas mercadorias, raramente mantêm contato direto com os brancos. Isto se relaciona com o papel que
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os Makú representam no mundo dos índios do rio - eles são os empregados, os
ciganos, os caçadores de fundo da floresta.
Uma vez que os rios foram por muito tempo o único meio possível de viagem, os missionários e seringueiros estabeleceram suas atividades entre os índios
do rio.
Os missionários católicos em todo o Vaupes falam dos "pobres Makusitos"
que raramente mandam seus filhos para a escola da Missão e que levam uma vida
tão dura lá dentro da floresta. No passado, quando os missionários católicos se
esforçaram por aprender línguas indígenas, ocasionalmente recrutavam índios do
rio para guiá-los em visita aos Makú. Se dirigiam a eles em línguas Tukâno se o
sabiam - se não, fal~vam através de intérpretes Tukâno como fazem hoje.
Os Bara Makú da região do Papuri dizem que no passado os padres chegavam ·com seu acompanhamento Tukâno para levar crianças Makú para a escola.
Os Makú fugiam para a floresta sempre que podiam; quando não conseguiam desaparecer a tempo, seus filhos eram levados para a escola. Freqüentemente as
crianças fugiam da Missãd depois de alguns dias e voltavam para casa através da
floresta.
Em agosto de 1969 eu estava em Bara'tore, nos tributários do Macu-paraná,
quando um índio Desano veio dizer que o padre esperava que todas as crianças
Makú fossem para a Escola da Missão em Teresita na semana seguinte. Seis
crianças foram levadas para a Missão por "João", um Makú. Dentro de uma semana, todos, menos dois rapazes adolescentes que eram filhos adotivos de "João",
tinham voltado fugindo através da floresta sendo calorosamente recebidos por
suas famílias. Alguns dias depois, chegaram rumores de que o padre estava muito
zangado e que viria ele mesmo buscar as crianças. Várias das famílias, cujos filhos estavam na idade escolar, partiram em longas viagens de caça e em visita a
parentes distantes; o padre não veio daquela vez• .
Alguns seringueiros me explicaram que preferiam não empregar Makú porque eles nunca apanham muita borracha, passando o tempo caçando e preguiçando. Quando os seringueiros os repreendem e pedem borracha em troca das mercadorias já levadas a crédito, os Makú fogem.
"João", cujos filhos são os únicos a freqüentar a Escola da Missão, descreveu como ele e seus irmãos foram para os seringais. Eles haviam sido cercados
por um dos "patrões" Desano do rio para pagar por panelas e roupas que ele lhes
havia dado no ano anterior. Ele os levou numa viagem de duas semanas subindo o
Vaupes para o seringai de um homem branco com quem ele, por sua vez, estava
em dívida. Os Makú nunca puderam colher tanta borracha quanto queria o branco,
então, depois de dois meses, fugiram. Voltaram roubando canoas e pilhando roças
à noite, ou caminhando sem trilhas através da floresta.
Em 1968 viajei com os Desano que estavam levando sete Makú do Papuri
para trabalhar em seringais. Antes do grupo alcançar o Vaupes, os Makú desapa-
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receram sorrateiramente. Mais tarde, os Desano conseguiram pegar quatro deles.
Um morreu de febre e os outros três ainda não haviam voltado em junho de 1970.
Só na região do Macu-p?raná, faltavam 12 homens que haviam saído para trabalhar na borracha e não voltaram mais.
"João" e seus irmãos disseram que eles não iriam trabalhar mais nos seringais.
"João" descobriu que ele pode conseguir mercadorias na Missão Católica
para onde manda seus filhos. Se ele tem alguma carne, leva-a "de presente!' para
os missionários. Ele lhes diz como é pobre - ele e seus filhos não têm roupas, sabão, cigarros, etc. Se ele não tem carne, explica que a caça está escassa e difícil
de seguir nesta estação. Ele sempre consegue o que quer e acha que os missionários são mais fáceis de abordar para conseguir mercadorias do que os serin·
gueiros.
Seu pai e seus tios não falam espanhol e raramente vão à Missão. Não
usam roupas e ficam tão silenciosos e desajeitados na presença dos brancos como ficam com os índios do rio. Seus sentimentos para com "João" são dúbios.
"João" não toma parte nas cerimônias de dança e nos rituais, usa roupas e gosta
muito de um rádio transistor que lhe deu um padre católico. O rádio só pega a Rádio Sutatenza, uma emissora católica que transmite sermões, missas e orações,
conselhos, liç~s, música de dança e exortações ("não importo que vocês sejam
pobres, desde que sejam limpos"). Ele mata e come tamanduás sozinho com sua
família; os outros não consideram esta carne apropriada para comer.
Como é o único Makú da região que fala um pouco de espanhol, "João" foi
nomeado chefe - "capitão" - pelos missionários católicos, apesar de o seu papel
não corresponder de modo algum à sua posição dentro da sociedade Makú. A diferença de "João": a maioria dos Makú da área tem tão pouco a ver com os brancos
quanto possível.
Na Aldeia da Missão em Piracuara no rio Papuri, vivem mais de 60 Ubde
Makú. Suas casas são um pouco afastadas das construções da Missão e das casas dos Tukâno, que são seus patrões. As crianças Ubde vão à escola mas seus
pais freqüentam menos a Missão do que os Tukâno e os Desano. Etnógrafos e
funcionários do SIL têm feito tentativas baldadas de trabalhar com eles; sempre
que visitei suas casas, os homens adultos pareciam derreter-se e sumir e as mulheres e as crianças que ficavam se mantinham em silêncio.
Para concluir este esboço das atividades brancas no Vaupes colombiano no
período de 1968 a 1970, faço uma citação do excelente trabalho de Reichel-Domatoff EI Missionero ante las Culturas lndfgenas, um parágrafo que vai bem ao
centro da questão:
"Ao mesmo tempo, o missionário e os que trabalham com ele sempre desvalorizam tudo que os índios possuem e o .fazem com a frase: ··isto não presta'.
Mostram ao índio que sua casa não presta, sua comida não é boa, seus artefatos
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não são bons; todo o seu modo de vida não é bom. Esta idéia se repete muitas vezes com insistência hipnótica, até que o índio perde toda a confiança em si mesmo
e nos seus valores, e ele próprio passa a usar estas palavras para descrever sua
própria cultura. Tudo o que ele tem 'não presta'. Assim, ele se envergonha de si
mesmo, pronto a seguir o caminho que ele espera que o leve a ser respeitado
dentro do mundo civilizado."1

CAPÍTULO 1
A ADAPTAÇÃO ECOLÓGICA MAKÚ
INTRODUÇÃO

1. Esta é minha tradução da página 154 do trabalho de Reichel-Domatoff que apareceu em Antropologia e Evangelização, Bogotá 1968. No original a frase-chave é no sirve que traduzi como "não presta".
AI mismo tiempo, el misionero y los que trabajan con el, devaltJan muchas veces lo que hace y
posee el indígena con la frase... "eso no sirve". Sele manifiesta que su casa no sirve, su comida no sirve, sus artefactos no sirven; todo su modo de vida "no slrve". Se repite esta ídea con
una insistencia hipnótica hasta que el mismo índio pierde toda confianza en si mismo y en sus
valores, y comienza a repetir estas palabras ai referlse a su propia cultura. Todo lo de e/ "no
sirve ". Asf queda avergonzado de si mismo y listo para seguir el camino que e/ espera lo llevaréf a ser 'respetables' dentro de la civilización.

"Tartaruga sentava-se em cima de uma palmeira tam e jogava frutas para as
antas que vinham se alimentar no pântano embaixo. Depois de comerem, adormeciam e a Tartaruga pulava da ârvore em cima dos seus narizes e as matava. Então, os filhos da sua mãe, os macacos, a punham de novo na palmeira, para esperar a próxima anta.
Foi assim até que veio uma grande anta que comeu todas as frutas que a
Tartaruga podia jogar. Quando a Tartaruga pulou em cima dela, a Anta virou seu
focinho de lado e a Tartaruga caiu no chão. A Anta cavou um buraco no chão e
botou a Tartaruga bem no fundo. Cobriu o buraco e foi-se embora.
Durante anos a Tartaruga ficou enterrada no buraco até que a cotia, a paca e
o jabuti vieram e a desenterraram. A Tartaruga começou a seguir a Anta para se
vingar. Seguiu suas pegadas até que chegou a um monte de bosta de anta no qual
crescia uma jovem árvore. 'Quando seu pai foi embora?' perguntou a Tartaruga à
bosta de anta. 'Há cinco anos.'
A Tarta ruga comeu muita coca e continuou até que chegou a um monte de
bosta fria e sem cheiro. 'Quando seu pai foi embora?' perguntou a Tartaruga. 'Hâ
dois anos.'
A Tartaruga continuou de um monte de bosta a outro, perguntando quando o
seu pai tinha ido embora. Cada vez, ela comia mais coca antes de continuar. Por
fim, chegou a um monte de bosta ainda quente; a Anta tinha passado por ali naquele dia. A Tartaruga enrolou um grande charuto de tabaco e soprou um feitiço
nele para fazer a Anta dormir profundamente. Comeu mais coca e foi para onde a
Anta estava dormindo. Soprou a fumaça na Anta que não se mexeu. Ela andou em
volta para onde os testículos da Anta pendiam entre suas pernas traseiras; abrindo
as mandfbulas ela pegou os testículos da Anta devagarzinho na boca. Eles couberam bem; então ela afastou sua boca, terminou de fumar e comeu muita coca, toda
a que lhe restava. Então tomou os testículos da Anta na boca outra vez e fechou
devagarzinho os dentes mas sem morder. Com os testículos da Anta na boca, a
Tartaruga recolheu sua cabeça no casco assim como seus braços e pernas.
A Anta acordou, pulou e sentiu o peso da Tartaruga. 'Me solta', gritou a Anta.
A Tartaruga não respondeu, com os testículos da Anta na boca e a cabeça dentro
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do casco. A Anta começou a correr, mergulhando nos rios e batendo a Tartaruga

No começo, quando não tinha aprendido a seguir o ritmo Makú, acordava
quando o sol jâ estava quente, uma hora depois da primeira barra do dia A esta
hora, o acampamento ou o aldeamento estariam desertos, salvo por um grupo de
crianças brincando, um velho avô que estivesse descansando e vigiando-os, alguns cachorros doentes e muitas mutucas. As mulheres e as meninas já estavam
nas roças ou na floresta e os homens já bem longe caçando e coletando. Nenhum
deles voltaria até o início ou o meio da tarde e, quando voltavam, tinham sempre
muito a fazer - preparar a mandioca, cozinhar a carne, trocar novidades, piadas,
descansar e fumar.
Assim, nas primeiras semanas descobri que a primeira parte dos meus dias
era dominada pela fome e o tédio - o aldeamento ou o acampamento eram como
uma ilha na floresta na qual, pela minha ignorância e receio, eu estava aprisionado.
A segunda parte dos dias, quando todos os membros do grupo local estavam de
volta e ocupados, passava depressa. A princípio, parecia impossível registrar tudo
o que acontecia e, depois, quando os padrões dentro de toda esta atividade estavam mais evidentes, minha inabilidade em falar bem a língua me atrasou muito em
pedir às pessoas que explicassem o que estavam fazendo. Tive também que vencer o embaraço em me intrometer nestas atividades domésticas com minhas perguntas; quaisquer indagações relativas à comida, corno era obtida e processada,
eram entendidas como uma expressão da minha fome. Como neste estágio eu era
um total peso morto
para a economia alimentar da comunidade - comendo tudo o
'\
que me davam mas sem produzir nada - fui preso de sentimentos de culpa e obsessões sobre comida na minha própria cabeça.
Não levou muito tempo para ficar claro que a solução para todos estes problemas e o caminho para uma melhor compreensão da experiência Makú se.ria
acompanhar os caçadores à floresta.
A princípio não foi nada fácil. Os Makú achavam em parte divertido e em
parte inconveniente ter-me com eles na aldeia. Mas, na floresta, eu só era um problema e um impedimento. Eu fazia muito barulho e me movimentava muito devagar.
Tropeçava nas raízes e caía nos rios. Se me deixassem só, eu perdia a trilha ou
as pegadas. Nem podia entender a "conversa por assovios", empregada pelos caçadores cercando a caça, nem podia confiar no meu ouvido para localizar corretamente a direção de onde vinha um sinal. Não tinha idéia de quais as plantas e
animais que deveriam ser evitados por segurança, e quais os que deviam ser perseguidos ou colhidos como alimento. Em suma, eu _era mais desassistido e desajeitado do que uma criança.
Assim, quando eu insisti pela primeira vez em acompanhar os caçadores acordando com eles uma hora ou duas antes da aurora e simplesmente seguindoos à floresta - encontrei relutância e hostilidade. Meus erros e minha falta de jeito
sempre fizeram de mim objeto de piadas e estórias divertidas quando voltávamos à
noite.
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nas ârvores, mas a Tartaruga não a soltou. A Anta correu e correu até enfraquecer, mas a Tartaruga continuou pendurada. 'Leve-me de volta para minha palmeira
tam e eu te soltarei.' Murmurou por fim a Tartaruga. A Anta percorreu todo o caminho de volta até a. palmeira. Lâ, a Tartaruga juntou os dentes e arrancou os testículos da Anta. P.. Anta morreu. Os macacos puseram a Tartaruga de volta no alto
da sua árvore."
Estória Makú.
O objetivo deste capítulo é descrever a adaptação ecológica dos Bara Makú à
floresta tropical e dar um relato do seu papel ocupacional como caçadores "profissionais".
O capítulo se divide em quatro partes. Na primeira parte faz-se um relato
geral da adaptação ecológica e da atividade que varia, dependendo se os Makú
estão na sua aldeia base, num acampamento de caça ou trabalhando para os índios Tukàno do rio.
Na segunda parte, descrevo com detalhes a caça Makú.
Na terceira parte, estão analisados dados quantitativos de um perfodo de
caça de nove meses e colocam-se certas tendências diante de afirmações explícitas dos Makú, relativas aos padrões de caça.
Na quarta parte, a orientação geral da adaptação ecológia Makú é contrastada com a dos fndios Tukàno do rio, e são descritas as trocas econômicas e sociais entre eles.
As informações sobre a caça e a adaptação ecológica contidas neste capítulo foram recolhidas de três maneiras diferentes.
Primeiro, durante todo o trabalho de campo, adquiri o hábito de anotar o que
'
os membros de cada grupo doméstico produziam e consumiam cada dia em qualquer grupo local com quem estivesse. Algumas vezes não pude observar diretamente estes detalhes - o grupo local poderia se separar temporariamente em dois
ou mais grupos de caça - e eu tinha que confirmar as lembranças dos membros
dos grupos que eu não acompanhava, para poder estabelecer pelo menos quais
os maiores animais que haviam caçado.
Muitas das informações relacionadas com hábitos dos animais de caça e
com táticas e técnicas para caçá-los estavam acessíveis nos relatos detalhados
que os caçadores trocavam ao voltar para suas casas à noite. Para aproveitar
estas narrativas, tive que contar com uma compreensão considerável de língua
e também a que adquiri alguma experiência prática pessoal.
Na minha primeira visita prolongada aos Bara Makú em Bara'tore, num tributário leste do Macu-paraná, me conscientizei rapidamente das graves implicações para a pesquisa, ditadas pelas minhas próprias atitudes e participação na vida econômica.
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Quando superei meu embaraço, compreendi que havia pouca hostilidade
nestas brincadeiras às minhas custas - de fato, como os relatos eram de acontecimentos que eu havia presenciado ou ocasionado, estas piadas me forneceram li·
ções valiosas de línguas.
O tempo passou e eu continuei nas minhas tentativas de aprender e praticar
as artes de pegar peixe e matar caça. Depois de alguns meses, vi que podia pegar
alguns peixes numa pescaria de duas a três horas. Podia caminhar sozinho sem
me perder na rede de trilhas e riachos num raio de meio dia de Bara'tore.
No início eu havia esperado aprender a caçar sob exatarnente as mesmas
condições dos Makú - saí de pés descalços e tentei usar zarabatanas e arcos e
flechas. Não demorei muito a entender que algumas concessões se faziam necessárias se eu quisesse sequer chegar perto dos Makú em velocidade e produtividade. Usando sapatos de basquete, pude acompanhar caçadores que perseguiam
as grandes caças de solo; correr de pés descalços era mais silencioso, mas meus
pés delicados ficaram tão cortados, feridos e cheios de espinhos que logo me vi
reduzido a um trôpego vagaroso.
Se por um lado não foi difícil me aperfeiçoar na prática do uso de arco e flecha ou zarabatana contra um alvo parado na clareira da aldeia, acertar em animais
de caça rápidos. e ferozes na vegetação densa da floresta com estas armas foi
extremamente difícil. Finalmente concordei em usar armas de fogo com as quais já
tinha prática e proficiência. Tive o cuidado de não usar minha arma em situações
em que um tiro pudesse atrapalhar a perseguição da caça pelos Makú que usavam
seus próprios métodos.
Alguns homens, principalmente Ht1w, se acostumaram a me ter em suas caçadas. Aprendi tudo o que pude, cada detalhe em seguir, atrair, cercar e matar
anirnais de caça. Aprendi como cada técnica se baseava num conhecimento especifico do comportamento do animal em questão.
Após um ano, já se notava uma mudança fundamental nas atitudes dos Makú para comigo. Enquanto no princípio eles se divertiam e aos seus visitantes com
estórias da minha falta de jeito, depois de um ano eles élogiariam e exagerariam
meus menores sucessos na caça
Finalmente, ao fim do meu período de trabalho de campo, surgiu uma situação em que eu me vi abandonado numa parte desabitada da floresta ao sul do
Vaupes perto de Villa Fatima. Depois de esperar por um certo Makú que não veio
me buscat como havíamos combinado, me pus a caminho para meu destino - Bara 'tore - sozinho. Isto significou navegar seis dias através de uma floresta desconhecida para mim, assim como estar em muitos lugares inundados por chuvas pesadas. Também exigiu auto-suficiência em encontrar comida, e fazer fogo e abrigo.
Quando finalmente cheguei a Bara'tore e ficou esclarecido o mal-entendido
sobre o encontro, vários homens me disseram levianamente, "Pensávamos que
você estivesse morto - comido pelas onças, mordido por uma cobra ou perdido

sem co~ida na floresta". Perguntei ao velho Makú, em cuja casa vivia, por que,
então, ninguém me havia procurado. Ele me disse: "Logo que você chegou não
sabia nada - agora você aprendeu a morar e a andar na floresta".
'
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PARTE 1
O POVO

Segundo um censo feito em 1964, a população indígena do Vaupes colombiano é de aproximadamente 6 mil. Um cálculo aproximado dá uma densidade populacional de uma pessoa por 15 quilômetros quadrados, mas desde então - com
exceção de uma minoria .Makú - a população é ribeirinha na distribuição e orientação econômica e uma medida mais apurada, em termos da beira do rio, daria uma
densidade populacional relativamente alta em muitos dos rios habitados.
Dos três grupos regionais de Bara Makú, apenas os dos tributários do Macuparaná, ainda em 1970, faziam prolongadas expedições longe dos seus aldeamentos. Na caça, exploravam uma área de floresta circunscrita pelos rios Vaupes,
Papuri e Macu-paraná em que vivem os índios Guanano, Desano e Para-Tapuyo.
Estes índios ribeirinhos raramente penetram mais do que alguns quilómetros para
dentro dos rios em que moram. A área abrangida, pelo menos de 3.000 quilômetros, é explorada somente pelos 84 Makú dos tributários leste do Macu-paraná.
Estes Makú desfrutam de uma escassez populacional de um habitante para 37,5
quilómetros quadrados.

~

-----

Os Índios do Rio

Refiro-me aos Tukâno, Cubeo, Desano, Pira-Tapuyo, Guanano, etc. Este
termo é usado com relação a eles pelos próprios Makú, e a maioria dos etnógrafos
da área notou que a orientação se dá sempre com relação ao rio. Suas casas estão situadas perto dos rios e suas maiores comunidades de grupos patrilineares
exógamos estão distribuídas ao longo dos rios, sendo ligadas por eles. Tradicionalmente, eles viviam em grandes casas comunais chamadas Malokás na língua
geral, era o lar de um grupo de descendência patrilinear. Estas Malokás eram importantes não somente como abrigo, mas também como cenários dos principais
rituais que são o fio central da vida dos índios do rio e das suas crenças cosmológicas. A aculturação e as mercadorias de troca, que são um dos seus principais
mecanismos, penetram o mundo indígena ao longo dos rios que até recentemente
eram os únicos meios de transporte e comunicações para os mercadores brancos,
os seringueiros e os missionârios. Hoje, a maioria dos Índios do Rio são nominalmente católicos, abandonaram as grandes Malokás e vivem em cabanas de barro
e palha. A maior parte dos homens fala um pouco de espanhol e tanto os homens
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quanto as mulheres usam roupas; há alguns anos, várias mercadorias são parte
essencial da sua tecnologia e do seu estilo de vida.
Nas roças, os Índios do Rio cultivam mandioca como alimento básico e também bananas, inhame, milho, cana-de-açúcar e várias frutas. Os homens cultivam
drogas, inclusive coca, tabaco e também p!antas mágicas e venenos para peixes,
Os homens cuidam da capina, destocamento e queima das roças; a limpeza das
roças e a coleta e o processamento da mandioca são feitos pelas mulheres.
Os Índios do Rio viajam e fazem visitas em canoas, e a maior parte da sua
proteína é obtida através da pesca e é complementada pela caça de mamíferos
semi-aquáticos, feita também nas canoas. Goldman diz dos Cubeo (1963, 44): "A
orientação dos Cubeo se dá com relação ao rio e não à floresta. Enquanto a floresta é um terreno não-diferenciado, os rios são conhecidos em cada volta e cada
pedra ou outros traços. O rio é a fonte de poderes ancestrais, de benefício~ e de
perigos também. A floresta é principalmente fonte de perigos." Todavia, os lndios
do Rio caçam e vêem a habilidade na caça como um sinal de virilidade assim como um meio de trazer carne, que eles apreciam muito. Mas a caça é secundária à
pesca como fonte de proteínas. Na sua recente reconstrução da cosmologia Desano, Reichel-Dolmatoff (1968) diz que os Desano dão grande importância à caça
apesar de, na prâ.tica, dependerem mais da pesca. Mas para os Desano, a caça
era obviamente uma coisa perigosa; um caçador tinha que se abster de relações
sexuais e tomar banhos frios de manhã antes de caçar. Tinha que purificar-se,
vomitando e cheirando pimenta. Tinha que purificar suas armas e esfregar-se com
plantas aromáticas e carregava amuletos contendo um pó feito com cérebros de
cobras e ossos de onças. Tinha que consultar o xamã que fazia invocações, e assim por diante. Todo este preparo era para protegê-lo das criaturas e espfritos perigosos da floresta, assim como para assegurar sua habilidade em descobrir e
matar caça. Na época em que fiz meu trabalho de campo, os Desano virtualmente
não caçavam. Disseram-me serem pescadores - a caça na floresta ficava para os
Makú. A floresta estava cheia de cobras e espíritos e eles tinham medo de perderse. No geral, os Índios do Rio raramente caçam e temem a floresta. Eles se mantêm nas trilhas e raramente as deixam para seguir os ·animais através da floresta.
Ficam ansiosos para voltar para casa antes do cair da noite e fecham todas as
portas das casas antes de dormir.

mandioca e a conseguiam de parentes Makú ou iam viver com os Índios do Rio e
trabalhar para eles. Grande parte da produção Makú de mandioca serve para fazer
caxiri - os Makú bebem muito. Em comparação com os Índios do Rio, seu cultivo
é limitado e eles têm poucos produtos secundários como milho, abacaxi e banana.
Seu plantio de tabaco e pimenta raramente satisfaz o consumo e são estes produtos cultivados que eles sempre pedem aos Índios do Rio.
Como veremos no Capítulo li, os grupos locais Makú são famílias nucleares
ou extensas ou ainda grupos maiores com estrutura bilateral, que consistem em
um velho e seus filhos e filhas casados e seus cônjuges ou ainda em homens aparentados como afins que trocaram suas irmãs em casamento. Estes grupos locais
freqü_entemente desentendem-se e se fissuram, mudando-se de um lugar para outro. E raro que um homem e sua família permaneçam em um lugar por mais de
quatro ou cinco anos - ficam freqüentemente muito menos. Mesmo quando um
Makú se estabelece temporariamente e está plantando uma roça, de fato ele pode
passar um total de apenas seis ,meses a um ano ali. A cada poucas semanas ou
meses ele sai para a floresta a caçar, seja porque algum Índio do Rio lhe mandou
trazer carne, ou simplesmente porque ele estâ com vontade de caçar. Ele também
passa algum tempo trabalhando para um Índio do Rio, limpando sua roça ou fazendo a cobertura da sua casa. Nesta·s épocas ou ele mora numa casinha separada
da casa dos Índios do Rio ou acampado na floresta próxima.
Os Makú ràramente fazem ou usam canoas. Vivem em cabanas sem paredes perto de riachos dentro da floresta, há duas ou três horas de distância dos
seus vizinhos, os Índios do Rio. Seus aldeamentos se interligam por trilhas através
da floresta e caçam e pescam a pé. Eles se sentem pouco à vontade em canoas,
especialmente nas corredeiras dos rios maiores, apesar de os Índios do Rio os
usarem algumas vezes como remadores nas suas viagens pelo rio.
Em contraste com os Índios do Rio, os Makú não temem a floresta - sentem-se à vontade lá. É o seu refúgio dos Índios do Rio. Os Makú às vezes contam
como depois de alguma briga eles fugiram e se esconderam na floresta durante vários meses. Eles têm trilhas em largas áreas da floresta e reconhecem antigas
áreas de caça, os cenários de caçadas anteriores, a localização de árvores frutíferas e os lugares freqüentados pela caça. Os homens adultos Makú são capazes
de navegar através de um grande território sem trilhas; cada sistema de córregos,
pântano, clareira, terreno elevado e cada savana são reconhecidos e têm um nome. Quando estão caçando, os Makú procuram na floresta pegadas ou outros traços de caça e os seguem, mesmo que levem dois a três dias para matar a caça.
Um caçador sozinho passará uma noite na floresta dormindo no chão perto de um
fogo ou seguindo pássaros de caça pelos seus sons antes da aurora, iluminando
seu can1inho com tochas de madeira resinosas.
Os Makú tratam os espíritos da floresta dos Índios do Rio como piada, e às
vezes amedrontam crianças mal-comportadas com eles. E diferentemente dos ín-
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Nas poucas referências sobre os Makú na literatura, eles são descritos co•
mo caçadores nômades e coletores sem agricultura; mesmo hoje, os lndios do Rio
que não têm contato direto com os Makú dizem que eles não têm cultivo de mandioca. De fato, todos os Makú que encontrei cultivavam mandioca em alguma escala. Alguns tinham grandes roças, outros cultivavam tão pouco que ficavam sem
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dios Desano do rio, fazem pouco uso de feitiços para ter sucesso na caça. Tambêm não fazem rituais de abstinência ou de purificação antes de saírem para caçar. Os problemas de caça são práticos para os Makú e são resolvidos com toda
uma variedade de métodos e técnicas que refletem grande engenhosidade e um
enorme conhecimento do comportamento das suas presas e do meio ambiente da
floresta.

Os Bara Makú reconhecem 74 espécies de animais comestíveis ou caça,
que são mais detalhadamente agrupados como: caça que voa, caça que-se-balança-pelo-braço, caça de solo, caça de subsolo, caça de rio. Estas ainda se dividem,
quando convêm, em caça de dia e caça noturna.
Nos riachos e rios, se distinguem mais de 42 espécies de peixes, sendo conhecidos coletivamente como Kehwa - "peixe". Estes podem ser mais diferenciados como peixes diurnos e peixes noturnos.
Finalmente, os Makú reconhecem pelo menos 24 tipos de insetos comestíveis, inclusive vârias formigas, cupins, besouros e larvas, assim como oito tipos
de abelhas.
Duas observações sobre a floresta são interessantes aqui:
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Os Bara Makú diferenciam cinco tipos principais de floresta.
Usa-se o termo hia para falar da totalidade da floresta incluindo todas as
suas variantes, mas também pode-se referir especificamente à floresta primária
onde se encontram árvores altas que crescem num rico húmus de vegetação apodrecida num solo vermelho ou amarelo da textura do barro. A vegetação rasteira é
esparsa e a passagem é fácil. Este tipo de vegetação e solo constituem a maior
parte da área da floresta É o preferido tanto para o aldeamento quanto para o cultivo porque é bem drenado e tem húmus e solo superficial espessos.
Yea quer dizer a floresta baixa de árvores cinza-prateado regulares num
solo branco e arenoso. Aqui penetra mais luz do que na hia e esta se difunde em
pálidas folhas luminosas. Os campos de caça ficam com freqüência nestas proximidades.
Tahti é a palavra usada para designar a densa vegetação secundária das
antigas clareiras e roças.
Hu' é qualquer ·tipo de clareira e se distingue mais detalhadamente como clareira arenosa, clareira de grama, clareira de arbustos e assim por diante.
Nytt' é um pântano, meio metro de água quase estagnada sobre uma rica
lama preta em que crescem palmeiras e outras árvores em montes de matéria
acumulada em volta de suas raízes.
A cada um destes tipos de vegetação e de solo estão associadas certas
formas de vida animal.
Os Bara Makó distinguem mais de 54 tipos diferentes de frutos comestíveis
da floresta e muito mais fontes vegetais de alimento consumidas pelos animais de
caça, assim como plantas que servem para fazer remédios, drogas, venenos e
fontes vegetais de materiais culturais.
Entre os animais da mata há apenas duas categorias principais:
Aka poderia ser traduzido como a categoria "animais de caça" e inclui todos
os animais que se alimentam principalmente de plantas. São os animais que se
caçam e comem. Hã uma outra categoria yehepwa, que não tem um correspondente exato mas pode significar "monstros", que inclui todos os predadores, carnívoros e comedores de carcaças assim como algumas criaturas que os brancos
poderiam considerar míticas.
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1ª) "As formas mais comuns de caça, tanto animais como aves, têm como
seu hâbitat típico os nfveis superiores da copa da mata ou são semiaquáticos. Em termos da fauna mamrtera, o chão da mata longe dos rios
sustenta poucas espécies e tem uma baixa densidade de indivíduos."
(Lathrap, 1968.)
2ª) "Em Kartabo, na Guiana, o famoso naturalista William Beebe uma vez
tentou registrar no seu caderno cada criatura vivente que visse durante
uma hora. Das 7:30 horas às 8: 15 horas da manhã, caminhou lentamente pela floresta, depois ficou parado pelo resto da hora. Durante este
tempo, viu 636 animais individuais. Doze eram mamíferos, 128 eram
pássaros, 13 eram aranhas e 113 animais de vários outros tipos. Mas a
grande maioria - 370 dos 636, para ser exato eram insetos." (Aichards,
1970.)
Os Makú dos tributários leste do Macu-paraná se movimentam através de
vários meios ambientes - seus aldeamentos,
seus acampamentos de caça na fio,
resta, os aldeamentos dos seus patrões lndios do Rio e o mundo dos brancos, seringueiros e missionários. Em cada uma destas situações, os contextos de comportamento econômico e social são bem diferentes; não somente as atitudes e objetivos mudam em cada uma, mas também o ritmo e o sentimento da interação
humana.

O ALDEAMENTO

A casa ou grupo de casas, onde um grupo local Makú passa parte do ano,
primeiro dá a impressão de um acampamento temporário, cujos moradores provisórios ficaram mais tempo do que haviam planejado. As casas são simplesmente
tetos apoiados em quatro ou seis postes e não têm paredes. A cobertura de folhas
de palmeira é tão precária que a cada chuvarada os moradores rearrumam as
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suas redes para evitar os pingos e as goteiras do teto e a chuva que entra pelos
lados abertos e os riachinhos de água que rapidamente encharcam o chão. Às vezes eles desistem e se aglomeram em volta de algum fogo que não se tenha apagado, esperando que a chuva passe. Fazem comentários sobre a inutilidade do
teto e fazem planos de apanhar mais folhas e recobrir a casa. Mas no dia seguinte
ou mais tarde, ou está chovendo demais para que alguém tenha vontade de sair ou
está outra vez tão seco e quente que não parece valer a pena se preocupar com o
teto.
Dentro de cada casa, se mantêm uma ou mais fogueiras e redes são penduradas em volta de cada uma.
O chão da casa é coberto com todo o tipo de lixo proveniente de várias fontes, cascas e caroços de frutas, excrementos de crianças e de galinhas; algumas
ferramentas, machados e foices estão joga.dos onde seu último usuário terminou
de usá-los. Muito raramente - só antes das festas - uma mulher da casa limpa toda essa confusão com uma vassourinha e a empurra até fora da casa ou joga o lixo na grama e arbustos que crescem em volta.
Vários cachorros ficam deitados por ali e, à exceção de alguns que são bons
na caça, são magros e cobertos de feridas e machucões. Os bons cães de caça
são alimentados com ossos e restos de comida e vivem bem-humorados; os outros são estorvadores de temperamento maldoso - estão constantemente sendo
chutados, batidos ou queimados por chegar demasiado perto do fogo, por roubar
comida ou simplesmente por estarem no caminho de alguém. Além de enxotar os
cães e galinhas e varrer os excrementos das crianças e dos animais, os Makú dão
pouca atenção ao lixo que produzem. Alimentos e objetos de valor são guardados
em jiraus ou são pendurados nas vigas do teto, bem longe do chão.
Além das redes, os Makú têm pouca mobília ou artefatos que não as armas
de caça e os implementes necessários para preparar comidas e bebidas de man•
dioca. Eles não esculpem nem decoram os bancos rituais como fazem os lndios
do Rio.
Entre sujeira e sob tetos decaídos, os Makú levam uma vida alegre e descontraída. O ritmo e a intensidade das suas atividades, enquanto na aldeia, são
baixos. As mulheres se ocupam, a maior parte do dia, trabalhando na roça ou preparando mandioca para fazer beiju. Seu padrão de trabalho não muda muito de um
dia para outro.
Os homens trabalham em armas e várias manufaturas, como balaios, peneiras e prensas para mandioca; alguns dias eles vão à roça com suas esposas e
sempre as acompanham à coleta de lenha no fim da tarde. Estas são ocasiões para se fazer amor.
Quando na aldeia, quase todos os dias, o homem sai para pescar e, mais raramente, ele sai com o propósito expresso de caçar. A floresta, que fica a um dia
de viagom da aldeia, não está mais rica ern caça e, a menos que um homem saiba
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que há pegadas frescas ou outros sinais, ele não faz viagens especiais de caça.
Em quatro dias quaisquer, é provável que um homem passe um dia inteiro caçando, dois dias pescando e percorrendo a floresta à procura de frutas e materiais
culturais e o quarto dia ou na roça com sua mulher, ou em casa fazendo algum
objeto, preguiçando numa rede e cuidando das crianças.
Em qualquer época do ano, as atividades do homem variam a cada dia e as
possibilidades de diversos tipos de caça e de pesca também variam com as estações.
Nos grupos locais maiores. do que uma só família nuclear, a vida no aldeamento engloba muitas brincadeiras e conversas entre os membros das famílias e
cooperação ocasional. Dependendo do estado de espírito da comunidade e da
quantidade acessível de mandioca, faz-se festa. A preparação e o consumo de
caxiri são os pontos altos de intensidade e sentimentos no ritmo plácido e calmo da
vida do aldeamento. Usualmente, membros de grupos locais vizinhos são convidados a vir no dia da festa e, com dois dias de antecedência, os anfitriões preparam o caxiri.
No primeiro dia, os homens que resolvem preparar caxiri mandam suas mulheres colherem a mandioca e outros produtos da roça que serão usados. No segundo dia, as mulheres preparam a mandioca e os homens ajudam pegando lenha
e fermentando a bebida.
O terceiro dia - e noite, se a bebida durar - é dedicado a beber, tocar flautas, dançar e conversar.
É comum, na manhã de uma festa, que os homens saiam e colham os frutos
da estação na floresta, distribuindo-.os na volta a todas as mulheres e crianças.
O quarto dia é o da ressaca. Os homens dormem em suas redes e no fim da
tarde um ou dois se mexem para pegar alguns peixes. Somente algumas mulheres
vão à roça nestes dias; geralmente têm bastante mandioca armazenada, já processada, para fazer beiju.
Em certas estações, particularmente quando as palmeiras de pupunha (Gulielma gassipes) frutificam, de dezembro a fevereiro, fazem-se festas a cada seis
ou sete dias. Um caxiri doce e delicioso pode ser feito com os frutos e é também
uma época em que há enguias que podem ser capturadas em abundância e com
facilidade. Em outras épocas, quando a família nuclear
estâ sozinha, os outros do
,
grupo estando na floresta ou trabalhando para lndios do Rio, não se fazem tais
festas.

tempo, dizem, os Índios do Rio davam manivas de mandioca aos Makú e lhes diziam que fizessem suas próprias roças porque, segundo os informantes Desano e
Cubeo, os Makú sempre pediam mandioca e eram preguiçosos demais para plantar seus próprios roçados. É possível que a origem da agricultura Makú esteja vinculada à introdução e à difus~o de machados e terçados de aço que alcançou
abundância suficiente entre os lndios do Rio para lhes permitir comerciar seus instrumentos usados com os Makú. Mesmo em 1968, quando todos os Índios do Rio
da área do Papuri não só tinham dois ou três terçados e um machado por famDia
extensa mas também máquinas de costura e rádios transistores, os Bara Makú do
Macu-paraná tinham em média um terçado por família extensa e um machado para
cada quatro ou cinco famOias nucleares. Dois grupos locais não tinham nenhum
machado. Na maior parte, os Makú haviam recebido estes instrumentos dos Índios
do Rio e tinham pago caro em carne e trabalho. Alguns utensílios haviam sido roubados da Missão Católica em Teresita, rio Papuri.
No geral, os Makú tinham ferramentas de aço Jimitada&, porém suficientes.
Ignoravam os machados ,de pedra, dizendo que nunca os tinham visto e que antes
da introdução do aço os lndios do Rio tinham derrubado suas roças queimando as
raízes das árvores, para que morressem e apodrecessem.
Por volta de 1968, todos os Makú cultivavam em alguma escala. Alguns,
como Satu, que tinha uma mulher e três filhas adultas ativas, tinham três ou quatro
grandes roças, d,uas das quais produziam mandioca. Outros, freqüentemente, esgotaram suas roças, sendo obrigados a trabalhar para os índios Desano e a viver
às suas custas até que suas roças recém-plantadas amadurecessem o bastante
para serem colhidas. Isto ocorreu com membros do grupo local de Manatdu em
maio de 1970. A comunidade se desmembrou em famílias nucleares que, separadamente,
, foram viver
. com os índios Desano e Pira Tapuyo.
E certo que muito tempo antes que começassem seu próprio cultivo, os Makú já trabalhavam nas roças dos Índios do Rio. A limitada produção de mandioca e
a ausência de cultivo intensivo de outros produtos não podem ser atribuídas à
ignorância. Os Makú conhecem muitos produtos além da mandioca e sabem como
são cultivados.
Os Makú diziam constantemente que não tinham mandioca ou que a sua reserva estava quase acabando. Suas próprias razões para a limitação do cultivo
eram várias; eles não tinham uma reserva original que bastasse para plantar roça;
não tinham instrumentos de aço adequados para limpar as roças; a produção tinha
sido reduzida por causa de uma queima mal-feita de vegetação derrubada, seja
porque não houvera uma seca suficientemente longa para secá-la ou porque eles
haviam deixado passar a melhor época de capinar e queimar por estarem ocupados fazendo estes mesmos trabalhos para os Índios do Rio.
Em geral, a maioria das famílias Makú colhia e processava raízes de mandioca consideravelmente menores e menos maduras do que as das roças dos Ín-
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As tradições orais, tanto dos Makú quanto dos indios do Rio, dizem que os
Makú não tinham agricultura até mais ou menos duas gerações atrás. Naquele
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dios do Rio, o que sugere que os Makú colhiam sua própria mandioca antes que
ela estivesse no ponto ideal de produção máxima.
Um outro fator que pode limitar o cultivo Makú é um solo menos produtivo,
que é uma característica das regiões interfluviais elevadas habitadas por eles (Lathrap, 1968:27).
A maioria dos grupos domésticos inclui pelo menos um homem e uma mulher, que efetuam os processos principais de cultivo. O homem se ocupa de limpar,
derrubar e queimar a roça; tanto o homem como a mulher cooperam na plantação
inicial e a mulher realiza as atividades subseqüentes como capinar, colher, replantar e processar a mandioca. Poucas famílias tinham mais de uma roça produzindo mandioca colhível de uma vez, apesar de haver épocas em que o fim da safra de uma roça era colhida juntamente com a primeira de outra.
Alguns Makú abriam clareiras de quase um hectare de tamanho mas nunca
a área inteira era plantada de mandioca - usua!mente só uma área entre 3.000 e
5.000 metros quadrados - e a,densidade da plantação variava e era reduzida pelos muitos tocos e troncos caídos que restavam depois da queima.
A quantidade de rnandioca consumida por cada grupo doméstico variava de
acordo com seu tamanho - um grupo doméstico que incluísse um homem, uma
esposa e dois ou três filhos adultos assim como dois ou três filhos menores consumia uma média de quatro cestos - ou aproximadamente 100 quilos - de mandioca por semana Um homem, cuja mulher preparasse caxiri para uma festa, podia usar até 75 a 100 quilos de mandioca, e as festas eram patrocinadas por certos
homens como Ht1w' com muita freqüência, a cada duas semanas, quando ele não
estava na floresta.
Além de sete variedades de mandioca, os rv1akú cultivavam 13 outras plantas e tuberosas. Tratava-se de coisas como batatas-doces e inhames que usavam
exclusivamente para preparar diversos tipos de caxiri e outras que eram plantadas
por curiosidade mas sem grande importância econômica. Além disso, havia abacaxis e bananas que, apesar de muito apreciados como comida, não eram plantados intensivamente e representavam adicionais pouco freqüentes e de luxo à dieta
habitual de mandioca e carne ou peixe.
A cana-de-açúcar, plantada em pequenas quantidades, era usada somente
na preparação de caxiri forte. O milho era a única planta que era freqüentemente
consumida, assado na brasa como lanche, nunca sendo incorporado a uma refeição. A maior proporção de milho era cultivada para os Desano, que davam sementes aos Makú e os mandavam plantá-las para eles. Além de um pouco de milho que os Makú consumiam como lanche, tudo o que tiravam do milho dos Desano era usado na produção de caxiri.
Um reflexo interessante da intensidade e da escala do cultivo Makú é que,
enquanto todos os Índios do Rio da área do Papuri produzem farinha, bananas e
abacaxis em quantidades suficientes para usá-los para obter mercadorias dos
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brancos, missionários e outros, os Makú nunca produziram mais do que a mera
subsistência em mandioca e nem sempre isso. Quando os Makú negociavam
mercadorias dos brancos, a troca era sempre por carne.
Embora tenha podido observar com alguma exatidão a quantidade, de caça
morta pelos Makú e a proporção dela que era dada em trocas com os lndios do
Rio, foi impossível registrar a quantidade total
de mandioca produzida por eles e a
,
quantidade de mandioca que obtinham dos lndios do Rio. Os Makú tendiam a minimizar a generosidade dos seus parceiros de negócio, os Índios do Rio, e também
diziam não ter mandioca própria quando de fato tinham. Outras ,vezes, havia muitas indicações de que eles roubavam mandioca das roças dos lndios do Rio. Por
causa dos mores sexuais dos Makú, não era fácil acompanhar as mulheres às roças e observá-las lá. Se elas iam às roças desacompanhadas, meu propósito de ir
com elas era recebido com risos e comentários picantes. Quando iam acompanhadas pelos seus homens e por mim, ficava óbvio que o casal desejava ficar sozinho. Em algumas ocasiões, tentei surpreender as mulheres sozinhas no seu trabalho. Isto provocava piadas e fofocas informativas, mas raramente a observação
direta do cultivo da mandioca.
De tudo que vi, o padrão geral do cultivo da mandioca dos Makú diferia do
desc.rito sobre os Cubeo por Goldman ( 1963:58) apenas na sua menor escala e
notável descuido.
ACAMPAMENTOS DE CAÇA NA FLORESTA

Os Makú saem para a mata para caçar seja para eles mesmos ou porque
um lndio do Rio fez uma encomenda específica de carne. Algumas, vezes também
saem dos aldeamentos e desaparecem na floresta, fugindo dos fndios do Rio, a
cuja feitiçaria se atribui uma morte ou uma doença, ou após uma briga com outros
membros do grupo local.
Nas caçadas, o meio ambiente soc1al e o comportamento económico dos
Makú são muito diferentes dos que mantêm na aldeia. Os homens dedicam todo o
seu tempo e sua .energia a caçar e só se preocupam com a pesca ao voltarem de
uma caçada mal-sucedida, para trazer alguma coisa para a refeição da noite. Pescar é rápido, fácil e muito produtivo nos córregos distantes e raramente explorados.
Sobretudo os homens concentram seu tempo e sua destreza na caça, pois
nestes momentos eles se encontram em áreas ricas em caça e os sinais - pegadas e sons - estão por toda parte. Alguns homens caçam a partir de duas ou três
horas antes da madrugada até o cair da noite, vários dias seguidos. A menos que
esteja chovendo, os homens nunca ficam no acampamento durante o dia. A intensa atividade dos homens na floresta contrasta fortemente com suas atividades
mais difusas e descontraídas na aldeia. Também contrasta com a das mulheres,
,
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que cuidam das crianças pequenas, fazem cestos com cipós da mata e se ocupam numa pequena pesca e na coleta de formigas e larvas. Para as mulheres,
uma caçada é como uma folga do trabalho diário repetitivo da roça e do preparo da
mandioca na aldeia. As moças freqüentemente acompanham seus irmãos e pais
seguindo a anta e o caititu e tomam parte em muitas atividades ligadas à caça como soprar fumaça para fazer sair os tatus, lancear cotias e matar porcos selvagens com paus. Mas as mulheres nunca usam zarabatana ou arcos e flechas e
nunca tomam parte na caça noturna.
No aldeamento, as refeições são comidas separadamente por cada grupo
doméstico - as partes sendo igualmente distribuídas a todos os outros membros
de um grupo local para comer individualmente - ou podem ser feitas comunalmente, os homens comendo primeiro e as mulheres depois. Mas nos acampamentos na floresta, que incluem vários grupos domésticos, as refeições são tomadas comunalmente por todas as pessoas dos grupos domésticos - tanto homens
como mulheres - ao mesmo tempo.
Dois incidentes indicam que para os Makú os acampamentos de caça e o
aldeamento são duas situações muito diferentes, cada uma das quais tendo um
comportamento adequado e distinto. Num acampamento de caça perto de um velho aldeamento havia vários pés de pupunha com frutas boas de colher. As meninas colheram as frutas e fizeram bebida com elas. O processo de esfregar e espremer as frutas era exatamente o mesmo usado no pl"eparo de caxiri, exceto por
elas não mastigarem a polpa para iniciar a fermentação. Quando perguntei por que
não tinham feito caxiri, elas riram e responderam que havíamos vindo à mata para
caçar.
O outro incidente liga-se aos instrumentos musicais característicos das festas feitas nos aldeamentos. Quando nos preparávamos para uma longa caçada na
·floresta, um velho me viu enrolando na minha rede uma flautinha que eu às vezes
tocava. Ele me disse que deixasse a flauta, pois íamos à mata para caçar.
Nos acampamentos de caça na floresta, os Makú estão fora do alcance dos
Índios do Rio e fora do contato com outros Makú, apesar de qualquer Makú ser
sempre capaz de segui-los pelas suas pegadas. Em geral, dois grupos de caça se
encontram na mata somente mediante combinação prévia e, mesmo assim, isto é
raro. O que acontece mais é que um grupo de caça não encontre nenhum outro
Makú desde a hora em que deixe a aldeia até a sua volta.
Mas freqüentemente, os grupos de caça dos tributários leste do Macu-paraná faziam seus acampamentos de caça na floresta para dentro do rio Vaupes, ao
norte, onde moravam índios Guanano. Nos seus aldeamentos de base, os Makú
estão em uma situação onde os vizinhos sabem onde encontrá-los e virão com
freqüência fazer pedidos de caça ou trabalho. Mas nos acampamentos de caça, ao
norte, os Makú estabeleceram relações de troca com os Guanano, por sua própria
escolha, trazendo-lhes carne e recebendo tabaco, farinha e outras mercadorias .

Estes contatos são iniciados pelos Makú. Um Guanano ou outro Índio do Rio não
tentaria - e não poderia - localizar um acampamento de caça temporário dos Makú.
No contexto do acampamento
de caça, as dimensões da interação social
,
com outros Makú e com lndios do Rio são suspensas; acima de tudo o assunto
das conversas e o foco de interesse dos membros do grupo é a caça. No fim da
tarde e durante a noite, os homens trocam relatos detalhados sobre as pegadas e
sinais dos animais que viram. Discutem os movimentos dos animais com relação à
distribuição espacial e temporal das frutas e outras comidas das quais depende
cada espécie de caça, descrevem como seguiram, cercaram e mataram a caça do
dia e discutem planos para o dia seguinte.
Quando um grupo de caça planeja passar mais de uma noite no mesmo lugar, constrói abrigos simples, um pequeno teto de folhas de palmeira sobre suas
redes, que são armadas entre duas árvores ou paus enfiados no chão. Um homem, sua mulher e as crianças pequenas ocupam um só abrigo, armando suas
redes em diferentes níveis, uma sobre a outra. As crianças maiores constroem
seus próprios abrigos ou não se preocupam com isso, armando suas redes em
duas árvores. Se chove, se amontoam no abrigo dos pais, sentando embaixo das
redes.
Quando se pâra por uma só noite e não há sinais de chuva, não se fazem
abrigos - as redes são armadas entre as árvores e deixa-se pronto um feixe de
folhas de palmeira para servir de guarda-chuva. .
'
As vezes a noite cai quando os homens estão longe demais para voltar para
os acampamentos de caça; então dormem em volta de um fogo em camas .feitas
de folhas de banana selvagem.
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PARTE2
OS FRUTOS DA MATA

Há mais de 54 tipos diferentes de frutos da mata que os Makú comem ou
consideram comestíveis. Contudo, poucos dentre eles são colhidos. Cada ano,
quando as chuvas aumentam, em maio e junho, é a época de vários tipos diferentes de frutos. Em 1969, durante este período, os Makú colheram grandes quantidades de daw butu. Os frutos eram raspados e cozidos junto com peixes "aracu"
capturados em armadilhas na mata inundada. No ano seguinte, quase ninguém se
deu ao trabalho de colher daw na mata, se bem que houvesse muito. Em vez disso, todo mundo passou muito tempo derrubando ou subindo em árvores de ye,
uma fruta extremamente amarga, parecendo um grande feijão, verde e chato.
Nos anos 1968-1970, os oito frutos seguintes foram colhidos em quantidade
e trazidos ao acampamento para distribuição:

•
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Geral
umari
seringa
cu nu ri
?
••
p1una
patewa
?
miriti

Botânica
Geoffroya spinoza
Hevea sp.
Couma macrocarpa
Mimeosacea
?
Denocarpus batawa
?
Mauritia flexuosa

Outros frutos encontrados na mata e facilmente acessíveis são colhidos apenas um punhado - e imediatamente comidos por caçadores e viajantes.
Se o modo mais fácil de alcançar as frutas é derrubar a árvore - e esse é o
caso geralmente com daw - os Makú usam seus machados. Eles dizem que há
tantas árvores jovens que logo darão frutos, que não se acabariam os recursos
naturais.
PESCA

Os Makú distinguem mais de 42 tipos de peixes comestíveis nos rios, todavia seis ou sete destas espécies de peixe constituem a maioria do· que eles pescam.
O modo de pescar e os tipos de peixe que são capturados dependem inteiramente da estação e da subida e descida do rio. Durante épocas secas, quando
os rios estão muito baixos, os Makú matam peixes em riachos usando veneno.
Eles usam três venenos: um que cresce selvagem como cipós na mata; um outro
que é feito com as frutas de uma árvore silvestre e um terceiro feito de pequenas
folhas cultivadas nas roças. O veneno é tirado do cipó, das frutas ou das folhas
batendo-os no raso dos riachos que não têm correnteza. Depois de pouco tempo,
os peixes sobem à superfície. São abatidos com um terçado ou um pau e recolhidos.
Quando os rios estão baixos, os peixes também são pescados com anzóis
com iscas de minhocas ou camarões de água doce. A linha é de náilon, obtida
através de trocas. Somente ocasionalmente os Makú matam peixes com arco e
flecha. Quando atiram nos peixes com arco e flecha, a flecha é puxada contra a
corda, a ponta da flecha atravessa a água penetrando o peixe em uma ou duas
polegadas. A flecha é liberada pela mão direita enquanto a mão esquerda, segurando o arco, prende a cana da flecha entre os dedos depois de um movimento de
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algumas polegadas. A cana da flecha, ao entrar na água, bóia, e a ponta da flecha
sobe e empala o peixe.
Os Makú vêem muito o sucesso da pesca em termos de diluição. A mesma
quantidade de peixe é mais dispersa e mais difícil de capturar num volume grande
de água do que num pequeno. Os peixes estão melhor alimentados quando seu
meio ambiente está na sua maior expansão, quando o rio ultrapassa suas margens
e carrega os peixes para novos campos de alimento. Em épocas de água alta,
então, os peixes estão demasiado dispersos e bem-alimentados para morder uma
isca. Conseqüentemente, são construídos currais nas florestas inundadas ao longo do verdadeiro curso do rio, e os covos são colocados dentro do curral. Deste
modo, em água muito alta, os peixes são abundantes. Em ·março, quando da desova dos aracus, são comuns capturas diárias de 1o ou 15 quilos.
Quando o rio está baixo, os peixes de novo ficam concentrados e seu meio
ambiente alimentar se reduz. Eles então mordem facilmente um anzol com isca e,
nesta época, os Makú pescam principalmente à noite. Um homem sai à tardinha
botando anzóis iscados com restos em galhos pendentes sobre a água, presos
com cordas de palmeira fortemente tecidas. Antes do amanhecer, ele puxa os anzóis e neles vêm vários peixes carnívoros noturnos.
Outro método de pescar é com uma rede grande esticada entre dois paus
compridos, segura pelo pescador. Isto requer grande destreza e só pode ser feito
em partes sombrias do rio ou quando está nublado.
COLHEITA

(Carne sem sangue e outros alimentos)
Além dos animais de caça e dos peixes que são o objeto principal da atividade de subsistência Makú, há um grande número de insetos e outros animais
que podem ser comidos.
Primeiro, há animais e insetos que não têm sangue e podem ser comidos
crus. Estes incluem 12 tipos de formigas, dois tipos de cupins, dois tipos de larvas
de besouros, um tipo de besouro e o camarão de água doce, que é usado corno
isca. Estes alimentos são coletados e comidos tanto por homens corno por mulheres, porém, mais freqüentemente, pelas mulheres, que os colhem em quantidade
suficiente para trazê-los para casa e dividi-los para o jantar. As mulheres também
colhem e comem estes alimentos durante seu período menstrual, quando é perigoso, para elas, comer caça ou peixe.
Em segundo lugar, estão os animais e insetos que são facilmente capturados mas que devem ser cozidos antes de serem comidos, porque contêm sangue.
Estes incluem cinco tipos de casulos, alguns gafanhotos e também oito tipos de
rãs.
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A maioria destes é 5azonal. Steven e Christine Hugh-Jones, trabalhando entre a tribo Barasano, isolada no Pira-paranâ, descobriram que todas estas comidas
colhidas tinham grande significado na alimentação global; estes alimentos eram
também freqüentemente objeto de trocas cerimoniais em danças e rituais mantidos
entre malocas.
Entre os Bara Makú da região do Macu-paraná, estas comidas eram menos
exploradas. Comidas sem sangue eram colhidas e consumidas pelas mulheres e
outros que não estivessem em condições de comer caça e peixe, mas somente
em pequenas quantidades, para necessidade imediata e pessoal. Em todo o período de trabalho de campo, somente uma vez os Bara Makú colheram quaisquer
destes em quantidade. Três grupos domésticos coletaram uma quantidade suficiente para dois dias de formigas que acabavam de voar dos formigueiros depois
das chuvas.
.
Só uma comida da floresta parecia ser especialmente procurada pelos Makú
- o mel. Há oito tipos de abelhas que produzem bom mel, segundo os Makú. Uma
colméia é localizada primeiro ~lo som, depois pela vista. Aquele que a encontrar,
volta ao campo para buscar um machado, panelas e para dizer a todos que venham juntos. Cada vez que eu estava presente quando se encontrou mel, sua coleta seguiu este mesmo curso. A maioria das mulheres e das crianças - de fato
todos os que não estão ausentes ou por alguma razão impossibilitados de deixar o
aldeamento...- saem com os homens para a árvore onde está o mel. Carregam potes e machados e há uma alegria nas conversas e brincadeiras do grupo. Chegando à árvore, os rapazes começam a cortar o tronco com os machados. Antes de
ele cair, um homem sobe numa árvore próxima e enfia um punhado de folhas em
fogo na entrada da colméia com um pau comprido. Com a saída das últimas abelhas, a árvore é derrubada. A colméia é aberta e todos mergulham as mãos nela;
logo todos estão cobertos de abelhas, larvas, cera e mel. Se sobra mel, o grupo já
se satisfez. Este é trazido para a aldeia em potes. Os rapazes colhem também a
cera, que usam para fazer as boquilhas de suas flautas.

ca havia sido. Estes macacos ficam nas cabeceiras do Hibi la udn, hã dois dias de
marcha para noroeste, ou em Nt1tsara, há um longo dia de marcha para leste.
Nt1tsara e Hibi la udn eram áreas cheias de caça, primeiro porque ninguém
morava lá para perturbar a caça com fogueiras e caçadas diárias e segundo porque em cada uma destas áreas havia grandes Casas de Animais de Caça, que
enchiam a mata com caça durante as épocas de chuva. A um nfvel mais prático,
os Makú viam a distribuição dos animais de caça muito nos mesmos termos que
os zoólogos; a distribuição é governada por fatores tais como as tendências territoriais de certas espécies e sua limitação a certos hábitats, e seus movimentos dentro desses territórios são governados pelos seus hábitos de alimentação e acasalamento, e pela sua interação com outros animais. A variação temporal na distribuição geográfica é vista como uma resposta aos ciclos sazonais dos frutos da
mata. Por exemplo, os caititus comem frutos umari no terreno elevado durante o
início das chuvas e, nas estações mais secas, eles se mudam para os pântanos
para desenterrar minhocas. Em geral, a caça é mais facilmente encontrada quando
e onde sua alimentação característica é acessível.
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ÁREAS DE CAÇA

Os Makú têm idéias claras sobre a distribuição localizada de certas espécies de animais de caça, e sobre a abundância ou escassez de caça em diferentes áreas.
Na floresta em volta de Bara'tore, não havia muita caça. Uma razão para isso, disseram-me, é que o povo caçava e vivia ali muito antes dos seus avós e a
caça tinha se acabado.
Por outro lado, a razão por que não havia macacos e macacos barrigudos
em volta de Bara'tore era simplesmente porque aquele não era seu território e nun-
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CAÇA

Caça Voadora e Caça Que-se-balança-pelo-braço

' arma extremamente bem-adaptada ao problema de caçar
Os Makú têm uma
os animais que se situam ou se movimentam no alto das árvores - é a zarabatana.
Uma grande proPQrção dos animais que os Makú consideram como caça são
criaturas como macacos e aves grandes; estes constituem mais de 60º/o do que
eles matam.
Os macacos dormem, comem e :;e movimentam quase que inteiramente no
alto das árvores. Só raramente descem para o chão.
Das vârias aves de caça, a maioria dorme nas árvores e só efetua parte da
sua alimentação no solo. Se estes pássaros são assustados ou surpreendidos no
solo, refugiam-se nas árvores.
Alguns caçadores das florestas tropicais, como os bandos de caçadores de
rede de Mbuti no Congo, parecem não ter meios de matar os animais que vivem
nas árvores; todavia, no Congo, parece que os animais de solo são suficientemente abundantes e os métodos de caçá-los suficientemente eficientes para que
os Mbuti possam conseguir toda a carne que querem (Turnbull, 1965). O mesmo
não é verdadeiro com relação à floresta do noroeste do Amazonas. Os animais de
solo são mais escassos, mais espantadiços e se movimentam com maior rapidez
do que a caça de árvore.
A zarabatana tem um alcance vertical além do nível em que vive a caça de
árvore. Os ventos que movimentam algumas folhas no alto das árvores maiores
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não penetram no vão da floresta, as setas voam diretamente ao seu alvo, apesar
da sua leveza. Somente antes de uma tempestade de chuva o vento passa no
chão da floresta abaixo das copas das árvores altas.
Uma outra caracterfstica da zarabatana - que me foi freqüentemente mostrada pelos Makú em contraste com uma arma de fogo - é o seu silêncio. Isto é
importante, porque os animais que vivem nas árvores são sociais, os macacos vivem e se movimentam em grupos e os pássaros, em grupos ou em pares. Um
Makú é capaz de pegar \Jm após o outro de um grupo de animais que se alimentam
nas árvores sem que estes se apercebam do que se passa.
Na mesma situação com uma arma de fogo, o caçador atiraria uma vez,
matando um e causando o vôo do resto. Só sendo muito rápido ou com muita sorte, mataria mais de um.
A zarabatana varia entre três e quatro metros de comprimento. É feita de
dois caules de uma espécie de árvore que tem a casca dura e o centro mole. O
centro é removido com o uso de um 9alho de palmeira cujas folhas foram quase
cortadas mas não completamente.
Dois tubos, um grande e um pequeno, são preparados dessa maneira e o tubo menor é acomodado dentro do maior. O interior do tubo menor é retirado e polido com
areia; um bocal de madeira dura é colocado na abertura maior do tubo inte,
rior. E importante que o tubo de dentro não seja rachado ou quebrado durante as
operações de limpeaa e de polimento; a menor abertura reduzirá a potência. Um
homem que era um caçador excepcional e usava zarabatanas fazia até três delas
em três semanas até ficar satisfeito.
As setas são feitas dos espinhos de uma jovem palmeira wup-na. A extremidade traseira da seta tem uma ponta feita de algodão e a extremidade pontuda é
recoberta de um veneno muito poderoso, o "curare", feito com raspas de um cipó
encontrado em pântanos e raspas das raízes de certas outras plantas selvagens.
Os Makú não têm dificuldade em atravessar a floresta com a ·zarabatana de
quatro metros ao ombro, nem em se colocar numa boa posição para atirar sem fazer barulho ou sem fazer mexer a vegetação. Nas raras ocasiões em que pude
observar um caçador se aproximando de animais de caça arbóreos, tive a impressão de que ele não tentava se esconder, evitando antes qualquer movimento súbito ou mexer na vegetação. Ele deslizava suavemente, sem nenhum movimento
visível da parte superior do corpo, através da vegetação rasteira.
Caça de aves com zarabatana na madrugada

-.

Nas noites secas, as aves de caça - jacamins, jacus e mutuns - começam
a chamar dos seus esconderijos logo depois que escurece. No acampamento, o
caçador ouve os pássaros, pede aos outros que fiquem quietos e ouçam. Os homens discutem a localização dos pássaros; os que vão caçá-los decidem que direção tomar.
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O caçador sai da sua rede logo depois do meio da noite. Coloca bastante lenha na fogueira para dar luz e se senta para preparar trinta ou quarenta setas.
Corta as setas, raspa-as e afia as pontas. Coloca um chumaço de algodão na
ponta traseira e o fixa com fibra de palmeira. Quando todas as setas estão prontas,
ele traz seu pote de veneno da viga do teto ou do mourão do seu abrigo. Aquece
levemente o pote de veneno no fogo e então pinta com ele a ponta de cada seta,
numa camada espessa até que a ponta brilha à luz da fogueira. Ele coloca cada
seta escorada num pau com as pontas levantadas na direção do fogo de modo que
o veneno seque. Enche o estojo de setas com as que fez, e antes de pôr no ombro
a sua zarabatana e desaparecer na mata, toma um feixe de madeira resinosa e
acende uma delas. Ele se vai, segurando sua tocha perto do chão diante dele,
acendendo outra à medida que cada uma se apaga. Muitas cobras saem à noite e
nenhum Makú, por sua escolha, caminharia pela mata à noite sem uma luz.
Sai à procura dos pâssaros uma ou duas horas antes do alvorecer, quando
eles começam a chamar de novo. Uma vez tendo encontrado seu lugar no escuro,
os pâssaros não se moverão até o amanhecer. Ele se movimenta na direção de
onde vêm os cllamados dos pássaros, imita-os quando não está certo da sua direção. Os pâssaros respondem, mostrando a sua posição. Ele não faz muito esforço para se mexer sem ser visto ou ouvido como faria à luz do dia, pois sabe que
os pâssaros não se moverão até que venha o dia. Quando chega muito perto, pãra, arria sua tocha e fica esperando a madrugada. Quando o céu começa a clarear com a primeira luz do dia e as silhuetas dos pâssaros se tornam visfveis nas
folhas acima dele, atira. Um pássaro, atingido por uma seta, não grita - bate as
asas e cai da árvore.
Freqüentemente o pássaro voará para um galho em outra árvore antes de o
veneno fazer efeito. Então, o caçador o seguirâ ou, se houver um outro pássaro a
atingir, ele simplesmente observarâ a direção que o outro tomou ou a ârvore em
que se coloca. Ele o encontrarâ depois, no chão.

Caça de Solo
Diferentemente dos animais arbóreos, que podem ser caçados com zarabatana, a caça de solo inclui espécies com características muito diferentes e as
maneiras de caçá-las são várias.
Os caititus são caçados por um grupo de homens com arcos e flechas envenenadas, um porco selvagem menor (queixada) é caçado com cachorros e porretes e a anta é perseguida com cachorros e lanceada quando está esgotada.
Dos três roedores maiores, somente a cotia pode ser chamada. O caçador
vai para a roça de mandioca na madrugada ou ao escurecer, quando a cotia vem
roubar mandioca, ou vai para um alagado que a cotia freqüente. Ele faz um cone
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de folha. Põe a ponta do cone na boca e insere ar provocando um som semefhant
ao de uma cotia nova. Assim, a cotia se aproxima do caçador, sendo flechada. e
Todos três roedores são seguidos e caçados com cachorros. o cachorro
conduz o roedor a um buraco no solo ou um tronco oco e o mantém fá até que 0
caçador o faça sair, empurrando-o com um pau ou botando fumaça no seu esconderijo. Dos três roedores, a paca é semi-aquâtica e também noturna. Durante 0 dia
ela fica dormindo em buracos perto da margem do rio. Quando é perseguida po;
um cão, ela mergulha num riacho ou num rio e escapa correndo ao longo do fundo.
Qu~ndo os caçadores estão em dois ou mais, têm boas chances de pegar a paca,
particularmente no verão, quando os riachos não·estão muito fundos. Eles se colocam no riacho, acima e abaixo do lugar onde a paca mergulhou. Vigiam 0 fundo,
com seus paus rapidamente cortados e apontados. Quem vir a paca, lanceia-a sob
a água.
As espécies menores de porco são caçadas de modo semelhante. Uma vez
descoberta a sua trilha, os .cães os seguem e os acuam em buracos ou troncos.
Estes porcos correm em pequenos bandos de 1O ou menos, de modo que acontece que um cachorro consegue colocar dois ou três no mesmo buraco. Então, os
caçadores fazem um curral com madeira e amarrando cipós entre as árvores.
Quando os porcos são espantados para fora do buraco, correm para dentro da
armadilha e são mortos a porrete pelos caçadores que os esperavam. Os Makú
não tentam seguir e atacar estes porcos com arcos e flechas envenenadas - dizem que estes pt>rcos pequenos os vêem antes que possam chegar à distância de
tiro com o arco.
O caititu se movimenta em grandes manadas, talvez de sessenta ou mais.
Há sempre muita excitação quando alguém diz ter visto rastros frescos de caititu.
Sempre que possível, os Makú esperam até terem um dia inteiro e tantos homens
quantos possíveis antes de atacar uma manada de caititus. Este relato da primeira
caçada de caititu, em que tomei parte, é típico de muitas outras que se seguiram,
exceto que mais tarde as caçadas se tornaram muito mais produtivas. Um pequeno grupo de seis homens, três mulheres e algumas crianças havia estado em um
acampamento de caça a dois dias de marcha a leste de Bara'tore. Havíamos caçado 1O dias e tido sorte - trazíamos de volta cestas cheias de pássaros, macacos e carne de anta. Mas durante toda a viagem os homens procuravam com
atenção rastros de caititu, mas não viran1 nenhum. Eles sempre discutiam isto,
pois era uma ârea em que vagavam de hábito duas ou três manadas.
Além da metade do caminho de volta para Bara'tore, no meio da tarde, nos
deparamos com rastros de uma grande manada que havia cruzado a trilha pouco
antes de chegarmos. Os homens ficaram muito excitados e seguiram os rastros
dos porcos, deixando as mulheres, as crianças e toda a bagagem na trilha. Eles
logo descobriram a manada comendo num alagado próximo. Aproximaram-se o
bastante para ver a manada, um aglomerado escuro que se mexia no pântano. O
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grunhido dos animais e o seu pisotear se misturavam ao ruído da vegetação que
eles arrancavam ou esmagavam; o barulho da manada reverberava através do
pântano e podia ser ouvido a vãrias centenas de metros de distância, parecendo
trovão.
Como a manada era muito grande e a luz do dia logo se extinguiria, os caçadores voltaram e acamparam na trilha, decidindo adiar o ataque até a manhã seguinte.
Depois de termos comido um pouco de carne, um velho, Tst1i', foi para os aldeamentos de Bara'tore e Manadtu para chamar os outros.
Nenhum dos homens dormiu muito aquela noite. Sentaram-se em volta ~s
fogueiras, fumando e falando de caçadas de caititu anteriores. Os cães tinham
seus focinhos atados com cipós para que os seus latidos não espantassem os
porcos. Uma tempestade ameaçou, mas não choveu. No meio da noite, os homens puseram veneno novo nas suas flechas e secaram as pontas diante das fogueiras. Pouco antes do amanhecer, quando a primeira luz acabava de surgir,
Tst1i' voltou, e com ele seis homens de Manadtu. Três vinham com arcos e flechas. Foram saudados calmamente, e depois de uma refeição rápida, o grupo de
caça partiu para onde os porcos haviam estado na noite anterior. Estava amanhecendo quando chegamos ao lugar onde os caititus tinham passado a noite e, seguindo um pouco sua trilha, chegamos bastante perto para ouvir o barulho da manada. Os caçadores se dividiram em dois grupos, os homens de Manadtu cercaram a manada pelo outro lado. Houve uma troca de assovios entre os dois grupos,
mas antes que os homens houvessem se aproximado e tomado posição de atirar,
a manada começou a correr. Dois homens atiraram com rapidez antes que ela
começasse a fugir. A manada havia sumido em alguns segundos e os caçadores
também. Tst1i' seguiu e abateu dois porcos com um porrete. Ele os eviscerou e
nó.s os levamos de volta ao acampamento onde ele os cortou e pôs no jirau de
defumar. Nós apanhamos lenha para defumar a carne. Antes do meio-dia o primeiro dos caçadores voltou de mãos vazias e calado. Sentou-se perto do fogo e fumou um pouco antes de comentar que os porcos eram muito rápidos. Mais tarde,
Nat veio com seu filho, trazendo um porco. Ele havia acertado outro, mas não o
havia seguido. Depois, seu filho saiu e o seguiu até onde caíra morto. Ele o trouxe.
No decorrer da tarde os outros chegaram separadamente. Ao entardecer,
Ht1w, o último, voltou com raiva e deprimido. À noite os homens discutiam a caçada e o comportamento dos porcos, aventando idéias sobre o porquê de terem começado a correr antes do momento do ataque. Mas nos meses seguintes, houve
uma caçada de caititu onde foram mortos 16 e outra em que só Nat matou sete.
Em outras ocasiões, aprendi que quando se caça caititus com arco e flecha,
o caçador atira muito de perto. Ou ele chega a menos de cinco metros dos animais
enquanto eles comem ou, se ele consegue uma posição no caminho deles, fica
escondido atrâs de uma ârvore com sua arma pronta e atira nos porcos à medida

que estes passam correndo por ele apenas a um metro ou dois. Ele não persegue
um animal, uma vez tendo visto que sua flecha acertou. Observa a direçãO que ele
toma, antes de atirar noutro. Só quando não tem mais flechas ou quando perdeu
toda a chance de atirar mais, ele segue cada animal que atingiu. Quando o ven~no
é forte, um caititu corre somente uns 100 metros antes de ser paralisado.
A anta é a caça de terra mais apreciada. Não somente por sua carne rica e
sua gordura, mas também pela abundância - uma anta adutta pesa mais de 1oo
quilos. Durante o período de observação, apenas duas antas foram mortas e, no
total de dois anos de trabalho de campo, somente oito. As antas podem ser caçadas à noite. Seguidas durante o dia em terrenos salobros, são emboscadas de um
jirau construído contra o tronco de uma árvore quando vêm no meio da noite mastigar a terra salgada. O caçador usa uma lanterna e uma espingarda, e espera a
noite toda.
·
Porém, mais freqüentemente, um caçador saí só com uma faca e talvez um
cachorro. Na mata, ele corta uma árvore nova de dois metros de comprimento e
prende a ela a sua faca com cipó. Segue com facilidade as grandes pegadas triangulares da anta e, se não tem um cão, ele encontra a anta enquanto ela dorme à
tarde. Ele crava sua lança no coração da anta.
Se tem um cachorro consigo, este começa a latir quando a anta está deitada
perto. A anta corre, perseguida pelo cão. Os caçadores Makú sabem que a anta
corre em arco, e.,.pela direção do latido do cachorro eles sabem de que lado atravessar o arco. Quando a anta está exausta, mergulha num riacho e tenta se esconder sob a superfície. O caçador afunda sua lança nela, quando votta à superfície para respirar.
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Rastreando Caça de Solo

Na densa vegetação da floresta tropical, é raro que um caçador tenha uma
visibilidade horizontal clara de mais de 20 metros. A caça de solo é medrosa e rápida e se dará conta da aproximação de uma pessoa antes que a pessoa se dê
conta do animal, a menos que esteja rastreando-o e se movimentando sorrateiramente. Rastrear tem o mesmo papel importante na caça de solo que tem o chamado na caça de árvore. Pelas pegadas, o caçador sabe qual é o animal, se está so·
zinho ou em grupo, se está se movimentando depressa ou devagar, e há quanto
tempo foram deixados os rastros. Os rastros poderão indicar-lhe que o animal estava acompanhado das crias, um fator que alteraria a sua velocidade e a sua reação ao ser atacado. Quando um caçador segue os rastros de um animal, aprende
muita coisa sobre ele. Vê o que o animal come, o lugar onde dormiu ou descansou
um pouco e os lugares em que rolou na lama ou se esfregou numa árvore para aliviar as mordidas de carrapatos e piolhos.
O tempo, ou a frescura dos rastros, é o traço principal que o caçador leva
em conta. Obviamente um caçador só se dará ao trabalho de seguir rastros sufi-
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cientemente recentes, deixados naquele dia ou na noite anterior. Nunca foi fácil
obter uma descrição explfcita de como os caçadores avaliavam a idade dos rastros da caça, mas aprendi que estarem molhados ou secos eram características
importantes. As chuvaradas são freqüentes mas localizadas na floresta, e um caçador sabe quando choveu pela última vez no momento ou por indicações como a
umidade do chão da mata e as gotas de chuva nas folhas.
Os rastros de animais são uma alteração do chão coberto de folhas da floresta: a pata de um animal pode revolver algumas das folhas que ficam na superfície do solo, voltando o avesso da folha que é úmido para cima, deixando seu lado
seco para baixo. Outras folhas molhadas, que normalmente ficam embaixo das folhas mais secas, são expostas. A passagem do animal causa uma série de alterações na ordem natural das folhas secas e úmidas e o caçador pode avaliar o tempo vendo até que ponto a ordem natural da umidade e da secura se restabeleceu superfícies de folhas expe>stas secarão e superfícies secas, que são cobertas, tornam-se úmidas.
Rastros feitos depois de uma chuvarada indicarão a mesma coisa, mas em
sentido contrârio, uma vez que as folhas da superfície estarão mais molhadas do
que as de baixo. Depois qe uma chuva, a passagem das patas de um animal exporá superfícies de folhas que são mais secas do que as outras folhas de cima em
volta.
Outros indicadores de tempo são mais óbvios, tais como a umidade dos
rastros na margem de um rio cruzado pela presa, a intensidade do cheiro do corpo
. que é deixado nos troncos de árvores contra os quais se esfrego.u ou o frescor da
sua urina ou excremento.
Há muitos mais indicadores de tempo; o frescor da vegetação revirada ou
quebrada pelo animal, ou pelo grau em que a seiva que brota de brotos e folhas recém-quebrados seca e se solidifica.
Chuvas ~sadas são um problema sob todos os pontos de vista e causam
muita frustração ao caçador. Além de dar a todos os rastros de caça uma umidade
uniforme, a força das gotas pode muito bem apagar os rastros totalmente.
Durante uma chuvarada, fica muito escuro na mata e todos os chamados e
barulhos do~ animais se perdem entre o ruído da chuva na folhagem e o trovão.

Acompanhei
Ht1w alguns dias, rastreando e caçando grupos esparsos de
.
queixada. Neste dia, havfamos saído rastreando desde antes do amanhecer até 0
começo da tarde sem encontrar rastros mais recentes do que os do dia anterior.
Quando chegamos a uma ligeira elevação no solo da mata, surpreendemos um
pequeno grupo de inambus comendo no chão. Eles voaram para pousar em árvores e galhos mais ou menos longe e fora da nossa vista. Ht1w seguiu um destes
pássaros ao seu galho com os olhos. A partir daquele momento ele não tirou os
olhos do pássaro. Olhando diretamente para a ave, ele deslizou para perto e procurou um ramo. Encontrando, ele o cortou e apar~u seu nó corrediço. Tudo isso foi
feito sem um só momento desviar do pássaro o seu olhar. Lentamente, ele movimentou o laço na direção do pássaro, passando-o através das suas mãos. O pássaro punha ·seu peso de um pé para outro, virava a cabeça de um lado para outro,
mas permaneceu lá no seu galho, devolvendo o olhar de Ht1w. Ele movimentou o
laço por sobre sua cabeça e corpo e, quando havia envolvido seus pés, deu um
forte repuxão. O inambu caiu, com os pés presos pelo nó.
Eu havia esperado que a ave voasse a qualquer momento; em parte aliviado
do suspense e em parte numa reação à mestria do laçamento, ri, Ht1w riu também
e me falou de outros modos pelos quais os primeiros Makú, hâ muito tempo, matavam caça sem armas. Isto incluía uma técnica pela qual os tucanos são capturados, quando vêm comer frutas no chão, por uma caçador escondido.
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Laçando lnambus

Apesar de laçar inambus ser prática rara e de pouca importância na produtividade global da caça dos Makú, é uma arte em que estes encontram grande encanto.
A única ocasião em que presenciei o laçamento de um inambu aconteceu
assim:
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Cães
As atitudes dos Makú para com os cães refletem muita discriminação.
Os
,
cães que são dóceis e de ajuda na caça são alimentados e cuidados. E freqüente
receberem mordidas e ferimentos sérios dos animais que perseguem. Enquanto se
recuperam, são alimentados e os deixam descansar perto das fogueiras.
A maioria dos cães, ao crescer, se torna inútil para a caça, e todos os tratam
com chutes e pancadas para os manter longe das fogueiras e da comida. São
muito fracos, doentes e malévolos. A única razão para não os matar de pancada é
a esperança de que venham a ter cachorrinhos, que se tomarão cães de caça. Por
isso, os cachorrinhos são cuidadosamente tratados e alimentados. Se não forem
mortos e comidos pelos cães vadios, eles crescem para serem também vadios ou
- mais raramente - cães de caça úteis.
Um cão de caça não tem utilidade quando um animal deve ser pego de surpresa. Antes de atacarem um rebanho de caititus ou de aproximarem-se sorrateiramente de uma anta adormecida, os caçadores atam os focinhos dos cães com
cipós para evitar que latam. ·
Mas com freqüência um caçador se movimenta na mata seguindo as pistas
dadas pelo seu cão e chamando-o para perto de si. Caçador e cão se comunicam
através de sons. O caçador assovia levemente com frases baixas a intervalos re.
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guiares. O cão anda em todas as direções em volta do caçador, fora de sua vista.
Quando tem uma pista ou faro, começa a latir. Pelo seu latido o caçador sabe
exatamente que animal ele está seguindo. Segundo o caso, ou ele grita exortações
ao cão para prosseguir a perseguição ou o chama de volta com assovios baixos.
Se o cão deve continuar a seguir o animal, a caça sempre termina quando ele encurrala a. presa num buraco ou tronco oco, e por vários meios a força a sair, matando-a

cone. e o coloca no buraco acima do ninho da enguia, longe o suficiente para que a
extremidade estreita do cone fique na âgua que enche o ninho.
Agora ele fica sentado, sem se mexer, vigiando a água no cone de folhas. A
enguia terá sentido a alteração no ninho durante a colocação da armadilha e voltará para cuidar dos seus ovos somente quando tudo estiver calmo de novo.
O movimento do corpo da enguia na passagem que leva ao ninho causa um
leve levantamento na água e no cone de folhas. Vendo-o, o caçador se inclina
lentamente para a frente e põe a mão em volta do nó sem tocá-lo. A enguia perceberá o menor movimento do caçador e escapará. O caçador nem sequer ousa
matar as moscas e mosquitos que o mordem. Quando a enguia tiver passado
através do nó, sua cabeça ou seu corpo tocam a base do caule de palmeira, as
folhas da extremidade tremerão. Neste momento, o caçador puxa o pau que tem o
nó e arranca a enguia, pelo fundo, do pântano. Ele bate forte nela com o pau perto
da cauda onde suas vértebras são menos protegidas pelos músculos. Mata-a com
um ou dois golpes. Vai entãG procurar outro ninho e leva consigo o nó para usâ-lo
de novo.
No começo da estação, quando os ovos estão novos, a enguia leva algum
tempo para entrar na armadilha. Se dentro de meia hora a água não se movimenta
no cone de folha, o caçador abandona a armadilha e volta àquele ninho depois.
Pelo fim da estação, quando os ovos jâ se transformaram em enguias pequenas
que ainda são jo\(ens demais para sair, a enguia nunca vai longe do ninho. Neste
período, o caçador só tem tempo para colocar a armadilha antes que ela venha
defender o seu ninho. Algumas vezes a enguia nem sequer abandona o ninho à
aproximação do caçador - fica e morde seus dedos quando ele põe a mão no ninho. A maior parte dos caçadores de enguias tem os dedos cheios de cicatrizes.
Uma enguia mede aproximadamente 70 a 90 cm de comprimento e pesa em
média 800 gramas. No auge da estação das enguias, um bom caçador pode apanhar oito ou mais num dia e, em qualquer dia da época das enguias, qualquer um
pode, com pouco tempo e esforço, apanhar uma ou duas.
·
Os Índios do Rio gostam de comer enguias moqueadas mas não as caçam.
Dizem que não sabem como fazê-lo. Vêm aos Makú e fazem encomendas de enguias, ou os Makú vão a eles com enguias moqueadas para trocar por tabaco. Assim, durante a época das enguias, os Makú têm não só uma fonte acessível de
proteína para eles mesmos como um meio valioso de troca.

MATANDO ENGUIAS

A caça às enguias é praticada pelos Makú do Macu-paraná na estação seca
durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Nesta época, os rios e riachos
estão baixos e os pântanos se tomam ninhos de enguias. As enguias deixam as
águas profundas dos rios maiores que habitam o resto do ano. Sobem os riachos
para os pântanos onde põem seus ovos em ninhos nos montículos de terra raízes que rodeiam a base das ârvores que crescem nos pântanos. Durante os dois
ou três meses em que seus ovos estão chocando, as enguias nunca vão longe
dos ninhos. Elas andam por ali, comendo nas passagens sob as folhas e a lama
que formam o fundo das poças. Não são visíveis da superfície.

e

O caçador de enguias anda pelo alagado olhando cuidadosamente para o
fundo de folhas caídas nas poças. Quando vê qualquer movimento no sedimento
da poça, sabe que encontrou uma rede de passagens subterrâneas em que se
movimentam as enguias. Corta um pau fininho de pouco mais de um metro de
comprimento e anda pelos lugares secos tentando localizar o ninho. Um caçador
experiente sabe onde procurar e dentro de alguns minutos o localiza.
Ele mergulha a mão no ninho e, se traz ovos, sabe que hâ uma enguia por
perto. Prepara a armadilha. Os materiais de que precisa estão sempre à mão.
Ele tira o caule de uma certa espécie de árvore pequena, tsenep-na, e descasca aproximadamente 40 cm dele. Quebra a parte da madeira cuja casca ele
'
raspou e esfrega a fibra interior, fazendo uma corda forte. Com esta corda, ele faz
um nó corrediço, ainda ligado ao resto do pau. Põe uma mão pelo ninho da enguia
e bem na passagem dela, freqüentemente com o braço inteiro dentro do buraco,
enquanto com a outra mão ele empurra o pau com o nó através da lama e o deixa
na passagem da enguia, usando o pau para empurrar o nó.
Com a mão que está dentro da passagem, ele arranja o nó de modo que se
adapte aos lados da passagem. Então, corta uma folha de palmeira, hyunup-na e
tira todas as folhas do caule, exceto algumas perto da ponta. Empurra este caule
de palmeira através da lama e o deixa na passagem da moréia entre o nó e o ninho, de maneira que a base do caule fique na passagem e a ponta, com algumas
folhas, fique fora da superfície. Então ele torce umas folhas grandes, formando um
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Os dados quantitativos sobre que se baseia esta parte do capítulo são tomados de um perfodo de observação de nove meses do comportamento de caça e
pesca dos Bara Makú dos tributários orientais do Macu-paraná. A observação foi
feita de meados de novembro de 1968 até meados de agosto de 1969 e cobriu a
atividade de 13 caçadores assim como a de seus visitantes ocasionais de outras
regiões, num total de 2.886 homens/dia. Durante este período, 21 tipos de animais
foram caçados, assim como grande número de enguias, aracus e peixes diurnos e
noturnos.
A exatidão do registro, para os Makú, varia com o tamanho e a importância
do tipo de animal. Durante o período de nove meses, os caçadores estavam freqüentemente separados e .dispersos em diferentes aeampamentos por dias ou
semanas. Os membros dos grupos de caça que eu não acompanhei eram muito
exatos nos relatos das suas caçadas de animais grandes, tais como as de caititu e
anta, menos nos casos dos mutuns e. enguias, e tendiam a omitir quaisquer pequenas capturas de peixes que comessem nos seus acampamentos. Assim, os
números totais dos animais caçados, como antas e caititus, são relativamente precisos, enquanto o peso, em grosso, dos peixes pode chegar a duas vezes mais do
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que pude registrar. Todavia, há pouca evidência de que os vários registros contrastivos de diferentes tipos de pesca e as correlações com outras variáveis, como
chuvas e dia/noite, mostrariam diferenças em variação proporcional.
O Quadro 1 comporta o total de caça e peixe (por espécies nativas - descrições). A primeira linha dá o número de cada animal caçado, e no caso do peixe, 0
peso em quilos.
A segunda linha dá a quantidade de cada espécie caç~da durante ou imediatamente após a época das chuvas, quando as águas estavam artas ou subindo.
A terceira linha dá a quantidade de caça e peixe nos períodos secos, quando os
rios estavam baixos ou baixando. Vemos aqui que apenas um animal de caça, 0
jacu lpenelope jacquacu), é apanhado na fase chuvosa com freqüência; quase a
metade dos jacus foi caçada em períodos chuvosos. Entre os peixes, só o aracu
(leporinus sp.), que sobe os rios para pôr ovos nas florestas inundadas, é capturado em quantidade apenas nos períodos chuvosos. As enguias são capturadas
tanto na época seca como n~ chuvosa, porém mais na época seca, quando a água
não é profunda demais nos alagados. Os peixes comuns capturados durante o dia
vêm em quantidade dupla durante os períodos secos em relação aos chuvosos, e
a pesca noturna tem uma produção apreciável apenas durante as estações secas.
À exceção dos jacus e dos aracus, a caça e a pesca Makú são mais produtivas durante períodos secos.
A quarta e a quinta linhas estabelecem as quantidades de caaa espécie de
peixe e caça feitàs de dia e de noite. Mais da metade de todos os jacus são caçados à noite com uma zarabatana, e o uso de lanternas e. espingardas das canoas
·torna possível matar algumas pacas (Cunicu/us paca) e jacarés (Palaeosuchus
sp.) no escuro. U·ma das· antas foi morta numa armadilha noturna num salgado
usando-se uma espingarda e uma lanterna. Também todas as espécies de peixes
noturnos
etam apanhadas somente à noite.
1
A séxta e a sétima linhas se referem apenas aos animais de caça. A sexta
linha estabelece o peso médio de um macho adulto de cada espécie.• A sétima li~
nha, combinando o peso médio e o número de animais mortos de cada .espécie, dá
o total de carne proveniente de cada espécie. Ao todo, 198 animais caçados produziram pouco mais de 2.500 quilos de carne, e mais da metade deste peso total
de carne provém unicamente dos caititus grandes (Dicotyles labiata), 36 dos quais
foram mortos.
Os animais mais caçados são os pássaros, em particular os jacus, que são
caçados em qualquer tempo (escasseiam durante um verdadeiro aguaceiro), tanto
de noite como de dia. Todavia, eles juntos contam menos de 100 quilos dos 2.500
quilos de caça morta.
O Quadro li estabelece a caça e o peixe caçado e pescado por cada um dos
treze caçadores que formaram a base dos bandos durante o período de observação de nove meses.

{õ

QUADRO li

1~ ~

.,,,_

~

~-!- 1-1 ~

1! ~ 1~

f
I f JI i=1 . _ 'il
J t ~ 1 ~111~1 !J .

~

i ~

......

1
~ti t! t! 1l il ti ~I i! t! 11 E ~~ii i~ ~~ j~ i-... Ít::. ia i . . ~~

if

1

2

~

......

>1

""

1

...

:d ~

'! l

li ~

!11
.l5

1

,e:

1

1

1

-=
~

.>e

J!'I

l

i

7kg

9.Skg

,8

Q)

·111

~~

-~

C8Çadof Animais
eacatbt

Quilos

N.t

51

15

17

4

3

5

Hvw

41

11

6

5

2

3

Deu.

16

Ewa

21

7

2

3

HIM

11

2

2

2

Vivi

23

18

ª"

14

3

'::::J

::e.

as

~
(/')

o

Bendl

1

Kandl

1

Slbl

1

Subi

o

Buwa

o

TIUI

2

2

3

2
1

1

2

3

1

2

2

7

2

72

1

45

12

27

4

11

3

7

4

5

14

4

11

7,5

10

4

~5
•

10

6

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
1

1

2

2

2

9

1

1

8

8,5

4

5,5

15,5

13

4,5

3,5g

16

,.

1
10

4,5

6

I

1

1

24.5

25,5

18,5

QUADRO!

.1

õl'

1 i 1 I l l~
11111
'i
jâ~ ii
!ili
, ___j ~i
11
li.,..
~~1i 1, i1· H i ~i ~lr:Ii h~ i,Ji""!I ~j~
,
,
~
,
.
•
~
•
i
s
1
,
,
i
5
1
1
ti
~~
!
f~
t-!
~~
~t::.
J.~ i= !t::. ia i=
i
~e. ~~ ~e. t l i ~ t
~ i ·=

i

~

o

•cií

•

=

!!:.

.:.

l

caçados

5!1

,36

23

12

11

9

9

7

Pet1'odo chuvoso

23

1

1

1

1

2

4

2

(/)

Perfodo seco

36

35

22

11

10

7

5

5

6

Ola

26

36

23

12

9

7

9

7

6

Noite

31

2

2

Q)

~

_,•
....
s
cf

TOla! de animais
6

3

3

1

1

6

2

2

3

6

1

3

3

6

3

2

2

2

1

6

1

1

2

2

i
.!! !

!ji~

199

77kg

80

1

1

1

6

1

119

1

1

1

6

1

, 19

1 •

~

n
77

. ii
><

&
1

1

j

~

125kg

46kg

39

7

86

39

j

125
46

35

3

10

12

9

9

30

7

1.5

1.5

3

60

1.5

1

100

1

10

8

15

1

.8

90 1260

69

120

132

81

81

210

42

9

45

9

180

3

2

200

1

10

48

15

1

160kg

1.5

-:-

~~
T~
~ ·~

2

2

Peeobrulo
tolal (kg)

1

2

Peeo"*llo
Individual (kg)

<O
<O

I

-2 &

g

68

Os Makú

Peter L. Silverwood-Cope
Mapa2

Quadro Ili
ºlo do total
de quilos

Grupos de Caça por
Zona Ecológica

69

ºlo de caça
morta
Rio Vaupes

Caça que voa (hihnit wa)
Caça que se pendura pelo braço
(mtJhtJ wa)
Caça de solo (bak mun)
Caça de subsolo (nun nun)
Caça de rio (mt1h aka)
Enguias de alagados
(nyt1wun'wa )
Peixes de rio (mt1h-kehwa)

6,4°10

35°10

5,8°10
66,5°/o
3,9°10
4,2°10

20°10
34°10
6°10
5°10
100°10

5,2°/o
8,0°/o
100°10

•

Notsara
Bara'tore•

CanoMaku

e Tstti du

ParantJ.

RioPapuri

Este quadro mostra a proporção da sua produção total de caça e pesca tirada de cada zona ecológica; há ao todo sete zonas ou camadas ecológicas. A terceira coluna, à direita, mostra a proporção percentual da caça tirada das cinco primeiras camadas à exceção de enguias e peixe. Onde a caça de solo dá a maior
proporção do peso total da caça e do peixe produzidos, a caça de árvore (que voa
e que-se-pendura-pelo-braço) com zarabatana fornece uma grande proporção da
matança de animais de caça.

Quadro IV

Área

Bara 'tore
Nt1'tsara
Hibi la udn
Tst1i du
Com índios
do Ajo
TOTAIS

ºlo do total

Homens/
dia

homens/dia

2.261
270
176
67

78,3°10
9,4o/o
6, 1°lo
2,3°10

112

3,9°10

2.886
homens/dia

quilos

Produtividade
em quilos por
homem/dia

1.537
849
436
151

51, 7°10
28,6°10
14, 7°10
5, 1°10

0,7
3, 1
2,5
2,2

o

O,OOlo

o.o

Quilos

2.973kg

ºlo do total

Só sete caçadores conseguiram alguma caça, apesar de todos os 13 captu. e, com uma un1ca
- . exceçao,
- enguias.
.
rarem peixe,
Dois destes homens, Ht1w e Nat, mataram um total de animais de caça que
juntos dão mais da metade do total de animais mortos por todos os caçadores.
Quase 700 quilos ou um quarto do total da caça são os 17 caititus e uma anta,
mortos por Nat.
Tanto Ht1w como Nat são homens maduros, com filhos adultos e adolescentes. Cada um tem 25 a 30 anos de experiência de caça.
Dos seis homens que caçaram pouco ou nada, dois são rapazes que só vão
à caça em companhia do pai. Três outros, Bendi, Sibi e Buwa são Ubde que cresceram sem pai e passaram grande parte da sua vida na Missão Católica de Pííacuara. Um deles, Buwa, manqueja de uma perna ressecada, resultado da brutalidade de um branco num seringai, alguns anos atrás. O último dos seis que caçou
pouco é um velho, Tsui, o irmão mais velho de Ht1w. Apesar de ter sido um bom
caçador no passado, agora sua vista falha o restringe à pesca. No período de observação ele pegou a maior quantidade de peixe, no total mais de 70 quilos.
Um dos caçadores, Daus, nunca faz ou usa zarabatana ou arcos e flechas.
Caça com seus cães e um porrete ou lança. Freqüentemente mata e come com
sua família animais como o grande tamanduá, que não é considerado como caça
(aka) pelos outros caçadores. Não oferece a carne destes monstros aos outros
caçadores.
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Entre os jovens, os que são filhos mais velhos de um caçador ativo caçam
bem; por exemplo, Ewa, filho de Ht1w e Bt1 filho de Nat. Os três irmãos, Vivi, Daus
e Hita, filhos do velho Tsui, são todos caçadores competentes, apesar de nenhum
deles se aventurar em longas viagens de caça sozinhos.
O Quadro IV alista as cinco principais âreas nas quais os Bara Makú operaram durante o período de observação. O número de homens/dia passado em cada
área estâ colocado na primeira coluna; a proporção percentual do total de homens/dia está localizada por área na segunda coluna. A terceira coluna dá o total
em quilos de caça e peixe que os Makú caçaram em cada ârea e a quarta dâ o
percentual da produtividade total de cada área. Finalmente, a quinta coluna associa
as colunas dois e quatro e expressa a produtividade dos Makú em cada área em
termos de quilos por homem/dia.
A floresta em volta de Bara'tore, a aldeia ou aldeamento de base, onde os
Makú passam grande parte do ano, tem uma produção de O, 7 quilos por ho·
mem/dia. Isto é tanto .uma expressão dos recursos natur~is da mata em volta de
Bara'tore como do nível de interesse dos Makú na caça e na pesca lá. Contudo,
apesar de os Makú não explorarem a totalidade dos recursos como cultivo, frutos
da mata e coleta de alimentos, na caça eles não perdem nenhuma oportunidade. A
intensidade da sua caça é diretamente variâvel com o potencial de caça da mata
em que se encontram. A carne não é somente urna comiqa para os Ma~ár, mas
também um meio de troca de grande poder aquisitivo.
Assim, na área de caça favorita de Nu'tsara, a produtividade é de 3, 1 quilos
por homem/dia, quase cinco vezes mais do que em Bara'tore. Duas outras áreas
de caça, ao norte e ao sul de Bara'tore, têm números comparáveis de produtividade de 2,5 quilos por homem/dia em Hib la udn e de 2,2 quilos por homem/dia .em
Tsui du.
Os Bara Makú dos tributârios leste do Macu-paraná dão somente 3,g<>/o da
sua produção total em homens/dia aos índios do rio Desano e Guanano sob a
forma de trabalho. Contudo, do total dos 2.973 quilos de carne produzidos durante
o período de observação, 1.192 quilos ou 40,1°/o foram dados aos índios do rio.

os Makú os supriam de zarabatanas e veneno de caça. Os índios do Rio também
usam os Makú como carregadores e batedores nas suas viagens e, freqüentemente, fazem
os Makú ajudarem na roça e na preparação da farinha de mandioca.
,
Dos lndios do Rio, os Makú recebem mandioca sob a forma de beiju ou farinha e também pimenta e tabaco. Também obtêm algumas coisas de segunda mão
como facas, tigelas, redes, anzóis e linha, roupas e sal, desde que os Índios do
Rio têm acesso relativamente maior aos bens de troca dos homens brancos na
maior parte das áreas.
Ambas as partes reconhecem o relacionamento dos Makú com os Índios do
Rio por uma categoria verbal anan que poderia ser traduzida por servo. Tradicionalmente, cada Makú pertence ao filho do Índio do Rio a quem pertencia seu pai,
mas na prática atual isto raramente acontece. Usualmente, um Makú tem relações
mais ou menos permanentes com um certo Índio do Rio e o mito de relacionamento
hereditário
conforma-se a isto. Os Makú, freqüentemente, têm transações com ou,
tros lndios do Rio, que não seus patrões hereditários. Par1 os Makú estes outros
relacionamentos são sempre meios de explorar outros Índios do Rio enquanto
evitam ,pagamento a qualquer um em particular - um Makú pode ter relações com
vários lndios do Rio diferentes, às vezes largamente distribuídos em diferentes
negócio por suas
rios, e concentra suas rE!lações com quem lhe fizer o melhor
,
promessas de carne e serviços. Embora as dívidas com os lndios do Rio possam
ficar sem ser pagas por algum tempo, os Makú as reconhecem ao atribuir seus
•
mortos à feitiçaria dos lndios do Rio descontentes.
O Índio do Rio diz ao seu servo Makú que faça algum serviço; quando pede
carne, equipa seu Makú com farinha de mandioca, tabaco e pimenta para seu uso,
'
,
enquanto estará na mata. As vezes, um lndio do Rio empresta ao Makú uma arma
e munição. Apesar de os Makú falarem da época dos seus avós quando viviam na
mata sem nenhum cultivo, e apesar de serem ainda capazes de descrever várias
fontes de alimento que substituem mandioca cultivada, hoje, quando estão na mata
e a farinha de mandioca se acaba, dizem que não têm comida. Mesmo que tenham
jraus de moquear cheios de carne e muitos frutos da mata, é sempre necessário
ou conseguir mais farinha de mandioca dos Índios do Rio mais próximos em troca
de carne, ou voltar depressa para seus próprios aldeamentos e roças. Neste aspecto, não é possível estabelecer nenhum padrão
claro de dependência econômi,
ca na situação de hoje em dia. Só uns poucos lndios do Rio têm Makú e os que
não
têm conseguem efetuar por si mesmos os serviços que os Maká fazem. Os
,
fndios do Rio, sem Makú, ou fazem sua própria caça ou dependem mais,do peixe
como fonte de proteína. Por outro lado, todos os Makú têm relações com lndios do
Rio e, para muitos Makú, os Índios do Rio são a única fonte de bens de troca e alguns produtos cultivados como tabaco e pimenta, indispensâveis aos Makú.
Os Makú, freqüentemente, falam de uma época em que não cultivavam
mandioca e viviam "como porcos selvagens na mata", alternando períodos de tra-
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PARTE4
TROCA ENTRE OS MAKÚ E OS ÍNDIOS DO RIO

Ao nível da troca material, fica bem claro que os Makú suprem os indios do
Rio com produtos da floresta. Ambos os lados vêem o produto de troca mais importante e típico dos Makú como a carne moqueada; mas os Makú também trazem
outras coisas encontradas apenas na floresta, como frutos silvestres, folhas de
palmeira para fazer tetos, resinas de árvores,
juncos para flautas, cestas tecidas
,
de cipó pelas mulheres Makú e, antes de os lndios do Rio adquirirem espingardas,
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balho e negociações com os índios do Rio em vârios rios diferentes. Alguns ,Índios
do Rio, que hoje não têm nenhum Makú, dizem tê-los tido mas que os Maku. er~m
um entrave, sempre pedindo coisas, então mandaram-nos embora. Tanto os lndios
do Rio como os Makú dizem que os Makú hoje têm conhecimentos de agricul}ur~ e
construção de casas, de música, dança, xamanismo e ritual só porq~e o~ l~d1os
do Rio lhes ensinaram estas coisas. Ao partilhar esta visão da sua 1nfenondade
cultural com relação ao povo do rio, os Makú mostram um espírito
submiss~o
que também caracteriza seu comporta~nto real na presença de lndios do ~10.
Quando um Makú é requisitado por um lndio do Rio ou este vem vê-lo, ele ftc~
muito acanhado. o contato é formalizado e um longo ritual de trocas de cumprimentos precede o negócio a tratar. O Makú fica pouco à vontade, olha par~ o
chão, e responde sempre com embaraço. Toda a conversa é feita na língua do lndio do Rio, e se outros Makú estiverem presentes e chegarem a conversar, faze~
no aos cochichos. Todos os adultos Makú falam uma ou mais das línguas dos lndios do Rio, mas nenhum Índio do Rio fala a língua Makú - consideram-na ~idícula.
se 0 índio do Rio vem à casa do Makú e vê carne defumada que quer, simplesmente leva-a. Um Makú nunca recusa nestes casos, teme que o Índio do Rio faça
feitiçaria contra ele se o fizer. Concorda com tudo que o Índio do Rio diz e pede
dele.
A opinião dos Índios do Rio sobre os Makú é que não são humanos. Tudo o
que é deles - seu hâbitat, seu comportamento, seus casamentos, freqüentemente
incestuosos, e sua ignorância sobre o ritual - indica sua natureza não-humana e
quaisquer atributos humanos que possam demonstrar são o resultado do que
aprenderam com (ndios do Rio. São preguiçosos e irresponsâveis e roubam das
roças. Quando bebem caxiri, são barulhentos e briguentos. Nunca mantêm a palavra. Não cultivam sufici~nte mandioca e é sua a culpa se passam fome. Mas, por
outro lado, não comem senão carne, caçam 110 escuro e andam sem trilhas. Os
índios do Rio freqüentemente observam que os Makú são como bichos da mata. A
palavra que os Índios do Rio usam para se referir aos Makú é "monstros", animais
predatórios e não-comestíveis, em oposição aos animais de caça.
Apesar de Koch-Grunberg (1906) relatar que os Makú eram • c~m freq~ência,
acusados de feitiçaria e castigados sempre que a morte de um lnd10 do Rio lhes
fosse atribuída, nunca pude concluir que os Desano ou os Cubeo creditavam aos
Makú com quem trabalhei poderes especiais de feitiçaria Por outro lado, alguns
lndios do Rio chamavam xamãs Makú para fazerem rituais de cura. Mas isto poderia ter sido causado pela escassez de xamãs praticantes entre os Índios do Rio
depois do impacto dos esforços dos missionários para esmagar a religião indígena
e eliminar o xamanismo. Os Makú, por causa do seu isolamento geográfico e social, escaparam ao impacto direto da influência missionária e se tornaram um reservatório de muitos traços da cultura indígena que os Índios do Rio, que se consideram ..civilizados", abandonaram.

Se bem que os, Makú hoje, às vezes, pensem como se tivessem o mesmo
estilo de vida que os lndios do Rio, estão bem conscientes das diferenças ocupacionais que tradicionalmente os mantêm separados dos Índios do Rio e dos status
social e ritual que detêm com relação a eles. Isto fica claro na seguinte estória em
que os Makú descrevem a origem do relacionamento:
Quando ldn Kamni criou gente, os Makú eram os chefes, os irmãos mais
velhos. Abaixo deles vinham os Índios do Rio, os irmãos mais moços. ldn Kamni
veio e ofereceu um ornamento de dança ritual de conchas de caramujos ao irmão
mais velho. O irmão mais velho estava segurando sua zarabatana e seu estojo de
setas. O irmão mais velho não quis deixá-los e não pegou o ornamento ritual. fdn
Kamni ofereceu o ornamento ao irmão mais moço que o aceitou. ldn Kamni então
revirou a língua do irmão mais velho e o fez falar outra língua, e lhe disse que ele
passaria a ser Makú e viveria na mata e que o irmão mais moço, o Índio do Aio,
possuiria os Makú como servos.
A zarabatana é característica dos Makú em toda a região e é o artefato de
caça mais tfpico, pois é usada exclusivamente para matar caça arbórea - macacos e pássaros - que são os mais abundantes da mata. O ornamento de conchas
que o Makú recusou e que, o Índio do Aio aceitou é uma parte básica e essencial
dos objetos rituais que os lndios do Rio usam em danças e ritos. Está carregado
de poder ritual, não devendo ser tocado por crianças, mulheres ou pessoas doentes. Por outro lado, uma pessoa que tenha usado ornamentos rituais e tomado
parte em ritos não deve ter nenhum contato com sangue ou carne de animais de
caça. Os Makú, tradicionalmente, não têm ornamentos rituais.
Outra estória Makú conta como eles aprenderam a cantar e a dançar e re•
ceberam penas de dança emprestadas dos lndios do Rio, quando, pela primeira
vez, foram chamados a trazer-lhes carne para uma dança.
De modo semelhante, o xamanismo não é muito desenvolvido entre os Makú. Eles têm uma categoria muito elástica de xamãs, que num extremo inclui qualquer pessoa que tenha tomado rapé narcótico algumas vezes e conheça os processos mecânicos de
alguns rituais de cura. No outro extremo, os Makú conside,
ram xamãs certos lndios do Rio que têm grande reputação em xamanismo.
Os
,
dois xamãs Makú, que conheci, tinham aprendido muita coisa dos xamãs lndios do
Rio, e atribuíam aos seus mestres poderes muito maiores do que os seus próprios.
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CONCLUSÃO

Os Makú têm sido citados em generalizações relativas ao desenvolvimento
dos índios sul-americanos. São tipicamente considerados remanescentes de uma
raça aborígene muito primitiva de caçadores e coletores nômades que foram escravizados ou assimilados pelas raças de invasores agricultores (ver Koch-Grun:.
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berg, 1906, pp. 87/88; Lowie, 1948, pp. 5, 6, 32; Steward e Faron, 1959, pp. 103,
433, 434; e Nimuendaju, 1954/5, p. 164).
Para concluir este capftulo, far~i um breve comentário desta generalização.
primeiro, os Makú são classificados como "caçadores e cothedores". Isto
não estã claramente baseado em qualquer observação direta .quantitativa das atividades d~ subsistência dos Makú. Deve-se, mais r>rovavelmente, ao modo comq
as duas atividades "caça" e "colheita" são, de certo modo, associadas na mente
ocidental como características de subsistência dos povos nômades de pouco .cultivo. De fato, parece que a "colheita"· tem um papel mais importante na sub'sistên.
'
eia ·dos cultiv~dores Tukâno sedentários. Os Makú seriam mais ~xatamente caracterjzados como ''caçadores profissiolilais"; a carne, de peixe e (ie ~aça, é o único alimento que os Makú jamais produzem em quantidade é a usàm érn trQca de
mandioca, tabaco - outros itens cultivados de que dependem. 1
Em .segundo lugar, enquanto é discutfvel se ou não os .Makú deveriam ser
·designaaos conio nômades ou seminômades, é certo qoe os Makú são muito mó. veis em comparação com os Índios do Rio sedentários. Os Bara Makú dos tributários do Macu-paraná ficavam somente alguns anos· - às vezes m.eses - ern cada
'
'
aldeamento.
. A partir do aldeam.ento, .os homens faziam viagens d.e caça e de troca sozinhos ou com suas famílias, que, ao todO, pettaziam até' seis meses em cada ano.
P:»or outro lado, poder-ser-ia dizer que este nom~dismo é de 'tipo cif'lcutar, ppis os
. .
Bara Makú voltavam sucessivamente aos campos de caça e aos pareeiros de troca, Desano e Guanano, visitados ern anos ante'riores. Estas mudanças periódi.cas de aldeamento e as 'frequentes viagens de caça de troca ocorriam dehtro de
um território muito grande~ porém finito.
,
·
Goldman (1963, p. 101) registrou que o clã Babukiwil dos Cubeo havia sido
assimílado1dos Mak(J e etn Cano Cucura observei alguns.Maká que pareciam falar
só Cubea, rpas que eram considérados Makú por todos os seus vizinhos. Neste
.último caso, o proces$o de assimilação não havia ctiegado ao intercasam·ento entre Makú e Cubeo; uma vez que haja trocas de casamento, os Cubeo podem 'preferir esquecer a ancestralidade dos seus afins• .Em contraste, na região do Macuparaná, os Ma~ú alimentaram sua independência social e polftica dos Desano: a
àssimilação parecia longínqua.
'
Koch-G runberg ( 1906), McGovern,( 1927) e Nimuendaju (1950) .dizem que os
Makú foram escravos dos Tukâno .mas exemplificam com poucos caso$ que indiquem o grau desta escravidão. Observei casos de "escravidão por dfvjda" exercida ~los seringueiros Tukâno sobre seus batedores Makô, mas o mesmo acontecia
com os batedores Tukâno. Como registrei (ver p. 28), os Makú"nesta situação
exerciam freqüentemente a sua habilidade única de desaparecer na floresta.
'I

'

'
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CAPÍTULO li
A ORGANIZAÇÃO SOCIAL BARA ,_,AKÚ
INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é fazer um relato da organização social Makú. A
questão de por onde começar é difícil; há muitos aspectos a serem descritos e cada um depende, de certo modo, dos outros.
Em particular, há uma conceitualização ideal que os Makú descrevem explicitamente ao ,falarem do seu sistema de parentesco, regras de casamento e sistema de clãs. E um modelo ideal ,da sociedade humana (indígena) partilhada por todos os grupos, Tukâno e outros lndios do Rio, da área.
Mas o comportamento observável dos Makú na formação e interação dos
seus agrupamentos sociais não pode ser satisfatoriamente descrito apenas em
termos desta conceitualização: agrupamentos sociais significativos, grupos locais
e regionais que freqüentemente cruzam a organização dos Makú pelo sistema de
clãs. Estes agrupamentos também têm reconhecimento explícito nas categorias
verbais e formam um modelo diferente do modelo ideal.
O capítulo está dividido em três partes. Na primeira parte, estão descritas a
distribuição, a composição e a interação dos grupos domésticos e dos grupos locais das regiões. Na segunda parte, examinamos o sistema de parentesco, as regras de casamento e o sistema de clãs. A terceira parte drscute o relacionamento
entre as duas primaras partes e explora alguns aspectos comparativos da estrutura da sociedade dos Índios do Rio e também algumas das implicações da organizaçao social dos Makú em seu status peculiar com relação aos Tukàno.
Antes de começar um relato dos grupos regionais, grupos locais e grupos
domésticos, faz-se necessária uma breve explicação de alguns traços que são
desenvolvidos na parte li. Os Makú estão organizados num sistema de grupos de
descendência patriiinear, ou clãs, cada um tendo um nome. Usualmente, os
membros não podem demonstrar sua ascendência agnâtica comum, exceto nos
clãs menores; a memória genealógica não vai além de duas gerações atrás.
Quaisquer dois clãs são aparentados um com o outro como agnatos (siblings), caso em que mantêm um relacionamento desigual de mais velho e mais jovem para
com o outro, ou ainda como afins - praticam troca recíproca de mulheres. O sistema de parentesco é dravidiano nos seus traços essenciais; qualquer pessoa
deveria casar-se apenas com um primo cruzado bilateral, real ou classificatório, o
que significa um membro de um clã aparentado afim, que é da mesma geração.
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PARTE 1

Certos traços da composição e das condições culturais de cada uma das
três regiões estão resumidos abaixo:

•

Grupos locais, domésticos e regionais

V
f) M~
li,-w-~h ..

Os agrupamentos sociais Makú, baseados na descendência unilinear, como
os clãs patrilineares e as unidades exogâmicas maiores em que estes clãs estão
hierarquicamente organizados, estão cortados e dispersos entre os grupos regionais e residenciais que os Makú formam na realidade. Para discutir a interação social dos Makú, faz-se necessário introduzir três grupos consecutivamente inclusivos - grupos regionais, grupos locais e grupos domésticos. Estes agrupamentos
correspondem às categorias verbalizadas que são comumente usadas pelos Makú.
Os Bara Makú distinguem um grupo doméstico dos outros por referência a
um homem mais velho ou central, que é membro daquele grupo, acrescentando um
sufixo pluralizante ao seu nome. Um grupo local, mesmo se incluir dois ou mais
grupos domésticos, pode ser chamado da mesma maneira, com referência a um
homem mais velho ou central. Este é usualmente o caso quando um grupo que inclui vários familiares está caçando ou viajando junto. Se não, um grupo local é comumente indicado por referência ao riacho onde está localizado ou, para distinguir entre dois grupos locais que vivem no mesmo riacho, pelo nome do lugar
onde estão. Em qualquer caso, o sufixo muna, que significa "povo de", é ligado ao
nome do local ou do riacho. Distinguem-se os grupos regionais por meio do mesmo
sufixo, mas a referência ou é feita ao principal riacho ou rio para onde fluem ou ainda a referência é feita com relação ao rio em que vivem os patrões Tukâno do
agrupamento regional Makú. Todavia, para grupos regionais,. vou tor;nar um esquema de referência um pouco mais amplo, baseado em indicadores de independência e autonomia social e cultural como distância espacial, tendência para endogamia e variação lingüística.

Grupos Regionais

íodo 1969-1970, os Bara Makú estavam distribuídos em três
r---:.,,,.egiões (ver Mapa 3). eu número ultrapassava os 200 e provavelmente não che/.."A.. • ~ ; 'gava a 250.
ão é possível dar um número exato dos Bara Makú por duas razões.
Primeiro: os próprios Bara Makú não tinham certeza da existência e da localização
J
de alguns dos seus clãs; alguns acreditam que bem a leste do rio Querari e na desembocadura do rio Aiari, no Brasil, possam haver outros Bara. Segundo: de cada
uma das três regiões, alguns homens foram embora ou foram levados para trabalhar nos seringais do alto Vaupes. Alguns, que saíram há muitos anos e não voltaram, são dados como mortos; outros, que se foram mais recentemente, ainda 'são
esperados por seus parentes.
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Região A: Os tributários do leste e um tributário oeste do Macu-paraná, que
por sua vez é tributário do rio Papuri. Aqui havia aQ.!odo 84 Makú vive9-d&em..sei~,,
grupos locaís. Dezesseis indiví~uos. era~Q;;conhecidos do~~~a.r~ ~-~kú _ ~'À
~a s ua própria língua co~erasiw~do o resto era dos ~ ~lãs H~-~:_; • ~..(2t;1 ere W€L
1

A maior parte dos ''patrões" dos Makú desta região ~ão Desan0 que moram
no riacho principal do Macu-paranâ e na Missão CatóJica de Teresita, no rio Papuri.Contudo, alguns Makú têm "patrões" Pira-Tapuyo no setor mais baixo do Macuparaná e "patrões" Guanano no rio Vaupes, ao norte. Todos os Makú adultos falam
Guanano, Pira-Tapuyo e Desano como línguas secundárias.
1

Nesta região, a influência da aculturação branca veio principalmente dos
missionários católicos que ocuparam algumas áreas no rio Papuri desde 1914., A
influência destes missionários alcançou os Makú de modo indireto através dos lndios do Rio, estes também, nos últimos anos, têm levado os Makú para trabalhar
para eles nos seringais.
Dos três grupos regionais de Bara Makú, os da região do Macu-paraná eram
os mais "tradicionais" em 1968. Caçavam com zarabatanas, arco e flecha, faziam
freqüentes viagens êle caça que duravam, às vezes, semanas ou meses. Mudavam freqüentemente de localização e não construíam casas permanentes ou elaboradas de paredes de barro. Tinham relativamente poucas mercadorias e o acesso a eles se dava, ptincipafmente, através de trocas com seus ..patrões" Tukâno,
com q~em mantinham relacionamento ativo. O cultivo da mandioca nem sempre
era suficiente para as suas necessidades.

Região B: Os riachos das cabeceiras do Cano Wacara e Cano Churubi, tributários do rio Querari e riachos das cabeceiras do Cano Paca, um tributário do rio
Vaupes.
Nas cabeceiras do Caíio Wacara, viviam 34 Makú em três grupos locais.
Incluíam membros dos clãs Gt1'we, Dt1ilibmwe, Yariwe, Yere'wa e tl'we. À
exceção dos dois membros sobreviventes do clã tl'we, que tinham vindo do Cano.
Paca, todos os Makú de Cano Wacara tinham Cubeo como sua língua secundária
e relacionamentos ocasionais de troca com os Cubeo, que viviam no rio Vaupes,
ao sul, e também com outros Cubeo do rio Querari ao norte. Os dois missionários
protestantes norte-americanos do Summer lnstitute ot Linguistics estão morando e
trabalhando com o grupo local em Wacara desde 1966. Têm um campo de pouso
que lhes permite receber aviões de mercadorias com que pagam aos séus informantes. Pelos padrões Makú, e mesmo pelos padrões dos Índios do Rio aculturados, os Makú de Cano Wacara são muito prósperos. Não só têm bastante merca-
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dorias - espingardas, rádios-transístores, roupas etc. - mas também têm cultives
consideráveis e variados. Construíram casas bem permanentes e, pelo que eles
mesmos dizem, raramente saem em viagens de caça prolongadas.
Nas cabeceiras do Cano Paca, viviam 1O Makú em dois grupos locais. Eram
predominantemente do clã Yere'wa e tinham o Guanano como língua secundária.
11
Alguns deles viveram ocasionalmente e trabalharam com seus "patrões Guanano
do rio Vaupes mas, segundo eles, não faziam viagens de caça prolongadas.
Para o norte, no Cano Churubi, um tributário leste do rio Querari, estão cerca
de 20 Makú que vivem num único grupo local. Não pude visitar este grupo, e os
Makú dos Canos Wacara e Paca disseram que apenas haviam ouvido falar neste
grupo. Pensa-se que eles são dos clãs +oítstJwa e Yere 'wa e que têm o Cubeo
como língua secundária.
Região C: Os rios das cabeceiras dos Canos Carguero e Cucura.
No rio superior do Cano Carguero havia um único grupo local de Makú que
chegava a 21 pessoas. Viviam numa só casa e eram dos clãs Hwew-wa e Yere 'wa. Falavam Siriano e Desano como línguas secundárias e, com freqüência,
negociavam e trabalhavam com os Desano que moram em Caiio Abiyu.
Na parte superior do Cano Cucura havia 28 Makú vivendo em três grupos
locais. Eles afirmavam ser Cubeo e não pareciam entender a língua Bara. De modo
semelhante, outro grupo local de 20 indivíduos que vivia mais rio abaixo afirmava
ser Guanano. Porém, tanto os seus vizinhos Cubeo quanto Guanano e também os
Makú de Cano Carguero concordavam que as pessoas do Cano Cucura eram de
fato Bara Makú. Todos os Makú da Região C estavam muito perto de Mitú, a c'apital administrativa do Vaupes e também o centro de trocas comerciais, a indústria
da borracha e a missão católica. A maioria dos Makú havia estado trabalhando na
seringa, mas para os Tukâno, não exploradores brancos. Apesar de nenhum deles
falar mais do que algumas palavras de espanhol, todos tinham estado em contato
com várias formas de influência aculturativa branca por mais de cinqüenta anos.
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Estes três grupos regionais de Bara Makú viviam em considerável isolamento e independência um do outro. Primeiro, as populações Makú destas três regiões estão espacialmente separadas e distantes umas das outras. A distância
entre os grupos locais dos tributários leste do Macu-paraná e os grupos locais de
Cario Cargueiro ou Cario Wacara é provavelmente mais de 100 km em linha reta e
leva cinco ou seis dias para viajar a pé através da floresta. Entre os grupos locais
dos Carios Wacara e Paca e os de Cano Carguero e os tributários do Macu-paraná
corre o rio Vaupes que, mesmo na estação seca, apresenta um obstáculo grande
para gente sem canoas. Os Makú, que viajam a pé, devem roubar uma canoa ou
pagar a um índio Tukâno com alguma caça, para ser atravessado.

,

Conseqüentemente, não é de surpreender que haja pouco contato entre os
Makú das diferentes regiões, e por vezes nenhum. Os Makú das regiões A e e
nunca tiveram nenhum contato com os outros e só se conheciam por tradição e
por ouvir dizer. Entre as regiões C e B, os contatos eram muito raros. Uma indicação da separação social e cultural dos agrupamentos regionais é que, enquanto
todos os três grupos falavam dialetos mutuamente inteligíveis na mesma língua,
Bara, diferiam consideravelmente nas expressões e no sotaque. De modo semelhante, os Makú de cada região variavam consideravelmente na intensidade e na
natureza das influências
aculturativas que haviam recebido, tanto dos seus "pa,
trões" e vizinhos fndios do Rio como também dos vários grupos brancos - missionários católicos e protestantes, seringalistas e comerciantes.
Um fator de peso que contribuiu para o isolamento e independência de cada
grupo regional dos Makú é a endogamia regional. Dentro de cada região há dois
clãs ou grupos de descendências patrilinear aparentados por afinidades; os membros masculinos de cada grupo se casam com mulheres do outro grupo e lhes dão
irmãs em troca. A maior parte dos homens pode encontrar esposas dentro da região e somente alguns se casam com mulheres de outras regiões.
Dos 16 homens que viviam na região do Macu-paraná que eram ou haviam
sido casados, 12 se tinham casado com mulheres da mesma região. Dois homens
em Bara'tore, H52 e H54, tinham esposas Barasiwa vindas do rio Papuri. A esposa
de H52, b1 O, trouxe consigo um irmão, 89, que se casou com a irmã do seu marido, h53. Seu irmão mais jovem, 812, mais tarde trouxe uma esposa de um outro
grupo Barasiwa ao sul do rio Papuri, no Brasil. Um homem, H21, tinha encontrado
uma esposa no grupo local em Wacara e havia vivido alguns anos lá antes de vir
morar em Hibila.
Apesar de haver traços distintivos dos grupos regionais como: dialetos, línguas de patrões e outros traços culturais e também uma marcada tendência para a
endogamia regional, o grupo regional não é de modo nenhum uma unidade política
e social limitada. Existem ligações agnáticas e de afinidade entre membros dos
grupos locais nas diferentes regiões e são esses laços que, algumas vezes, são
explorados quando hã disputas e fissão dentro de um grupo local ou quando não
há mulheres casáveis na região.
Dependendo das relações políticas entre os grupos locais dentro de uma região, estes podem ou não se encontrar de vez em quando. Na região do Macu-paraná havia festas, a que vinham todos os grupos locais da região, dadas ou pelos
Makú de um grupo local específico ou ainda em ocasiões cerimoniais pelos Desano do Macu-paraná, que pediam a todos os Makú da região que trouxessem carne
ou frutos da mata. Quando, como em Cano Wacara, hã rixas entre os grupos locais, eles podem evitar de se ver totalmente.
Antes de prosseguir a discussão sobre a composição dos grupos locais e
as relações entre os grupos locais dentro das regiões, é necessário dizer algo so-
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bre os grupos domésticos e o comportamento residencial dos indivíduos dentro do
contexto dos grupos domésticos e dos grupos locais.

ção entre os homens e as mulheres. As mulheres produzem comidas e bebidas de
mandioca, enquanto os homens trazem carne e peixe e constroem casas e abrigos. Os homens de um grupo doméstico derrubam, capinam e queimam roças para o cultivo da mandioca, que são então plantadas, cuidadas e colhidas pelas mulheres. O homem é ajudado pelos filhos adultos solteiros e a mulher pelas filhas.
Os homens dão a carne e o peixe às mulheres quando se destinam ao consumo
do grupo doméstico e local; as mulheres queimam, visceram e cozinham a caça e
a preparam para comer com o beiju que fazem. O homem prepara a carne quando
•
pretende levá-la aos lndios do Rio, faz uma grelha e colhe ele mesmo a lenha.
Exceto em ocasiões form~is, quando todos os homens de um grl!po local,
incluindo vãrias famftias, comem juntos, as refeições são feitas pelos membros,de
cada grupo doméstico juntos e independentemente de outros grupos domésticos.
Mas, com muita freqüência, os homens de um grupo doméstico têm suficiente carne ou peixe para distribuir porções a todos os outros membros do grupo local.
Manda-se que as crianças pequenas dêem sua parte a outras pessoas, de modo
que, enquanto os membros de um grupo doméstico estejam comendo juntos a sua
refeição, todas as pessoas do grupo local estejam comendo uma porção da refeição independente e individualmente. Assim, cada membro de um grupo local recebe uma parte da refeição de cada grupo doméstico, e em dias em que os homens
de cada grupo de doméstico tiveram sucesso na caça e na pesca, qualquer pessoa terá tantas refeições quantos são os grupos domésticos no grupo local.
Os grupos domésticos não são apenas unidades independentes de produção, consumo e distribuição de alimentos, mas demonstram também autonomia do
grupo local (em casos em que um grupo local consiste de vários grupos domésticos) ao fazerem viagens independentes na floresta para caçar e coletar e também
nas suas negociações com os Tukâno do rio, quando um único grupo doméstico
vai como um todo efetuar o trabalho requerido na casa e na roça de um Índio do
Rio.
O menor número possível de pessoas num grupo doméstico é dois: um homem e uma mulher. Um grupo doméstico, o de H20, inclufa nove pessoas. Mas
o ta anho médio de um grupo doméstio é de cinco indivíduos. Os únicos meios pelos quais um grupo doméstico ganha ou perde membros são: o nascimento, adoção, hospitalidade temporária ou prolongada de um visitante, morte ou divórcio de
parentes. O casamento sempre requer que os recém-casados deixem seus respectivos grupos domésticos e estabeleçam o seu próprio. Além do casamento,
outros modos de reduzir-se o grupo doméstico são a morte ou o divórcio de um
dos seus membros.
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O Grupo Doméstico

O grupo doméstico é a unidade básica social e doméstica; é também uma
,
unidade básica de produção e consumo de comida. Os etnógrafos da tribo dos lndios do Rio chamaram agrupamentos semelhantes de pessoas pelo termo household; tradicionalmente, estes agrupamentos de pessoas ocupavam compartimentos separados de uma casa comum ou maloca dividida por partições. Com relação
aos Makú, indico este grupo por referência ao doméstico em volta do qual se encontrem, um traço que permanece constante quer o grupo esteja sozinho ou sejam
muitos, numa casa ou acampados na mata.
Os membros do grupo doméstico dormem, cozinham e comem em volta de
uma só fogueira. Na casa, se aquecem de manhãzinha antes do amanhecer, sentam-se e batem papo à noite. Além de cozinhar comida e produzir calor, a casa é
usada para defumar carne, secar tabaco, ferver veneno e quaisquer manufaturas
que requeiram calor. Usualmente são as mulheres que apanham lenha e é seu dever manter o fogo aceso durante a noite.
O grupo doméstico é, usualmente - mas não sempre-, constituído a partir
de um casal casado. Pode incluir irmãos ou irmãs solteiros e parentes viúvos de
qualquer dos cônjuges, assim corno os filhos solteiros do casal. Num caso, o grupo doméstico de H16 (Bara'tore) incluía o marido e os filhos da sua filha morta, por
quase dois anos, até que o filho mais velho da filha morta (Y19) casou-se com a
filha mais velha do seu filho morto (H74) e mudou-se, estabelecendo uma fogueira
separada numa nova casa com seus sogros.
Alguns grupos aomésticos não incluíam um casal casado; um era um homem solteiro (H28) com sua mãe viúva e a filha do seu irmão morto, outro consistia de um homem (YB1 O), sua irmã adulta e seu velho pai.
Todavia, o princípio é que um grupo doméstico seja economicamente autosuficiente e deva incluir um homem e uma mulher adultos, sendo eles usualmente
casados. Nunca dois casais casados partilham a mesma fogueira; quando um filho
ou filha casam, deixam sua fogueira para constituir uma nova com seu cônjuge.
Os membros de um grupo doméstico dormem e descansam em redes armadas em volta do fogo. Um casal e seus filhos menores ficam mais perto do fogo,
enquanto os filhos adultos armam suas redes mais longe. Um sibling solteiro de um
dos cônjuges arma sua rede separado do casal e seus filhos, assim como o faz
um parente afim como o marido da filha morta, que mencionamos acima.
Qualquer que seja a composição de um grupo doméstico - um casal casado, uma família nuclear ou um grupo mais complexo - a integração dos seus
membros é também uma função da divisão complementar do trabalho e da produ-
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Integração dos grupos domésticos nos grup0s locais

No período de 1969-70, os Bara Makú estavam distribuídos em 16 grupos
locais. Destes, apenas cinco consistiam de um único grupo doméstico; os 11 res-
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tantes incluíam dois ou mais grupos domésticos. A composição destes grupos locais maiores e os processos pelos quais cresceram e se desmembraram são discutidos adiante. Aqui estão alguns dos traços gerais de integração social e econômica dos grupos locais maiores.
Uma família nuclear ou um grupo doméstico pode formar uma unidade econômica independente e viver como um grupo local separado, mas no primeiro ano
e nos anos intermediários do casamento (e também na velhice), um casal tem
muito a ganhar vivendo com outros casais. No primeiro ano da vida de casados,
um jovem casal é dependente enquanto estabelece uma roça produtiva. Uma vez
que tenham uma roça e apenas um ou dois filhos pequenos, eles poderiam, por algum tempo, ser independentes. Porém, mais tarde, hâ muitos filhos economicamente dependentes para alimentar e cuidar e tornam-se importantes as vantagens
de viver-se no mesmo lugar que outros grupos domésticos; a caça e as comidas
de mandioca são partilhadas entre as famftias e, durante o dia, quando os adultos
estão fora na floresta ou nas roças, um único adulto - usualmente uma pessoa
velha - precisa ficar para tomar conta das crianças de todas as famílias. Finalmente, apesar de os homens e as mulheres continuarem a ser economicamente
produtivos até uma idade avançada, sua dependência dos filhos e das esposas
dos filhos aumenta muito quando enviúvam.
É no estágio em que um casal tem alguns filhos e filhas com idade suficiente
para dividir as funções domésticas dos pais que uma família nuclear pode facilmente formar um grupo local independente. Dos cinco grupos locais (ver Quadro
VI) que incluem apenas um grupo doméstico, apenas o grupo de V{ubulabm consiste de um jovem casal e seu bebê. Um outro, em Wahpani, consiste de um casal
sem filhos, velho mas economicamente ativo. Dos outros três grupos locais de um
grupo doméstico só em Yadndu, Tseilabm e "Quintino" (no Cano Cucura), todos
incluem mais de uma pessoa economicamentem produtiva de cada sexo.
Os 11 restantes dos 16 grupos locais incluíam, cada um, dois ou mais grupos domésticos. Enquanto cada grupo dornéstico mostra alguma independência e
autonomia em caçadas ou em trabalho para os Tukâno do rio, passando tempo
longe do aldeamento ou aldeia-base em momentos em que dois ou mais grupos
domésticos estão nos aldeamentos dos seus grupos locais, hâ muitos modos de
cooperar e agir juntos.
No decorrer da vida cotidiana, uma mulher casada pode cuidar da sua roça e
da preparação da mandioca na companhia da sua filha casada, irmã casada, a
mulher do seu irmão ou a mulher do irmão do marido, mesmo que estas pertençam
a diferentes grupos domésticos. Em Bara'tore, três mulheres (h53, b10 e a mulher
de B12) haviam estabelecido suas roças uma perto da outra, formando uma única
grande clareira.
Homens de grupos domésticos diversos algumas vezes caçam juntos, apesar de este ser mais o caso em certas formas de caçar e pescar, como pesca de
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QUADRO VI
Região

Grupo
local

Cdrrego

ManinatJre

2
2
6

2
1

4

shetters
5

2
4

Wahpanl
Mamlabm
Tseilabm
Wubulabm

1
1
1
1

1
2
1
1

Tsenneplabm
Ayacucho

1

Bara'tom
Cano
Macu-paraná

Cano
Wacara

B
Cano Paca
Cai'ío
Carguero
c
caoo
Cucura

Cario
Churubi
Totais:

'

Grupo
domástico

1
1
3

Mu'tore

A

Casas

Manatd,u
Yadndu
Hiblla
Wacsra

(Domingo)
(Quintino)
Rio abaixo

3
2
1

População
M
F
4
5
17

8
4
14

12
9
31

13
3

6
4

19
7

4

6

11

2
11.

22

1

1

2

5

5

10

4

3

1

2

7
3

4
3

12

21

8

9
5

2
1
3

5

6

1

3

9

11

11
4
20

1

sem dados
16

Total

13

(20(?))

39

103

94

197
(217)

enguias, envenenamento de peixes e caça ao caititu, que são sazonais ou pouco
freqüentes. Grande parte da atividade econômica rotineira dos homens é efetuada
por um homem só ou dois ou três, mas, nestes casos, é sempre um homem e
seus filhos solteiros ou um homem e seu irmão solteiro, e são membros do mesmo
grupo doméstico.
As crianças de todos os grupos domésticos brincam juntas num só bando, e
os rapazes e moças solteiros tomam banho juntos no rio. Quando o ânimo da comunidade está elevado, qualquer pessoa de qualquer grupo doméstico (porém com
certas qualificações de acordo com sua idade, sexo e relacionamento que serão
discutidos na Parte li) se juntam nas conversas e brincadeiras informais incessantes e triviais que envolvem a vida di~ria. À noite, homens de diferentes grupos
domésticos sentam-se juntos, algumas vezes fora e, outras vezes, na casa do
homem mais velho, para discutir a caça e a floresta, para contar estórias e para
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conversar e discutir os problemas da comunidade, dos seus vizinhos e dos Índios
do Rio.
Em ocasiões formais, tais como festas e recepção de visitantes de outros
grupos locais e de outras regiões, cada um dos grupos domésticos, que compreendem um grupo local, faz uma contribuição, de modo que seja o grupo local como
um todo que esteja agindo· como anfitrião. Quando vem gente de outro lugar para
ficar, as mulheres de cada um dos grupos domésticos traz comida para os visitantes comerem, mesmo que os visitantes tenham vindo para ficar algum tempo.
Nas festas, as mulheres de cada fogueira do grupo local anfitrião servem
caxiri e o oferecem aos hóspedes e também aos outros anfitriões do seu próprio
grupo local.
No início da festa, os membros de cada grupo local permanecem distintos
pelos lugares em que se sentam. Os homens e as mulheres sentam-se separados
em lados opostos da casa onde se dá a festa, mas os homens visitantes sentamse juntos em um grupo e os anfitriões em outro. As mulheres de cada grupo local
também sentam-se separadamente. Freqüentemente, ambos os grupos locais incluem homens aparentados como agnatos e afins e os homens em cada grupo local têm tantos agnatos quanto afins no outro grupo local. Mas não é a distinção
entre agnatos e afins que é enfatizada no relacionamento anfitrião/visitante; é a
distinção entre os dois grupos locais. Tendo-se bebido bastante caxiri e tendo os
jovens começado a tocar flautas, esta distinção física entre grupo local anfitrião e
grupo local visitante se perde e as pessoas de ambos os lugares se sentam e
conversam juntas.
A distribuição igualitária de porções de comida a todos os membros de um
grupo local das refeições de cada um dos grupos domésticos já foi mencionada
Em certas ocasiões formais, incluindo uma refeição matinal antes de uma festa ou
uma caçada comunal de caititu, um homem de um grupo doméstico convida, em
voz aJta, cada homem do grupo local para participar de uma refeição que sua mulher preparou. Depois, sua mulher repetirá os convites a todas as mulheres para
participarem de uma refeição separada.
Além destas refeições formais e informais, quando se oferece e se aceita
comida entre grupos domésticos, a comida permanece sendo propriedade comum
somente dos membros do grupo doméstico. Apesar das pessoas terem liberdade
de usar os instrumentos e implementos de qualquer um na comunidade e só se
preocuparem em perguntar ao proprietário se ele estiver presente, ninguém pede
comida a um membro de outro grupo doméstico e só a comerá se for oferecida
Há, entretanto, duas exceções: os homens continuam a exercer certos direitos
sobre a produtividade das suas irmãs e filhas, mesmo depois que se casam e moram em casas separadas.
Um homem solteiro tem a liberdade de servir-se da mandioca e da tigela de
carne de caça na casa da sua irmã casada sem ter sido verbalmente convidado,

mas não o faz na casa do seu irmão casado. Da mesma maneira, um pai se serve
de comida na casa da sua filha casada, mas não na casa do filho casado.
Esta asserção ocasional de direitos sobre a produtividade de alimento de
uma mulher casada por parte do seu pai e irmãos solteiros, mesmo que sejam de
diferentes grupos domésticos, está estreitamente ligada aos relacionamentos
existentes entre afins "reais" - entre um homem e o marido da irmã e entre um
homem e o marido da sua filha. Como veremos, estes relacionamentos afins desempenham papel importante na composição e no desenvolvimento dos grupos locais.
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A composição dos grupos locais

Dos 11 grupos locais Bara Makú que, em 1969-70, consistiam em dois ou
mais grupos domésticos, apenas dois grupos locais (Mtl'tore e Mamlabm) eram
famílias extensas patrilineares/patrilocais.
Os nove grupos locais restantes eram famnias extensas bilaterais ou bilocais, compostas dos grupos domésticos de homens aparentados como afins - cunhados e genro/sogro - assim como, em alguns casos, as famRias de homens
aparentados como agnatos.
Dois destes grupos locais bilaterais (Hibila e Maninatore) eram simplesmente
os grupos domésticos de um homem e do irmão da sua mulher.
Um terceiro, o de Domingo, em Cano Cucura, era composto dos grupos domésticos de dois homens afins (a irmã de um tinha se casado com o irmão do outro e viviam rio acima em Ayachucho) que tinham se casado com duas irmãs.
Os seis grupos locais bilaterais maiores (Manadtu, Bara'tore, Wacara,
Tsenneplabm, Ayachucho e os grupos de.rio abaixo, em Cucura) incluíam grupos
domésticos ligados numa cadeia de siblings casados de sexo oposto como no
modelo abaixo:

-

=O

Dois destes grupos locais maiores (Bara'tore e Waara) incluíam dois grupos
domésticos ligados pela troca de irmãs entre os homens como no modelo seguinte:

(Em Bara'tore:
(Em Wacara:

B9
YB22

h53
d15

A-Ó

H52
D14

b10)
yb24)
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Dentro do quadro de referência do sistema Bara Makú de categorias de parentesco, pelo qual primos paralelos e membros do mesmo clã e geração são
classificados juntos com siblings, quatro grupos locais (Bara'tore, Manadtu, Wacara e Tsenneplabm) eram compostos de domésticos de dois grupos de homens,
sendo os homens de cada grupo internamente relacionados como irmãos classificatórios ou reais, que haviam trocado suas irmãs reais ou classificatórias.
Com relação a isto, é interessante voltar aos dois casos de grupos locais
com mais de uma família, que eram famílias patrilocais extensas, incluindo somente homens agnaticamente aparentados. Em Mamlabm, dois irmãos (D8 e 09)
se tinham casado com uma mulher e sua filha (d12 e d13) que eram ambas filhas
do próprio pai deles. Em Mti'tore, um homem, H56, tinha-se casado com a filha do
irmão do seu pai, h61, uma moça que não tinha irmãos e com quem ele havia sido
criado. O pai da sua esposa, um viúvo, havia ido embora à procura de outra esposa. Ele viveu junto com o grupo doméstico do seu pai, H18. Ele e o pai da sua mulher não chamavam um ao outro por termos afins nem o seu pai e seus siblings
chamam sua mulher por termos afins. Em nenhum destes casos os homens em
questão criaram quaisquer relacionamentos afins com outros homens através dos
seus casamentos.
Se, por um lado, o~ grupos tocais de Bara Makú, em 1969-70, apresentavam
uma variação considerâvel no tamanho e na composição, em grupos locais compostos de dois ou mais grupos domésticos havia uma tendência marcada para a
composição afim. Os homens viviam com aqueles a quem tinham dado esposas e
de quem as haviam recebido.
Este padrão torna-se mais claro se examinarmos outro agrupamento de
pessoas, que ocorre entre os níveis do grupo local e dos grupos domésticos - o
grupo da casa, as pessoas·que moram na mesma casa ou sob o mesmo teto.
No caso da comunidade de Tsenneplabm, o grupo local e o grupo de casa
eram a mesma coisa - havia quatro grupos domésticos vivendo amontoados numa
pequena casa. Em Wacara, por outro lado, ocorria uma situação exatamente
oposta; cada grupo doméstico vivia numa casa separada, um padrão caracterfstico
•
dos lndios do Rio, deculturados pelos missionários católicos. Os Tukâno, tradicionalmente, moravam em casas compridas ou malocas, que eram construfdas e habitadas por um grupo de siblings masculinos com suas esposas e famílias. Mesmo
no padrão de hoje em dia de uma família nuclear em cada casa, introduzido e reforçado pelos missionários católicos em nome da moralidade e da higiene, os fndios Tukâno continuam a morar em aglomerações de casas habitadas por siblings
masculinos e suas esposas.
Na região do Macu-paraná, os Makú viviam num padrão de agrupamentos
de casas que contrasta agudamente com os padrões dos Índios do Rio. Em Bara 'tore, onde haviam três casas, cada uma habitada por dois grupos domésticos, e
em Manadtu, onde havia duas casas, cada uma habitada por dois grupos do-

mésticos, nenhuma das casas era habitada conjuntamente pelos grupos domésticos de siblings masculinos casados com suas esposas e famílias. À exceção da
casa de H41 em Manadtu, os relacionamentos entre os homens dos diversos grupos domésticos na mesma casa são afins.
H52 compartilhava sua casa em Bara'tore com o grupo doméstico do irmão
da sua esposa, B 12. H16 partilhava a casa do centro em Bara'tore com o grupo
doméstico do marido da sua filha, 89. A terceira casa, na extremidade leste de Bara'tore, era repartida pelo grupo doméstico de Y19 com o grupo doméstico de H54,
o padrasto da sua esposa.
A primeira casa em Manadtu era dividida pelo grupo doméstico de H13 com
o grupo doméstico do irmão da sua mulher, Y8. A segunda casa em Manadtu era
partilhada por H41 com o grupo doméstico dos filhos do primeiro casamento da
sua esposa.
Este padrão de residir com afins, e na região do Macu-paraná de dividir uma
casa com afins mais do que com siblings masculinos, forma parte de um padrão
mais geral de comportamento entre homens afins. Dois outros tipos mais temporârios de agrupamento social e econômico mostraram mais freqüentemente uma
composição afim: grupos de trabalho e grupos de caça.
Apesar de aparentados por afinidade, os homens raramente pediam a ajuda
uns dos outro~ nas atividades domésticas e econômicas dos seus próprios grupos
domésticos, tais como derrubar árvores e limpar as roças, ou em outras tarefas
como a construção e a cobertura das casas, sendo seus afins recrutados para
esse tipo de assistência. Quando HSS construiu a casa central em Bara'tore, não
pediu nem recebeu quatquer ajuda de seus irmãos mais velhos, H52 e H54. Seus
ajudantes foram B 11 e B12, irmãos do marido da sua irmã e da mulher do seu irmão, e Y19, filho da sua irmã.
Similarmente, na composição dos grupos de caça havia uma tendência marcante de incluir-se afins. À exceção das caçadas feitas por grupos domésticos sozinhos, e excluindo uma caçada curta que durou uma semana feita pelos primos
paralelos H52 e H56, todas as outras caçadas na mata, feitas por grupos dos grupos locais em Maninatore, M1:1'tore e Bara'tore, incluíam homens aparentados por
afinidade.
As atitudes convencionais e o comportamento real entre siblings e agnatos
por um lado, e afins do outro, são examinados numa discussão geral das categorias de parentesco e as relações entre eles na Parte 11.
Até agora, temos visto as variações no tamanho e na composição dos grupos locais e notado uma tendência marcante de residir-se com afins; agora podemos considerar o modo como os grupos locais crescem, diminuem, se desfazem e
se mudam de um lugar para outro.
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Um padrão básico de residência pode se estabelecer no desenvolvimento
dos indivfduos nos seus grupos. As crianças moram no grupo doméstico dos seus
pais até que se casam; um corolário disto é que siblings solteiros vivem juntos no
mesmo grupo doméstico. Todavia, como veremos, os filhos casados, com freqüência, continuam a viver no mesmo grupo local dos pais até que estes morram,
e alguns siblings casados continuam a viver no mesmo grupo local do outro depois
da morte dos seus pais.
Por ocasião do casamento, ambos os cônjuges devem deixar seus respectivos grupos domésticos e estabelecer o seu próprio. Vârios fatores determinarão
se este novo grupo doméstico ficará ou não no grupo local do grupo doméstico original da mulher ou do marido.
Os Bara Makú dizem que a residência, por ocasião do casamento, deveria
ser viri-patrilocal; um homem vai à procura de uma esposa e a traz para morar com
ele onde mora seu pai. Entretanto, apesar de este ser o ideal, nem sempre funciona na prática.
Em primeiro lugar, na época em que um membro de um grupo doméstico alcança a idade de casar e encontra uma esposa, o grupo doméstico dele ou dela
possivelmente terá sido localizado em vários lugares diferentes e em co-residência
com vârios grupos domésticos diferentes.
Em segundo lugar, muitos grupos locais têm uma composição bilateral, incluindo afins, e em alguns casos um homem poderâ encontrar uma mulher da categoria correta de parentesco pudnwili (uma prima-cruzada bilateral classificatória
ou real) dentro do seu próprio grupo local. Nestes casos, o casal mora no mesmo
grupo local dos grupos domésticos dos pais e siblings de ambos os cônjuges.
Em terceiro, os pais ou parentes sobreviventes e irmãos não-casados de
qualquer um dos cônjuges pode seguir o membro do seu grupo doméstico que se
casa e estabelece sua fogueira com o grupo local dos casados e os grupos domésticos de origem do outro cônjuge.
Em dois casos em que isto ocorreu, cada um dos recém-casados teve um
não-casado do sexo oposto que mais tarde se ·casou, completando uma troca de
irmãs, e em cada caso ambos os casais continuaram a residir no mesmo grupo local. No primeiro destes dois casos, se por um lado podemos considerar o casamento de b1 O, uma mulher Barasiwa do Papuri com H52 em Bara'tore como virilocal, o casamento subseqüente do irmão dela, 89, que veio com ela, com h53, irmã
de H52, é apenas uxorilocal no sentido que 89 partilhava a casa com o grupo doméstico dos pais de sua mulher e do seu irmão solteiro. Entretanto, 89 continuou a
viver no mesmo grupo local dos seus parentes vivos mais aproximados, seus siblings, e sua mudança de grupo de residência local foi feita em conseqüência do
casamento da sua irmã, e não do seu próprio. No segundo destes casos, em Wa-

cara, Y822 casou-se com a filha do irmão da sua mãe, d15, cujos pais no passado
moraram no mesmo grupo local que os seus próprios pais. Se o casamento de
Y822 com d1 Sm é ou não uxorilocal e o casamento subseqüente do irmão da sua
mulher, 014, com a irmã de Y822, yb24, é virilocal ou vice-versa, é questionável,
desde que até alguns ano atrás eles moravam todos juntos, durante algum tempo,
em Wahpani.
·
Finalmente, mesmo nos casos em que o casamento ocorre entre membros
de dois grupos locais diferentes e não hã fusão do grupo doméstico dos nubentes
com os grupos domésticos de origem num só grupo local, um homem nem sempre
poderâ ou desejará levar sua mulher para longe do grupo local dela, particularmente nos primeiros anos de casamento.
Um pai pode relutar em deixar sua filha, que se casa, ir embora, especialmente se ele for viúvo ou se sua mulher for muito velha e ele depender da filha para o trabalho na roça e para a produção de comidas e bebidas de mandioca. Mesmo se ele tiver uma mulher ativa ou outras filhas produtivas, o homem terá a ganhar, deixando sua filha e seu marido viverem no mesmo grupo local. Primeiro, ele
continua a exercer certos direitos sobre a produtividade da filha - ele se serve de
comida na fogueira da filha - e pode pedir ao marido dela que cace para ele e que
faça vârios serviços. (0 mesmo não é verdadeiro sobre um pai com relação ao filho casado. Ele não se sente à vontade para servir-se do beiju da nora e o filho,
uma vez casado e vivendo na sua própria fogueira, não caça ou faz serviços especiais para ele.)
Em outros casos em que os pais morreram, uma moça pode ter irmãos solteiros com quem ela forma uma unidade econômica e estes podem insistir que o
homem que quer se casar com ela deveria vir morar com eles.
Do ponto de vista do homem que se casa, em alguns casos podem haver
boas razões para aceitar um casamento uxorilocal; os pais dele podem ter morrido
e ele pode ter experimentado tensões e ciúme por viver ligado à fogueira de um irmão, mais velho, casado.
Um ponto final que deve ser colocado antes de continuar a examinar casos
reais da residência de casais casados é que um casal com pais, sib/ings ou outros
parentes de quaiquer um dos cônjuges em outros locais pode passar períodos visitando ou morando com estes parentes. Uma visita prolongada se toma uma mudança clara de residência, quando os visitantes derrubam árvores e cultivam sua
própria roça, mas muito antes de este passo ser dado, se o é, os visitantes partilham as atividades econômicas dos que o recebem, na floresta e na roça.
Para fornecer alguns dados quantitativos sobre o comportamento residencial
dos casais casados, tomo como amostra todos os casamentos em que ambos os
cônjuges estão vivos e moram juntos nos grupos locais das regiões do Macu-paraná, Cano Wacara, Cano Paca e Cano Carguero. Além disso, incluo dois casamentos virilocais de mulheres da região do Macu-paranâ com homens de outras
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regiões, assim como o casal (YB17 = d11) que mora com os Cubeo do rio Querari. Temos, então, 27 casais, cujas residências entram em consideração. Oito outros casais, que moram em Cano Cucura, foram excluídos por falta de dados adequados sobre seus siblings, pais e outros parentes não-residentes.
A mobilidade e o fluxo dos grupos domésticos e dos grupos locais junto com
a ausência de quaisquer laços para com a propriedade imóvel, como terra ou locais de moradia, tornam necessârio examinar a residência de casais casados inteiramente no que se refere aos parentes de cada cônjuge, e para isto tomam-se
três dimensões - os pais, os siblings e os filhos do casal.
Primeiro, a residência dos casais casados com relação aos pais de cada
cônjuge. Treze dos 27 casais não tinham pais vivos em qualquer dos lados; dos 14
casais restantes, dois tinham pais vivos tanto do marido como da mulher; em oito,
somente as mulheres tinham pais vivos e em quatro casais, só os maridos tinham
pais vivos.
Todos os quatro casais, onde somente os maridos tinham pais vivos, moravam no mesmo grupo local que estes.
D"s dois casais com pais de ambos os cônjuges ainda vivos, um casal
(Y19=h74 Bara'tore) morava no mesmo grupo local dos pais de cada um dos
cônjuges. No caso do segundo casal (H56=h61 Mt1'tore), eles moravam nomesmo grupo local que o pai do marido, mas, neste caso, H56 tinha se casado com a
filha do irmão do seu pai quando ela e seu pai ainda moravam no mesmo grupo focal do pai dele e o pai dela, mais tarde, enviuvou e foi embora à procura de outra
esposa.
Dos oito casais em que apenas as mulheres tinham pais que ainda viviam,
quatro casais moravam com o grupo local dos pais da mulher e quatro moravam
'
em outros grupos locais. Estes quatro casos de casais casados vivendo ·longe dos
pais do lado da mulher, que ainda viviam, requerem alguns comentârios.
No primeiro destes casos, H21 e sua mulher, d17, tinham morado com os
pais dela vãrios anos e só se mudaram na época do levantamento, como resultado
de uma disputa que envolvia acusações de feitiçaria que serão descritas mais tarde. Em outro caso, a filha de H13 casou-se virilocalmente com um índio Desano
em Cano Abiyu. O terceiro caso foi o casamento de h29, a irmã de H28, que se
casou virilocalmente com um Makú Barasiwa em Piracuara, no Papuri, e morava
longe do irmão e da velha mãe b1 em Maninatore. O quarto caso é do velho casal
sem filhos 04 e sua mulher, yb7, que moram em Wahpani, longe do pai da mulher
em Tseilabm; contudo, eles estão casados há mais ou menos 30 anos e algumas
vezes, no passado, moraram com o pai dela.
Os exemplos em que foi feita a escolha entre morar com os pais do marido
da mulher são muito poucos para mostrar uma clara tendência para a matrilocalidade ou para a patrilocalidade; todavia, os outros casos sugerem que seja possível

que um casal casado more num grupo local em que qualquer um dos cônjuges tenha pais vivos.
Uma segunda dimensão da residência de casais casados é em relação aos
siblings de cada cônjuge.
Primeiro, dos 27 casais casados, nove moravam no mesmo grupo local que
os siblings de cada um dos cônjuges, e destes, quatro casais moravam no mesmo
grupo local que todos os siblings, casados ou não, de cada um dos cônjuges. Em
todos os nove casos, o casal só tinha filhos pequenos ou pré-adolescentes.
Em cinco outros casos, onde cada um dos cônjuges tinha siblings vivos casados ou não, o casal morava num grupo local diferente de qualquer destes siblings.
Houve quatro casos em que o marido não tinha siblings vivos e o casal morava num grupo local diferente dos siblings vivos da esposa. Em um outro caso, a
mulher não tinha siblings vivos e o casal vivia num grupo diferente dos siblings casados do marido. Estes 1O casos de casais que viviam longe de quaisquer siblings
de um ou de ambos os cônjuges incluem cinco dos seis casais que têm filhos
adultos ou casados vivendo cóm eles.
Dos oito casais restantes, em quatro casos em que só o marido tinha siblings
vivos, o casal morava no mesmo grupo local que os siblings do marido. Em dois
outros casos, em que só a mulher tinha siblings vivos, o casal morava no mesmo
grupo local que o siblings da mulher. Finalmente, há dois casos em que ambos os
cônjuges têm siblings vivos em outros grupos locais, e em um caso o casal vivia
no mesmo grupo local que os siblings do marido enquanto no outro, o casal vivia
no mesmo grupo local que os siblings da mulher.
Se estas cifras não mostram nenhuma tendência marcada para virilocalidade
ou uxorilocalidade, elas sugerem que, nos primeiros anos de casamento, quando o
casal só tem filhos pequenos, o casal casado tende a morar onde um dos cônjuges tenha siblings vivos e, em alguns casos, os grupos de siblings de ambos os
cônjuges permanecem unidos, pelo menos por algum tempo. Mais tarde, quando
um casal tem filhos adultos ou casados, e os cônjuges dos filhos moram com eles,
é pouco provável que eles morem no mesmo grupo local que quaisquer siblings
casados de um os cônjuges.
É, então, necessário examinar a residência dos homens e mulheres casados, com relação aos seus irmãos e irmãs casados e seus siblings não-casados. 1
Homens casados com irmão(s) casado(s)
no mesmo grupo local
Homens casados com irmão(s) casado( s)
em outro grupo local

6
7

1. Os dois casos dos casamentos de h45 e h29 com homens Desano e Barasiwa de outras regiões não foram incluídos por falta de dados adequados sobre a parentela dos maridos.
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Homens casados com irmã(s) casada(s)
no mesmo grupo local
Homens casados com irmã(s) casada(s)
em outro grupo local
Homens casados com siblings solteiros
no mesmo grupo local
Homens casados com siblings solteiros
em outro grupo local
Mulheres casadas com irmão(s) casados
no mesmo grupo local
Mulheres casadas com irmão(s) casado(s)
em outro grupo local
Mulheres casadas com irmã(s) casada(s)
no mesmo grupo local
Mulheres casadas com siblings solteiros
no mesmo grupo local
Mulheres casadas com siblings solteiros
em outro grupo local

10
81

10
5

8
4

o
7

5

Quatro dos sete homens casados, que tinham irmãos casados vivendo em
outros grupos locais, são os irmãos H16, H18, H20 e H21. Cada um vivia ~um
grupo local separado, formado pelos seus filhos e (à exceção de H21, que só tinha
filhos pequenos, e H20, cujos filhos adultos ainda não se casaram) as esposas
deles. Este grupo de siblings também inclui h17, sua irmã, que mora com seu marido e seus filhos adultos num grupo local separado, de uma única fogueira; o fato
de que h17 conta com uma irmã casada que vive longe de um homem casado
quatro vezes, uma para cada um dos seus qu~tro irmãos casados, dá a pr~porção
de homens casados vivendo longe das irmãs casadas, oito a 1O, uma leitura falsamente alta em relação à proporção correspondente de mulheres casadas que
vivem longe de irmãos casados, para mulheres casadas que moram com irmãos
casados, quatro a oito.
Estas cifras sugerem que os síblings menos possíveis de serem residentes
no mesrno grupo local são as irmãs casadas (zero com, oito longe), enquanto irmãos casados se tornam mais dispersos à medida que seus pais morrem e suas
famnias crescem (seis com, sete longe). A maior incidência de siblings casados
residindo no mesmo grupo local em oposição a diferentes grupos locais ocorre entre siblings casados de sexo oposto; como vimos, a tendência a residir com afins e
1. Três homens casados que têm uma irmã casada no mesmo grupo local também têm uma irmã
casada em outros grupos locais. Estes são os únicos casos de pessoas que têm síblings casados tanto no mesmo como em outros grupos locais.
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a cadeia de grupos domésticos ou casais ligados por pares de siblings de sexos
cruzados são princípios recorrentes na formação de grupos locais de várias fogueiras.

Movimentos e Mudanças na Composição dos Grupos Locais
Até agora, temos tecido considerações sobre a distribuição e a composição
dos grupos locais, de um ponto de.vista largamente sincrônico, como estavam no
período 1969-1970. Contudo, os grupos locais mudam sua composição não somente através de mudanças de residência no momento do casamento e, durante
ele, entre os seus membros, mas também como conseqüência do desenvolvimento das relações entre membros do mesmo grupo local e também entre os Makú e os seus vizinhos Tukâno. Estas mudanças na composição, freqüentemente,
ocorrem como resultado de sentimentos negativos que levam à fragmentação ou
mudança, e, nestes casos, novos lugares de moradia são estabelecidos e os lugares antigos são abandonados.
Um homem - H18 - que estava entre os 45 e 50, relembrava oito mudanças
de lugar de moradia desde sua primeira infância e seis mudanças depois do seu
casamento. Em cada um destes lugares ele construiu uma casa e desmatou e cultivou uma roç~ e, conseqüentemente, fez um propósito relativamente permanente
de ficar lá, pelo menos por um ano ou mais. Contudo, este relato dos lugares onde
ele havia morado não incluiu escolhas mais temporárias mas igualmente indefinidas, tais como: morar algum tempo com os índios Tukâno do rio ou ficar com um
grupo local d~ parentes Makú ou períodos passados na floresta, em acampamentos de caça. Quaisquer destas últimas escolhas podem ser alternativas a viver em
um grupo local num lugar e estabelecer uma nova residência em outro.
A história dos movimentos de H18 sugere que a freqüência média de mudança para um lugar diferente semipermanente se dâ a cada cinco anos ou menos,
e outros relatos de residência anterior de outros Bara Makú da região do Macu-parar.á sugerem uma freqüência semelhante. Contudo, nunca houve nenhuma indicação de que as razões para estas mudanças
de localização fosse a necessidade
,
de encontrar novas terras cultiváveis. E pouco possível que grupos locais tão pequenos com um nível de cultivo relativamente baixo exaurissem a floresta cultivável e imediatamente acessível em tão pouco tempo. Nem foi jamais dito que uma
mudança tivesse sido feita porque os recursos naturais de peixe, caça e frutos da
floresta estivessem esgotados. Os Bara Makú haviam ocupado vários locais de
moradia nos tributários leste do Macu-paraná por mais de duas gerações e reconheciam que os animais da área haviam sido exterminados pelos seus predecessores; nas viagens de caça, eles viajavam para áreas ricas em caça ao norte, a
leste e a sudeste.
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É freqüentemente após a morte de um membro adulto que um grupo local
muda sua localização, se desmembra ou ambas as coisas. Disputas abertas, que
levam a brigas, e diferenças e ciumeiras mais ocultas que engendram medos e
acusações de feitiçaria e envenenamento não são mais toleradas entre membros
do mesmo grupo local; eles se desmembram e vão viver separadamente em lugares diferentes. Só quando os membros de um grupo local concordam que a am~a
ça vem de fora - mais comumente quando se atribui uma morte à feitiçaria dos lndios do Rio da vizinhança - o grupo local, como um todo, se muda para um outro
lugar.

Em público, oito ou 1O anos mais tarde, a maioria das pessoas que haviam
vivido em Mtt'tore atribuíram as mortes à feitiçaria Desano. Em particular, alguns
comentaram que a feitiçaria poderia ter vindo dos que agora estão em Manadtu,
mas sem mencionar quem; só uma velha, b2, esposa de H16, disse que o feiticeiro
tinha sido H13.
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o desenvolvimento dos grupos locais nos tributários leste do Macu-paraná
Dentro de uma região, os grupos locais mostram agrupamento e separação
espacial e isto é, freqüentemente, uma medida das relações existentes entre eles.
Minhas tentativas de compreender a composição dos grupos locais em vários lugares, no passado, encontraram reticências e omissões que algumas vezes se
deviam apenas a uma memória fraca; a ideologia era, consistentemente, mantida
de que aqueles que agora viviam juntos eram amigos e sempre haviam sido, enquanto aqueles que agora viviam separados sempre tinham estado separados.
Foi por acaso, numa observação casual, que fiquei sabendo que os três irmãos, H16, H18 e H20, tinham uma vez morado no mesmo grupo local do seu primo paralelo, H13, e "sua" gente. Por muitos meses os primos me haviam dito que
sempre haviam vivido em grupos locais separados.
Uma vez, o grupo de siblings H16-H22 morou com seu pai na floresta, bem
para o interior de uma maloca Guanano no rio Vaupes. Quando o pai morreu, seus
filhos atribuíram a morte à feitiçaria dos Guanario e se refugiaram na floresta para
dentro do Macu-paraná, onde haviam vivido antes. Alguns anos mais tarde, eles,
corn suas jovens esposas e seus filhos, viveram juntos em Mt1 'tore num grupo local que incluía H13, H41 e seus afins Y8 e Y4. Então houve várias mortes nacomunidade, dentro de um curto espaço de tempo. A comunidade se desmembrou
em vários pequenos grupos, que se espalharam em diferentes direções. H16 e
seus filhos viveram na floresta muitos meses após a morte do seu filho mais velho.
H19 e H21 foram embora trabalhar na seringa após a morte da mulher de H19.
Mais tarde, eles vieram morar algum tempo em Cano Wacara, ao norte, onde H21
encontrou uma esposa. H20 foi para Maninatore. Depois da morte da sua mulher e
da sua filha mais velha, H18 deslocou-se vários anos antes de se estabelecer de
novo em Mt1'tore. H13 com Y14, marido da sua irmã morta, Y8, irmão da sua mulher e H41, irmão da esposa de Y8, foram morar alguns anos na floresta para além
de alguns Guanano que viviam mais rio abaixo do Vaupes, a nordeste. Por volta de
1968, eles haviam voltado a morar em Manadtu.
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Quaisquer que tenham sido as acusações que se sucederam a estas mortes, ficou claro, a partir do padrão subseqüente de dispersão, que tinha havido uma
facção relativamente consolidada, que consistia nos que ficaram juntos e mais tarde vieram viver em Manadtu - uma "cadeia" de afins. Por outro lado, também tinha
havido uma facção muito menos consolidada, os grupos de siblings -, H16 e H22,
que se haviam dispersado largamente e que mais tarde vieram a ficar juntos de
maneira parcial, os três irmãos H16, H18 e H20, que viviam em três lugares no
mesmo rio. Os irmãos se visitavam freqüentemente e viviam em bons termos. Eles
ainda viveram perto um do outro mas não juntos porque, como explicou H18, cada
um tinha seus filhos e os filhos dos seus filhos para viverem com ele e, assim, viveram separados.
Ourante meu trabalho de campo, as alterações e as acusações entre as
facções se suavizaram e eram raramente mencionadas. As facções se convidaram para festas e competiam em hospitalidade, apesar de ainda permanecerem
tendências a maus sentimentos. Depois de uma festa, os convidados voltavam dizendo que o caxiri estava ruim e os anfitriões mesquinhos. Se não fossem essas
festas, os membros' das duas facções quase nunca tinham muito que os ligasse,
apesar de estarem separados por menos de uma hora de marcha.
O Desenvolvimento dos Grupos Locais de Cano Wacara

Há certas semelhanças notáveis com a história dos grupos locais do Macuparaná no padrão de fissão que levou à distribuição e às relações entre os grupos
locais de Cano Wacara, em 1970. Uma vez mais a cisão ocorreu entre agnatos,
siblings e primos paralelos de primeiro grau, e, em um caso, entre homens que,
apesar de não serem agnatos classificatórios em termos do sistema de clã, competiam pelas mesmas mulheres.
Por volta de 1960, os que agora formavam o grupo local em Wacara viviam
em Wahpani com os pais vivos do grupo de siblings YB22-YB25. Eles se mudaram
para Wacara, provavelmente depois da morte dos pais dos siblings YB22-YB25,
apesar de 04 ter permanecido no antigo lugar com sua mulher.
Em Wacara também estavam os irmãos 08 e 09, primos paralelos em primeiro grau de 06. Quando a mulher de 06 morreu, ele e seus filhos atribuíram a
morte a um ataque de veneno de 08. 08 e 09, com suas mulheres e filhos, se mudaram, indo viver em Mamlabm, um lugar num outro tributário do Cano Wacara.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

Peter L. Silverwood-Cope

OsMakõ

016, o filho de 06, falou em ir vingar-se, matando 08. Em 1968, em Wacara, disseram que nunca viam 08 e 09 e nem sequer sabiam como chegar ao seu lugar.
H21, que deixou a região do Macu-paraná com seu irmão, H19, para trabalhar os seringais depois que o grupo de Mt1'tore se dissolveu, voltou e se casou
com a filha mais moça de 06 em Wacara. H21 disse que encontrou os irmãos da
sua mulher em Mitu e, assim, veio para Wacara, onde se casou com a sua irmã.
Os Oesano do Macu-paranâ disseram que H21 entrou em contato com os Makú
de Wacara quando acompanhou seu "patrão" Oesano, que estava visitando o pai
da sua mulher no rio Vaupes, um "patrão" Cubeo dos Makú em Wacara.
Durante mais ou menos cinco anos, H21 morou com o grupo local do pai e
dos irmãos da sua mulher em Wacara. Durante todo o ano de 1969, ele reclamou
de pernas trêmulas, dores nos ouvidos e visão irregular e em junho, quando voltou
em visita aos grupos locais dos seus irmãos nos tributários leste do M'acu-paranâ,
foi diagnosticada pelo xamã H52 uma doença, Tiwat dawat, causada por um xamã
malevolente ou por um feiticeiro através de certas cigarras (Fulgoridae) da floresta.
Ele se recuperou completamente durante esta visita mas, quando voltou para Wa, cara, a doença tornou-se aguda outra vez. Em novembro, H21 disse ao seu irmão,
H18, que viera visitá-lo, que a sua doença havia sido causada por YB23, porque
este estava com ciúmes por H21 ter-se casado com a mulher que ele queria. Numa festa ,oferecida pelos visitantes que partiam, começou urna briga e muitos sentimentos maus foram verbalizados. Havia duas facções claras; por um lado H21, o
irmão da sua mulher, 016, seu irmão, H19, e os visitantes que incluíam seu irmão
H18 e Y13 e Y19, que viajaram todos no dia seguinte. A outra facção consistia dos
que ficaram; D6 com seu filho e sua filha mais velhos e seus cônjuges e os
siblings solteiros dos cônjuges, incluindo YB23, o feiticeiro acusado.
H21, com sua mulher, seu irmão H19 e o irmão da sua mulher, 016, ficaram
algum tempo com um xamã Cubeo na boca do rio Querari. Trabalharam e caçaram
para o xamã para pagar os rituais de cura que ele fez, com sucesso total, em H21.
Enqu~nto isso, eles limparam e plantaram uma roça de mandioca nas cabeceiras
de um riacho ao sul do Vaupes, em Hibila, e, por volta de junho de 1970, se haviam
estabelecido lâ. 016 a.inda não tinha voltado à mulher e aos filhos que havia deixado com seu pai, 06, em Wacara; ele havia pedido e planejado casar-se com h58, a
filha de H18, o irmão do marido da sua irmã.
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Parentesco, Casamento e Clãs
Ao descrever sua estrutura social, os Bara Makú se referem a grupos de
descendência chamados kulu, ten:no que, no contexto do parentesco, pode ser
traduzido como "clã"1. As crianças são membros do kulu do ,pai e nunca da mãe.
Todavia, como veremos, isso não significa que o fato de uma pessoa ser membro
do clã da sua mãe seja insignificante. Estes clãs patrilineares e o sistema em que
se relacionam serão discutidos detalhadamente mais adiante. Aqui, nos preocupamos com o papel que os clãs desempenham na determinação de alguns dos
termos de parentesco.

A Tenninologla de Parentesço2
,

i

1

A exceção dos termos descritivos pa, pai e na, mãe, todos os demais termos são classificatórios e se referem a categorias definidas por vários critérios
sociais e biológicos.
A terminologia de parentesco dos Bara Makú, na sua estrutura geral, se pa'
rece muito com os sistemas do tiJ)o Kariera/Dravidiano.3
Os princip-ais critérios que o sistema emprega para distinguir as categorias
são:
1) Geração, distinguindo-se cinco nfvei~, sendo dois acima e dois abaixo da
geração do ego.
li) O sexo do parente; que ediferenciado em tódas as gerações, exceto a
segunda geração descendente, onde se usa um termo só para ambos os sexos.
Ili) Faz-se uma dicotomia entre de-wa e bay'na nas gerações do ego e nas
primeiras ascendente e descendente. Estas categorias opostas podem ser definidas como segue: de-wa se refere a todos os membros do clã do ego e também
a todos os membros de outros clãs que sejam aparentados do clã do ego, como
agnatos mais jovens e mais velhos. Em certos casos, de-wa também inclui pessoas não-aparentadas que se casam com o mesmo clã em que se casa o clã do

.

1

1. O termo kulu também é usado para falar de uma série de coisas parecidas, tais como uma manada de caititus ou os peixes pescados amarrados juntos com um cipó passado pelas mandrbulas de cada peixe.
2. A menos que diferenciados de outra maneira, todos os termos discutidos estão nas formas usadas ao dirigir-se a alguém. Os mesmos termos não mudam com referência à primeira e à segunda gerações de descendentes; com referência à primeira e à segunda gerações ascendentes, sufixos de deferência são acrescentados a estas formas e quanto a alguns dos termos
de-wa e bay'na com relação à própria geração do ego, usam-se formas levemente diferentes.
3. Os termos estão estabelecidos para homens, no Quadro VII, e para mulheres, o Quadro VIII.
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ego, mas que não se casam no clã do ego. Bay'na, por outro lado, se refere aos
membros dos clãs do qual vêm as mães, as esposas e as esposas dos filhos do
clã do ego. Em termos de relações genealógicas, dentro de cada geração, de-wa
indica todos os graus de primos paralelos patrilaterais, sendo todos eles classificados junto com os siblings do ego; bay'na inclui todos os graus de primos cruzados bilaterais. De acordo com isso, de-wa poderia ser explicado como "parente
agnato" ou ..agnatos" e bay'na como "afins".
Dentro da geração do ego, são necessários dois ou mais critérios para diferenciar as categorias.
IV) Todos, menos dois dos termos usados para de-wa da mesma geração,
denotam o fato de ser mais velho relativamente. Dentro de um grupo de siblings
que partilham um pai comum, o fato de ser mais velho se dá de acordo com a ordem de nascimento. Com relação a primos paralelos e a membros de clãs agnaticamente aparentados, o fato de ser mais velho é avaliado de acordo com a ordem
de nascimento ou uso t>bservado pelos pais. Assim, dentro da geração do ego, os
agnatos masculinos mais velhos são héyé e os agnatos femininos mais velhos,
hwana, enquanto os agnatos masculinos e femininos mais jovens são respectivamente tsuyupa e tsupma. Entre estes agnatos da mesma geração não existe um
termo que seja reciprocam.ente usado - o status de parente está sempre implícito
na terminologia.
Até agora, este..s critérios e as categorias que distinguem são característicos
dos sistemas de "duas seções" Dravidiano e Kariera e o casamento prescritivo de
primos cruzados bilaterais à que estão ligados. Contudo, existe uma outra distinção que não é comum a estes sistemas.
V) Um terceiro critério para determinar categorias dentro da geração do ego
parece ser a ·identidade de clã da mãe do outro. Os termos in-wt1 e in-num se aplicam a homens e mulheres que sejam filhos da mesma mulher que o ego, ou filhos
de uma mulher que seja parenta ou do mesmo clã da mãe do ego, mas cujo pai
seja de um clã diferente do pai do ego. Os termos são compostos da raiz da forma
de referência usada para mãe (in-abeh) e dos termos wt1 (macho) e num (fêmea)
que são usados por um homem para com seus próprios filhos e todos os filhos dos
seus agnatos masculinos e por uma mulher para com seus próprios filhos e todos
os filhos dos agnatos masculinos do seu marido.
Se bem que seja enfatizada a identidade do clã das mães dos parentes entre
os quais os termos in·W!f e in-num são usados, o que está em questão é de fato o
relacionamento de afinidade ou agnação entre os parentes. Se os pais do ego e do
outro se consideram agnatos, então o ego e o outro também o farão e se chamarão
por termos de siblings como seus pais. Mas se os pais do ego e do outro se relacionam como afins ou in-wt1, então o ego e o outro se relacionarão como in-wt1
e in-num, dependendo do se-u sexo. O conteúdo social do relacionamento é de que
in-wt1 e in-num são, por um lado, não claramente de-wa, agnatos com quem se
.•
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mantém uma relação de status e com quem não se deve casar, mas por outro não
são bay'na, aqueles com quem se deve casar - neste sentido, são uma categoria
ambígua.
Os termos que o ego usa para os pais de in-wt1 e in-num são os mesmos
que usa para os pais dos agnatos da sua mesma geração, ibi (masculino) e tsea
(feminino). Mas enquanto o recíproco de ibi como wt1 é usual, neste caso tsea
chama um ego masculino hwan-wt1 e não wu e um ego feminino hwan-num e num.
Distinções análogas são feitas pelos homens com bay'na da primeira geração descendente. Um homem chama os filhos dos seus afins masculinos hwanwt1 (masculinos) e hwan-num (femininos) quando estes são filhos de uma mulher
que seja sua agnata; contudo, se os-filhos de um afim masculino do homem são de
uma mulher que é sua afim (bay'wi/1) ou sua in-num, ele os chama bay-wt1 (homens) e bay-num (mulheres).
O que é particularmente importante sobre as distinções que estão por trás
dos termos in-wt1 e in-num é que eles se relacionam com uma situação em que os
membros de qualquer clã podem se casar com membros de dois ou mais outros
clãs, e que estes outros clãs podem também se casar entre si. Se as categorias
opostas, de-wa e bay'na, poderiam sugerir um tipo de divisão em metades do
ponto de vista de qualquer clã, a existência de termos como in-wt1 e in-num implicam que o sistema visto como um todo não precisa mostrar nenhuma divisão
deste tipo. Esta determinação das implicações estruturais da terminologia não excluí o fato de que, em qualquer época e em qualquer grupo local ou grupo regional,
as relações de casamento entre clãs possam refletir uma divisão do tipo metades.
Por exemplo, no grupo regional dos tributários leste do Macu-paraná como
um todo e nos grupos locais de Bara'tore e Manadtu, em particular, membros do
clã Huw-wa se tinham casado com membros dos clãs Yere'wa e Barasiwa. Não
havia casamentos entre os Yere'wa e Barasiwa e os termos de-wa se aplicavam
entre eles, uma estrutura de "metade" da comunidade foi claramente mantida. 1
Por outro lado, ao norte do rio Vaupes, nos Canos Wacara e Paca, membros
de quatro clãs (Huw-wa, Yere'wa, Dttitibm-we e Htt'we) tinham cada um se interessado com todos os outros clãs na geração presente e nas passadas. Fora os relacionados como membros do mesmo clã, que se chamavam por termos de-wa, e
os de clãs diferentes em relacionamentos afins "reais" (e. g. irmão da esposa/marido da irmã), que se chamavam uns aos outros baya, todos os outros chamavam
qualquer pessoa da mesma geração pelos termos in-wt1 ou in-num, dependendo do

1. Em Bara'tore dizia-se que os filhos de Y13=h51 e B9=h53 deveriam chamar-se in-wtt e innum, de acordo com seu sexo, apesar dos seus pais, em ocasiões fomiais, serem heye e tsuyupa. Eles usavam principalmente nomes espanhóis para se dirigirem ou se referirem uns aos
outros.
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QUADRO VII

TERMINOLOGIA DE PARENTESCO BARA-MAKÚ
PARA FALANTE MASCULINO

Nível de
Geração

Sexo

Idade
Relativa

de-wa

bay'na

m

no-i

f
m

eta

+2
ibi

+1

f

pa
(somente para pai)

huna
na
(somente para mãe)

tsuda

tsea

+heye

m

in-wtt

baya

-tsuyupa

o
f
m

+hwana
-tsupma

in-num

tsu~numlbay'wiJi(1)

Wt:t

hwan-wttlbay'wtt

num

hwan-numlbay'num

-1

f

-2

m&f

huyma

( 1) - Bay'wili é usado apenas para um tsud-num que seja casado com alguém que não seja falante.
A referência mais comum para tsu~num é pudn-wili. Wili á um sufixo que significa mulher; pudn
significa alguma coisa "acima" ou "em volta de". Exemplo: pudn dagn na, mudar de um lado
para outro (kagn, colocar).
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sexo. Esta situação, mais claramente exemplificada no grupo local de Wacara, será discutida mais tarde.

QUADRO VIII
TERMINOLOGIA OE PARENTESCO BARA MAKÚ
PARA FALANTE FEMININA

(1) - uma mulher chama baya a qualquer outra mulher além dela casada com tsud·wt:J. A referência
mais comum para tsud-wt1 é puda.

Até agora não foi feita nenhuma tentativa de mapear o "significado" de todas
as categorias de parentesco dos Quadros VII e VIII, de acordo com tipos de parentes genealogk:amente especificados. Enquanto é verdade que uma categoria como
huna pode incluir tipos de parentes especificados como irmã da mãe, pai da esposa, marido da irmã do pai, etc., uma definição mais concisa do termo huna seria
"qualquer afim masculino da primeira geração, ascendente", uma definição feita em
termos dos critérios mínimos pelos quais pode ser gerado o todo da terminologia.
Acima, obtivemos a distinção entre agnatos e afins a partir de traduções das categorias nativas de-wa e bay'na, que toram explicadas em termos do fato de ser-se
membro de um clã e das relações entre clãs. A relevância do status do clã como
um critério determinante dos termos usados entre quaisquer duas pessoas falando
foi repetidamente confirmada por informantes no campo. Por exemplo: membros do
clã Ht1w-wa que tinham se casado com membros do clã Barasiwa e haviam nascido de mães Barasiwa, não obstante, usavam termos bay'na para com os membros
do clã Yere'wa, assim como os Ht1w-wa, que tinham mães e esposas Yere'wa,
usavam termos bay'na para com os Barasiwa. O princípio é simples - os Barasiwa
e os Yere'wa são bay'na para todos os Ht1w-wa, e vice-versa.
Semelhantemente, membros do clã Ht1w-wa disseram que chamariam
quaisquer homens ~o clã Dt1itibmwe da mesma geração pelo termo tsuyupa porque, segundo eles, os Dt1itibmwe eram os agnatos mais jovens dos H!fw-wa.
Em nenhum dos casos os informantes estiveram preocupados, ou quando
questionados sempre capazes, de demonstrar qualquer base genealógica em termos de ligar tipos de parentes na escolha de categorias às quais eles alocavam
parentes.
Se todos os casamentos ocorressem só entre membros de clãs aparentados como bay'na e da mesma geração, nunca haveria qualquer divergência entre
uma classificação de parentes em termos de relacionamento com o ego e uma
classificação de acordo com seus status de clãs. Mas, na prática, há alguns casamentos entre membros do mesmo clã ou membros de clãs agnaticamente relacionados, e outros casamentos ocorrem entre pessoas de diferentes níveis de geração. Nestes casos - descritos como casamentos errados pelos Bara Makú que
dizem "ket hey'kan-mik hemp na" "eles não sabem - eles se comem" - acontece
algumas vezes que um segundo critério, o do relacionamento contratual entre as
pessoas em questão, vai além da classificação de acordo com o status do clã e o
nível de geração. Três exemplos poderão ajudar a esclarecer isto.
H20 casou-se com h24, a filha do filho do irmão do pai do seu pai, uma mulher da sua própria geração, mas também membro do mesmo clã, o Ht1w-wa. H20
chamava H28, o filho do irmão do pai da sua esposa h24, pelo termo baya (afim
masculino da mesma geração) apesar dos irmãos de H20 chamarem H28 tsuyupa
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(agnato masculino mais jovem da mesma geração). Os filhos de H20 chamavam
H28 huna (afim masculino da primeira geração ascendente), mas os filhos dos irmãos mais velhos de H20 chamavam H2' ibi (agnato masculino da primeira geração ascendente).
Num segundo caso, o do casamento entre H56 e sua FB0 1 h61, todos disseram que eles continuaram a usar termos pára com h61 como se o casamento
não existisse - os siblings e pais de H56 e h61 todos disseram que chamariam
h61 por termos de-wa, se bem que de fato usassem o nome espanhol dela e não
termos de parentesco ao referir-se ou dirigir-se a ela.
No primeiro caso, encontramos termos bay'na· prevalecendo sobre termos
de-wa, o relacionamento de afinidades prevalecendo sobre o de agnação. No segundo caso, ocorre o reverso, o relacionamento de agnação persiste apesar do
casamento que aconteceu, mas a tendência a usar nomes espanhóis mais do que
termos de parentesco é um compromisso na situação contraditória. Quando os filhos dos agnatos de H56 forem adultos, é possível que se dirijam a h61 como tsea
(mulher afim da primeira geração ascendente), assim como, no primeiro caso, os
filhos dos irmãos de H20 chamam a mulher de H20 tsea e não tsuda (agnata feminina da primeira geração ascendente).
Num terceiro caso, duas mulheres Barasiwa, b1 e b2, se tinham casado com
dois homens de níveis de geração adjacentes, H6 e H16. H16 chamava b1, a irmã
da sua mulher, bay'wili (mulher afim da mesma geração), enquanto chamava o filho
dela H28 tsuyupa (agnato masculino mais jovem da mesma geração). Os filhos de
H16 chamam b1 tsea e não eta (mulher da segunda geração ascendente), apesar
de chamarem seu filho H2' ibi (agnato masculino da primeira geração ascendente).
Por outro lado, H20, irmão de H16, chama b1 tsea, apesar de chamar o filho dela
baya (como explicado no primeiro caso), quando, segundo a estrutura formal da
terminologia, o pai e a mãe de baya forem huna e tsuda e os filhos de ibi e tsea forem agnatos da mesríla geração. Neste caso, H16 e seus filhos colocam b1 e seu
filho, H2', no mesmo nível de geração, enquanto o irmão de H16, H20 e seus filhos
separam os níveis de geração de b1 e do seu filho H2', mas mascaram a distinção
entre de-wa e bay'na (agnato e afim) que deveriam diferenciar uma mãe do seu filho por uma terceira pessoa; H20 chama tanto b1 como seu filho usando termos
bay'na.
Com base em que critérios, então, os Bara Makú decidem sobre os termos
que usam com relação um ao outro? A resposta não pode ser encontrada unicamente nos relacionamentos genealógicos reais fornecidos pelos informantes ou
postos juntos a partir das suas afirmativas pelo etnógrafo, mas deve ser procurada
no conteúdo social dos papéis que são categorizados pela terminologia de parentesco.

Em muitos casos, o relacionamento genealógico real entre duas pessoas
que usam um determinado termo e a definição componencial fonnal do _termo com
referência aos tipos de parentesco podem coincidir, mas em outros, tal não acontece.
Nesses últimos casos, há diversos caminhos de conexão genealógica, alguns dos quais implicariam o uso de termos diferentes, ou, então, o único termo
genealogicamente definido possível é inadequado à maneira pela qual os agentes
decidem relacionar uns aos outros. Em ambos os casos, é a escolha e a concordância dos agentes envolvidos que decidem sobre os termos a serem usados.
Eles tanto podem aceitar as categorias indicadas pela estrutura genealógica de
seu relacionamento, como podem escolher entre várias opções existentes em
suas interconexões genealógicas. Alternativamente, eles podem ignorar tudo que é
definido genealogicamente, mas os termos empregados, quaisquer que sejam, são
o resultado de sua escolha e refletem o relacionamento social entre eles.
Assim, H20 e H28, mencionados acima, apesar de agnatos da mesma geração por cálculo genealógico, decidem chamar-se um ao outro pelo termo baya (afim masculino da mesma geração), H28, alegando ser a esposa h24 de H20 sua
agnata feminina da mesma geração. Podem haver várias razões para isso - os
grupos domésticos dos dois homens residem no mesmo local; H28 pode querer
uma das filhas casáveis de H20; H20 pode ver em h73, filha adotiva de H28 (filha
do falecido irmão mais velhos de H28), uma esposa apropriada para um de seus
filhos, etc. O parentesco afim é contratual, constituído de obrigações mútuas de
reciprocidade.
Este uso tático de termos de parentesco, como reflexos de relações sociais,
é claramente percebido na situação em Wacara e Hibila, onde H.21, do clã Ht1wwa, casou-se com d17, uma mulher do clã DtJitibmwe. H21 e o irmão de sua esposa, O16, chamam-se pelo nome de baya e têm um relacionamento íntimo e amistoso. H21, irmão mais velho de H18, tem uma filha solteira, h58, com quem O16 deseja casar-se, mas ela é filha de uma mulher Yere'wa, assim como 016 também o
é. Em termos de relações de clã, tais como tradicionalmente definidas, membros
dos clãs Ht1w-wa e Ot1itibmwe são agnatos senior e junior, ambos têm Yere'wa
como afins. Sem o casamento de H21 com d17, eles usariam termos de-wa para
chamarem um ao outro. Mas, com esse casamento e com a intenção de 016 de
casar com h58, os termos que eles usam são modificados. O16 chama H18 de ibi,
colocando-o em um nível de geração acima de H21, o irmão de H18, a quem ele
chama de baya. 016 chama h58, a filha de h18, pelo termo in-num (prima paralela
matrilateral que não seja também prima paralela patrilateral). h58, assim, não é uma
agnata e não é também da primeira geração descendente de 016, mas está numa
categoria ambígua de in-num e no mesmo nível de geração.
Claramente, só podemos entender o uso de termos de parentesco através
do exame dos papéis e das relações sociais que eles categorizam.
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1. FBD = a filha do irmão do seu pai - uma "irmã" classificatória.
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Categorias de Comportamento Social
Antes de discutirmos a diferenciação de categorias sociais de comportamento em relação a categorias distinguidas pela terminologia de parentesco, precisamos examinar brevemente dois outros padrões gerais de comportamento, que
dependem das distinções por sexo e idade. Essas distinções por sexo e idade recebem categorias verbais independentemente das categorias de parentesco e as
atitudes convencionais de comportamento associadas a elas são continuamente
expressas em situações formais e rituais e são motivo de brincadeiras e contradições em anedotas e histórias. As categorias de parentesco também·têm atitudes
convencionais específicas associadas a elas, que são expressas de modo similar,
mas que são medidas de modo mais apropriado numa estrutura de distinções por
sexo e idade.
Masculino!Ferminino (ne we, yadn)

A divisão econômica e doméstica do trabalho entre os sexos já foi mencionada. Embora os Bara Makú reconheçam que os homens podem ajudar e,m qualquer estágio da plantação e do processamento da mandioca (ou, quando sozinhos,
se encarreguem totalmente dela) e que as mulheres podem pescar, caçar com
cães e lanças e ajudar a rastrear, essencialmente, homens e mulheres são diferenciados e interdependentes em seus papéis.
Em ocasiões formais, homens e mulheres separam:..se no tempo e no espaço. Os homens comem, bebem e cumprimentam os visitantes antes e separadamente das mulheres. Em questões de conhecimento, são os homens mais velhos
que conhecem e administram as fórmulas curativas mágicas, que contam histórias
de ldn Kamnt, que lideram as canções de danças e que são suspeitos de feitiçaria
maléfica e envenenamento. Somente as mulheres assistem e ajudam os partos e
conhecem as plantas empregadas em poções de amor, aborticidas e anticoncepcionais, diferentes daquelas conhecidas pelos homens. As mulheres menstruadas
representam perigo às atividades rituais masculinas, mas, ao ·contrârio dos homens, as mulheres são, em geral, somente uma fonte passiva ou involuntária de
perigo.
As relações sexuais entre homens e mulheres, apesar de objeto de muita
especulação pública e brincadeiras, são realizadas privativamente e com discrição. Com exceção das refeições informais, feitas independentemente pelos grupos
domésticos, ou comunalmente em acampamentos de caça, e das ocasiões específicas, em que marido e mulher cultivam a terra, caçam ou coletam juntos, homens
e mulheres adultos levam vidas bastante separadas. Espera-se que as mulheres
se comportem com reserva e subordinação para com os homens. Entre as categorias de homens e mulheres, determinadas por idade e parentesco, onde brincadeiras e conversas são normais, a iniciativa do diálogo parte, em geral, dos homens.
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Velhos/Jovens/Crianças (be'enit, hapwa, wipbit) 1
Independentemente de qualquer agrupamento de pessoas em níveis de geração por terminologia de parentesco, hâ um sistema geral de três grandes grupos:
be'enit - velhos (literalmente "maduro'~), hapwa - jovens (hap, ºimaturo", hapa,
"cru") e wipbit - crianças. Esses grupos não são firmemente delimitados e os critérios pelos quais as pessoas são incluídas neles não se fundamentam apenas na
idade. Embora a idade relativa seja um critério maior, o status matrimonial e a posse de conhecimentos também são importantes. Hapwa inclui os solteiros em idade
de casar e os casados com filhos pequenos, wipbit. Be'enit inclui aqueles que têm
filhos, hapwa. Estes três grupos expressam-se e separam-se formalmente com
maior nitidez em festas. Homens e mulheres sentam-se separados e os wipbit
sentam-se com as mulheres ou brincam ao seu redor. Os homens hapwa tocam
flautas e dançam juntamente com as moças hapwa. Os homens be'enit, em geral,
não tocam flautas nem dançam com as moças, mas sentam-se juntos e converI
sam ou cantam.
Como foi mencionado acima, são as pessoas mais velhas, convencionalmente be'enit, que possuem e manipulam os vários tipos de conhecimentos apropriados a seus sexos e supõe-se que seja com elas que os hapwa irão aprender.
O homem aprende com seu pai, com seús irmãos mais velhos e com o pai de sua
esposa; a mulher, com sua mãe, irmãs mais velhas e mãe de seu marido.
Aqueles que 'lpertencem a,es grupos mais novos devem mostrar reserva e
(espeito aos mais velhos e atender a seus pedidos.
Em resumo, a estrutura das categorias de comportamento social, baseada
em distinção de sexo e idade, é de tal modo que as mulheres se comportam com
reserva e subordinação para com os homens e os mais jovens mostram reserva e
subordinação aos mais velhos. Com essa estrutura em mente, podemos examinar
padrões de comportamento, associados a categorias particulares de parentesco.2

1. Além desse agrupamento tripartido maior, há muitas categorias convencionais para descrever
as diversas fases da infância.
2. Os níveis de geração da terminologia de parentesco usada por um indivíduo podem incluir pessoas muito dispersas em idade relativa. Pode acontecer que um indivíduo adulto classifique
uma criança em um nível de geração acima do seu. Quando dois indivíduos de níveis de geração adjacentes têm aproximadamente a mesma idade, seu comportamento é similar àquele
dos indivíduos do mesmo nível de geração e eles tendem a usar nomes espanhóis ou indígenas, em vez de parentesco, quando se referem ou se dirigem um ao outro. Inversamente, o
respeito e a deferência aumentam com a diferença de idade; dois indivíduos do mesmo nível de
geração mas muito separados em idade comportam-se um para com o outro de maneira mais
similar àquelas dos indivíduos de níveis de geração adjacentes. "Modificações" na terminologia só são feitas para acomodar casamentos irregulares.
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Comportamento entre categorias de parentesco

'

•

•

Pais/filho
'

\~ ~

Enquanto pequenas, .as crianças estão sob a autoridade tanto do pai quanto
'
da mãe. A
medida que crescem, os meninos se libertam da autoridade materna e
permanecem mais tempo com o pai, aprendendo a caçar e pescar. As meninas ficam sob a autoridade de ambos os pais, particularmente da mãe, com quem passam grande parte do tempo cultivando e preparando mandioca, até se casarem.
Mesmo casada, se o marido de uma moça for residir no mesmo grupo local dos
pais dela, esta continuará a cooperar com sua mãe, embora possua sua própria
roça separada.
O filho torna-se independente de seus pais quando se casa, a menos que
um de seus pais tenha morrido e o outro seja dependente dele e de sua esposa.
Entretanto, mesmo antes do casamento, o filho adulto toma suas próprias decisões
quanto a onde ir e ao que fazer. A relação entre filho e pai é de respeito e crescente distância, à medida que o pai envelhece e o próprio filho se torna pai. Nunca
há brincadeiras pesadas entre pai e filho; por outro lado, o filho toma liberdades
com sua mãe, ocasionalmente gozando dela ou roubando seu tabaco enquanto ela
dorme.

'

'

.

··~

\

heyeltsuyupa

a) Irmãos por parte de pai são muito íntimos quando crianças e adolescentes,
passando os dias brincando juntos ou caçando e pe~cando com seu pai. Ao se
tornarem adultos, a distinção de prioridade entre irmãos mais velhos e mais novos se faz mais efetiva. Eles podem ser pretendentes às mesmas garotas casáveis, existindo entre eles ciúmes freqüentes e, às vezes, brigas. Quando se
casam, se seus pais já tiverem falecido, o mais provável é que eles não residam juntos no mesmo local. As relações entre irmãos adultos tendem à formalidade amistosa.
b) Primos paralelos masculinos são classificados juntamente com os siblings
masculinos, mas as relações entre eles são menos íntimas do que as dos siblings masculinos. Eles são criados em grupos domésticos diferentes e, freqüentemente, no último período de sua adolescência, em grupos locais distintos. Eles também podem competir pelas mesmas moças, ao se tornarem adultos. Quando se encontram, já adultos, as relações entre eles são formais e o
diálogo segue padrões ritualísticos.
,
Usualmente, os Makú atribuem a morte de seus parentes à feitiçaria dos lndios do Rio; os únicos Makú que ouvi estarem atribuídos com poderes de feitiçaria
maléfica ou a conhecimento de venenos foram os agnatos masc~linos, vários
graus de primos paralelos masculinos. Nunca um afim.ou sibling foi acusado.
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A competição e a diferença entre irmão mais velho e mais novo são temas
recorrentes na história de ldn Kamni; o irmão mais novo obtém sucesso onde o
mais velho anteriormente havia fracassado. A esse respeito, é interessante notar
que na criação, quando as pessoas emergiram do kaktsapa no qual subiram os
rios e chegaram às suas localidades atuais, havia dois irmãos. O mais velho recusou um ornamento de concha de caracol a ele oferecido por ldn Kamni, pois jâ estava segurando uma zarabatana. Assim, ele se tornou Makú, destinado a viver na
floresta e a servir o irmão mais novo, que aceitou o ornamento e se tornou Desano.
ldn Kamni disse-lhes: "Cuidado com a briga entre irmãos" (mik maw kabu a dewadi, a udnwad1) e esse estribilho é continuamente repetido entre agnatos masculinos
Makú em diálogos e cantos cerimoniais nas festa.
A separação entre siblings masculinos e as disputas entre agnatos masculinos jâ foram assinaladas no desenvolvimento e fusão dos grupos locais.
heye, tsuyupalhwana, tsupma
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Enquanto bem pequenos, irmãos e irmãs brincam juntos, mas, antes da
maturidade, as meninas começam a ajudar as mães, ao passo que os meninos
continuam brincando juntos ou acompanham seus pais. Durante a adolescência e
antes do casamento, irmãos e irmãs se tornam íntimos - implicam uns com outros,
tomam banho juntos e dormem na mesma rede. Hã um forte elemento físico em
suas relações, embora os Makú neguem que eles mantenham relações sexuais. O
casamento é visto como uma troca de irmãs e, assim, irmão e irmã podem ver
seus próprios casamentos como interdependentes. Em geral, dois pares de irmão/irmã relacionados como primos cruzados casam-se e os casais vivem juntos
no mesmo local. Em outros casos jâ mencionados, os irmãos seguem suas irmãs
casadas a fim de encontrarem esposas para si ou porque eles formam uma unidade econômica e doméstica. Em um caso em Tseilabm, um casal de irmãos adultos
solteiros (YB 1O e y69) vivia junto como marido e mulher; embora não possa afirmar
se eles mantinham ou não relações sexuais~ dizia-se que as duas crianças que
moravam com eles eram filhas de um primo paralelo ausente.
A relação irmão/irmã e a relação entre irmão da esposa/marido da irmã juntas formam o elemento de solidariedade recorrenté dos grupos locais.
As relações entre primos paralelos e agnatos de sexos opostos não têm a
intimidade e a característica de interdependência de irmãos e irmãs, mas, em alguns casos, eles se casam entre si.
huwanaltsupma
As irmãs têm um relacionamento mais íntimo e menos tenso do que os irmãos, mas este não se iguala aos laços de solidariedade dos siblings de sexo
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oposto. E provável que elas. se sepé;trem à medid~ que seus casamentos amadureçam.
As primas paralelas e agnatas formam, com freqüência, amízades íntimas,
mas, a ,menos que se tornem co-residentes pelo casamento, elas pouco têm a ver,
umas com as outras.

sos, eles toram criados durante parte ou toda sua infância no mesmo grupo local e
associaram-se, espontaneamente, .à mesma turma de crianças, não havend0.·uma
distinção evidente em seu compQrtamento que diferenci~ seu relacionamento da..
quele entre primps paral~los de seKos opostos.
Uma vez casados., tratam-se reciprocamente de aa ou por referência tecnomítnica através de seus filhos.
O homem chama a irmã de saa esposa, bem como todas as agnatas desta,
de bay'wili, e a mulher, chama o marido de sua irmã e os irmãos e os agnatos m;asculinos de seu marido de baya. São estas as relações mais.prováv.eis de levar ao
adultério e, ao menos em público, elas mostram reserva consideráve1.1.
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Já foi dada uma ,exp,licação sobr:e esses termos, bem qomo sobre seu uso~ e
4
ob~.ervou-se. que estes ' filhos da mãe" "onstituem uma categoria armQíguá, uma
ve~ que, por um lado, eles não são expr~ssamente de-wa, aqueles com quem uma
~essoa está em uma relação de statµs e não se casa, mci.s, por outrd l~do, ·eles
não.são 1 claramen~e bay'na, agueles com quem se casa~ Já descr;e.vernos um
caso
' '
em que um li'lo·mem u~ava o termo in-num ~ara t.1ma agnata ,com quem ele qesejava
casar-se. A arr:ibigüiaade do ·relacionamento dos "filhos da mãe" deri'va ainda do
fé~to de .que, apesar de um homem poder casar com sua in-num, o irmão .d.esta, que
é in-wt1 do primeiro, podetia,casar-se cpm outra esposa em potencial de ego, sua
tsud-num. Assi.m, embora e in-wt1 de tim.homem seja s.eu afim em µç>tencial,, já qüe
ele poderia dar uma irmã a ego e receb~r ~irmã d~ste em troca, ele.é, também, u~ '
~vai ero potencial quanto 'às IJlésmas .mulheres e, desse modo, é como s~ fosse .
um agnato. Essa arnbigüidade do relacionamento estâ presen'é em 'ílários mitos,
onde seres qlle ~e encontram num relacionamento ambivalente châm~m-s~ uns
aos outros , de .in-~t1..
,
.,
'
1
'
'\
, Por exemplo,' quando a segunda esposa de l.pn Kamni, mulher coti~,~ é le\li:i"'
da pe),os Urubus, são as,TersourinHas (t;lanoides) 'Çts P,rimeiras a chegé;lr,em com as
rqás 11olícia~ e, e.scarnecerem-se, mas, 1posteriormeJ;lte, aj_udam.:lhe a ch~gar ao ,lo- ·
, cal d0,s 1•Urubws disfarÇadàmente, numa t~ntativa de trazê-la de vplta. ld,ri Kamf'.li e
a~ Tesourinhas chamam-se reciprocamente c:te ie-wt1. Gomo os yru~t;is! as tesou,rinhas habilam uma das camadas do céu, mas, ao ·contrário deles, que comem
carne· podre e aeabam se afogahdo num rio, as Tesourinhas comem térmites vivas
(que os .homens também comem),' insetos e frutos e, freqüentemente, mergulHam '
sob a superfície, 'só para voarem novamente. No começo deste episório,,lçtri ·Karo' ni, qJe se caracteriza pelo poder de transfortnpr-se, tem a forma de um pássarc:,
preto wananí. (cormorâo?), O qual se alimenta de ,pe,ixes G1Ue pega mergulhando nos
rios~ De várias maneiras diferentes, incluindo essas características e papéis, as
Tesourinhas se colQcam entre ldn Karnni e os Urutlus, competidores antagónicos
pela mesma mulher, sendo in-wt1 de ambos.
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tsud-wtiltsud-num
'
Esta é a relação de esposos em potencial
e é geralmente acompanhada por
uma certa reserva e timidez, ao menos em público. Entretanto, em inGimeros ca-
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baya/bay~

'

Os homens relacionados como irmão da esposa e marido da irmã, em geral,
têm um relacionamento mui~p fntimo e amistoso•. !fazem brincadeiras e piadas sdbré os assuntos triviais e, à me·qida que arr,iadurecem, mantêm uma forrnàlidade
amistosa. Como já vimos, com fr~üência residem juntos no mesmo grupo local e
acompanham um ao outro em caç,adas.
,
,
,,
0s afins masculinos solteiros e jcqvens da mesma geração (primos cruzados
masculínos) deitam-se
na mesma rede e tocam nas nádegas
e órgãos1 ge,nitais uns
'
'
ctos outr:os, sussurrando e rindo juntos. Sentados,, eles colocam os braços,. em.
'
'
volta dos ombros tins dos 01:1tros.
,
'
'
Essa brincaclei(a
homossexual
é
pública
e é ignorada pelos preséRtes, con,
trastando fortemente com as relações heterossexuais, sempre .realizadas privativa
e discretamente, mas sujeita~ a muitas piadas e comentários púbUcos. '
Os relacionamentos entre membros de gerações adjacentes
s'ã' o, geral,
.
mente, ditados pela diferença dê idade (ver nota 1). Entretanto, os Bara Makú dizem que um homem não de~e briricar com su.a tsuda (agnata da primeira geração
ascendente e mãe de esposa real pu potencial) mas que ele poqe brinçar~ com sua
tsea (afim feminina da primeira ger~ção ascenctente). A obediência à.s convenções
depende, em grande parte, do grau de familiaridade entre as pessoas envolvidas.
'
Entre homens de gerações adj~centes, há dois padrões de co~p<)rtamento
contrastantes: aqueles entre ibi!wf:J e entre hunàlhwan-wf:l.
•'
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1

huna/hwan-wt1
'

a) Homens relacionados como afins primários de gerações adjacerntes, pai da es·
posa e. marido da filha, referem-se reciprocamente por hi-abe ou hi. As relações
1. Embora o sexo seja sujeito de brincadeiras, especulações e alusões freqüentes, só em poucos
casos foi possível até mesmo supor quem estava envolvido em relações sexuais pré ou extra- ,
maritais. Os Makú achavam que as perguntas diretas sobre o assunto eram embaraÇosas ou
engraçadas e sempre negavam a ocorrência dess&s relações.
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entre eles são tipicamente amistosas e cooperativas, embora tranqüilas e reservadas. Eles conversam mas não gracejam, exceto sobre assuntos triviais.
Dois mitos desenvolveram seus temas em torno desse relacionamento e indicam que podem haver tensões envolvidas. Em um deles, um homem mata o pai
de sua esposa, o Tamanduá, e dá o pé para sua esposa comer. Quando esta
percebe o que estã comendo, dirige-se ao rio e bebe água, vomitando todas as
espécies diferentes de onças que, então, atacam e devoram o marido. Em outro
mito, Tse', uma enorme serpente ou jibóia, devora o marido de sua filha, irmão
mais velho de ldn Kamni. ldn Kamni mata Tse' com uma flecha untada de veneno retirado da vagina da filha de Tse' e produz tabaco queimando as vértebras
de Tse'.
b) Os homens relacionados como huna/hwan-~ mas que não estão numa relação direta primária afim, comportam-se de uma maneira similar, embora mais
formalizada, ao padrão de brincadeira homossexual entre jovens solteiros afins
da mesma geração, mencionado anteriormente. Um homem passa pela rede
onde seu huna está deitado e cutuca seus órgãos genitais, comentando que ele
tem uma ereção tão grande e dura como o nariz de um Tamanduá (ombe'wuk
ma hwangatut - "nariz de tamanduá sua coisa penetrante,,). O huna nega e assevera que seu pênis não é maior do que a ponta de um espinho de palmeira ou
que é tão pequeno e macio como seu dedinho dobrado. Essa espécie de gracejo é muito estereotipada, repetindo-se sempre os mesmos padrões. Como no
comportamento entre jovens afins, o foco das conversas é a sexualidade do
homem.

quando no-i e eta ainda são vivos. Em Bara'tore, H16 mostrava consideravelmente
mais afeição e interesse pelos filhos de sua filha do que pelos filhos de seus filhos
homens, embora eles fossem aproximadamente da mesma idade. O mesmo ocorria com sua esposa, b2, embora em menor grau; ela passava muitas horas com
todos os filhos de Bara'tore, seus huymena (netos), que brincavam a seu redor ou
ouviam as histórias que ela contava e tagarelavam enquanto ela trabalhava ou
descansava na rede, quando os outros adultos estavam na floresta ou nas hortas.
Eta aparece em quase todo mito; invariavelmente, ela prediz o que acontecerá e dá conselhos, que são ignorados.
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Com os irmãos mais velhos de seu pai e com os agnatos superiores em geral, o homem é reservado e respeitoso, mas com os irmãos mais novos de seu pai
e com os agnatos inferiores, por ser a diferença de idade entre eles às vezes pequena, as relações são mais naturais e familiares. Um homem jovem e solteiro
ocasionalmente se junta a seu ibi em viagens de caçada na floresta e atende a pequenos pedidos de ajuda na limpeza de uma horta.
Entre um homem e seu ibi, irmão mais novo de seu pai, há freqüentes brincadeiras focalizando a sexualidade da mulher. Eles se provocam mutuamente e
acusam um ao outro de manterem relações adúlteras e gracejam sobre os atributos sexuais das supostas parceiras de cada um.
no-i (masculino) e eta (feminino) /huyma (masculino e feminino)

Entre membros de gerações alternadas, o comportamento é quase sempre
governdo por uma grande diferença de idade; os huyma são, em geral, crianças
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Casamento
Ainda não consideramos o casamento em si, embora, claramente, este seja
um elemento dinâmico maior da organização social dos Makú. Pelo casamento, os
grupos domésticos e os grupos locais reduzem-se, recriam-se e aumentam. o casamento e a procura de uma esposa unem os afins e separam os agnatos masculinos.
O casamento Makú se caracteriza pela endogamia em vários níveis diferentes.
Primeiramente, os Bara Makú são social e culturalmente endogãmicos, eles
se casam com outros Makú. Salvo alguns da região Macu-paranâ que se casam
com Barasiwa de língua Ubde Makú, principalmente, a maioria dos Bara Makú é
lingüisticamente endogãmica - casam-se com pessoas que falam a mesma língua.
São raríssimos os casamentos entre Makú e Tukãno; ~uando ocorrem, são mulheres Makú se casando com homens Tukâno. Não encontrei nem um caso de um
homem Makú casado com uma mulher Tukâno, apesar de duas pessoa dizerem
ter uma avó Cubeo. Quarido ocorre um casamento entre um homem Tukâno e uma
mulher Makú, a conseqüência é um aumento da falta de mulheres para os homens
Makú,
Em segundo lugar, os Bara Makú estão distribuídos em três grupos regionais, cada um deles com forte tendência à endogamia.
Uma outra dimensão de endogamia pode ocorrer ao nível <;los grupos locais
que, freqüentemente, têm uma composição bilateral; alguns Makú encontram esposa no mesmo grupo tocai, na época em que se tornam adultos.
A distribuição da população Bara Makú por sexo, na pesquisa sincrônica em
1969-70, era 103 homens para 94 mulheres, incluindo todas as idades. Estes números representam apenas uma indicação aproximada, uma vez que incluem apenas os membros sobreviventes e presentes de cada sexo. Somente na região Macu-paraná, enquanto apenas duas mulheres se encontravam ausentes, devido a
casamentos virilocais com homens de fora das regiões Bara Makú, havia ao todo
12 homens, que estavam ausentes trabalhando na borracha e que se supunha
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estarem vivos, ainda. Todos eles eram solteiros. Isto sugere que, no total, hã mais
homens do que mulheres, mas qualquer tentativa de estabelecer a taxa de sexo
por nascimento e a taxa de sexo daqueles que chegam até uma idade apropriada
de casamento é frustrada pela reserva e esquecimehto dos Makú quanto ao controle da natalidade, infanticídio e mortalidade infantil e de adolescentes, que poderiam indicar uma tendência quanto ao sexo.
Os próprios Bara Makú sentem que não há mulheres suficientes. Muitos
grupos locais incluíam homens solteiros adultos ou até mesmo velhos, enquanto
que, raramente, havia mulheres adultas solteiras.
O casamento Makú é prescritivo; um homem deve casar-se com sua pudnwibí, uma mulher a quem ele se dirige por tsud-num e cujos pais são huna (masculino) e tsuda (feminino). A categoria pudn-wibi inclui as primas cruzadas bilaterais
e, em termos dos critérios da terminologia de parentesco, pode ser definida como
''mu'lher da mesma geração de um clã afim". Dentro dessa categoria, os Makú expressam uma preferência geral para casar com um parente mais próximo possível,
a filha da irmã do pai, a filha do irmão da mãe ou, melhor ainda, uma mulher que
seja simultaneamente os dois. Os informantes em Bara'tore, quando me explicavam o sistema de casamento, demonstravam, com freqüência, que os casamentos
ideais resultariam se o filho e a filha de H52 = b1 O se casassem com a filha e o fi'
lho de 89 = h53, reproduzindo, assim, os filhos, a troca de irmãs feita pelos pais.
Se retornarmos aos 25 casais vivos, dos quais ambos os cônjuges são Makú e cuja residência examinamos anteriormente, verificamos que cinco destes
eram casos de casamento entre agnatos. Dois destes casos (D8 = d12 e D9
= d13, em Mamlabm) eram casamentos entre homens e mulheres que eram
siblings ,do mesmo pai. Os outros casos eram de casamentos entre primos paralelos próximos (H56 = h61, filha do irmão de seu pai, em Mu'tore e H20 = h24, filha
do filho do irmão do pai de seu pai, em Maninatore) e um caso (H21 = d17 em
Hib11a) era o de um casamento entre membros de clãs relacionados agnaticamente.
Os envolvidos explicavam estes casamentos com suas agnatas simplesmente dizendo que, quando etes eram jovens, não havia pudn-wili para se casarem
e, por isso, casaram-se com suas agnatas (de-wili). Dizer que não havia pudn-wili
significava dizer que não havia nenhuma na região, pofs eles_explicaram que os
Makú, em outras regiões, eram feiticeiros perigosos e ciumentos de suas mulheres. A preferência pela endogamia regional prevalecia sobre a prescrição de casamento com uma pudn-wili.
Nas genealogias da população Bara Makú sobrevivente, como um todo, havia vários casos de casamento entre agnatos e, em particular, havia dois casos de
uniões entre pai e filha e dois casos de uniões entre irmão e irmã, todos eles resultando em filhos. Os Bara Makú descrevem as uniões entre pai e filha como "casamento de anta" - eles dizem que as antas acasalam-se pai com filha e mãe com
filho. As uniões entre irmão e irmã são caracterrstias de "casamento de caititu".

Ambos os tipos são espécies de "casamento de cachorro", jâ que os cachorros
exploram todas as permutações de "casamentos errados''. Outra maneira de descrever essas uniões é "mik hempna" - comer a si próprio.
Descrevendo o procedimento modelo de casamento, os Makú dizem que um
homem sai em busca de uma esposa e, ao achá-la, diz a seu pai: "Quero sua filha." Muitos informantes negaram haver qualquer pagamento ou serviço requerido,
mas vários concordaram que o pretendente deveria caçar e dar a carne ao pai da
moça. Um informante especificou que um homem deveria dar somente carne a seu
sogro e deveria passar um mês caçando para ele. Outro, talvez brincando, disse
que o pretendente deveria trazer formigas (comestfveis) para seu futuro sogro. O
noivo, então, leva-a para morar no local do pai dele, onde cultivam uma horta juntos. Como já vimos, na prática, muitos casamentos ocorrem dentro dos grupos locais e outros são uxorilocais, pelo menos nos primeiros anos de casamento. O
único casamento ocorrido durante o estudo de campo foi aquele entre Y19 e h/4,
que já eram mémbros do mes":1o grupo local, em Bara'tore, h74 não tinha irmãos
adultos nem pai e simplesmente estabeleceu um fogo separado com seu amante,
Y19, enquanto seu padrasto, H54, estava ausente, em uma caçada. Quando seu
padrasto voltou, ele aceitou a situação e, cinco meses depois, ela teve um filho.
Nos meses seguintes, o casal e seus respectivos grupos domésticos anteriores
fi~eram viagens de caçada juntos, mas não hpuve presentes formais de carne de
Y19 para H54.
Parace que o hábito de dar presentes ao sogro e o período de residência
uxorilocal imediatamente apôs o casamento ocorrem, mais provavelmente, quando
cada um dos noivos mora em um grupo local diferente e quando não são intimamente relacionados por casamentos prévios de seus siblings, pais ou siblings dos
pais.
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O sistema de clãs

Ao descreverem sua estrutura social, os Bara Makú se referem aos Kulu,
grupos de descendência patrilinear, que eu chamei de clãs.
'
Do ponto de vista de um membro de qualquer clã, qualquer outro clã é agnato (de-wa Kulu) ou afim (bay'na Ku/u). Os clãs agnatos se relacionam como senior (mata Kulu) ou junior (tsapedit Kulu). O relacionamento entre clãs iunior e senior é também descrito nos mesmos termos do relacionamento dos Bara Makú
com seus vizinhos Tukâno - o clãjunior é servente (anan) do clã senior.
O sistema de clãs, do ponto de vista de um indivíduo, reflete a estrutura da
terminologia de parentesco; há dois grupos de clãs exogâmicos, cada grupo organizado internamente em hierarquia de classes.
Entretanto, a existência de categorias de parentesco in-w1:1 e in-num e os
critérios pelos quais elas são determinadas implicam que o sistema de clãs visto
como um todo não precisa mostrar qualquer divisão em metades.

Peter L. Silverwood-Cope

Os Makú

Por exemplot o clã A pode estar trocando mulheres com dois clãst B e Ct
que também estão trocando mulheres entre si. Este foi o caso do clã l:J'we, que
havia casado, no passado, com os clãs H1:1w,.wa e D1:1itibm-we por um lado, e tabém com o clã Yere'wa. Mas os membros dos clãs H1:1w-wa e D1:1itibm-we haviam
quase sempre se casado com o clã Yere'wa.
'
De fato, salvo a posição do clã l:J'we, a organização dos clãst no período
1969-70t muito se aproximava de uma divisão em metades. Os clãs existentes
eramt de acordo com seu grupamento e classificação, exogâmicos.

No caso de um grande clã como o Yere'butuwa, cujos membros estão espalhados
por regiões diferentest não só é impossível a um Yere'butuwa de um local demonstrar sua descendência comum a um Yere'butuwa de outra regiãot bem como
ele pode apenas ter uma vaga noção - por tradição ou por ter ouvido falar - de sua
existência.
Dois pontos importantes devem ser ressaltados a respeito desses clãs e
dos grandes grupos exogâmicos nos quais eles estão organizados.
Primeiramente, os grupos exogâmicos não estão espacialmente consolidados em uma determinada região, mast sim, estão dispersos pelas três regiões.
Em segundo lugar; exceto os pequenos clãs, que consistem de somente
uma linhagem patrilinear ou grupo de sibling, os membros do clã estão dispersos
em vários grupos locais diferentes em uma região out no caso dos clãs H1:1w-wa
e Yere'wa, em diferentes grupos locais em diferentes regiões. Na Parte I, já vimos
que cada grupo regional tende fortemente à endogamiat possuindo clãs intercasáveis, e que muitos grupos locai~ têm uma composição bilateral baseada em uniões
afins entre os homens. Os quadros IX e X mostram, de um lado, a composição
bilateral e multiclânica dos grupos regionaist dos grupos exogâmicos e dos clãs
maiores, em diferentes regiões e grupos locais.
Um modelo de estrutura social, constituída de dois grupos exogâmicos, c~da
um deles contendo clãs graduadas numa hierarquia, foi explicado pelos Makú das
três regiões. Teoric~mente, nunca havia dúvidas quanto a que grupo exogâmico
cada clã pertencia, embora em casos de "casamento errado'! entre membros de
clãs relacionados como agnatost faziam-se ajustes na terminologia de parentesco
ao nível das pessoas envolvidas.
Entretanto, havia imprecisão e falta de cuidado consideráveis quanto ao número total de clãs, sua graduação exata e localização atual. C>s jovens e os homens de meia-idade raramente sabiam e submetiam o assunto a seus pais e tios
que, por sua vez, se perguntavam uns ao.s outros, quase nunca chegando a qualquer acordo sobre a graduaçãot localizações atuais e existência contínua de alguns clãs.
A maioria dos informantes concordava que H1:1w-wa era o clã superior (mata
kulu) do Grupo 1 e que Hwew-wa e D1:1'we eram seus inferiores (Tsapedit ku/u). A
relação de procedência entre os outros clãs do Grupo 1 nunca foi bem definida.
Ocasionalmente, os membros de cada clã reivindicavam a precedência de seu clã
sobre os demais. O mesmo aconteceu com as duas divisões do clã Yere'wa, do
Grupo 2.
Na prática, na maioria dos grupos locaist não havia membros co-residentes
de clãs posicionados como senior e junior. Nos grupos locais, onde tal acontecia,
como em Wacara e Tsennep/abm, as regras de graduação dos clãs nunca exerceram um papel observável nas relações sociais, econômicas e rituais entre eles. Os
membros dos clãs junior não se ofereciam nem eram solicitados a prestar serviços
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GRUP01

GRUP02

Fl1:1w-wa (pássaros cotirga)
Dt1itibm-we (missangas)
Bt1'we (peixe tarira)
Hwev_1-wa (fruta umari)
Haw-we (garrões e águias)
Yari-wê (pássaros martim-pescador)
Toi-Ts-we (casca de mandioca)
Y'we (zarabatana)

Rarasiwa (Ubde Makú)
Yere'wa Hoyodawawa (periquito grande)
Yere'wa Butuwa (periquito pequeno)

Por tradição, todos os clãs do grupo 1 eram agnatos e casavam-se com os
clãs do grupo 2, que também eram relacionados internamente como agnatos. O clã
H1:1w-wa casava-se com os Barasiwa, que eram Ubde Makú do Papuri e, em sua
língua, se chamavam pelo nome de pássaros sanhaço. Dois outros clás, os
.Amu'w~ e os Munitwa, que eram relacionados como agnatos dos clãs Yere'wa do
grupo 2t desapareceram recentemente. O clã f:J'we reduziu-se a somente dois representantes vivost solteiros e sem filhos; eles pretendiàm encontrar esposas e
propagar seu clã; mas como não possuíam i.rmãs ou agnatas para oferecer em troca (o mais velho deles já havia tido duas esposas, H1:1w-wa e D1:1itibm-we, mas ambas morreram sem deixar filhos) é possível que seu ciã também desapareça.
Deve-se enfatizar que 11ão há nada rfgido nesse grupamente exogâmico. Por
exemplo: se, com o tempo, os DtJitbm-we continuam a casar com seus agnatos, os
H1:1w-wa
(um casamento já ocorreu e outro está programado) e também param de
,,,..
trocar mulheres com o clã Yere'wa, eles não serão mais agnatos do clã H1:1-wa
do grupo 1 e, sim, tornar-se-ão agnatos do Yere-wa do grupo 2, passando para
uma posição intermediáriat atualmente ocupada pelo clã l:J'we.
Alguns dos clãs maiores possuem várias linhagens patrilinea.res, cujos
membros se consideram descendentes de um ancestral comumt mas este relacionamento não pode ser demonstrado pelos membros dos clãst em suas genealogias. A memória genealógica não se estende além de duas gerações ascendentes.
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QUADRO IX: Distribuição dos membros adultos masculinos e femininos dos clãs e grupos exogãmicos em grupos
locais e regiões.
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QUADRO X: Distribuição dos membros casados (que vivem com o_s cónjuges dos clãs e grupos exogâmicos em
grupos locais e regiões.
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para os membros dos clãs senior, mesmo que o relacionamento fosse formalmente
descrito como o de "servente" (anan}, tal como o relacionamento entre os Makú e
•
os lndios do Rio.
Não obstante a fuidez das visões sobre a ordem hierárquica dos clãs e a
ausência de qualquer base observâvel para tal graduação, a outra caracterfstica
principal do modelo, a distinção dos clãs em agnatos (de-wa) ou afins (bay'na) para o clã do locutor permaneceu constante.

seu casamento e são eles que, em alguns casos, podem agir em conjunto para
aceitar ou rejeitar os pedidos do pretendente. Os Bara Makú, ao descreverem o
procedimento usado nos casamentos, enfatizam a obrigação do pretendente de
pedir ao pai ou aos irmãos mais velhos da moça permissão para tê-la Assim, não
são os clãs e, sim, as linhagens patrilineares ou grupos locais de descendência
que trocam mulheres. Ao discutirem as trocas matrimoniais, os Bara Makú se referem com mais freqüência às linhagens patrilineares por referência a um membro
mais velho do que a clãs especfficos.

O Clã

Parece, então, que o clã dos Bara Makú não tem nenhuma função observável como grupo corporado, e que a única divisão operativa na sociedade é aquela
entre agnatos (de-wa) e afins (bay'na). No entanto, a diferenciação de clãs dentro
de grupos exogàmicos surge como parte de um processo político de fissão. Por
exemplo, os clãs Dtf 'we e Dt1itibm-we são, na realidade, apenas dois grupos de siblings (com seus filhos) relacionados como primos paralelos. Os pais da geração
mais velha de cada clã eram siblings completos de um único clã, o Dtf'we. A fissão
(discutida em termos de grupos locais, nas páginas 000) ocorreu quando os mais
velhos do clã Dtf 'we foram responsabilizados pela morte da esposa de um dos
mais velhos do que agora se considera clã Dt1itibm-we. A julgar pelos dados genealógicos sobre a escassez de mulheres casadouras na região na época, e pelos
casamentos inc~estuosos subseqüentes dos homens Dtf'we com suas irmãs, é
provável que o ciúme e a competição pelas mulheres tenham fornecido as bases
para a disputa e acusações de feitiçaria, levando à segmentação em dois clãs.
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Os clãs muito pequenos, como o Y'we, que só possuíam dois irmãos solteiros sobreviventes, podem ter os seus membros residindo juntos e agindo como
uma unidade. Mas a maioria dos membros do clã está dispersa e não age como
um grupo unido. Os clãs Yere'wa e Ht1w-wa tiveram seus membros espalhados
não só por grupos locais diferentes, mas também por regiões diferentes.
Um clã não possui qualquer propriedade ou direito que o distinga de outros
clãs.
Embora um clã possa tornar-se associado a certa região por haverem seus
membros ocupado vârios de seus sftios por algum tempo, o clã não tem a propriedade da região como um território. Membros de outros estão livres para ir e vir, caçar e viver à vontade.
Também as relações com os Índios do Rio não são decididas por se pertencer a algum clã. Os Índios do Rio mantêm relações com qualquer Makú na base de
contrato e benefício mútuos, onde quer que haja uma relação de "hereditariedade"
entre os Índios do Rio e os Makú, um chefe dos Índios do Rio reivindica apropriedade de todos os Makú que vivem nas proximidades, incluindo os membros de
clãs relacionados por afinidade ou agnaticamer'lte que possam estar representados.
Embora pudéssemos dizer que os nomes pessoais indígenas são herdados
dentro do ciã, de fato, os mesmos nomes foram transmitidos através das gerações
dos vários clãs de cada grupo exogâmico e poucos eram peculiares a um determinado clã. A única distinção constante na herança dos nomes pessoais indígenas
está em que cada grupo exogâmico tem um conjunto separado de nomes diferentes. Os clãs Yere'wa, do Grupo 2, compartilhavam nomes de um conjunto que incluía Yere', Haw, Tebn, Nat, Bt1, etc. ao passo que os membros dos clãs do Grupo
1 compartilhavam nomes como Hita, Ht1w: Ou', Yuk, Tsui, etc.
Finalmente, o outro único campo de ação no qual o clã poderia funcionar
como um grupo incorporado seria no que se refere à conservação e troca de mulheres entre clãs. Mas aqui, novamente, o clã só é envolvido quando ele é tão pequeno a ponto de ser representado por uma única linhagem patrilinear de um homem e seus filhos. Somente o pai e os irmãos de uma moça têm controle sobre
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PARTE 3
Sumário Comparativo

Na Parte 1, os grupos regionais, locais e domésticos foram definidos como
os grupamentos observáveis de interação social para os Bara Makú e a composição e interação de cada um desses grupamentos foram descritas. Estes grupamentos poderiam ser identificados tão simplesmente quanto segue: o grupo doméstico, aqueles que dormem, produzem e cozinham juntos; o grupo local, aqueles
que moram, repartem alimentos e freqüentemente bebem juntos; o grupo regional,
aqueles que casam entre si e bebem juntos.
O grupo regional, composto de clãs relacionados por afinidade e com tendência à endogamia,
aproxima-se de uma unidade independente, social e cultural,
mente autónoma. E a nível de grupos regionais que os Bara Makú mostram variação cultural e lingüística.
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Dentro oe regiões, os grupos locais freqüentemente mostram composição
bilateral, incluindo os grupos domésticos relacionados como afins. Embora alguns
membros possam encontrar esposas dentro de seu grupo local; a distribuição por
idade e sexo dos grupos locais é tal que muitos membros só podem encontrar esposas da categoria de parentesco prescrita e de idade apropriada fora do grupo local. Entretanto, as possibilidades limitadas de casamento prescritivo dentro do
grupo local, conseqüência de sua estrutura bilateral, são, às vezes, contornadas
por uniões entre pai e filha, irmão e irmã e entre primo e prima paralelos. Esses
"casamentos errados" são extensões das possibilidades estruturais limitadas do
grupo local de operar como unidade social. Apesar de possuirmos·somente dados
sincrónicos dos quais nenhuma estimativa quantitativa pode ser feita, a endogamia
do grupo local, na forma de casamento prescritivo ou união incestuosa, é uma tendência característica dos Bara Makú.
o grupo local se aproxima mais de algum grau de corporatividade - ao menos, em pequena escala - do que qualquer outro grupamento social. Além de residirem juntos, formarem grupos de caça, dividirem alimentos e atuarem como hóspedes e ·anfitriões de outros grupos semelhantes, os membros de um grupo local
manifestam um consenso político. Há urria baixa tolerância à disputa. Disputas
reais cedo levam à separação dos membros, cujas diferenças não são resolvidas.

hierarquizados, Para uma grande tribo como a Cubeo, a unidade exogâmica é uma
fratria e o casamento pode acontecer entre sibs de fratrias Cubeo diferente$. Em
outros casos, a tribo - um grupo de pessoas que falam a mesma língua - é a unidade exogãmica constituída de sibs hierarquizados e o intercasamento se realiza
entre membros de ''tribos" que falam línguas diferentes. Por exemplo, os Desano
que habitavam a parte superior do Cano Macu-paranâ anteriormente trocavam
mulheres com os Pira-Tapuyo, que habitavam as partes mais baixas e o rio Papuri.
Cada uma dessas "tribos" intercasâveis eram fratrias que falavam línguas diferentes e que eram internamente organizadas em sibs patrilineares hierarquizadas.
A relação entre este esquema conceptual e o comportamento prático varia
em dois aspectos principais.
Em primeiro lugar, na organização social dos Makú ou dos Tukâno, a hierarquia dos sibs ou clãs não parece ter qualquer função evidente observável nas relações sociais e econômicas reais entre eles. Isto já foi comentado por Goldman
para os Cubeo (1963, pp. 26-9~), que observou que a hierarquia dos síbs tinha
apenas importância aparente em privilégios rituais e em direitos de ocupação do
rio. Os síbs altos na hierarquia ocupava~ os cursos principais e as partes baixas
dos rios e eram autorizados a usarem certos emblemas rituais; os sibs de ordem
inferior habitavam as cabeceiras e as pontas afluentes menores e não usavam
aqueles emblemas.
"Até mesmo a hierarquia dos sibs tem significação mais ritualfstica do que
política. A hierarquia confere prestfgio, mas não confere poder. Por outro lado,
confere de fato um certo privilégio econômico, concedendo mais direitos do rio aos
altos graus. Mas os próprios Cubeo não criam problemas por causa desta distinção. A autoridade política••• é relati~amente insignificante." (Goldrtlan; 1963, p.
279).
'
Para os Makú, a hierarquia de clãs relacionados agnaticamente não interfere
nas relações reais entre seus membros.
Hã, no entanto, um segundo aspecto no qual a aplicação prática dessa
ideologia difere bastante entre os Makú e os Índios do Rio.
Se refere ao princípio segundo o qual a unidade exogâmica é também espacialmente consolidada. Para os Índios do Rio, a unidade exogâmica maior - a fra-:
tria - ocupa um único território, em geral, uma parte do rio. Dentro desse território,
cada sib ocupa um sftio particular e, de acordo com uma regra de residência patrilocal por casamento, os membros masculinos de um sib residem no mesmo local,
em uma maloca comunal.
Sobre os Cubeo, escreve Goldman:
"Uma fratria é uma confederação..de sibs que estão intimamente ligados por
regras de exogamia, por residência comum ao longo de um mesmo rio, por uma
tradição de origem e descendência comuns, por uma ordem gradual de hier:arquia
que indica a cada sib seu lugar numa Hierarquia social e, finalmente, por uma série
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No desenvolvimento e fusão dos grupos locais, em geral, a separação se
origina de uma discussão entre agnatas, irmãos ou primos paralelos. Eles são
membros do mesmo clã. Separam-se, cada um levando consigo seus afins - o
marido da irmã, o irmão da esposa e o marido da filha. Chagnon (1968, p. 70, figs.
3-4) descr~veu um modelo parecido de segmentação para ,pares de grupqs de
descendênc~a relacionados como afinados entre os Yanomamos dos afluentes do
Orinoco, na Venezuela. o ·tamanho dos grupos locais envolvidos é muito maior.
Na Parte li, mostramos que a ideologia patrilinear e patrilocal menionada na
Parte 1 se relaciona com uma conceptualização da estrutura social em termos de
grupamentos exogâmicos de clãs hierarquizados e patrilineares relacionados agnaticamente. A estrutura não é rígida, já que qualquer clã pode casar-se com dois
ou mais elas qué podem casar-se entre si. Conseqüe.ntemente, um clã poderia
mudar - pela mudança nas alianças de casamento através dos tempos - sua relação com os outros clãs e grupamentos exogâmicos. O fato de ter essa conceptualização somente uma relação restrita com a organização prática dos Bara Makú, pois esta pode ser observada a operar através de unidades de interação, tais
como grupos regionais e grupos locais, não altera a validade ou a significância da
conceptualização em si mesma.
Todos os Índios do Rio do Vaupes e os Makú também possuem um esquema conceptual comum, o qual presume que a estrutura social é construída a partir
de grandes unidades exogâmicas, cada uma ·contendo sibs ou clãs patrilineares e
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de cerimônias, solenes e seculares, tais como festas de bebida, nas quais cada
sib recebe seus sibs equivalentes." (p. 26.) "O segmento básico é o sib. Um sib é
um grupo de descendência exogâmica, patrilinear e patrilocal que alega pertencer
à mesma linha de descendência através dos homens (com algumas exceções) até
um ancestral fundador, nas origens. O sentido de um sib é aquele de um grupo local capaz de dividir uma residência comum e considerar-se como um grupo de parentesco fraternal." (p. 27 .)
"O sib é o centro da estrutura social; o foco é regulador de todas as principais atividades sociais, religiosas e econômicas. É a única unidade política verdadeira, já que somente o sib tem um chefe ... O sentimento mais forte que os Cubeo
têm pelo sib é de que ele é uma famllia na qual os homens demonstram a mais
forte solidariedade porque são eles que vivem permanentemente juntos.
Tanto na ideologia quanto na prática, os Tukãno expressam o princípio no
qual os homens relacionados agnaticamente como membros do mesmo sib formam um grupo local residencial e os sibs que pertencem à mesma unidade exogãmica ou fratria formam um único grupo territorial consolidado.

distribuídos de funções associativas. No caso dos Bara Makú, há uma enorme
discrepância entre o modelo ideal e o comportamento social efetivo.
As distinções entre ideologia e comportamento efetivo são vistas, por muitos
antropólogos, como essenciais na discussão da estrutura social e têm sido expressas de várias maneiras, com diversos sistemas de referência, tais como as
distinções entre regras jurídicas e normas estatísticas (Leach, 1961), ou entre modelos mecânicos e estatfsticos (Levi-Strauss, 1953)." Essas e outras distinções
análogas têm sido freqüentemente revistas e discutidas (por exemplo, Nutini, 1965
e referências); pretendo, aqui, limitar a discussão sobre a divergência entre com•
portamento ideal e efetivo às relações de status social e ritual entre os lndios do
Rio e os Makú.
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A exogamia local, a obrigação de procurar uma esposa em outro território,
não é somente uma conseqüência de uma combinação de grupamentos de descendência patrilinear e residência patrilocal, mas é também explicitamente afirmada." Goldman ilustra este fato com um caso (p. 43) onde uma viúva retornou à casa de seu irmão com seus filhos e filhas. Embora os filhos dos dois irmãos fossem
relacionados uns aos outros como primos cruzados e fossem parceiros apropriados para o casamento, o casamento entre eles ficou fora de cogitação para os
homens dos dois lados. A co-residência tornou-os "como siblinf!s" e casarem-se
entre si seria considerado incestuoso. (S. e C. Hugh-Jones relatam ênfase similar
em exogamia local entre os Barasana - comunicação pessoal.)
Finalmente, Goldman diz sobre a cultura Cubeo:
"Que espécie de modelo, então, segue a cultura Cubeo? Socialmente, o modelo de origem é o de solidariedade dos irmãos. Em volta desse conceito original,
os princípios característicos do parentesco, sib e organização Cubeo se desenvolvem ... O culto dos ancestrais, em todos seus aspectos, é a expressão particular
dos Cubeo do caráter sagrado da solidariedade do sibling masculino." (p. 284.)
Poucos autores que escrevem sobre os Vaupes fazem referências a partir
do estudo de campo extensivo como faz Goldman, mas todos aqueles que observam as estruturas sociais dos Índios do Rio enfatizam a atuação dos princípios
patrilinear e patrilocal na organização dos sibs e fratrias exogãmicas.
Parece que, no caso dos índios do Rio, o comportamento social efetivo
aproxima-se bastante de seu modelo ideal de estrutura social. Mas esse modelo é
compartilhado também pelos Bara Makú, que possuem grupos locais e regionais
bilaterais tendendo à endogamia ao lado de clãs e grupos exogâmicos dispersos,

O status dos Makú
,

Para os lndios do Rio, o status humano é definido em categorias que distinguem a humanidade do mundo natural. Ao contrário dos animais predadores e de
caça que vivem na floresta e acasalam-se com membros de sua própria espécie,
os seres humanos moram em grandes casas construidas em clareiras situadas
perto dos rios. As casas e territórios (seções dos rios) são habitados por homens
relacionados agnaticamente, que trocam mulheres com homens de outros sibs e
fratrias, os quais residem em outras casas e territórios e falam línguas diferentes
(com. exceção dos Cubeo, cujas fratrias casam-se entre si). A conceptualização
de estrutura social formada de fratrias exogâmicas territorialmente consolidadas,
abrangendo sibs localizados e incorporados, é um modelo de sociedade humana
(i.e. índia). Além do mais, os seres humanos derrubam roças e cultivam mandioca,
fazem bebida de mandioca e realizam danças coletivas e rituais, para as quais outros sibs são convidados. Nestas danças e rituais, os seres humanos usam ornamentos e objetos rituais.
Em oposição a essas dimensões do comportamento humano, está o comportamento animal. Estes habitam as florestas, onde não cultivam mas, sim, se
alimentam uns dos outros ou de frutos silvestres. Eles acasalam-se incestuosamente, com os de sua própria espécie; seu paradeiro não pode ser previsto com o
menor grau de certeza e eles não podem ser controlados.
Para os Índios do Rio, os Makú representam uma categoria de seres situada
na ordem mais inferior da hierarquia humana ou nem mesmo são humanos, estando próximos à categoria dos animais.
Como os animais, os Makú habitam o interior das florestas onde se alimentam de outros animais ou frutos silvestres, e seus movimentos e paradeiro não podem ser previstos ou controlados. Como os predadores, os Makú são "especialistas" na matança da caça, caçando (geralmente a maior parte do tempo) à noite.
Ao contrário dos seres humanos, os Makú não constroem casas "apropriadas" ou
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cultivam mandioca suficiente para mant~los; eles. não possuem ornamentos e objetos rituais e quaisquer atributos humanos que eles possam ter agora, tais corno
um certo grau de cultivo e conhecimento de ritual e xamanismo, foram aprendidos
com os Índios do Rio.
No entanto, hâ duas observações recorrentes e especificamente sociológicas que os Índios do Rio fazem sobre os Makú. Primeiramente, eles afirmam com
freqüência que os Makú {e os brancos) se comportam' como os animais, pois se
casam com pessoas da mesma espécie, que falam a mesma língua. Os Cubeo
contaram a Goldman que os Makú não tinham vergonha porque eles permitiam o
casamento entre dois irmãos (Goldman, 1963, p. 106). Como vimos, os Makú não
somente são endogâmico.s lingüística e socialmente, mas também casam com
pessos do mesmo grupo lócal, bem como, freqüentemente, realizam casamentos
incestuosos.
Uma segunda observação, feita de for111as diversas por inf9rmantes Desano
e G.uanano de língua espanhola, foi que os Makú não são humanos, pois vivem todos misturados (•• JlO son gente - esos makusítos viven todos revueltos) • .Esta observação foi feita em uma discussão sobre a composição masculina unilinea11 e
monolingüística das comunidades dos Índios ao Rio e reflete diretamente sobre a
composição multiclànica e bilateral dos grupos locais e regionais dos Makú.
'
Definitivamente, o status inferior dos·Makú em relação aos lndios
do Rio não
se deve somente à dependência ocasional dos primeiros por bens de troca, alimentos cultivados e tabaco, pelos quais eles trazem carne e executam serviços,
mas está relacionada também à sua maneira de viver e à sua organização social
interna• .
Do ponto de vista dos 1' ndios do Rio, os Makú, em seu comportamento social
'
real, não se adaptam à ideologia de comportamento humano tal como eles, os lndios do Rio, a definem.
'
Isto levanta duas questões. Por que deveriam os Makú preocupar-se CC?m
uma ideologia de clãs patrilineares e grupamentos exogâmicos? Princípios estruturais tais como casamento entre primos cruzados bilaterais e um sistema de parentesco kariera/dravídico com o qual é geralmente associado podem existir independentemente de princípios de descendência unilinear, grupos de descendência
ou metades, como já foi especificamente apontado por Yalman (1967) em certas
sociedades no Ceilão e por Riviera entre os Trio no Suriname (1970). Nestas duas
sociedades, os grupos residenciais tendem à bilateralidade, não havendo. regra jurídica fixa ou tendência estatística para a residência unil.ocal.
Observou-se em outras situações onde havia dois grupos distintos não-comensais, estratificados num relacionamento hierárquico, que o grupo subordinado
podia descrever sua própria estrutura social em termos semelhantes ao do grupo
dominante. Por exemplo, os pigmeus mbuti têm "uma imitação aparentemente
submissa do clã aldeão e do sistema de linhagem que tem pouca relevância para a

organização ad hoc dos bandos mbuti em seus acampamentos na floresta e que
existe, em grande parte, devido a uma projeção imposta dos senhores Bantu, que
são postas em destaque pelos mbuti quando estes vão às aldeias para pedir ou
roubar o que puderem". (Turnbull, 1967, p. 27 e Capítulo 8.)
A aculturação dos Makú pelos 'lndios do Rio é evidente em muitos aspectos
'
.
dos comportamentos econômico, social e cultural dos Makú, sendo reconhecida
tanto por uns Qti1anto pelos outros. Em alguns casos, pode levar à assimilação,
como parecia estar acontecendo ·em Cano Cucura, em 1969-70, onde os Makú
haviam adotado as línguas de seus vizinhos Cubeo, embora fossem ainda descritos como Makú por esses vizinhos e mo~trassem características Makú em seus
grupamentos sociéds. Goldman teve comprovação de que os Bahukíwa e outros
sibs Cubeo provinham de ancestrais Makú.
Entretanto, ~emente a aculturação não fornece uma explicação suficiente
para a existência de uma conceptuali.zação de estrutura social em termos de grupos exogâmicos de grupos de descendência patrilinear hierarqui~ada entre os Makú. Mais important~ é Q fato de ser esta conceptualização um modelo de sociedade
humana geralmente aceita em toda a região e dos Makú, certamente, não se ve- 1
rem como menos humanos do que os Tuk~o. Os Makú de'screvem o casamento
incestuoso como um comportamento característico de cães e animais de caça ~
explicam sua ,incidência como devida à escassez de mulheres casáveis. E, embora os grupos soc1àis .!Aakú baseados na descendência patrilinear como um.mecanismo de inclusão sejam dispersos e fracos, sem nenhuma.existência ou atividade
associativa real, se considerarmos a descendência unilinear como um princípio de
exclusão, diferenciação e oposição, algumas de su~s funções mínimas 'Se tornam
evidentes no caso dos Makú. A descendência unilinear diferencia grupos que estão ligados a sistema de reciprocidade, trocando mulheres, bem como distingue e
opõe grupos que' competem entre si pelas mesmas mulheres.
A segunda pergunta é por que então -os grupos locais e regionais dos Makú
tendem à bilateralidade e à endogamia? Por que os Makú não mantêm g~upos localizados e corporados de síblíngs masculinos. co-residentes, como os Tukâno?
Não se pode dar uma resposta conclusiva, mas existem inúmeros fatores demo- ·
gráficos, económicos e históricos inter-relacionados que fornecem algumas perspectivas de explicação.
Em primeiro lugar, entre os Tukâno existem várias atividades econômicas e
sociais desempenhadas pelos agnatos masculinos como um grupo corporado que
não são características dos Makú. Há cooperação de grupos permanentes de siblíngs e agnatos na construção de grandes casas comunais, na derrubada de
grandes clareiras para o cultivo, em atividades rituais, na preparação de festas em
grande escala, nas quais se realizam cerimônias e trocas com outros grupos semelhantes. No passado recente, havia ataques para ,a captura de mulheres de outros grupos e a necessidade de defesa contra tais ataques.
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Os Makú, por outro lado, descrevem um passado recente, quando viviam na
floresta sem o cultivo da mandioca Eles andavam de um lado para outro caçando
•
e coletando e, periodicamente, caçavam e trabalhavam para os lndios do Rio em
troca de alimentos de mandioca. Hoje, sua orientação económica permanece centrada na caça, seus acampamentos e casas são pequenos e provisórios e seu
cultivo limitado. As viagens de caça e os períodos gastos no trabalho para os índios do Rio são conduzidos por grupamentos móveis e flexíveis, que podem mudar
de composição de uma viagem para outra. Não existem caçadas que exijam a participação de grupos de muitos homens, acostumados com as maneiras de ação
uns dos outros. Tampouco os Makú mostram ter rituais, trocas e cerimónias que
caracterizam as relações de um grupo corporado de siblíngs masculino com outro.
Em segundo lugar, em termos relativos, a densidade populacional dos Índios
do Rio é bastante alta e o tamanho e extensão geogrâfica dos contatos sociais e
das trocas matrimoniais de um clã Tukâno são grandes. Goldman ( 1963, p. 150)
alista 15 clãs ou fratrias diferentes com os quais o clã Bahuki-wa Cubeo intercasou; alguns deles moravam há vârios dias de distância. A densidade populacional
dos Makú é baixa e os grupos regionais que tendem a operar como isolados sociais e matrimoniais são pequenos em tamanho e dispersos espacialmente. Uma
combinação de regras de casamento prescritivas e uma taxa de sobrevivência
aparentemente favorável aos homens (aliadas ao fato de que, enquanto os Tukâno
às vezes se casam com mulheres Makú, os homens Makú não se casam com
mulheres Tukâno) produz uma escassez de mulheres casáveis, cujos efeitos são
acentuados pelo tamanho pequeno e grande dispersão dos isolados sociais e matrimoniais. Os irmãos e agnatos masculinos Makú, que não estão unidos em atividades sociais, econômicas e rituais e que dependem de associação e co-residência estão, freqüentemente, separados por disputas, que têm por base a competição e o ciúme devido à escassez de mulheres casadouras. Nesta situação, são
os laços entre homens afins, aqueles que trocaram mulheres, e entre irmão e irmã
ou pai e filha, o trocador e o trocado, que formam a base da co-residência e cooperação.

CAPÍTULO Ili
COSMOLOGIA
INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste ensaio é estabelecer um registro dos depoimentos
dos próprios Mak ú sobre a criação do Cosmos e a ordem dos relacionamentos
entre os seus seres.
Algum tipo de análise será inevitavelmente inerente a qualquer apresentação
de material deste tipo. Nesta obra, a análise - que é apenas experimental e incompleta - deve uma parte da sua inspiração ao exemplo de Lévi-Straus.s na Gesta de
Asdiwal, onde ele afirma o primeiro dos seus objetivos.
" ••• isolar e comparar os vários níveis em que se desenvolve o mito: geográfico, econômico, sociológico e cosmológico - cada um destes níveis junto
com o simoolismo que lhe é próprio, visto como uma transformação de uma
estrutura local subjacente, comum a todos eles."
Não tenho a intenção de tentar testar - provando ou negando - a validade
do método de Lévi-Strauss e sua premissa. Inspirei-me em um dos seus objetivos
e me guiei por alguns dos seus métodos para apresentar, tão clara e sistematicamente quanto possível, as doutrinas orais dos Makú e, à parte, sob a forma de
conclusão, a minha compreensão da lógica que elas contêm.
Devo também enfatizar que minhas pretensões diferem da de Lévi-Strauss
no sentido de que, enquanto ele se propõe a examinar o mito, isolando seus diferentes níveis e seguindo a lógica comum subjacente expressa de modo vário a cada nível, nesta obra usarei o mito para descobrir e justapor as premissas cosmológicas que ele contém. Assim, meu objeto, em última instância, não é o mito em si,
mas a Cosmologia que ele esclarece. O mito introduz os personagens, estabelece
os cenârios e delineia o rumo que tomam os relacionametos entre os personagens.
Como conclui o próprio Lévi-Strauss:
" •••o mito está certamente relacionado com fatos (empíricos) dados, mas não
como uma representação deles. O relacionamento é de tipo dialético e as
instituições descritas podem ser o oposto das instituições reais."
Quero mostrar que a Cosmologià Makú é uma instituição muito real de importância constante e imediata para cada Makú, pois, por "cosmologia", entendo
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uma larga definição que, em termos da nossa própria cultura, está expressa como
um sistema cultural de conceber os fenômenos do Espaço, Tempo, Energia e Vida.
Após descrever os meios e condições práticas através dos quais o material
foi coletado, continuo registrando ·uma tradução da doutrina oral Makú sobre a
Criação e ldn Kamni.
ldn Kamni é um Criador caprichoso, cujos poderes extraordinários estão lado a lado com suas notáveis dificuldades e aparentes fracassos. Em muitos aspectos, ldn Kamni se parece muito com Kuwai dos Cubeo (Goldman, 1963), e
também - no interior da bacia amazônica - com Mafra dos Urubus (Huxley, 1956)
e Mawari dos Wai-Wai (Fock, 1963). Apesar de haver semelhanças excepcionalmente próximas nos acontecimentos pelos quais passam todas estas figuras, está
além do escopo desta apresentar uma discussão e uma comparação adequadas.
O processo da Criação e a estória de ldn Kamni revelam certas premissas
cosmológicas; a exploração destas premissas é levada a efeito nas páginas subseqüentes.
Os episódios se passam dentro de uma moldura formada pelos eixos de
tempo e espaço. O Cosmos é concebido como tendo níveis tanto acima como
abaixo do mundo dos humanos. O Cosmos também se estende além do presente
temporal. Estes diferentes níveis do Cosmos são habitados por seres diferentes,
cada espécie com sua maneira particular de viver. Os ciclos de desenvolvimento
de todos estes Seres estão ligados a correntes de energia, formando um só sistema.
Lévi-Strauss explora o relacionamento do mito com a realidade:

carência de alimentos. ldn Kamni vai para o Leste para pegar uma caixa de grilos.
Através da prematura curiosidade do seu irmão, os grilos são postos em liberdade
e se segue uma noite sem fim. Como resultado, as pessoas têm demasiaddo sono
e não são capazes de produzir comida. A solução é regular o dia e a noite, comendo e dormindo, através da dança.
Através de uma oscilação similarmente extrema da Grande Seca para a
Grande Inundação (que resultaram da solução drâstica de ldn Kamni), o ritmo
anual das estações seca e chuvosa se estabeleceu.
Outro exemplo da exploração das posições extremas ou insustentáveis se
dá durante a estória das tentativas de ldn Kamni para encontrar uma esposa e
procriar seu clã. O conjunto das dificuldades de ldn Karnni começa com o extremo
inicial da ação predatória das Onças que devoraram o clã de ldn Kamni.
No Capítulo li, notamos que os Makú têm a categoria mik hemp na comer a si mesmo - que se aproxima do nosso conceito de incesto. Qualquer
pessoa que se case com um sibling, um primo paralelo ou um membro do seu
mesmo clã, seria considerado como tendo "comido a si mesmo". Em brincadeiras,
as substituições mútuas entre os verbos "matar", "comer" e "copular" muito freqüentemente formam a base de obsceno duplo sentido. Também as piadas Makú
classificam as várias formas de "comer a si mesmo" como "casamento de cachorro", "casamento de porco" e "casamento de anta" - todas categorias de casamento que são considerados enfaticamente não-humanas.
As tentativas de ldn Kamni de casar-se e procriar são todas confusões e
violações aos ideais do comportamento cotidiano de copular, matar e comer. ldn
Kamni, sucessivamente, tenta uma esposa onça, uma esposa árvore frutffera, uma
esposa animal de caça e, durante tudo isto, é sua velha avó que lhe serve de esposa.
Cada tentativa de casamento deixa de levar à procriação humana mas define a base sobre a qual homens e mulheres realmente vivem com relação um ao
outro e com relação aos ·outros seres do Cosmos. Monstros, sob a forma de onças, serpentes, aranhas e sapos, são o produto das várias formas de união incestuosa, seja ela cópula ou canibalismo. É apenas o episódio final, uma tentativa
de casamento com uma esposa humana, que produz benefício sob a forma de
frutos comestíveis. Os pequenos pássaros (hebe'wa) são amigos e ajudantes, assim como os tesourinhas; os urubus e as serpentes aparecem como raptores ou
guardiãos
da caça e das frutas e dos seus respectivos domínios acima e abaixo.
,
E desta maneira que a doutrina oral da Criação e de ldn Kamni pode serrelacionada com as categorias lógicas e as premissas da vida Makú.
O desenvolvimento da estõria de ldn Kamni foi colocado neste contexto lógico mais amplamente nas seções subseqüentes ao texto da doutrina oral, onde a
estrutura do Cosmos, as categorias principais dos seus seres e as relações fundamentais entre eles são explicadas.
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~'... Estas

especulações, em última análise, não procuram descrever o que é
real, mas justificar as falhas da realidade·, desde que as posições extremas
são apenas imaginadas, de modo a demonstrar que são insustentáveis."

"...Esta concepção da relação entre mito e realidade, sem dúvida, limita o
uso do primeiro como fonte documental. Mas abre o caminho para outras
possibilidades; pois ao abandonar a procura de um quadro constantemente
acurado de uma realidade etnográfica no mito, ganhamos, por vezes, meios
de alcançar categorias inconscientes."
A estória de ldn Kamni pode ser vista como uma seqüência de explorações
de situações extremas ou impossíveis. Os acontecimentos mostram que uma situação particular é insustentável e sua solução estabelece a ordem que se mantém até hoje.
Por exemplo: nos primeiros dias da Criação, o sol não se punha, mas circulava no céu. Assim, sendo demasiado quente e demasiado seco, os primeiros homens não podiam parar de comer, uma vez que o dia não tinha fim, o que causou a
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Em particular, a vida e a morte dos diferentes seres deste cosmos dependem de um relacionamento dinâmico entre as energias complementares e contrastivas. Na língua Bara Makú, estas duas energias têm os nomes de tsa'litna e kama'lítna, derivados das raízes tsa' e kama', que podem ser traduzidas em português como calor e frio. Das quatro categorias principais de seres no nível do Cosmos habitado pelos humanos, as plantas são essencialmete "frias", os monstros
predatórios são essencialmente "quentes", os humanos e os animais de caça devem manter um equilíbrio constantemente regulado entre estes extremos na sua
dieta e no seu comportamento.
Finalmente, na Conclusão, conduzirei uma avaliação preliminar e experimental do grau em que foi possível acompanhar Lévi-Strauss na proposição de
que os vários níveis nos quais o mito se desenrola "podem ser vistos como a
transformação de uma lógica subjacente comum a todos eles".

duas diferentes ocasiões. Alguns são tirados de notas laterais tomadas em Makú,
outros de uma sinopse em inglês.
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Seria bom tornar claro agora os vários modos pelos quais eu descobri e registrei os diferentes aspectos da Cosmologia, apresentados neste Capítulo.
Todas as narrativas sobre a criação e a estória de ldn Kamni vieram de dois
irmãos, Ht1w e Tsui, em Bara'tore, sobre os tributários orientais do Macu-paranâ.
Muito antes de eu poder compreender, mesmo uma alusão, a qualquer discurso
que não me fosse particularmente dirigido, estava sempre presente onde esses
dois irmãos pudessem inspirar e responder, um ao outro, através de uma narrativa
que era cuidadosamente seguida por um ajuntamento de rapazes e moças, homens e mulheres, de todas as idades. Anotando palavras-chave, sons expressivos e também gestos e, em algumas ocasiões, fazendo gravações, pude mais tarde verificá-los e compreender que se tratava de relatos de vários episódios da
criação e da estória de ldn Kamni. A hora era sempre à noite e, freqüentemente, à
véspera de uma bebedeira. Todas as mulheres e jovens homens se sentavam em
•
círculo para mascar o pão de mandioca e iniciar a fementação de cerveja. Tsui ou
Httw começavam mais ou menos assim: "Muito tempo atrás, ldn Kamni uma vez
fez cerveja na casa dos urubus. Tudo começou quando..." Então, o episódio seria
simultaneamente narrado e representado - a ação é demonstrada com gestos,
sons e, algumas vezes, com ajuda das mãos. As crianças riem e gritam, correndo
em volta. Os jovens cohicham e riem um para o outro, mas ouvem com atenção;
os homens maduros e as mulheres sempre parecem absortos em alguma tarefa ou
sonho mas, de repente, fazem uma piada ou uma observação sobre algum aspecto da estória ou sugerem algum detalhe ou desvio de frase que tenha sido omitido da narrativa. Claramente todos já ouviram as estórias antes e não deixam de
achá-las significativas e divertidas. Estas estórias também eram contadas nas
fastidiosas reuniões de ressaca, que seguem a manhã ãpós a festa.
A maior parte dos episódios apresentados no texto são traduzidos de recitais públicos gravados e são representados em, pelo menos, duas versões em
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Sem dúvida, a melhor maneira de receber um mito é sob a forma de diálogo,
repetindo cada frase-chave ou a última frase de cada sentença. Este é um costume estabelecido no sentido de que no início, quando eu não estava consciente dele
e ouvia em silêncio, meu instrutor entremeava a estória com repetiçoes do que tinha acabado de dizer ou ainda com as palavras pant at tia - "é assim a coisa". Eu
era lento em entender que ele estava me sugerindo a participação costumeira de
um ouvinte. Quando entendi que contar uma estória era também um diálogo cerimonial em que eu mesmo emitia as repetições e as afirmações, descobri que meu
aprendizado e compreensão da língua melhoraram. Além disso, cheguei quase a
decorar as estórias. Isso também significava que eu entendia o desenrolar de cada
episódio, passo a passo.
Estes episódios da estória de ldn Kamni eram contados como estórias independentes e separadas. Logo me dei conta de que nenhuma cronologia absoluta e
inclusiva se aplicava a todas as estórias. Não me adiantava dizer de uma estória
"Mas aqueles frutos não foram criados até o próximo pedaço quando ele...", porque não era sempre recebido como uma proposição válida que um episódio precedesse o outro. Sigo o consenso geral de que, após a criação, ldn Kamni se vingou
das onças e depois decidiu encontrar uma esposa.

-

Logo que pude, entender algo destas estórias, dei-me conta de que elas continham premissas de um Cosmos muito diferente do meu próprio. Isso me Jevou
a fazer perguntas sobre o que existia acima das nuvens e abaixo da terra. As respostas levavam, freqüentemente, a uma lista dos níveis ou camadas e a descrições dos seus habitantes.
Nem sempre eu sabia perguntar como queria. Os homens mais jovens me
davam respostas truncadas ou abreviadas ou, ainda, mandavam perguntar a Tsui
ou Httw. Eu descobri que Ht1w e Tsui estavam sempre ocupados e raramente sozinhos. Cada um era um indivíduo mais velho ou nodal, em volta de quem um grupo local de filhos, esposas dos filhos e netos viviam. Quando Tsui e Ht1w não estavam ocupados pescando e caçando, ajudando suas mulheres, dirigindo a preparação do caixiri, etc., estavam engajados, conduzindo negócios sociais e rituais,
conversando, orando, trocando novidades ou descansando no lar. Os mais jovens
tinham menos obrigações e passavam mais tempo vadiando, mas não se sentiam
ainda seguros de transmitir os ensinamentos dos mais velhos.
Deste modo, eu me habituei a manter col'!versas esporádicas durante vârios
meses com Ht1w e Tsui. Aprendi a perceber as situações e os momentos em que
eu podia atrair.um dos irmãos para assuntos que me interessavam; algumas vezes
eu começava um resumo da conversa anterior, a partir das minhas notas. Também, particularmente, nos assuntos expostos em Vida e Morte entre as Plantas,
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Monstros de Caça e Pessoas, fui levado a fazer importantes perguntas por observação discreta e íntima do comportamento dos membros da comunidade.
Eu perguntava:
"Por que as pessoas não comem onças?"
"Por que faz dois dias que X não toma banho?"
"Qual é a doença de X - como começou e pode ser curada?" E as respostas sempre sugeriam mais perguntas.
Estas conversas eram casuais, mais ou menos públicas e nunca secretas;
elas forneceram a maior parte do material deste trabalho.
Contudo, nos últimos meses, também recebi instrução formal e privada sobre a arte de fazer e aplicar encantos, de Ht1w e de outros. Os encantos estavam
ligados à prática de doutrinas específicas pêlas quais ataques de espíritos fatais e
aflições de doenças poderiam tanto ser causados como curados em seres humanos como nós. Durante muito tempo, Ht1w e os outros negaram qualquer conhecimento de fazer feitiços, maléficos ou benéficos. Quando Ht1w eventualmente decidiu me ensinar a doutrina dos feitiços, ele tornou claro para mim que quem soubesse como efetuar a cura de qualquer doença ou ataque xamânico deveria também saber como causá-Jo. Ht1w me transmitiu o grande poder e o grande valor do
seu conhecimento, mas taml::1ém se perveniu contra "brincar" com ele ou "dá-lo" a
outras pessoas.
Conseqüentemente, enquanto a doutrina dos feitiços me foi transmitida e
está implícita na minha compreensão do Cosmos Makú, nenhum feitiço operativo
especffico está apresentado no texto. Somente um feitiço - o refrão geral de "es~riamento", que é parte integrante de todos os feitiços de cura - está apresentado;
ele é conhecido por todos os adultos.
Finalmente, algumas palavras sobre as reproduções fotográficas coloridas
dos desenhos dos Makú, que são apresentadas no decorrer deste texto.
Ao lado de certos padrões geométricos, tecidos em peneiras e bandejas
usadas no processamento da mandioca, e desenhos semelhantes, tecidos em
azagaias e carcâs, os Makú não têm representações
grltficas de arte. Estes de,
senhos, usados na tecelagem, foram aprendidos de lndios do Rio - um ponto em
que tanto os Índios do Rio quanto os Makú estão de acordo. O mesmo se pode dizer das pinturas pretas e brancas no corpo e face que os Makú usam em certas
cerimônias e rituais.
Assim, os desenhos e representações gráficas foram novas experiências
para os dois ou três homens mais velhos que fizeram estes desenhos. Ht1w, um
avô, ilustrou dois episódios da estória de ldn Kamni que ele me contou. Ht1p, um
homem maduro com dois filhos, fez vários desenhos. Hita, o irmão caçula de Ht1p
e o filho mais jovem de Tsf:li, tem a mesma idade que eu, na casa dos vinte; fez
sozinho algumas experiências com caneta e papel, adquiridos durante a ida de
seis meses à escola da Missão. Seus primeiros desenhos no meu caderno eram

rabiscos grosseiros que inclufam números e letras do alfabeto espanhol e linhas
onduladas, imitando a escrita. Equipado com grandes folhas de papel, um espectro
de 12 canetas coloridas de ponta de feltro e vários lâpis, ele logo produziu trabalhos muito diferentes. Somente nas duas ou três primeiras vezes eu sugeri motivos. Depois, ele, a meu convite permanente, tomava material das minhas coisas,
mesmo na minha ausência, e produzia desenhos que deveriam me explicar os assuntos sobre os quais eu freqüentemente meditava. Cada vez mais ele se tornou
um amigo e companheiro meu; assistia às discussões e lições dadas a mim por
seu pai e seu tio e sempre era râpido em perceber quando eu entendia mal alguma
coisa, e expunha de modo correto minhÇls perguntas e respostas quando eu mesmo não cons.eguia exprimi-las claramente. Eu sei que ele também aprendeu nestas
discussões e estava preocupado em me ajudar a partilhar do seu progresso.
Hita desenhava depressa e sem hesitação, deitado na sua rede. Nunca cometeu erros - ou seja, nunca abandonou um desenho incompleto por insatisfatório
ou precisou começar de novo. Após uma hora, ele sempre tinha terminado um ou
dois quadros completos, que tinham alguma refação direta com um tópico recentemente explicado a nós por Ht1w ou Tst1i.
Enquanto Hita gostava de desenhar, Ht1p e Ht1w estavam preparados para
tentá-lo a experimentar e, talvez, transmitir-me alguma coisa. Mas estava claro que
era pouco interessante para eles. Nenhum dos dois mostrou interesse pelo desenho uma vez terminado e, tendo servido ao seu objetivo explanatório, deram as
pinturas a mim e raramente se referiram a elas.
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Criação (M1) 1

A terra queimou. As chamas vinham da direção da jusante, da boca do·rio do
Vead<>2. A velha criação foi toda queimada. O povo da criação, que tinha subido
para a cabeça do rio do Veado, foi todo queimado.
ldn Kamni, vendo isso, deu vida a uma outra criação. Ele pegou um pouco
de terra e colocou sua saliva sobre ela. Dar veio a sua criação. Nós existimos.
Assim, quando nós morremos - quando tivermos doenças - nós devolvemos outra vez estes corpos. ldn Kamni nos fez corpos com esta terra. Nós devolvemos esta terra emprestada, nós pagamos o que devemos3 •

Notas
1. Três aspectos da criação são relatados em M1, M2 e M3. Eles não entram em conflito, mas se
complementam como fases separadas da Criação. De muitas maneiras as fases são paralelas
ao desenvolvimento do indivíduo humano desde a concepção até a realização da identidade
social como criança. A recriação do homem por ldn Kamni, que inspira a terra a tornar-se corpo
humano pela aplicação da sua saliva, traz uma relação com a concepção humana do mesmo
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modo que a subseqüente viagem à humanidade dentro da Canoa da Serpente. (M2) Assemelha-se à gestação humana A chegada .e o surgimento da humanidade são seguidos pela alocação de territórios e identidades tribais. Finalmente, no (M3), a diferenciação e a separação
dos Makú dos Índios do Rio Desano, na língua e na ocupaçao, podem estar relacionadas com
o aprendizado da língua e a socialização da criação humana.
2. "Boca do rio do Veado." Uma tradução literal seria "innãos" do rio do Veado - confluências de
riachos ou rios e expressa como "fraternidade". O rio do Veado é o Vaupes e, eventualmente,
o Amazonas. Todos os rios desta terra correm para o rio do Veado.
3. "Pagamos o que devemos." "hibm huh '1<1", onde hibm tem todos os significados de "preço",
"valor", "dívida" e "contagem". A vingança é expressa por waw-híbm, onde waw é uma forma
contraída que significa a cabeça.

Criação (M2a)

ldn Kamni fez o Primeiro Povo com sua saliva e terra. Ele cuspiu nas pedras
de kak-tsa pa 1 , cachoeira do rio do Leite2.
De lâ, o povo veio riacho acima, na Serpente-Canoa, subindo o rio do VeaA Canoa da Serpente (Serpente-Canoa) subiu o rio do Veado, subiu o rio
Água Preta e entrou no rio Esquilo.
Chegaram às cachoeiras Sardinha, acima daí à lagoa Anaconda, acima daí
às cachoeiras Pão de Mandioca, acima daí às cachoeiras do Bicho Preguiça4.
O Primeiro Povo saiu na Canoa da Serpente, veio para todos os lugares no
rio Esquilo, depois subiu para as cachoeiras Pimenta.
O Primeiro Povo subiu da Canoa da Serpente e cada tribo tinha o seu lugar
na Terra e cada clã também.
Quando os Makú saíram da Canoa da Serpente, ldn Kamni deu a eles sangue do umbigo do Sol para lamber, um pouco para cada Makú. É por isso que hoje
os Makú têm línguas que ferem ·_ um Índio do Rio tem medo de uma maldição Makú, vai embora, fica triste e morre.

Notas
1. Kak-tsa pa: significa povo, tsa significa flor ou caça e pa significa flutuar. Kak-tsa pa é usado
para referir-se à Criação e à origem da humanidade, também à Canoa da Serpente, na qual o
Primeiro Povo chegou.
2. O rio Leite e as cachoeiras kak-tsa pa estão a nordeste de onde os Bara Makú vivem hoje - em
algum lugar na região do lsana ou Aiari.
3. Uma narrativa completa da viagem da Serpente-Canoa leva muitas horas. Cada cachoeira ou
outro traço geográfico do Vaupes de Manaus ao rio Macu-paraná é mencionado.
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4. Nesta versão abreviada, o rio Veado é o Vaupes, o rio Água Preta, o Papuri e o rio Esquilo, o
Macu-paraná Os nomes das corredeiras se referem ao Desano, sítios tradicionais de casas
sobre o rio Macu-paraná.

ldn Kamni Vai Buscar a Noite (M2b)

No princípio, o Sol não descia. Quando o Sol alcançava o outro lado do céu,
ele viajava de volta de novo. Não existia noite.
ldn Kamni disse ao seu irmão: "O que podemos fazer, nós temos sempre
pouca comida. Vamos à casa dos Grilos."
ldn Kamni e seu irmão disseram a cada mulher para preparar dois coches de
cerveja para a sua volta e, então, eles foram longe para o leste, riacho abaixo, até
que chegaram à casa dos Grilos. Era uma casa grande e escura por dentro. Eles
iluminaram seu caminho com ripas de madeira1 e chegaram ao chefe dos Grilos.
Ele estava dormindo e toda a sua família também. Os irmãos o acordaram e explicaram: "Nós viemos à procura da noite. Nós não temos noite - nossa comida não
dura e nós temos sempre fome."
O chefe dos Grilos lhes deu uma caixinha e lhes disse para não abri-la até
que chegassem de volta.
A caixa er~ muito pesada e logo se cansaram de carregá-la. Eles a amarraram num pau e a levaram com eles, mas logo pararam para descansar.
O mais velho dos irmãos abriu só uma fresta da caixa para ver o que havia
dentro. Pah! ti ti ti ti ti ti e os grilos voaram para fora2.
Ficou escuro e logo veio a noite. Eles acenderam um fogo, mas a noite continuou até que não encontravam mais madeira para queimar. Eles se sentaram um
pouco no escuro até que o irmão mais moço disse: "Cuidado para não adormecerem. Eu vou subir naquela palmeira e vigiar a madrugada."
O irmão mais moço sentou no alto da árvore e esperou - a noite continuou.
Por fim, ele viu uma claridade a leste. Ele chamou seu irmão mais velho, mas não
houve resposta. Quando o dia chegou, ele desceu e chamou de novo, mas ainda
não houve resposta. Onde seu irmão estivera sentado não tinha nada, só um
enorme cupim.
Ele bateu e chamou de novo. Veio um grunhido de dentro e o seu irmão
acordou, abrindo seu caminho para fora do formigueiro e sacudindo as mordidas.
Eles chegaram em casa. O caxiri estava pronto e a festa começou. ldn
Kámni botou a caixa num canto da casa e a abriu. Voaram todos os grilos para fora
e a noite veio. A festa continuou e, de vez em quando, ldn Kamni mexia um pouco
a caixa pela casa e chocalhava sua lança3 • Quando a caixa chegou no fim da casa, o dia nasceu de novo.
Desde então, o dia e a noite partilham este mundo.
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Notas
1. Tiras de madeira cortadas de certas árvores verdes e vivas têm uma resina que as faz queimar
brilhantemente. Elas são usadas para iluminação pelas pessoas que trabalham ou caçam à
noite.
2. Os grilos que cantam antes do pôr-do-Sol são tseyep ew-wa, "os que escurecem com seu
canto''.
3. A lança - coisa do xamã - é esculpida em madeira dura É um implemento ritual - perto d~
ponta há uma gaiola esculpida na madeira em baixo-relevo. Dentro há cristáis dé quartzo, que
fazem um chocalhar que soa quando a lança é percutida ou sacudida.
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sua esposa veio, ele lhe ofereceu o pé e ela comeu. Então, ela desceu para o rio
para lavar a panela. Lá ela bebeu água e vomitou. Primeiro, ela vomitou o bicho
preguiça. "Vá para fora", ela disse, e ele correu para a floresta. Então ela vomitou a
pequena onça jaguatirica e mandou-a ir. Depois a pequena onça
vermelha, a gran,
de onça vermelha, a onça listada e, finalmente, a onça preta. A medida que vomi·
tava cada uma delas, mandava-as ir. Elas todas foram para dentro da floresta.
Então, o seu marido foi embora, carregando sua lança-chocalho. Quando ele
a sacudiu, todas as onças vieram e o atacaram. Ele as combateu com sua Jança,
mas a ponta foi se quebrando e ficou mais curta e mais curta, até que ele não pôde
mais defender-se com ela e as onças o comeram. Assim, o Tamanduá foi vingado.

fdn Kamni e as Onças (M4)
ldn Kamni d,erruba a árvore Ye (M2c)

1

·A avó de ldn Kamni mandou-o derrubar a enorme árvore Ye 1• ldn Kamni
pintou seu rosto e comeÇou a cortar a árvore Ye. Por dois anos ele cortou a árvore
ar:ites que ela começasse a tremer.
·
Tah!, o tronco estalou. Giliii! ela inclinou-se para a frente e caiu com barulho.
:
Então veio uma enchente - como a água st:Jbia, todas as pessoas entraram
na canoa de ldn Kamni. A água subiu até cobrir os topos das árvores e continuou
subindo até que as pessoas tiveram suas cabeças apertadas contra o topo do
céu. Então, a água começou a se acalmar. Quando os cimos das árvores apareceram de novo, ldn Kamni pisse às pessoas, na canoa, que elas estariam de volta
para baixo no mesmo dia.
Depois disso, houve rios neste mundo e seus cursos onde a árvore Ye tinha
caído. O tronco da árvore Ye é o rio principal e seus galhos os córregos e riachos
que correm para ele.
.
ldn ·Kamni saiu juntando os galhos finos e as folhas em pilhas que são as
corredeiras e as cachoeiras de hoje.

Nota
1. A árvore Ye é uma grande mimeosácea. A árvore pode crescer até 50 in, com um tronco enorme e raízes protuberantes, largamente espalhadas. O fruto se assemelha a um feijão grande e
é muito amargo. Os frutos crescem dentro de favas chatas, do tamanho da mão de um homem.
A árvore Ye alcança sua plena frutificação no meio da estação chuvosa, em maio e junho.

A Origem das Onças (M3)
Um homem matou o pai da sua esposa, o Tamanduá Gigante, enquanto ele
comia formigas. Ele devorou todo o tamanduá, exceto um dos seus pés. Quando

Bem longe, rio acima, na lagoa dos Jaburu-s 1 , houve uma festa. O mais jovem dos ldn Kamni, um rapaz, levou frutos da floresta para ofe'recer na festa. Ele
chegou lá e entrou na casa de ~edra. Os Jaburus tinham pego formigas para ofe·
recer ao Pica-pau, seu parente que lhes tinha trazido térmitas.
As oferendas foram feitas com cantos, e os anfitriões prepararam kapi2 de
vários cipós e serviram aos hóspedes. Os convidados eram muitos - beberam
cerveja e dançaram, ldn Kamni no meio deles3.
Mais tarde, ldn Kamni deixou a festa e desceu o rio, onde uma velha estava
'
'
dando banho nos---seus netos.
"Que está fazendo, bisavó?"
"As Onças devoraram todo o seu clã:' Ela murmurou.
"O que você está dizendo?"
"Nada - estou somente lavando esta criança." Ela respondeu.
"O que você disse?" ldn Kamní perguntou de novo.
As Onças comeram todo o seu clã. Enquanto você estava fora, sua casa
apodreceu e caiu." Ela lhe disse.
1
'·

ldn Kamni voltçu para a dança e botou de lado sua coroa de penas.
Ele dormiu um pouco e depois, quando tinha tomado banho e comido, tomou
a forma e as penas de um papagaio e voou fazendo kole kole kole ka ka ka. Ele
desceu o riacho. Sua casa tinha apodrecido e caído - ele sentou numa viga e chorou. "Todo o meu clã acabado, e/eee."
Embaixo dele ouviu uma coisa fazendo kobo kobo kobo. Ele olhou para bai·
xo e viu a Surucucu, deitada nas folhas apodrecidas do teto4 •
"O que é isto?" perguntou ldn Kamni.
"As Onças comeram todo o seu clã. Eu fiquei para vigiar sua casa quando
eles tinham ido embora." A Surucucu disse a ele.
"O que você está procurando agora?" Disse ldn Kar:nni quando ele viu que a
Surucucu estava olhando para o seu pote de veneno de caça.

145

Os Makú

144

Peter L. Silverwood-Cope

Surucucu não disse nada, mas fitou o pote. ldn Kamni foi e tomou o pote.
Sentado num toco, ele fez um desenho no corpo da Surucucu, enquanto ela lhe
contava tudo o que tinha acontecido.
"Eu já ouvi tudo o que queria." Disse ldn Kamni depois de um pouco. Ele foi
procurar bananas no jardim. Lá ele viu a Velha Mulher Veado. Ele a chamou e ela
lhe disse:
"Filho do neto, não há boas novas para você agora. Logo depois que você
foi, as Onças vieram e comeram todo o seu clã, muito tempo atrás." Ele foi com a
Velha Mulher Veado para a casa dela. Lá comeu e dormiu um mês, bem sentado.
Então um dia, ldn Kamni foi para a casa das Onças. Entrou e sentou-se
atrás dos mais velhos.
"Quebre um pedaço ç:; coma, neto." Disse a Velha Onça, passando-lhe um
inhambu defumado que estavam comendo. ldn Kamni fez a ave viver de novo, e
ela voou gritando por cima da casa.
"O que você quer fazer?" Gritou a Velha Onça. ldn Kamni fez a ave voltar e
não disse nada. Ele lembrou das palavras de sua avó quando deixou a casa dela "Eles comeram seu clã e agora comerão você também."
Ele tinha vindo e agora as Onças o mataram. Elas o cozeram numa panela
grande e decidiram comê-lo.
"Eu comerei este primeiro dedo, este dedinho e o coração." Disse a Velha
Onça. Ela mastigou um pouco mas.•.
"Basta, está duro demais." Jogou-o dentro do rio, Tchobm!5
A Velha Mulher Veado estava sentada perto do rio.
"Isso é tudo o que restou de você?" Ela gritou.
Tchobm tchobm tchobm - o~ peixes estavam comendo ldn Kamni.
A Velha Mulher Veado encontrou alguns cipós e fez depressa uma armadilha. Pegou os peixes e das suas barrigas tirou fora o que restou. Ela o amarrou
e levou-o para sua casa. Colocou-o numa cesta e pendurou-a.
Quase um mês depois, saíram sons da cesta - weh weh weh. Saíram da
cesta dois deles - ldn Kamni, irmão mais velho e mais moço. Se ldn Kamni tivesse
se perdido, ele não estaria aqui agora6 •
ldn Kamni reapareceu. Juntos, eles foram com a Velha Mulher Veado apanhar formigas. ldn Kamni, o mais moço dos irmãos, viu frutos numa árvore. la subir
na árvore, quando a Mulher Veado disse:
"Todo o seu clã acabou e agora você vai morrer também."
"Está bem então, vá, avó. Faça um laço para seus pés", ele disse a ela
mostrando um cipó. Quando ela foi pegá-lo, ldn Kamni fez uma aranha vir e morder
seu pé. Ela caiu morta.
ldn Kamni subiu na árvore e viu o que a Mulher Veado tinha tentado evitar
que ele visse - a roça das Onças. Ele considerou sua vingança.
A avó acordou e voltou outra vez à vida.

"A noite está chegando, avó, vâ arrancar mandioca. Não temos naaa para
comer", gritou ldn Kamni do alto da árvore.
Mas ela arrancou um cabelo da sua vagina e o pôs num tronco de árvore.
Ela cuspiu nele e saíram formigas mordedoras. Elas subiram na árvore e morderam ldn Kamni. Ele caiu e ficou lá, seu corpo duro com bolhas saindo de sua boca7. Ela tinha tentado fazê-lo esquecer sua vingança, mas ele acordou e disse:
"Junte essa mandioca, avó, nós faremos cerveja."
Eles foram para a roça das Onças e encheram uma cestinha de mandioca.
Quando eles foram para casa, ldn Kamni correu na frente e banhou-se no rio.
"Olhe!" ele disse ao voltar. Ele tomou a cestinha e esvaziou-a. Dela saiu
uma pilha de mandioca do tamanho da metade da casa.
Depois disso, ldn Kamni foi, freqüentemente, à roça das Onças, até que um
dia descobriu as meninas Onça lá Copulou com elas e, quando viu que estavam
grávidas, ele pediu que fosse preparada uma festa8 •
Ele fez uma cesta de beiju, uma peneira, um espremedor e um abanador.
Depois ele caçou - jacus, inhambus, jacamins, mutuns, guaribas, macacosprego - caçou tudo isso. Os outros animais, ele deixou de lado, para não serem
comidos - tamanduâs, preguiças, tatus-gigantes, cobras e serpentes. Ele disse
que estes eram para os empregados dos Tukâno,·os Barasíwa, comerem. Ele tomou a rede e os presentes tecidos para as Onças e convidou-as para prepararem
a festa. Então, continuou pensando, "eles comeram o meu clã, agora querem me
comer também". As Oaças se ocuparam, fazendo cerveja.
ldn Kamni subiu acima do céu, para o topo do mundo, para o lugar do Trovão.
l

'

"Para que você veio?"
"Vim por causa de uma coisa que você tem."
"Que coisa é esta.?"
"Eu quero vingar o meu clã.''
"Quando você tiver se vingado, traga isto de volta para mim", disse o Trovão
entregando-lhe sua vara de trovão.
ldn Kamni voltou para baixo. Ele fez algumas cestas de folhas de palmeira e
transformou-as em porcos selvagens. Ele experimentou a vara do Trovão neles.
Tak! hu hu hu hu. Os porcos fugiram, apenas amedrontados.
"Ora, isso não me serve", ele pensou enquanto voltava ao lugar do Trovão.
"Você está me pregando peças. Esta vara não presta. Preciso de alguma
coisa para vingar o meu clã.'' ldn Kamni disse ao Trovão.
"Tome", respondeu o Trovão jogando-lhe outra vara. Quando ldn Kamni a
pegou, tak! ela fez explodir sua cabeça e a fez sair girando através do ar.
"Isto é bom", disse ldn Kamni quando sua cabeça desceu e voltou para o lugar de novo.
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Ele desceu e experimentou nos porcos que ainda corriam embaixo. Tak! Explodiram em pedaços. Nem carne, nem ossos - só sangue por toda parte. Ele pegou outra folha de palmeira e transformou-a numa cesta. Cuspiu nela, jogou uma
praga dentro dela e os porcos começaram a correr outra vez.
Chegou o dia da bebedeira, todos os convidados vieram para a casa das ·
Onças. Eles beberam todo o dia e toda a noite. Ao meio dia ldn Kamni disse a si
mesmo:
"Não volto atrás agora. Vai haver muito sangue." Ele viu que eles tinham trazido facás, um machado e uma grande panela de cozer. Todas as Onças estavam
lá e suas mulheres também.
"Muito bem - preparem-se para me comer. Aprontem sua faca, seu machado, sua pimenta e seu sal. Sou o mais jovem do meu clã e, comigo, o clã termina
Dentro em pouco eu dançarei e, quando a dança terminar, vocês me matam." Ele
sentou-se lã, bebendo.
"Agora estou pronto. Vocês têm se divertido con9sco. Nosso clã tem sido
' seu ·brinquedo. Agora eu brincarei com vocês, assim, tenham cuidado", disse
Kamni. Ele se levantou e juntou-se à dança. Dançou com uma moça Onça de cada
lado.
Uma velha mulher Onça9 preta viu que ldn Kamni tinha escondido alguma
coisa sob seu bra~o. Çalmarnente ela tomou uma jovem pnça ~ d~ixou a casa
sem ser vista.
Eles dançaram para a frente e para trás, dançando a Dança da Árvore de
Cinza Coca10 •
À medida que a dança chegou ao fim e as Onças estavam para saltar sobre
ele, ldn, Kamni py~ou o trovão debaixo do s~u braço e 'T'irou.
Tak! Explodiram aos pedaços, todos eles. Ele encontrou a avó, a Velha Mulher Veado. Ela tinha estado olhando para dentro da casa através de um buraco na
parede. A mão dela tinha explodido. Ele pingou um pouco de saliva no corpo dela.
Ela se tornou um tatu-gigante e foi embora correndo11 •
Então ele colheu todos
os ossos das costas das Onças. O clã Truta do De,
sano tem todos os ossos do lado esquerdo - hoje eles os usam nas danças. Os
ossos do lado direito ele levou para o Trovão e os deu a e1e12.
"Tudo feito?", perguntou o Trovão.
"Sim, tudo feito." Ele disse ao Trovão tudo o que se havia passado.
"Agora tudo está bem", respondeu 10 Trovão.
IDepois disso, ldn Kamni s~ pôs a procurar uma esposa.
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Notas
1. A designação correta destes pássaros é Jablru mycteria Schauensss (1964, 35). Todavia, o
nome Makú para eles, por causa dos seus longos bicos como traço mais distintivo, é Pássaros
de Nariz Comprido. Foi seguida, por mim, a designação dos Makú.
2. Kapi é o nome Makú para uma bebida preparada de cipós cultivados identificados como do
gene bannlsterlopsis.
3. Em algumas versões esta festa finalmente se partiu depois que os Jaburus começaram a de1
vorar seus convidados.
4. Surucucu é um nome regional brasileiro para lachesis muta mula, uma serpente que os Makú
chamam yul-bep. Contudo, os Makú também dizem que esta serpente um dia foi o chefe da
floresta e, assim, o termo americano coincidente usado é Bushmaster. É uma serpente muito
grande .... não raro com mais de três metros, quando completamente desenvolvida - e estre·
mamente agressiva. Ela se joga dá uma posição enroscada e é capaz de atingir uma vitima
humana, ao nível do ombro, de uma distância de uma vez e meio o comprimento do seu cor·
po. O veneno é muito poderoso. É a única serpente e o único monstro que contra o ataque os
Makú tomam precauções práticas especiais. É a única serpente da qual é sempre aconselhá·
vel fugir - qualquer outra serpente é sempre morta para salvaguardar outras pessoas que ve·
nham atrás (Medem, 1968, 195).
5. Tchobm é o som produzido pelos peixes quando quebram a superfície para abocanhar inse·
tos e outros alimentos.
6. Agora há dois ldn Kamni - mais adiante somente um é mencionado. Em outros episódios, há
vários ldn Kamni que são irmãos. Vale a pena notar que a Velha Onça cospe os restos de ldn
Kamni depois de mastigá-los um pouco. Em três outros ca898, dentro dos mitOS, ·a ~liva é um
elemento germinante; ldn Kamnl criou' a humanidade da sua saliva misturada com terra e,
mais tarde, neste episódio das Onças, a avó de ldn Karnni combina seu cuspe com seus próprios pêlos pubianos para criar formigas que têm uma mordida poderosa. Depois de vingar-se
das Onças, ldn Kamni ressuscita sua avó, a Velha Mulher Veado, cuspindo nos seus restos e
ela se transforma num tatu-gigante. Na experiência do dia-a-dia, o cuspe humano é um poderoso agente transformad~r que fermenta bebidas "doces", transformando-as em caxlri Intoxicante.
7. Estas são formigas tocandiras - ldn Kamni aparenta os sintomas mais cómicos de todas as
mordidas venenosas.
8. !dn Kamni seduziu as filhas das Onças e copulou com elas. Aqui, ldn Kamni está se compor·
tando, com relação às Onças, em parte com maneiras de um genro possrveJ'que tradicional, mente traz carne e artigos tecidos ao seu futuro sogro. Mas, apresentações semelhantes tam·
bém ocorrem quando os Makú vão buscar caça e artefatos feitos de materiais da floresta para
os seus patrões. os Índios do Rio, em troca cerimonial.
9. Velhas Onças pretas - yaa-siw·wa.
1O. A dança é Ei, o nome de uma árvore oca, típica do crescimento secundário. Folhas secas são
queimadas e a cinza misturada com coca. Aqui, pedaços são cortados e queimados para fa·
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zer instrumentos (troncos ocos), usados para manter o compasso da dança Tanto a dança
quanto o canto têm este nome.
11. Este animal nunca é caçado ou comido pelos Makú. É raro na região do Macu-paraná e pertence à classe dos Monstros - yehepwa.
12. O simbolismo da distinção entre a direita e a esquerda é discutido mais adiante.
13. Aqui, no mito, existe um paralelo à prática xamarfstica e à crença. Um xamã obtém rapé do tsu
nem bakka; este rapé o toma capaz de viajar em forma de espírito além dos limites espaciais e
temporais do presente normal. Tsu nem bakka é apenas o intermediário que obtém rapé do
Trovão. O Trovão toma as almas humanas e as come. O Trovão mantém o rapé no seu umbigo.
As Onças não têm almas,, mas seus ossos e dentes são usados nos trajes rituais pelos
•
lndios do Rio, nas suas cerimônias.
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a jogar frutas embaixo. Cortou um cacho grande de frutas e deixou-as cair em cima
dela. Pah! Ela caiu e para fora dela saíram cobras, coleando como vermes. ldn
Kamni correu para cortar as cabeças das cobras mas as cabeças viraram aranhas e correram floresta adentro. Foi assim que foram criadas as cobras e aranhas.

Notas
1. A árvore hwe é provisoriamente identificada como balata, Mimusops (Arbelaes, 1956, p. 687).
A fruta é muito doce e grudenta. A resina da árvore também é muito grudenta.

ldn Kamnl e Buk (M5)

2. A ajuda do coati mundi é convocada, pois ele tem os dentes mais agudos. Em outra versão, a
piranha também é chamada.

ldn Kamni tomou goma da árvore hwe1 e fez uma mulher com ela. Ele lhe
deu um espírito, soprando fumaça sobre ela - ele criou uma esposa. Ele queria
que a esposa lhe des.se um filho, mas primeiro ele pôs um pauzinho na vagina dela. Ele foi devorado; ela tinha dentes lá dentro.
"Avó, o que devo fazer?"
"Você precisa da ajuda dos filhos da sua mãe", ela disse a ele.
Ele chamou o quati, que veio e levou embora os dentes da vagina da mulher
dele2.
Ela foi para o jardim e ldn Kamni viu que ela estava grávida, apesar dele não
ter entrado nela. Ele a seguiu ao jardim e vigiou. Nada. Ele foi para o rio e esperou.
À tarde, ela veio para a margem do rio e agachou-se. Ela pegou uma folha e deixou
cair sua saliva no chão. Do chão, saiu Buk, a cobra3 • Buk entrou nela. "Então é isso que ela faz", pensou voltando para casa. Ele deitou-se lá tocando sua flauta.
Sua esposa veio e fez comida para ele.
"Meu estômago dói", disse ele, recusando a comida. Ele estava triste. Tocou
a flauta; todo o dia e toda a noite ele não comeu. De manhã ele pediu à sua avó para lhe fazer alguma comida. Ele comeu.
Quando sua esposa tinha ido para a roça, foi para o rio e cuspiu no mesmo
lugar. A cobra saiu, enquanto observava. Ele botou dois pássaros wup4 nos· arbustos, um em cada extremidade de uma trepadeira que ele tinha laçado uma vez
em volta do buraco do Buk. Então, deitou tocando sua flauta enquanto sua mulher
veio da roça 5 • Ele a seguiu até o rio quando ela foi tomar banho. Ela se agachou e
cuspiu no buraco.
Saiu a cobra nyumi nyum1'6.
Tsak! Os pássaros puxaram o cipó e cortaram a cobra dentro dela.
A barriga dela estava grande quando ele a levou para colher frutas yabm na
floresta 7 • Eles chegaram a uma alta árvore yabm8 • Ele subiu na árvore e começou

3. Buk é uma cobra - mai-wa na classificação Maktl. Na taxonomia ocidental, esta criatura é amphisbaenae e não é cobra, mas um lagarto com um corpo como o dos ver 11 ies~ (Medem, 1968,
p. 177.)
4. Wup são tinamous. pequenos pássaros que se alimentam no chão da floresta.
5. ldn Kamni toca uma flauta. tsiu-na. um pequeno bambu com quatro buracos e um canal de cera
de abelhas. Vibradores de folha estão ligados acima e abaixo do lábio do canal. Esta flauta é
tocada pelos jovens homens - a mllsica que eles tocam nela é conhecida como "choro por
mulheres" ou "lamento sobre mulheres".
6. Nyumi-nyumi é a onomatopéia Bara Makú para o som da cópula.
7. Discute-se se a cobra copula com sua cabeça ou com a1:auda ou se tem um pénis que se projeta nó meio. De qualquer mbdo, o membro foi comido dentro da vagina da mulher.

a.

Este é o fruto de uma palmeira ainda não identificada. Sua existência aqui pressupõe sua criação que não acontece até (M8) o episódio final da estória de ldn Kamni. Não há explicação.

ldn Kamni e os Urubus (M6)
ldn Kamni decidiu-se a procurar outra esposa. Ele pegou um cipó e esfregou-o até fazer âgua. Ele bebeu a água e vomitou. Uma mulher preta apareceu,
mas ldn Kamni não a quis. Ele pegou um cipó diferente e bebeu uma poção dele1 •
Quando vomitou, veio uma menina, Mulher Cotia, com uma panela de cozinhar. Ele
a levou para tomar banho no rio e, quando voltou para cima, ela fez comida para
ele. Ele se agradou de1a2.
Todos os dias ela jogava migalhas para os pequenos pássaros comerem.
Um pequeno pâssaro veio ao lugar dos Urubus com uma migalha de pão dada a
ele pela mulher de ldn Kamni.
"Esta comida que a esposa de ldn Kamni faz é boa - é uma mulher que vale
a pena roubar. Me dê um pouco mais", disse o chefe dos Urubus. O chefe Urubu
continuou pensando "Eu vou roubá-la".
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No dia depois de uma festa de bebedeira, o chefe Urubu a encontrou. Ela

estava tirando piolhos do cabelo de ldn Kamni.
"Venha procurar piolhos na minha cabeça. Eu sentarei neste toco, eu estou
cansado depois de toda aquela bebedeira", disse ldn Kamni para sua esposa. Ele
sentou-se, adormecendo, e continuou dormindo quando o Urubu veio.
"Agora onde você foi!" Ele acordou e olhou em volta. Ovos de piolho corriam
por ali. Ele olhou dentro da casa - nada. Correu para o rio - nada.
"Onde foi aquela mulher? Você sabe, Avó?"
"Eu não vi: Ela es~ava de .pé, atrás de você, procurando piolhos na sua cabeça enquanto você sentava dormindo."
. ."
Dois dias se passaram e começou a chover. Com a chuva, as térmitas chocaram seus ovos abaixo da terra e as jovens tértnitas começaram a sair voando,
fazendo círculos no ar. Pássaros vieram comer as térmitas, dois na frente, dois
atrás3. ldn Kamni jogou pauzinhos neles.
•Nós viemos lhe trazer boas notícias, filho do neto", disseram os pásSAros.
"Que boas novas vocês me trazem?" perguntou ldn Kamni.
"Eu não comecei a lhe dizer, eu acabo de chegar", disse o pássaro. ldn
Kamni jogou outro pauzinho.
"Sua mulher está lá - está fazendo cerveja. Acabamos de deixá-la." Com
isso, eles voaram para longe - o sol estava se pondo.
No dia seguinte, cigarras voavam por ali. ldn Kamni sentou-se para olhar.
Tesourinhas vieram e voaram perto, ameaçando a cabeça de ldn Kamni. Ele jogou
um pau neles.
•remos bôas notícias para V<?Cê, filho da mãe."
Ele jogou outro pau neles.
•Agora mesmo sua mulher está fetmentando caxiri, nós vamos beber lá na
casa do chefe Urubu. Não quer vir e ver sua mulher?"
Então ldn Kamni tomou sua coroa de plumas e foi além das nascentes do rio
Guacamayo com eles, com os papagaios que tinham vindo de além deste céu e de
acima do lugar onde vivem os Urúbus.
"Filho da mãe - aquela mulher está segura de conhecer você", disse um gavião.
"Como irei?" ele se perguntou. "É isso, irei como uma Andorinha." ldn Kamni
tomou a forma e as penas de uma velha andorinha doente4 • Ao mesmo tempo, tornou-se um veadinho que correu seguindo-os.
"Isso é bom. Vamos", disse ldn Kamni.
Eles levaram formigas para oferecer aos Urubus. Embaixo do seu braço, ldn
Kamni carregava cabaça quebrada e feia - ele a trouxe porque compreendeu sua
feiura5 •
Quando eles chegaram ao lugar dos Urubus, um dos passarinhos da sua
mulher o reconheceu e começou a dizer:
•

•
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'Wanani está chegando - wanani está.••" mas ldn Kamni virou a língua do
passarinho, de modo que tudo que ele disse foi:
'Teneka teneka teneka".

"Eu não sou wanani, eu sou a Andorinha Velha", mentiu ldn Kamni.
Todos entraram na casa, o veado os seguiu. Eles ficaram de pé no meio até
que foram cumprimentados. Então eles sentaram. O veado deitou-se atrás e olhou.
"Andorinha Velha nos trouxe um veado", disse um Urubu.
"Não, este é o veado da Andorinha Velha", disse uni dos Tesourinhas'.
' .
'Então ~assim"; respondeu o Urubu.
'
.
.
Depois de terem' comido, ofereceratn-IHe's bebida. Quando ela foi oferecida à
Andorinha Velha, ele tomou a cabaça dos Urubus e derramou o câxiri dentro da
cabaça feia que trouxera e bebeu dela. Então .os visitantes deram aos Urubus as
formigas que tinham trazido.
Quando sua mulher estava oferecendo cerveja a ldn Kamni - a Velha Andorinha - o veado saiu da casa. Andorinha Velha derramou metade da cerveja na
sua cabaça feia e deixou a outra cabaça cair. Ela rolou pelo chão.
"A Andorinha Velha adormeceu", disse o chefe Urubu.
"Eu não estava dormindo - sou velha, é isso", respondeu ldn Kamni, deixando cair outra cabaça. Duas vezes ele encheu sua cabaça e, quando estava
cheia, deixou-a cair.
Foi ar que o chefe Urubu o conheceu - "Este é wanani", o seu espírito lhe
disse. Mas vendo isso, ldn Kamni virou a língua do espírito do chefe Urvbu e o fez
esquecer.
Eles estavam p~ra. ir embora quarido ldn Karnni de novo virou ~ língua do
chefe,Urubu, fazendo-o çlizer:
·
"
"Andorinha Velha, fique e cuide .da minha 'casa - não,tenho ninguém para vigiar este lugar quando eu saio."
Estou muito envergonhada - ficarei lá bem longe", respondeu a Andorinha
Velha.
"Você está bem lá", lhe disse o Urubu chefe.
Eles foram todos. ldn Kamni levou seu corpo de veado para a floresta e deitou-se. Ele se fez decompor e esperou. Depois de algum tempo, um Urubu o encontrou e logo muitos Urubus vieram. Eles se sentaram em volta, silenciosamente,
enchendo as árvores, olhando para ele, esperando. Um Urubu veio bem perto agora. ldn Kamni abriu um olho só um pouquinho para ver se todos eles tinham vindo.
"Ele está olhando!" gritou o Urubu. Eles voaram embora, de volta ao seu lugar.
ldn Kamni foi de volta também...O veado não funcionou e, de qualquer jeito,
nem todos eles vierams ."
"Uma anta seguramente trará a todos", ldn Kamni disse a ele mesmo. Ele
matou uma anta.
1

1

1

11

Peter L. Silverwood-Oope

OsMakú

'
Logo todos os Urubus
souberam da anta apodrecendo na floresta.
"Faça pão. Nós vamos sair para comer sardinhas7 , disse o Urubu chefe à
Mulher Cotia. Por dois dias ela colheu mandioca. Um dia se passou. No dia seguinte ela acordou e cozeu o pão. Ela o embrulhou.
"Aqui está", disse a Mulher Cotia, dando-o ao .Urubu chefe.

Assim que o primeiro cocho tinha fermentado, eles sentaram para 'beber.
Quando eles tinham bebido um cocho, os outros dois tinham fermentado. Eles beber.am tudo e, quando o sol estava a pino, eles beberam o último.
Então, ldn Kamni e os passarinhos quebraram tudo na casa e queimaram
tudo. "Estou me vingando", disse ldn Kamni. De modo que aquele povo soubesse
o que acontece quando um homem toma a mulher de outro.
ldn Kamni subiu para a viga do teto e tirou a cabaça debaixo de uma folha de
palmeiraª.
"Ainda tem isso", disse jogando-a para baixo. "Queime isso também." Mas a
cabaça saltou de volta para a viga do teto e gritou: "Wanani está levando sua mulher de volta" e a cachoeira soou du du du du du du du.
"Ouça, é a cachoeira", gritou um dos Urubus na floresta abai.xo.
ºNada."
"Wanani está levando a mulher dele de volta.''
'
"Vamos ver."
A casa estava ém chamas quando os Urubus chegaram.
'Wanani está queimando a minha casa", gritou o Urubu chefe.
A casa caiu. O u·rubu chefe desceu para o rio. ldn Kamni já estava atravessando o riacho na canoa dos Urubus.
"O que VOQê está fazendo?" gritou o Urubu chefe.
''Por que não , estou indo embor:a", chamou ldn Kamni.
"Deixe e.sta mulher, eu a quero."
"Você v:eio sozinho - ande com os seus", respondeu ldn Kamni.
A água cresceu de repente· nas rochas e todos os Urubus, exceto seu eh~
fe, caíram na água. ldn Kamni fez a água engrossar. Os Urubus queriam brigar.
Eles tentaram nadar mas não puderam se mover - a água estava espessa9 • lodos os· pássaros que tinham vindo para a festa viram quando o último dós Urubus
foi levado embora no riacho. Então, todos eles voaram, cada qual para o seu lado.
ldn Kamni e.sua esposa andaram um pouco na canoa quando passaram pOr
um Pica-pau que estava bicando ·uma árvore.
"Tuh tuh tuh tuh eu sou wanani com uma mulher cheia de larvas tuh tuh tuh':
disse o Pica-pau.
"O que você está dizendo?" perguntou ldn Kamni saindo da canoa.
"Nada - somente lambendo mel. Algumas pessoas - pessoas ruins do rio engravidaram sua mulher. Ou ela traz a criança de outro clã?'' ele disse provocando-o.
"Não foi isso que eu ouvi. Diga direito", respondeu ldn Kamni.
ºLá vai wanani na sua canoa com uma mulher cheia de larvas, foi o que eu
disse", respondeu o Pica-pau desta vez.
A mulher de ldn Kamni estav·a saboreando o mel - "É delicioso", disse ela
bótando a cabeça dentro da colméia•

152
'

ldn Kamni olhou p~ra dentro, através da cerveja, e encontrou uma abelha
grande. Ele tentou mordê-la, comê-la - nada. Ele olhou·de novo e tentou uma pequena, mas também não .doeu. Então ele viu uma grande vespa verde-azul. Ele
tentou morder-se outra vez - ele c~iu.
'

Depois de. um pouco ele acordou.
.
'
"Isto é bom. Vai dar certo." Ele foi à Mulher Cotia gritando: ,"Vespa! Vespa!
Cuidado!" e a mordeu com ela - tsak. Ela caiu.
. "Uma vespa mordeu sua esposa", ldn Kamni disse ao Urubu chefe.
ldn Kamni virou de novo a língua do Urubu chefe e fê-lo dizer: "Você fique
, aqui e cuida dela Andorinha yelha."
Quando todos os Urubus tinham ·ido comer a anta, ldn Kamni foi à Mulher
Cotia e tirou o. ferrrão da vespa. Ela acordou e ldn Kamni disse a ela:
"Agora você deve fazer cerveja. O Uru.bu chefe nomeou você para preparar
a' festa da sardinha."
Ela salu com a velha mulher, que costumava cozinhar para os urubus, e
juntas.colheram mandioca - três cestas - e três cesta~ de milho também.
ldn Kamni saiu e cortou lenha para o fogo. Então, ele disse à Mulher Cotia
para vir e apanhar madeira. Ele tinha cortado mwita - ela teve de carregar vários
fardos. Quando ela saiu com um fardo, ldn Kamni tirou seu corpo de Andorinha e
pôs sua coroa de pluma. Ele subill num toco d~ árvore - sua sombra caiu no caminho da.sua esposa quando ela saiu para apanhar mais lenha.
"O que ,é isso que .usa uma coroa de plumas?" ela pensou. Ela olhou para
çima. Vendo o pássaro wanani, ela deixou cair a madeira.
"É ldn Kamni." Ela foi para ele.
ºNão me toque - você tem estado comendo minhocas. Eu vim buscar você
e acab~.r com estes Urubus", ele disse a ela.
Ele mandou que1 apanhasse todo 0 milho da roça dos Urubus. Então, eles
aesceram para o rio para tomar banho.
Quando ele foi, sua mulher disse à velha mulher, cheia de felicidade:
"Wanani veio para me levar de volta."
"Tenha cuidado, ele.jogará você longe", respondeu a velha.
Lá em baixo, no rio, ldn Kamni encontrou os papagaios, araras, tucanos, periquitos, papa-figos e sanhaços - todos os pássaros estavam lá. Eles vieram catar
o milho, bicar os grãos, mastigar os inhames. Eles encheram três cochos de caxiri
. e esperaram até a espuma flutuar.
1

t

l

'

-

'
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ldn Kamni bateu na colméia. Ela caiu. Da sua barriga saíram sapos 10 • Eles
'
se enfiaram na floresta.

"É hora de eu dançar e cantar, então eu estou dizendo a você para preparar
caxiri."
Ela foi apanhar mandioca, arrancou-a~ Agora ele ia fazê-lo.
A noite chegou e.. no meio dela, ldn Kamni levantou-se - era hora de ele ir
embora.
Começando a festa ele levantou-se: ..
"Venha e me traga caxiri."
Era hora de dizer as novidades. A mulher, que levava o filho de outro na sua
barriga, encheu uma cabaça e veio oferecê-la a ele onde ele estava $entado. Mas
tdn Kamni recusou a cabaça e olhou para o hóspede, que estava 'sentado perto
dele, e disse:
"Este é o seu marido."
Ela foi perto daquele convidado e ofereceu-lhe caxiri. ldn Kamni estava brincando com ela agora. Ele olhou para seu ventre pesado. O convidado olhou para o
próximo convidado e disse:
"Es~e é o seu marido."
Ela ofereceu caxiri ao segunGic;> convidado, mas ele fez.a\ mesma coisa, as- '
sim como fez o próximo até que ela tinha oferecido a todos os convidados e ninguém tinha tomado.
Devagar, e,la caminhou de volta e, no meio do caminho, tah! ela deixou cair a
cabaça Neste momento, eles todos começaram a cantar, yeeeeeee, e a fruta
yabm apareceu caindo entre eles.
Eles dançaram e beberam. A madrugada não tinha chegado quando eles
começaram a dançar o Novo P~u Cortado para dispensar os frutos3. E'es dançaram até que o sol tivesse cruzado o céu e estiv.e$se se pondo. '
"Basta", disse ldn Kamni. "Ouça-me esposa. Traga minha rede, minhas coisas e as enrole. Ponha-as na minha cestaº
Ele botou a cesta nas costas e carregou-a.
Eles dançaram em roda. Eles cantaram e dançaram o Novo Pau Cortado.
Rodaram e rodaram e, terminando, eeeeeeeeeeee4 eles subiram fazendo voltas
pelo céu, ldn Kamni e os Papa-figos e os Sanhaços. Seus paus de dança caíram
atrás ,deles com o som. da chuva kene kene .kene tudn tudn!
Foi-se o ldn Kamni. Ele se foi para sempre. Terminou.
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Notas
1. Não foi possível obter nenhuma identificação destes cipós.

2. Neste episódio, ldn Kamni assume várias formas, pertencentes a diversos corijuntos diferen·
1
tes de personagehs. No início, ldn KarT)ni também é ·conhecido de to~os como Wanani, um'
pássaro preto que chama seu próprio nome "wanani, wanani- eu me lembro, eu me lembro".
Este p~s..c;aro poderia ser um Mergulhão ou um Cormorão.
3. Estas são cupim de madeira que saem das larvas depois de períodos de chuva Depois que
suas asas as tiram do ninho na floresta. elas caem.
4. Em outra versão, ldn Kamni se faz como um velho e doente Ubde Makú, cujo corpo ê coberto
de feridas purulentas. Em ambas as versões, o ponto central é se parecer atraente aos Uru·
bus. ldn Kamni assume urn corpo moribundo que já esteja apodrecendo.
1

1

'

1

•

'

5. ldn Kamni tornou a cabaça feia porque sabia que sua feiúra pareceria atraente aos Urubus assim como as feridas - do ponto de vista deles.
6. Como no caso dos relâmpagos, que ldn Kamni tentou nos porcos, a primeira tentativa falha.
7. Aqui existe um trocadilho, substituindo yu-yu - sardinhas por yu-yu - larvas.
8. Esta cabaça serve ao Urubu chefe como guardiã da sua casa. Quando a cabaça é jogada no
chão, grita um aviso que ecoa pela cachoeira perto da casa. É a mesma cabaça que ldn Kam·
ni, fantasiado como uma Velha Andorinha doente, fez anteriormente rolar no chão para reve-,
lar, de modo breve, a sua identid,ade ao .seu adversário.
9. A água fica espessa.do mesmo modo que água fervente dentro da qual se joga farinha de trigo.
1O. Não foi possrvel nenhuma identificação positiva destes sapos, contudo, é certo que eles não
estão entre os sapos comestíveis ocasionalmente colhidos pelos Makú.

ldn Kamni Vai Embora (M7)
Assim, ele voltou e encontrou outra1mulher1 • Mas um irmão dei clã, rindo dele, tomou-a. Depois disso, ela ficou grávida e foi assim que ldn Kamni ficou zangado.
Ele se foi, lã para cima para os Papa-figos e Sanhaços, para o lugar do Paraíso Sanhaço. Lã eles ficavam, partilhando e comendo comida Depois de algum
tempo lã, ele desceu, entrou na sua casa sob a forma de uma grande vespa e foi
para baixo da panela de assar. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa e no outro
dia também. Então, ele percebeu o que tinha acontecid~. Indo onde sua esposa
estava, ele disse:
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Notas

1. Não há maiores detalhes sobre esta mulher senão o fato ·de que ela foi uma mulher humana
dos Primeiros Povos. Foi o irmão de clã de ldn Kamni quem a seduziu.
2. Então, ele percebeu o que tinha acontecido. A expressão Bara Makú, henna en-na, não pode
ser traduzida com facilidade; en-na pode significar olhar e ver, enquanto henna pode significar

.....
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representar ou dar medida - por exemplo, a distância do osso do pulso para a ponta do coto·
velo é comprimento ideal para cortar lanças, sendo o antebraço uma henna·ti para lanças.
3~

A dança é M;l-tibu, um canto e uma dança especiais nos quais os dançarinos marcam o tempo
com varas cortadas de jovens árvores de madeira dura. A casca é macia e sumarenta, o centro
extremamente duro e forte. Neste caso, é dançado durante a distribuição de frutas yabm.
As varas de oança usadas aqui são totalA'lente opostas em todos os aspectos aos tubos ocos
da Árvore de Cinza de Coca, que eram usados na Dança onde as Onças se prepararam para
devor:ar ldn KamAi.

4. O longo, monótono e altamente emitido eeeeeeeeeeee é parte da "afinação" e "preparação"
unrssonas que invariavelmente precedem e encerram cada parte do canto de uma dança. O
monótono cai, e é repetido duas vezes mais; é seguido por assovios altos emitidos e, finalmente, por gritos abusivos.

A ESTRUTURA DO COSMOS

Introdução

•
O Cosmos Makú se compõe de várias camadas arranjadas em uma coluna
vertical. Este eixo vertical foi o ponto de partida da minha investigação da estrútura
do cosmos, e também os Makú pareciam achar isso um meio simples e natural de
.explicá-lo. N.ão obstante, ao apresentar esta ·estrutura cpmeçarei com este relacionamento espacial ao longo de ~m eixo vertic~I. Contudo, estes relacionamentos
espaciais não são os .únicos relevantes entre as camadas e os seus habitant.es.
Mostrarei, mais adiante, que num certo sentido os eixos de tempo e a visibilidadfJ
correm paralelos a este eixo espacial. Com isto quero dizer que .o que está Acima
está também Antes, enquanto o Abaixo coincide com o que vem Depois. No meio
está o.mundo da Aqui e Agora, onde os fenômenos se tQrnam visíveis ao olho hurr:ano. Os objetos e os seres do Acima-Antes são invisíveis aos humanos,' que
,
'
despertam assim.....como as coisas <;to Abaixo-Depois. E somente quando os ciclos
da vida pos seres do.~ extremos de tempo e espaço fazem com que eles passem
através do. Aqui e Agora dos humanos. que estes seres podem ser vistos pelos
homens em sua forma corporal. Somente nas viagens espirituais deliberadas de
um xamã e nas divagações confusas e descontroladas do espírito de 1:1ma pessoa,
os humanos viajam fora do Aqui e Agora para os Limites de Espaço e Tempo.
Esta orientação paralela dos eixos de Espaço, Tempo e Visibilidade serâ
elucidada na Conclusão, seguindo a descrição das camadas do Cosmos, os ciclos
de vida e as relações dos seus habitantes. Também será possível distinguir entre
as criaturas que morrem e são, de algum modo, renascidas ou regeneradas e as
que morrem, se perdem a nunca voltam; o relacionamento entre esta distinção e os
eixos de Espaço, Tempo e Visibilidade será discutido.
Três representações gráficas, executadas pelos próprios Makú, fornecem
um bom ponto de partida para a compreensão da estrutura do Cosmos. O dese..
nho, feito por Htrw, ilustra os acontecimentos que levaram à vingança de ldn Kamni
contra as Onças. Os caminhos à esquerda e à direita correspondem aos eixos
oeste e leste nesta terra; a trilha central, que começa com uma escada, corresponde a um eixo vertical que leva primeiro ao domínio dos Urubus, logo acima ao
domínio dos Gaviões de Cauda de Andorinha e acima disto à casa do Trovão. Outro desenho de Ht:Jw ilustra a partida final de ldn Kamni deste mundo, quando ele foi
para o domínio dos Papa-figos e Sanhaços, acima do dos Tesourinhas, para ficar
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lá um tempo antes de continuar a estabelecer seu próprio domínio perto da casa do
Trovão.
Um terceiro desenho·, feito- por Hita. que é o filho mais moço do irmão mais
velho de Ht1w, mostra o todo do Universo com todas as suas camadas. Neste desenho, Hita dá uma representação antropomórfica dos habitantes dos nlundos
mais alto e mais baixo; o desenho também tem uma forma total que pode parecer
com algumas das representações católicas Oanelas de vidro colorido, escrituras
ilustradas) que Hita pode ter visto durante seu internamento de seis meses em escolas de Missões Católicas.
•
·
Meu próprio diagrama se desenvolve a partir destes desenhos e de uiina série de discussões, nas quais o~ modelos eram feitos com folhas, pauzinhos e lama. Ele foi examinado pelos Makú, quê comentaram que e;> Universo poderia pos·
sivelmente ser visto desta maneira; todavia, pareceu que, para os Makú, representações gráficas do Universo tinham pouco valor e pouco interesse. Eles insistiam que a melhor compreensão vem da experiência direta; viagem do espírito com
um xamã como guia e através do uso do tsu-nem inalado.
Os Makú descrevem o Cosmos como feito de várias camadas ou discos
acima e abaixo desta camada, ou terra, sobre a qual eles vivem. O conjunto é envolto em uma pele e tem a forma de um ovo. Ninguém sabe o que está por trás
dessa pele.
Existe um acordo geral sobre os habitantes destes níveis e sobre seus papéis e características entre os Makú dos tributários orientais do Macu-paraná; até
onde eu pude julgar, ds Makú dos tributários do norte do Vaupes comj:?artilham
esta cosmologia.
Começando pelo nível mais alto do Cosmos, cada nfvel e seus habitantes
i
l
estão descritos abaixo. ·
·
'
·
1

1

!

ldn Kamni pebm - O lugar de ldn Kamni

No alto de todo o Cosmos, perto da casa do Trovão, mora ldn Kamni. ldn
Kamni, primeiro, criou as pessoas, combinando sua saliva com a terra para criar
as almas e os corpos humanos. Assim, quando as pessoas morrem, seus corpos
voltam para a terra e suas almas voltam para ldn Kamni (M1). Com a exceção dos
desafortunados, que morrerr afogados, e outros, cujas almas são levadas por xamãs malevolentes para cumprir alguma barganha, as almas de todos os que morrem vão para onde está ldn Kamni, não importando suas vidas e feitos nesta terra.
A alma da pessoa morta chega lá sob a forma de um recém-nascido. ldn Kamni dá
ao bebê uma bebida feita de flores e imediatamente ele crescet se tornando um rapaz ou uma moça. Ele, então, convida o recém-chegado para comer; eles comem
abacaxis, bananas, mandioca, milho, inhamé, arroz e todos os tipos de comida
cultivada, pois na vida de além-túmulo, na casa de ldn Kamni, não há mais caÇa
nem pesca.
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O nome de ldn Kamni combina idn, uma raiz da qual se deriva idip, que significa osso, com Kamni, que os Bara Makú não são capazes de explicar. Todavia,
a forma mais aproximada que encontrei foi kama'ni, um adjetivo que significa "frio".
Neste caso, ldn Kamni poderia ter o significado de "Osso Frio". Os trabalhadores
do Summer lnstitute of Linguistics, em Wacara, receberam a informação de que
kamni indicava "que tem o poder de provocar dor"; os Bara Makú, em Bara'tore,
negaram que kamni tivesse tal significado.
Eno' pebm - A Casa do Troyão
O Trovão é o senhor dos raios e dos relâmJi>agos. O Trovão é visto como
nem benevolente nem malévolo; antes, o Trovão é a força última ou poder que pode ser manipulado por certos feiticeiros poderosos e xamãs para atingir seus objetivos. Por meio de um raio,, a doença pode ser jogada numa vítima a grande distàneia por um xamã malévolo.
O Trovão é também o senhor do rapé, tsu nem, que ele mantém no seu umbigo. Por intermédio do tsu nem bakka, que mora na Casa cio Trovão, um xamã
pode obter sopro de volta para as almas das pessoas que ele mata O xamã dâ
estas almas humanas ao tsu nem bakka em troco do sopro. O tsu nem bakka
mantém um pouco as almas antes de entregá-las ao Trovão, que as come.
Kt1i-wa - Estrelas

Abaixo do domínio do Trovão passa a trilha das Estrelas.
As Estrelas estão lã de dia mas não podem ser Vistas. pQrqµe o sol brilha
claro demais.,bs Makil rec.onhece01 várias estrelas ou constelações de estrelas, a
maioria das quais são visíveis apenas na estação seca. As maiores constelações
são:
\

Kt1i-kuru-wa, ºcortes de estrelas'' - Plêiades
keh haya, "geral para moquear peixe" - Touro
bewat, "coisa carregada no ombro" - Cinturão de Órion e Lota Orionis
tebn, ºcamarão de água doce" - Bellatrix ou Leo
yuu, "tatu" - Corona Borealis
/Jupbeh, "víbora" - Escorpião
hiw, "onça" - Cetus

Estas são as principais constelações que são reconhecidas e que anunciam
a vinda das mudanças sazonais nas chuvas e no meio ambiente das plantas e dos
'
animais. A medida que cada constelação de estrelas perde elP.vação no céu ocidental e sua estação se aproxima do presente, as estre1a·s são transformadas em
pequenos pássaros visíveis durante o dia. Estes pequenos pássaros voam, cru1
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zando a terra através da floresta até que seja tempo de se tornarem, uma vez
mais, a mesma constelação de estrelas e ganharem elevação do céu oriental.
C. Hugh Jones pode corroborar esta relação entre constelações e pássaros
migratórios; rebanhos e papa-arroz (Dolichonyx oryy-zivorous) que apareciam
apenas na estação chuvosa, de maio a outubro, e eram identificados pelos Barasana como as Plêiades, que são visíveis somente de novembro a abril (Comida e
Trabalho entre os Barasana. Reconhecimento de Estações, C. Hugh, Jones, MS
1971 ).
Tstty-wa mata - Domínio dos Papa-Figos e Sanhaços

Acima do domínio dos Tesourinhas vivem os Tstty-wa. Identificações provisionais sugerem que a categoria Tstty-wa inclui Papa-figos e Sanhaços. Uma grande proporção das fotografias coloridas de Papa-figos e Sanhaços, apresentadas
por Schauensee (1964), foi imediatamente classificada como Tstty-wa por vários
Makú. Dos Sanhaços, escreve Schauensee: "De certo modo gregários, algumas
espécies viajam através do dossel da floresta tropical ou em segundo crescimento
em bandos misturados de tangarás e outros pássa~os pequenos."
Apesar do fato de os Tstty-wa parecerem viver e viajar num nível ecológico
real mais baixo do que os Gaviões e os Urubus, ocupam um domínio mais alto no
,
cosmos Makú. E possível que a ordem cosmológica destes domínios esteja relacionada com os níveis em que estes diferentes pássaros encontram seu alimento.
Os Urubus se alimentam ao nível do chão; os Gaviões se precipitam para apanhar
térmitas e outros fazem seus ninhos no chão, enquanto os Tstty-wa carregam sua
comida para bem alto no cimo das árvores.
'
Os Tsttywa são amigos e confortadores
especiais de ldn Kamni. Quando
pela terceira vez ldn Kamni falha em se casar e procriar seu clã (que tinha sido
devorado pelas Onças), é com· os Tstty-wa que'ldn Kamni vai procurar consolo e
abrigo. Depois, com eles vai estabelecer seu próprio domínio, bem acima da Casa
do Trovão (M7). Todos os pássaros pequenos (hebe'wa) são cúmplices e amigos
de ldn Kamni, e, freqüentemente, ldn Kamni assume a forma de um deles.
Alguns dizem que o espírito da avó de ldn Kamni, a Velha Mulher Veado,
agora vive entre os Tstty-wa.
Tawin-wa mata - Domínio dos Gaviões

Abaixo do domínio dos Tstty-wa moram os Gaviões de Cauda de Andorinha
(Elanoides Forficatus, Schauensee, 1964, p. 47). Foram eles que trouxeram as notícias a ldn Kamni do rapto de sua mulher pelos Urubus e que deram a ldn Kamni
um disfarce e uma entrée para trazê-la de volta (M6).
Os Gaviões são amigos e companheiros dos xamãs e outros que viajam em
forma de espírito.
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Eles podem ser vistos voando acima da floresta, raramente batendo as
asas. Se alimentam de pequenos insetos voadores. Quando descem, como flechas, e se precipitan na superfície dos rios - seja para apanhar peixes pequenos
ou para apanhar insetos na superfície - os Makú dizem que eles tomam banho. Os
Gaviões, segundo os Makú, também comem sementes e frutas.
Hup-wa mata - Domínio dos Urubus (Cathartes Ruficollos, Schauensee - 1964, p.
46)

Abaixo dos Gaviões e acima do céu visível em que o Sol e a Lua seguem
. seus caminhos, está o domínio dos Urubus. Sua comida consiste em carcaças
apodrecidas, detritos humanos e de outros predadores. Quando a Criação ainda
era jovem, eles roubaram a mulher de ldn Kamni e encheram seu ventre com sua
semente, que depois se transformou em sapos (M6). Os Urubus têm vista muito
aguda e olfato apurado - qualquer carcaça na floresta é logo localizada pelos Urubus, que circulam preguiçosamente acima do cimo das árvores até que tudo esteja
claro para eles começarem sua festa.
Aka Mú - Casas de Caça

Acima da terra na qual vivem as pessoas, estão as Casas da Caça. Ht::tw,
meu principal instrutor nestes assuntos, explicou que estas Casas de Caça pareciam ao homem as colinas, montanhas e outros relevos maciços de rocha ígnea
que são comuns nas regiões de nascente. Mas Tst::ti, o irmão mais velho em cuja
casa morei mais de um ano, sustentava que as Casas da Caça estavam acima do
céu e acima da trilha da Lua e do Sol.
Todavia, ambos os irmãos e todos os outros que emitiram qualquer opinião
concordaram que a floresta onde as pessoas vivem e caçam recebe caça das v ârias Casas de Caça nas suas diferentes áreas. Estas Casas de Caça são ligadas
à Terra por uma rede invisível de cipós ou cordas de pêlo de macaco. Quando a
caça é liberad~ das Casas de Caça, viaja através desta rede, vindo correr na floresta.
Cada Casa de Caça tem seu dono. É ele que levanta a caça e controla sua
liberação. O dono da Casa de Caça também é capaz de controlar onças e outros
monstros para que façam sua vontade. Normalmente o dono libera seus animais
no pico das chuvas pesadas antes do período em que haverá bastante comida na
floresta para seus animais de caça. Se ele não os liberasse de tempos em tempos,
eles se tornariam tantos e tão famintos (pois animais de caça se multiplicam rapidamente pela cópula nas Casas de Caça) que começariam a atacar um ao outro
dentro da Casa.
Os Humanos, em seu estado normal de vigília, não podem ver o dono e as
Casas de Caça. É somente através do espírito - seja em suas viagens durante o
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sono ou nas suas viagens com o rapé (aspiração) tsu-nem - que o dono e as Casas de Caça podem ser percebidos. Certos homens têm o poder e o conhecimento
para viajar para as Casas de Caça em suas forma~ de espírito e de barganhar
com o dono para a libertação especial de animais de caça; eles lhe pagam com
fumaça de tabaco, que é seu alimento favorito.
Dentro das grandes pedras e rochas, que formam as corredeiras e cascatas
nos rios, estão as Casas dos Peixes. Como as Casas de Caça, os peixes têm um
dono, que os regenera e que controla a sua saída. Como vamos ver mais adiante,
enquanto os Makú atribuem alguma importância às· Casas de Caça e às relações
com seus donos, as ·Casas de Peixes e o dono dos peixes são raramente mencionados.

Somente uma vez, nos dois anos que passei entre os Makú, alguém ouviu o
chamado destes monstros; de outro modo, todo o meu conhecimento sobre eles
se acumulou da discussão que começavam com minha tentativa de estabelecer
a in lusão da categoria "monstros" (yehep-wa).
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O Mundo dos Humanos e dos Monstros
Este mundo é habitado por Pessoas (kak-wa, índios), Homens Brancos (Hiwa, que inclui brasileiro-wa, colombiano-wa e gringo-wa), Animais de Caça (aka),
Peixes (kek-wa), Pequenos Pássaros que não são caçados (heb'wa), "Monstros"
(yehep-wa) e inúmeras espécies individuais de insetos que não têm categoria geral. Também neste mundo estão as plantas: lianas, arbustos, cipós, fungos e outras.
Os rios correm do oeste para o leste e o sol se levanta rio abaixo e se põe
rio acima. A chuva, o vento e as nuvens usualmente viajam na mesma direção dos
rios. Esta terra é um grande disco chato; se alguém tivesse de alcançar a beira,
poderia facilmente cair.
A categoria "monstros" (yehep-wa) inclui todos os predadores, carnívoros e
comedores de carcaças que os zoólogos ocidentais poderiam esperar encontrar
na bacia amazônica noroeste tais como: onças, cobras, urubus, etc. Todavia, além
das preguiças e dos tamanduás, esta categoria também iriclui a borboleta Morpho
e certos sapos e lagartos. Há também vários "monstros" que um zoólogo ocidental
poderia não esperar descobrir: ya-siy-wa, grandes onças pretas que voam pelas
árvores à noite.
eh hemp bu (chama-e-come) que tem o corpo de onça com duas cabeças.
Imita pessoas chamando na floresta e devora os que são atraídos pelo chamado.
hap ehnit
(alto chamador) tem o corpo de ·uma preguiça com marcas em
zigue-zague na barriga. Tem também braços muito compridos,
e senta no alto das arvores chamando as pessoas. Ele as come se elas vêem.
namu
também, segundo alguns, tem o corpo de onça, mas muito
maior; outros dizem que namu tem a forma de homem. Chama
na floresta e mata sua presa humana urinando nela. Namu também mata com trovão.
1
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Atributos dos Humanos
Os indivíduos humanos variam um do outro no caráter e cada indivíduo pode, em alguma medida, mudar de caráter através do tempo.
A julgar pelo seu comportamento para com outras pessoas, qualquer indivíduo pode ser descrito como twi-ni, um adjetivo empregando uma raiz que se traduz
melhor como "bom" ou "bem" ou ainda como yeh-bung, um conceito que acrescenta um sufixo enfático ou superlativo à raiz yeh, da qual se deriva a categoria de
"monstros", yehep-wa. Uma pessoa qye é yeh-bung ou mesmo yehep é alguém
que envenena seus semelhantes ou pratica feitiçaria contra eles; fala mal das pessoas e lhe falta generosidade, recusando-se a partilhar seus bens com os outros.
Outra maneira de descrever a falta de generosidade de alguém é dizer que ele
"não responde" - he pa'kan.
Tanto o caráter quanto a atuação física podem ser indicados dizendo-se que
alguém é wep, rápido e forte, ou o oposto weh, lento e fraco. Estas categorias podem também ser aplicadas a instrumentos e implementos - um arco, uma zarabatana, uma canoa - e ~à corrente de um rio. Freqüentemente estes conceitos são
usados com uma negativa - de uma canoa pesada diz-.se que "não é rápida"
-wepkan.
Além destas classificações simples dos atributos e comportamentos humanos há inúmeras expressões idiomáticas. As mais comuns descrevem um conjunto de qualidades relacionadas que formam um modelo do que os Makú respeitam e valoram um no outro. Um homem de quem se diz que "ele não vacila"
- meme'kan tsi - é alguém que se mantém firme e estável, que persegue seus
objetivos com cuidado, velocidade constante e força.
Hwew-wa - O povo da fruta Umari1

O povo da fruta Umari é amarelo e sua pele é coberto de gordura. Ele vem a
este mundo à noite através de buracos nos rios - primeiro para colocar as frutas
Umari nas árvores e depois para amadurecê-las.
1. Esta fruta é conhecida em espanhol pelo seu nome em língua geral "umari". Foi identificada
em 1913 por Koch-Grunberg como Geoffroya-Spinoza L. A fruta cresce numa grande árvore
selvagem ou plantada pelo homem. É uma fruta amarelo-vivo com polpa ligeiramente amarga
e muito gordurosa. Pode servir como carne na cozinha Makú, comida com pão de mandioca,
sal e pimenta.
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O sol cruza o céu do seu mundo de oeste para leste, e os rios, que são
quentes e correm com gordura, vão de leste para oeste - em cada caso as direções do sol e do rio são o reverso da sua direção nesta terra. Quando é noite no
nosso mundo, lá é dia. Os animais, que são muito pequenos no nosso mundo, são
muito grandes lá embaixo, no mundo Umari, e vive-versa. Os Makú dizem que
quando eles comem frutas Umari, os pênis do povo Umari ardem como se tivessem sido esfregados com pimenta cãpsico.
A seguinte estória da visita de ldn Kamni ao mundo do povo Umari se desenvolve nesta natureza invertida de acontecimentos e seres: seu companheiro, o
pássaro Kuya, se torna uma criatura amedrontadora.
O Mundo Hwew-wa (M8)
Uma vez um pássaro Kuya e ldn Kamni foram juntos através de um tronco
oco de árvore para o mundo de Hwew-wa. Estava escuro lá embaixo - eles queimaram pedaços de madeira para iluminar seu caminho. Kuya disse a ldn Kamni
que matasse um lagarto, eles nada tinham para comer. ldn Kamni andou até que
encontrou um lagarto, mas ele era grande, do tamanho de um jacaré. Ele voltou
sem matã-lo e disse a Kuya.
"Está bem; vá e mate-o", lhe disse Kuya.
ldn Kamni voltou e matou o enorme lagarto e eles o comeram.
Quando eles tinham comido, Kuya saiu um pouco para dormir. Daí há pouco,
ldn Kamni veio olhar. O Kuya dormia com suas pálpebras viradas para o avesso e
ldn Kamni viu que ele tinha medo. Ele pensou que o pássaro Kuya tinha se tornado
uma Sombra (nemep). Ele subiu numa árvore e ficou lá, mesmo quando o pássaro
Kuya se acordou.
"O que você está fazendo aí em cima - desça", disse o Kuya.
"Não, você é uma nemep e você vai me devorar", respondeu ldn Kamni e
não se moveu da sua árvore. O Kuya tentou persuadi-lo a descer mas ele não o
fez. Por fim, o Kuya foi embora e então ldn Kamni desceu.
ldn Kamni chegou a um rio e lá ele encontrou muitas pessoas Hwew-wa tomando banho. O rio era de gordura e quente e corria em sentido contrário. As pessoas ·Hwew-wa foram muito amáveis. Elas riam muito. Ele juntou-se a elas e entre
elas estava uma moça que ele tomou como sua esposa.
Fazia tempo que ele tinha ido. Sua mãe sentou-se embaixo de uma árvore
hwew aqui nest& mundo, esperando por ele. Ela chorava e esperava. Havia duas
frutas sobrando na árvore hwew e depois de três dias elas caíram. Eram seu filho
e sua esposa hwew-wa. Sua mãe levou-os para a casa dela e lá ele e sua esposa
lavaram a graxa amarela dos seus corpos no rio.
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Hemep-wa - Sombras
Eles costumavam ser pessoas de cabelos pretos com corpos como os das
pessoas e costumavam viver no mesmo mundo que as pessoas. Todavia, comiam
pessoas. Assim, ldn Kamni jogou-as onde estão agora. Mas hoje, elas vêm a este
mundo na forma de sombras sem corpo, para comer gente. São sempre ouvidas
estalando os lábios e rindo na floresta. Podem assumir formas físicas de monstros
tais como o tamanduá gigante, tigre, preguiça, possum, borboleta Morpho e também certos sapos, lagartos e cobras na lua minguante. As Sombras são capazes
de espionar este mundo através de uma cabeça de onça que elas têm lá embaixo.
Enquanto se diz que são freqüentemente ouvidas na floresta - particularmente para desencorajar as crianças que devem ficar em casa - elas não parecem limitar as atividades dos adultos. Os Makú caçam e pescam à noite sozinhos,
diferentemente dos Índios do Rio que se trancam à noite com medo destas Sombras e outros perigos.
ldn Kamni e os Nemep-wa (M9)
Depois do fogo havia o clã dos Nemep-wa. Eles viviam na casa dos seus
irmãos mais jovens. Eles comiam gente. "Isto não é bom", disse o irmão mais jovem de ldn Kamni quando ele, numa manhã, lhe deu as notícias.
Assim eles saíram para a casa dos Nemep-wa e imediatamente um Nemep
chegou perto de ldn Kamni e quis comê-lo. "Eu sou humano, você não me pode
comer. Eu sei tudo sobre esta floresta e este mundo", disse ldn Kamni. O Nemep
recuou, amedrontado. ldn Kamni e seu irmão entraram na casa.
ldn Kamni estendeu uma cabaça aos Nemep-wa. Enquanto eles vinham pegá-la, ele cavou e jogou dentro de um buraco no sentido abaixo do rio da gente da
fruta Hwew, abaixo deste terra.
A avó dos Nemep-wa sentou-se lá comendo budn1 fruta. Aquela fruta não
era conhecida antes disso.
"Vovó, o que você está comendo?" perguntou ldn Kamni.
"É fruta budn que eu estou comendo."
Quando ela disse isso, os Nemep-wa começaram a voltar de dentro do buraco. Mas ldn Kamni cuspiu depressa no chão e os Nemep-wa desapareceram
deixando somente suas sombras. Eles fugiram correndo para a floresta. ldn Kamni
e seu irmão correram tentando apanhá-los mas não puderam. Eram sombras sem
corpos, como fumaça.

1. É uma fruta grande que pode ser armazenada embaixo da terra por meses antes de ser comida.
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Algumas vezes os Nemep-wa ainda sobem para vaguear na floresta e satisfazer sua fome de carne e sangue.
Espaço
O ecossistema em que vivem os Makú é muito diferenciado ao longo de um
eixo vertical. Diversas espécies e categorias de alimentos são agrupadas de acordo com a camada ecológica da floresta que forma seu hábitat. O aspecto horizontal do ecossistema mostra diferenciação da vida das plantas e dos animais.
Em termos de navegação e conceitualização da direção, a mesma ênfase é
posta sobre as relações verticais pelos Makú. A orientação horizontal é reconhecida principalmente em termos de rio acima e rio abaixo, no plano horizontal desta
terra em que vivem os humanos, o sol nasce rio abaixo e se põe rio acima e o que
os brancos distinguiram como "norte,, e "sul" estão incluídos no mesmo termo Makú tsuk yapa bu, que significa, mais ou menos, "beira" ou "fim". É somente através
da orientação geral da desembocadura noroeste do Amazonas que, apesar das
curvas e voltas dos seus córregos e rios, segue um curso geral sudeste que a
conceitualização generalizada de rio acima (hababu) e rio abaixo (huwabu) reproduz absolutamente os pontos cardeais que são estabelecidos pela rota do sol.
A predominância das referentes verticais logo se torna aparente na descrição do movimento direcional e da navegação através da floresta. Um Makú pode
descrever a outro uma longa viagem circular através da floresta, durando vârios
dias, usando ·apenas as referentes verticais de acima e abaixo, fazendo referências a mudanças locais de vegetação, mas sem nenhuma necessidade de introduzir qualquer noção de pontos cardeais ou outros aspectos. Além disso, há muito
poucas situações ou contextos em que uma pessoa diga em língua Bara Makú "eu
vim" ou "eu fui" sem achar necessário incluir um prefixo direcional vertical que indique "eu subi" ou "eu desci".
Isto não quer dizer que não haja referentes horizontais na cosmologia Makú.
Os Makú distinguem o lado esquerdo do corpo do lado direito e o sentar ou o ficar
de pé nos rituais e cerimônias também refletem uma distinção direira/esquerda. A
diferenciação da esquerda e direita tem um significado em termos de atributos e
caracrerísticas; os Makú dizem que a mão direita tem força e conhecimento enquanto a esquerda é fraca e desajeitada. Entre os Makú que eu conheci, somente
um homem tinha a habilidade de disparar armas com a mão esquerda; foi uma coisa que ele aprendeu num acampamento de seringueiros e era sempre comentada
pelos seus companheiros. A palavra direita em Makú é yubup-man que poderia
bem ser traduzida como "o lado certo", enquanto a palavra usada para esquerda
é wai-man, o lado de puxar. Esta concepção de esquerda e direita parece ser altamente simbólica e não pode ser usada para direção. Nunca ouvi ninguém usar
estes termos com referência à direção ou movimento como em "olhe à esquerda",
ou "vire à direita"; dir-se-ia "olhe para cima" ou "vire para baixo".
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Esta experiência predominantemente vertical de espaço e direção nesta terra está refletida na concepção verticalmente organizada ou diferenciada do cosmos.
Contudo, há também outros contextos em que se faz uso expressivo da distinção acima/abaixo.
Um destes contextos é a expressão de relação assimétrica de status. Neste
sentido, os Makú fazem uso semelhante de um modelo acima/abaixo como fazem
os de língua européia; para expressar superioridade por idade ou relações etárias
dentro de um grupo de siblings, um Makú diria, "A Cabeça é assim, assim, abaixo
dele é assim, assim, abaixo dele é••• e a cauda é assim e assim e no fundo é assim, assim." Semelhantemente, as relações de status entre indivíduos não-aparentados ou grupos tribais são expressas em termos de acima e abaixo.
Tempo
Ao considerar a experiência e a conceitualização Makú sobre o tempo, vale
a pena ter em mente dois pontos.
Primeiro, a língua Bara Makú tem usado os números apenas de um a cinco
(tei-tsa, uma mão). Depois disso é possível expressar dez (tei-tsa bedn, todas,
ambas as mãos), quinze (tei-tsa bedn bik hi-tsa, todas as mãos e um pé) e vinte
(tei-tsa bedn hi-tsa bedn, todas as mãos e todos os pés). Estes modos de expressar os números -acima de cinco só são usados com maior freqüência como apro'
ximações, mas freqüentemente
é bastante dizer "muitos" (dawa) e alongar os sons
vogais para expressar o grau de pluralidade (dawaaaaaaaaaaaaa.0.
Os Makú não têm registro quantitativo da sua idade ou dos ciclos recorrentes naturais sobre ela. Os acontecimentos podem ser localizados no passado por
marcos como o nascimento, o crescimento e a morte de parentes: "Quando meu
primeiro filho era do tamanho daquele meu neto, nós viemos para este lugar..."
Em segundo lugar, a Criação deste mundo teve lugar não muito antes do
ápice das genealogias conhecidas por certos homens que raramente se reportam
a mais de cinco ou seis gerações anteriores. E não somente a Criação é bastante
recente - é também apenas uma Criação em um longo ciclo de criações. Houve
outras Criações anteriores desconhecidas; a Criação antes da que vivemos foi
queimada por um grande fogo que veio do rio abaixo.
Uma primeira experiência e preocupação com o tempo se encontra nos ciclos diários e sazonais de mudanças no ecossistema. Além do marcador diário do
sol e sua contrapartida noturna a lua, cujas posições podem ser relacionadas com
a marcação do tempo, hã também muitas variações no comportamento dos animais - particularmente nos sons que fazem - que também podem ser usadas como marcadores de tempo. Em maior escala, qualquer aspecto da inter-relação regular geral entre vários ciclos ecológicos diferentes pode ser usado para determi~
nar o tempo.
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Proximamente associados com o surgimento e desaparecimento sazonal
'
das constelações estelares, estão as correlações regulares com a maturação das
plantas e certas árvores frutíferas, com os ciclos reprodutivos e alimentares de
peixes e caça, com aumentos e diminuições da precipitação de chuvas e a altura
do rio. Todas estas mudanças sazonais determinam as atividades de subsistência
dos Makú e também algumas das suas atividades sociais.
Talvez o aspecto mais importante da experiência Makú com o tempc:> se1a a
de que o tempo pode ser anulado. Em outras palavras, um indivíduo não está tran·
cado num decorrer linear do tempo. Nos sonhos, o indivíduo ordinãrio Makú, involuntariamente, viaja em forma de espfrito até um futuro próximo e um passado recente. Um xamã leva isso mais longe; ele deliberada e conscientemente viaja longe, no passado e no futuro, para ver a causa das doenças e infelicidades e para
controlar seu curso. Esta mobilidade dentro do tempo é acompanhada de uma mobilidade semelhante no espaço.
·
Uma terceira situação, na qual o tempo é anulado, é na celebração coletiva
da dança e cantos em que se toma kapi. Enquanto realizei só duas observações
diretas destas ocasiões entre os Makú, a experiência de outros etnógrafos na região (Reichel-Dolmatoff, 1971, pp. 173, 174; Goldman, 1963, p. 191 e s. s. Hugh
Jones, comunicação pessoal) mostram que estas ocasiões transformam temporariamente ós participantes nos primeiros seres, que foram testemunhas e criaturas
da Criação.

plantas que têm poder curativo ou purificador.quando preparadas e tomadas pelas
pessoas, plantas que conferem sucesso para o caçador na busca de certos animais de caça e plantas que dão várias formas de proteção a quem as usa1 •
Aqui serra apropriado fazer uma breve menção de duas plantas particulares
que são da maior importância na realização e manipulação da consciência espidtual no noroeste do Amazonas.
Existe o rapé tsu-nem que é feito .com seiva de dentro da casca de algumas
das várias espécies da árvore Viro/a. Este rapé é usado pelos xamãs e seus noviços e aprendizes para capacitar seus espíritos a viajar fora dos seus corpos e a
perceber os vários níveis e domínios no Universo e seus habitantes. Além do seu
uso como ajuda de ensino para os noviços, o rapé é usado pelos xamãs que o tomam sozinhos e longe de situações sociais e domésticas. As percepções e poderes que o rapé dá a quem o usa são freqüentemente canalizados para a procura e
efetuação de um rito de cura para uma pessoa doente ou para infligir doença e
morte a um· inimigo. Os referentes cósmicos desta droga são verticais - comunicação com outros níveis do cosmos e viagem no passado e no futuro - mas também, nas suas relações com as pessoas nesta terra, o rapé concede poder de vida e morte de parentes, clientes e inimigos.
Outra droga é preparada como bebida da casca de cipó da espécie bannisteriopsis. Esta droga kaapi tem um conjunto de referentes que a distinguem muito
claramente do cheiro tsu-nem, quase que ao ponto de oposição. O kaapi é bebido
por todos os homens jovens adultos em certas trocas e danças cerimoniais mantidas entre os grupos locais e "tribos" discretas. Todos os homens tomam a droga
no contexto de um rito cerimonial e social. Então, todos os presentes se unem num
canto-dança no qual se juntam, uns aos outros, de todas as maneiras; contato ffsico, passos de dança, melodia, ritmo e canto. O canto-dança continua pela noite
adentro e, nos vários cantos e diálogos cerimoniais que inclui, os objetos da celebração são a criação e a ordenação original da humanidade, o reJacionamento entre anfitriões e hóspedes, o ambiente natural das plantas, caça e peixes. Nenhum
homem presente deve se abster da droga ou declinar de unir-se ao canto-dança, a
menos que esteja doente.
Certamente estas duas plantas, kaapi e tsu-nem e também muitas outras,
cujas propriedaqes afetam a saúde humana, têm espíritos. É possível que todas as
plantas tenham espfritos; mas desde que o aspecto espiritual de qualquer planta
seja chamado pela mesma palavra que seu aspecto físico, não é aconselhável
tentar separar estes aspectos analiticamente.

MORTE E VIDA NAS PLANTAS, MONSTROS, CAÇA E HOMENS

Plantas

Assim como formam uma grande proporção do meio ambiente físico, as ár·
vores e as plantas desempenham um grande papel no bem-estar das pessoas e
dos animais.
Há as árvores e plantas que dão comida às pessoas; a maioria delas são
também fontes de alimentos para os animais de caça. Outras plantas são comidas
somente pelos animais e aqui se pode ver que as categorias de alimentos das
pessoas são transpostas para sistematizar as fontes de alimentos dos animais.
Por exemplo: certas plantas que não são comestíveis pelos humanos são conhecidas como "mandioca de tapir'' ou "comida doce dos macacos guaribas", etc.
Então, além das várias árvores e plantas e suas partes que são a fonte de
materiais para produções tecnológicas, há muitas plantas que têm propriedades
que podem afetar a saúde humana e animal e a consciência espiritual. Entre estas
estão todas as plantas selvagens cultivadas que se tornam ingredientes de beb
das fermentadas, fumo, veneno de caça, venenos usados contra as pessoas,

169

1. Está em fase de preparação um estudo da etno-tarmacologia dos Makú e seu contexto cultural.
Uma grande coleção de drogas Makú está recebendo classificação taxonômica no Museu de
Botânica de Harvard, sob a direção do Dr, A: E. Schultes e a análise gás-espectométrica dos
princípios ativos, no Instituto Karolinska na Suécia sob a direção do Dr. Bo Holmstedt. Amostras
da tsu-nem dos Bara-Makú são classificadas como Viro/a elongata in Schultes e Holmstedt
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A existência do espírito no mundo das plantas esteve óbvia em, certas doutrinas orais, descrevendo eventuais encontros entre ldn Kamni e as Arvores; infelizmente não pude gravar ou compreender completamente esta narrativa na única
vez em que a ouvi. Dar, no momento, nada mais pode ser dito sobre os espíritos
das árvores.
Todas as plantas se distinguem por terem diferenças em suas partes: centro, seiva, raiz, folha, galho e casca. Uma distinção importante, sempre feita em
qualquer uso simbólico ou analógico das propriedades das plantas, é a diferença
entre as árvores de exterior duro e centros moles e as que têm exteriores moles e
centros duros. Ao fazer um feitiço e encantos mágicos, os atributos das plantas
específicas são recitados e enfatizados, de modo que seu relacionamento analógico à situação sobre que devem atuar possa ser claro.
Uma planta jovem ou viva é descrita como hap, o mesmo termo que se usa
para descrever carne crua. Quando uma árvore morre e seca sua seiva, ela
é te'ni, uma palavra que também descreve o estado da carne que foi cozida. Neste
estado, ela pode ser queimada. As mesmas categorias hap e te'ni também são
usadas para distinguir frutas que estão muito jovens para serem comidas das que
estão suficientemente maduras.
Finalmente, todas as árvores que produzem frutas silvestres comidas pelo
homem partilham uma propriedade conhecida como elu. Enquanto um termo como
"poder de fruta" ou "essência de fruta.. poderia convir a alguns dos aspectos do elu
é melhor deixar a palavra sem tradução até que sua relação com a saúde das
pessoas tenha sido elucidada. No momento é bastante dizer que todos os huma·
nos podem ter elu colocado sobre eles de modo a que cresçam fortes e a que se
protejam da doença.

atributo, em parte, é também dos humanos. Ao morrerem, alguns velhos xamãs
malevolentes não sobem a ldn Kamni na vida depois da morte; seus espíritos permanecem neste mundo como onças.
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Segundo, as Sombras (nemep-wa), xamãs humanos (hiwabe-wa - velhas
onças) e o dono de caça (aka-na) todos podem tomar a forma de qualquer um dos
monstros para efetuar sua vontade. Um xamã ou uma sombra que toma a forma de
uma onça não pode ser morto ou conquistado pelos meios animais com que podem ser mortos animais de caça e Monstros. Quando um homem encontra um
xamã ºvestindo roupas de Monstros", na melhor das hipóteses ele pode salvar sua
vida; qualquer tentativa de matar o xamã seria infrutffera e muito perigosa. Além
disso, quando um homem encontra um xamã, Sombra ou dono de caça na forma
de Monstro, é muito provável que este o tenha procurado. Se o homem não é devorado no ato, é possível que uma espinha, cristal ou tufo de cabelo tenham sido
colocados no seu espírito e em tempo hábil este objeto o adoecerá e ele morrerá.
As origens mrticas das várias formas de Monstros mostram uma associação
aproximada entre a concepção Makú do incesto, "comer a si mesmo" mik hemp
wa, com comportamento agressivo e carnívoro.
As onças são vomitadas por uma mulher que comeu seu pai, o TamanduáGigante (M3). ,As tocandiras são criads pela Velha Mulher Veado misturando seu
cuspe com seus cabelos púbicos (M4). As cobras e aranhas são produto da copulação de Buk com a Mulher Fruta de ldn Kamni (M5); os sapos resultam da cópula dos Urubus com a Mulher Cotia, a mulher animal de caça de ldn Kamni (M6).
Esta associação é mais substanciada pela observação, feita pelos Makú, de
que a categoria de Monstros inclui todos os animais que se sabe que atacam e devoram sua própria espécie.

Monstros
Animais de Caça
Esta categoria de monstros (yehep-wa) já foi detalhada acima. A mais distin·
tiva característica dos Monstros é de que são predadores e carnívoros e suas presas são animais de caça e gente. Como os animais de caça e as pessoas, os
Monstros se compõem de carne e sangue; mas porque sL•a comida é carne crua e
sangue os Monstros não são alimentos recomendáveis para os humanos. Cada
parte deles, especialmente se1.,.1 ·sangue, contém tsa'litna, um poder que é de várias
maneiras relacionado com o calor.
Há mais dois atributos dos Monstros que são importantes. Primeiro, diferentemente dos animais de caça, os Monstros só podem se regenerar através da reprodução sexual. Os Monstros não têm espírito e, conseqüentemente, não têm vida após a morte. Quando uma onça, ou uma cobra, é caçada ou morta, se perde,
se acaba. Só o produto da sua espécie tomará seu lugar quando ela morrer. Este

No encontro com as onça, ldn Kamni estabelece a categoria de "Caça"
quando prepara sua prestação de carne para as onças. Mais tarde, ele também
cria porcos, para testar a arma emprestada pelo Trovão e, quando ele os destrói,
também os recria com feitiço (M4).
Como vimos, os animais de caça se multiplicam por reprodução sexual tanto
nas florestas como nas Casas de Caça. São liberados das Casas de Caça sempre que há chuvas e águas altas. Outras liberações podem ser barganhadas com
o dono da caça por certos xamãs; alguns xamãs muito poderosos são capazes de
fechar uma casa de caça juntos, ou ainda de alterar a distribuição espacial da rede
de pêlo de macaco, assim controlando a presença ou a ausência de caça em certas partes da floresta.
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Os animais de Caça não têm espíritos ou almas, mas, diferentemente dos
Monstros, não se perdem quando são mortos. Quando um caçador mata macacos
ou pássaros, por exemplo, ele deixa cair uma pena ou um tufo de pêlo na floresta
e, daí, outro animal de caça, como o primeiro, se regenerará. Alguns homens disseram que este germinaria do tufo de pêlo ou da pena, crescendo como o animal
inteiro; outros sustentaram que para cada um morto, deixando-se um pedacinho
dele na floresta, outro animal semelhante seria liberado da casa de caça para
substituí-lo.
Há um terceiro modo como os a.nimais de caça na floresta podem ser substituídos. Ao fim de cada mês, quando não há lua, certos velhos caçadores chamam
na floresta, à noite, todos os animais de caça e peixes, tomando uma espécie de.
cada vez, por exemplo, no caso do tapir, o velho caçador chama: "Todos vocês,
antas da Criação, já acabaram?" Os que permanecem, respondem, cada um no
seu modo característico e, nos dias que se seguem, todos os animais que responderam são abundantes. Só quando não há resposta, um xamã pode fazer uma viagem em forma de espírito à casa de Caça.
Como qualquer carne que contenha sangue, a carne dos animais de caça
contém tsa'litna, um elemento de "calor" que será explicado depois. Os animais
comestíveis como térmitas, formigas e camarões de água doce podem ser comidos crus porque, como os Makú apontam freqüentemente, eles não têm sangue.
Várias maneiras de cozer a carne eliminam o tsa'litna em grau maior ou menor. Cozer a carne na água é reduzir a quantidade de tsa'litna, no que pode ser
considerado seguro para qualquer homem, mulher ou criança em seu estado normal de saúde. Uma secagem longa e lenta num jirau acima de um fogo é quase,
mas não completamente, tão efetiva quanto a fervura; mas assar carne de caça e
peixe sobre o fogo só é considerado adequado quando não houver alternativa e
que essa carne não seja comida com freqüência. Carne assada retém uma proporção de tsa'Htna que pode ser prejudicial - isto depende do estado espiritual do
homem que a comer.
Os animais de caça vivem principalmente de frutos silvestres, raízes, caça e
folhas; o grau de tsa'litna que tem um animal está relacionado, em parte, ao tamanho do seu corpo, mas também às suas fontes habituais de comida. Assim, o tamanduá é considerado comestível por alguns - desde que cuidadosamente cozido
- porque, apesar de comer carne sob a forma de formigas, sua comida não contém sangue. O porco-do-mato é principalmente herbívoro, mas come minhocas,
cobras, filhotes de pássaros, peixes presos em armadilhas e carcaças. Além disso, é um animal relativamente grande, que, assim, tem um grau maior de tsa'litna
do que um inhambu, que é muito pequeno e só come os frutos silvestres, também
consumidos pelos homens. A carne dos inhambus é apropriada para quem está
doente, enquanto a carne do porco-do-mato não o é.
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Os Monstros, que se alimentam de carne e sangue, são tão fortes em tsa'litna que nenhuma fervura ou cozimento os tornará aptos para comer.

Gente
Como aprendemos na narrativa da Criação, as pessoas foram feitas por ldn
Kamni, combinando seu cuspe com um pouco de terra, unindo, assim, espírito e
corpo. No momento da morte, o espírito humano mora no domínio de além-túmulo
de ldn Kamni; o corpo humano também volta, através do enterro, à terra de onde
veio.
O espírito é kaw-li e reside no peito - é o coração e também o que respira
em nós, empurrando e puxando nossos pulmões sem nossa vontade consciente.
O espírito pode deixar o corpo e viajar tanto no espaço, quanto no tempo.
Em sonhos, o espírito pode viajar no futuro próximo ou no passado recente. Mas
estas viagens em sonhos, que são experimentadas por todos os humanos, não
são sempre o que parecem e assim podem ser interpretadas de várias maneiras.
No pensamento geral, matar um homem em sonho significa que, num futuro próximo, acordado, você matará um animal de caça; sonhar com muitos animais de caça - um rebanho de porcos-do-mato, por exemplo - preconiza a chegada de muitos visitantes. Matar um animal de caça em sonho significa que, ou você já efetuou
em espírito um ataque contra o espírito de algum ser humano ou que em futuro
próximo você.. ao acordar, empreenderá ataque físico contra um semelhante seu.
Sonhar com intercurso sexual com um parceiro humano é sinal certo de doença
pendente; sonhar que está sendo mordido por cobra ou maltratado por uma onça é
ter sofrido, em espírito, um ataque feito por um xamã ou feiticeiro malévolo cujo espírito assumiu a forma de um monstro com aquele objetivo.
Um xamã é aquele que treina seu espírito para explorar as muitas dimensões e níveis do universo que não são percebidos pelo homem comum em estado
de vigRia. O xamã é capaz de viajar em forma de espírito ou assumir o disfarce de
qualquer monstro que se adapte aos seus objetivos. Ele viaja em sonhos como os
outros homens, mas ele sabe onde está e o que está fazendo todo o tempo - vê
as coisas como elas realmente são. Ao despertar, um xamã também pode viajar
com seu espírito, seja pelo uso do rapé, tsu-filem, ou ainda sentando-se e liberando
seu espírito pela contemplação. Um xamã não só aprende como alcançar e encontrar seu caminho no mundo espiritual, mas também adquire conhecimento e
poder que o capacitam a influenciar as vidas e os negócios das pessoas no mundo
da vigRia.
A presença do espírito no corpo humano pode crescer e diminuir de força
com a boa saúde e a doença; a saúde do corpo é, em parte, uma função dos tipos
e quantidades de alimentos que são ingeridos e dos ciclos biológicos do corpo.
Mas também a saúdé física e crescimento depedem do estado do elu que alimenta
e protege cada indivíduo.
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Antes de prosseguir na discussão deste elu e as forças da doença, do/e,
que trabalham contra ele, é necessário rever brevemente o padrão básico da dieta
humana e seu relacionamento com as fases biológicas do ciclo de vida. Normalmente, um adulto humano sadio pode comer carne e peixe cozidos e defumados e
eventualmente assados; carne cozida e peixe são comidos com beiju ou farinha e
são aguados com bebidas quentes preparadas com mandioca. Comidas doces,
quer sejam cultivadas, como bananas e abacaxis, ou frutos silvestes, são suplementos agradáveis e freqüentes desta dieta básica. As várias crises do ciclo de
vida e atividades especiais que requerem um abandono desta dieta estão resumidas num gráfico.
O rationale para este padrão de restrições especiais de comida, os ritos associados e a evitação se tornam claros quando voltamos à energia tsa'litna, que
está presente em toda carne e sangue humanos e de animais, e sua contra-energia kama'litna, que é uma propriedade de todas as frutas silvestres comestíveis e
alguns alimentos cultivados.
Um atributo geral de certos alimentos é 11t1mni, que poderia ser traduzido
como "doce-''. Nt1mni pode ser usado como uma categoria; uma pessoa pode dizer
"Não estou comendo doces (comidas)",nt:1mni-di wa-hemp kan pabu. Isto significa
que a pessoa está evitando comidas como milho, abacaxis, bananas e bebidas
não-fermentadas de mandioca. Todas estas comidas são nutritivas e seguras e
podem ser comidas por crianças e pessoas doentes; estes alimentos são comumente evitados por um caçador que esteja preparando seu veneno de caça.
Nttmni é usado para descrever a cerveja de mandioca que não fermentou direito e que não tem o poder de intoxicar; do mesmo modo, nt:1mni, é usado para
descrever cigarros dos homens brancos que não são tão fortes quanto o tabaco
cultivado pelos índios. Na cura dos feitiços, que será discutida a seguir, a invocação final se chama kama'litna, que poderia ser traduzido como "resfriador" - invoca os poderes do rio do Leite por seus atributos frios e doces.
Todas as comidas da categoria nf:JfTJni, que são bem caracterizadas pelo
leite materno, têm a propriedade de kama'litna - refrescam o espírito. A palavra
kama'litna se deriva diretamente da raiz kama'na, que significa refrescar.
O poder tsa'litna é diretamente oposto ao kama'litna; a palavra se deriva diretamente da raiz tsa'na, que significa aquecer, por exemplo, botando um objeto ao
sol ou sobre um fogo.
Tsa'litna é, como vimos, uma propriedade de toda a carne e sangue. Nos
peixes, ela se encontra não só no sangue mas também na gordura, nas escamas
e no couro. Nos animais, tsa'litna se apresenta em quaisquer depósitos de gordura
na carcaça assim como no sangue.
Tsa'litna está também presente nos raios de sol e no sangue do sol.
Tsa'litna é o princípio ativo da doença, presente nos objetos patogênicos
mandados por· feiticeiros e xamãs malevolentes - tem o efeito de secar o sangue

das vítimas até que ela esteja te'ni, um estado também próprio da madeira morta e
seca o bastante para queimar, carne cozida, fumo curado e frutos silvestres suficientemente maduros para serem comidos. A alma da vítima se toma fraca, seu
corpo definha e morre.
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Com esta compreensão de forças complementares e opostas kama'litna
e tsa'litna, o padrão subjacente às restrições alimentares especiais, os ritos e evitações sumarizados no Quadro X ficam claros. O nascimento, a paternidade, a
menstruação, a iniciação dos jovens homens e a doença, todos têm em comum
uma série de características; nestes momentos, o indivíduo, de certo modo, ingeriu
ou liberou dentro de si mesmo um excesso de tsa'litna. Neste estado, o indivíduo
corre o perigo de ser presa de um Monstro ou de um ser malévolo sob o disfarce
de monstro. Como jâ vimos, os Monstros estão tipificados como tendo carne crua
e sangue por alimentos; os Monstros se alimentam de tsa'litna e, conseqüentemente, de qualquer ser especialmete carregado dela.
Para se contrapor aos efeitos secantes fatais da tsa'litna no corpo e no espírito e para remover a perigosa atração que ela t~m para os Monstros, um indivíduo
nestas condições deve comer coisas doces {nt:1mni) e deve evitar sentar-se perto
do fogo ou de qualquer fonte de calor. Tomar banho em âgua fria, evitar a luz direta
do sol e receber fórmulas curativas, que aplicam kama'litna e invocam o rio do
Leite, são todos imperativos para as pessoas sobrecarregadas de tsa'litna.
· Conversamer:ite, um caçador que esteja preparando veneno de caça deve
evitar a ingestão de coisas doces (oomn1) se quer que seu veneno seja potente. A
potência do veneno depende da força da tsa'litna que é infligida ao corpo dos animais de caça; qualquer influência de kama'litna tornaria o veneno inútil.
A causa de doença e de morte é um assunto que será abordado mais
adiante. Aqui, tendo entendido as relações da tsa'litna e da kama'litna com o corpo
e o espírito humanos, podemos voltar às forças elu, propriedade dos frutos silvestres, e do/e, doença, que funciona contra elas.
Elu é uma substância fofa e branca visível apenas aos olhos do espírito. Elu
se origina dos frutos da floresta; é como uma nuvem branca, como uma bola de
penugem da barriga de um pato, como o algodão selvagem que se amarra como
um chumaço na base de uma seta.
Os humanos nascem sem elu. Logo depois de uma criança aprender a falar,
é tempo de botar e/u nela. Ao mesmo tempo, a criança recebe o nome do seu clã
ancestral. Os velhos, não necessariamente xamãs, cantam a Criação, a distribuição e a ordem dos homens, plantas e animais quando foram criados. Então, um
canto ou uma fórmula mágica são cantados, um com o objetivo específico de atribufr elu e todas as suas qualidades à criança. Finalmente, se dá um pouco de caldo de cana à criança ou cerveja muito doce e, na ocasião, ela recebe o nome do
seu clã.
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Elu me foi explicado de várias maneiras; quando um homem adoece, seu elu
vai embora - o xamã deve não somente remover a causa da doença e contrapor a
tsa'litna, mas dev~ também renovar a capa protetora de e/u que deveria envolver
cada indivíduo sadio. Elu é de todas as frutas e torna forte o espírito de uma criança; sem elu as crianças enfraquecem, adoecem e, eventualmente, morrem. Minha
compreensão do elu foi muito ajudada pela consideração de analogias pelas quais
os Makú explicaram. Elu é como uma nuvem branca e fofa - fica entre a vida das
plantas e animais desta terra e o calor do sol. Se não houvesse nuvens, a floresta
secaria e morreria. Elu é como o chumaço de algodão de uma seta, é a sede do
poder e assegura um vôo direto e certeiro.

Conclusão
Neste capítulo, a Cosmologia Makú foi apresentada a partir de material que
inclui doutrinas orais da Criação, análises sobre a estrutura do Cosmos, que surgem da observação do comportamento humano com relação à comida e ao sexo.
Antes de continuar a concluir, desejo esclarecer que restam muitas áreas das atividades culturais dos Makú, cujo conteúdo eu nunca consegui entender; houve
também vários cerimoniais rituais e xamânicos que nunca observei, apesar de ter
ouvido menção sobre eles.
Entre os primeiros estavam diálogos cerimoniais usados para saudar visitantes, diálogos cerimoniais apropriados de várias festividades de grupo e trocas
formais. Também nunca pude encontrar um Makú que pudesse parafrasear ou traduzir o conteúdo dos cânticos entoados durante os rituais de dança. Os Makú diziam que não sabiam ou, freqüentemente, que eles não tinham significado, mas
eram apenas palavras para cantar e dançar. Eu não vi nenhuma celebração completa dos rituais dos instrumentos sagrados e as restrições rituais associadas.
Não somente os Màkú mas todos os fndios da área concordaram que suas atividades rituais e cerimoniais não eram feitas desde a sua supressão pelos missionários. Somente os homens e as mulheres mais velhos tinham sido testemunhas
participantes e poucos deles tinham, na época da supressão, suficiente entendimento destas atividades para se sentirem em condições de explicá-las hoje.
Com respeito às práticas xamânicas, os poucos feitiços que me ensinaram
me foram dados na condição de não revelá-los, e muitos outros feitiços e rituais
relacionados com bruxaria curativa e malevolente nunca me foram inteiramente
explicados.
Finalmente, apenas uma larga seleção dos mitos está apresentada aqui. O
ciclo maior - a estória de ldn Kamni - está completamente representado - mas
também há muitas outras estórias tradicionais que, freqüentemente, não retratam
ldn Kamni. Estas estórias não formam nenhum conjunto imediato aparente e, à exceção de dois mitos curtos que descrevem os habitantes do Mundo Inferior, não
foram incluídas neste trabalho.
Não tenho a intenção de empreender uma análise exaustiva e detalhada da
Criação e da Estória de ldn Kamni aqui. Lévi-Strauss (1967) mostrou que uma
análise parcial de um resumo de duas páginas da Estória de Asdiwal preencheu 18
páginas. Portanto, selecionarei, dos muitos elementos e níveis de significado contidos na doutrina oral, apenas os aspectos seguintes: a estrutura espacial e tempo-
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ral do universo; as categorias essenciais de seres no universo; os ciclos de nascimento e morte e as correntes de alimento e energia
O seguinte resumo analítico da doutrina oral chama a atenção para a evolução dos acontecimentos através destes parâmetros de premissas cosmológicas.
A doutrina oral pode ser dividida em três ciclos principais com vistas à análi·se; primeiramente a Criação; em segundo a origem das Onças e suas brigas com
ldn Kamni, e em terceiro, os esforços de ldn Kamni para encontrar uma esposa e
procriar seu clã.
O primeiro grupo de mitos da Criação estabelece as polaridades fundamentais do Cosmos por uma exploração dos extremos. As Primeiras Pessoas só puderam comer e dormir depois de o Sol e a Água, o Dia e a Noite terem sido regulados por ldn Kamni. Assim como acontece com a experiência do homem com
tsa'litna e kama'litna nos dias de hoje, a primeira dificuldade com que se confrontaram as Primeiras Pessoas foi um excesso de luz do Sol, calor e secura. Isto foi
contraposto com a derrubada da Árvore da Água e pelo surgimento da Noite mas,
em cada caso, a solução foi excessiva Só quando os elementos foram moderados
nas proporções certas é que as Primeiras Pessoas puderam estabelecer uma
existência humana (M1, M2a, M2b e M2c).
A chave para a evolução subseqüente nos outros dois grupos de mitos está
na curta narrativa da origem das Onças. Eu mencionei antes que a Estória de ldn
Kamni pode ser tomada como uma exploração de confusões de comportamento,
com relação à comida e ao sexo; em termos lógicos, estas confusões começam
aqui com o canibalismo incestuoso da filha do Tamanduá, que é enganada pelo
marido sendo levada a comer seu próprio pai. Por conta deste incesto oral, a mulher dá à luz, pela boca, a todos os tipos de onça. As Onças depressa devoram o
marido que acha a lança do seu xamã inadequada para defender-se (M3).
Estes acontecimentos são inicialmente postos em paralelo no seguinte incidente, onde as Onças, depois de devorar o clã de ldn Kamni, comem o próprio ldn
Kamni. Mas uma Onça cospe alguns pedaços de ldn Kamni depois de mastigá-los.
Do rio, os pedaços vão através das barrigas dos peixes para alcançar a cesta da
Velha Mulher Veado, onde eles se desenvolvem em dois ldn Kamni. Finalmente,
ldn Kamni descobre que uma vara de trovão do Trovão (aliado do xamã) é mais do
que adequada para destruir as Onças. Desta maneira, o caos de Onças agressivas soltas por uma confusão inicial de comida e sexo fica resolvido (M4).
Mas as Onças devoraram todo o clã de ldn Kamni; ldn Kamni fica com um
problema - encontrar um ser casável com quem as relações sexuais resultassem
numa procriação apropriada do seu clã.
Nos dois episódios seguintes, ldn Kamni tenta estabelecer relações maritais
com duas categorias da sua criação, que as pessoas hoje vêem como comida.
Suas intenções de copular com sua esposa Fruta e esposa Caça são evitadas
pelo rapto delas e sua sedução por categorias particulares de Monstros. EstA~

Monstros têm relações sexuais com suas cativas; em cada caso a cativa é uma
categoria de ser que é o alimento daquele Monstro particular. Como nas confusões
iniciais de comportamento com relação à comida e ao sexo (M3 e M4), o produto
destas uniões aberrantes são mais Monstros na forma de cobras, aranhas e sapos
(M5 e M6).
Uma solução para esta situação se apresenta no episódio final. ldn Kamni
escolhe uma esposa humana; privado de consumar o casamento pelo adultério do
seu irmão de clã, ldn Kamni não combate seu rival. Em vez disso ele se retira
deste mundo e, com o fim desta era, começa a idade atual da humanidade. O produto desta última união não são Monstros carnívoros e agressivos mas Frutos
comestíveis (M7).
· :
Aqui vale a pena relembrar os traços distintivos da organização social Makú.
Os grupos locais Makú são mais comumente formados em tomo de afins coresidentes, homens que trocaram mulheres. Os irmãos e os agnatos raramente vivem juntos depois da adolescência - no casamento os seus caminhos se separam. Como competidores pelas mesmas mulheres casáveis e não comportilhando
objetivos sociais ou econômicos comuns que possam uni-los, irmãos e agnatos,
freqüentemente, brigam e se mudam para longe um do outro. Por várias razões das quais nem todas estão claras - os homens Makú experimentam uma severa
escassez de mulheres casadouras. Encontrar uma esposa e ter filhos é uma meta
fundamental da maioria dos homens Makú, e muitos deles nunca a alcançam.
Confrontado com o adultério de um irmão de clã com sua esposa humana,
ldn Kamni não toma providências para se vingar, como nos episódios anteriores
com os Monstros.
ldn Kamni vai embora, r~tirando-se desta Criação, que agora está completa. O próprio ldn Kamni se atém à instrução que deu a todas as Primeiras
Pessoas quando elas emergiram da Serpente-Canoa: "Mik maw kabu a de-wadi, a udn-wa-di tui mik wai kagn ababu."
"Tenham cuidado com a luta entre irmãos, pois irmãos cuidam uns dos outros sempre."
Assim, a evolução destes episódios poderia ser resumida em um dos seus
muitos aspectos - como explorando vârios relacionamentos entre as categorias de
Seres no Cosmos e, finalmente, estabelecendo, através da lógica da tentativa e do
erro, o padrão de relacionamento que a humanidade segue hoje.
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Os Monstros - quer onças, formigas mordedoras, aranhas ou cobras - são
criados através de uniões sexuais incestuosas, que eles desagravam pela sua
agressão. Quando eles são mortos ou destruídos, não voltam. Em contraste, ldn
Kamni cria Animais de Caça soprando um feitiço em cestas feitas de folhas de
palmeira. Quando ldn Kamni mata os Porcos, testando a arma dada pelo Trovão,
ele também os recria depois, de modo que eles não se percam. Estas diferenças
de regeneração entre as várias categorias de Seres no mito se tornam claras
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quando colocadas dentro do quadro mais amplo das premissas Makú relativas a
alimento e energia, vida e morte.
Nestes mitos, os atos recorrentes de transformação são comer, matar e copular. Antes de examinar a concepção Makú destes atos de transformação eu relembrarei o relacionamento entre os eixos espacial e temporal do Cosmos.
O Alto (Acima)

Todos os seres do Alto - ldn Kamni, o Trovão, as Estrelas e os Sanhaços,
Tesourinhas e Urubus - são invisíveis nos seus domínios do céu e só se tornam
visíveis quando descem para o mundo dos homens. Na época do mito que precedeu a sociedade humana do presente, existia a sociedade dos Pássaros, amigos e
auxiliares de ldn Kamni. Hoje ldn Kamni se mantém invisível e não se conhece nenhuma aparição sua neste mundo. Algumas vezes ele é ouvido tocando o tambor
do Trovão, mas nunca é visto. O tempo da sua permanência nesta Terra é o Passado, durante o qual ele morreu e renasceu várias vezes. Agora ele permanece
num limite de espaço e tempo, invisível e fora dos ciclos da vida e da morte.
As estrelas, no mais alto do Alto, são muito pequenas e estão muito longe.
Elas só podem ser vistas de noite. Quando elas se movimentam mais perto deste
mundo e à medida que a estação que elas trazem se aproxima do presente, elas
ficam visíveis ao anoitecer e de madrugada. Quando cada constelação de estrelas
alcança o presente temporal e espacial desta terra, torna-se visível aos homens
'
durante o dia como um bando de pássaros de uma espécie particular. A medida
que os Pássaros viajam através desta terra, a jusante, eles trazem sua estação
até que sua jornada esteja completa. Então, tornando-se uma vez mais estrelas,
elas recuam tanto no Tempo como no Espaço, até que são visíveis apenas no
meio da noite no cimo do Cosmos. Assim, nem as Estrelas nem os Pássaros morrem ou desaparecem sem renascer e transformar-se.
Os Urubus - como todos os Monstros (yehep-wa) que são carnívoros - não
renascem. Quando morrem, se acabam e só a sua reprodução sexual mantém sua
presença. Associados à morte e à energia tsa'litna que caracteriza sua alimentação, eles são os mais baixos dos moradores do Alto. As Tesourinhas e os Sanhaços comem coisas mais próximas dos alimentos, essencialmente ka.ma'litna consumidos por ldn Kamni e os espíritos renascidos das pessoas mortas que acabam
de renascer. Como ldn Kamni, eles estão fora dos ciclos da vida e da morte.
O relacionamento espacial entre as Casas dos Animais de Caça no Alto,
onde os animais de caça são regenerados como num útero, e sua liberação periódica nas estações chuvosas, quando eles descem para serem caçados nas estações secas deste mundo, mostra a mesma coincidência vertical dos eixos de Espaço e Tempo. Eles nascem
e chegam à maturidade no Alto, invisíveis aos ho,
mens em estado de vigília. A medida que os Animais de Caça crescem, eles se
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mudam para baixo; quando eles são mortos e renascem, voltam para cima. É consistente que sua descida seja paga com fumaça de tabaco, que sobe.
Este Mundo - Aqui, Agora e VisJvel

Está claro que para os humanos os ciclos de nascimento e morte seguem a
mesma coordenação do contínuo do Espaço e do Tempo. Na criação, ldn Kamni
cuspiu (elemento do Alto) num pouco de terra (elemento do Abaixo) e nasceram as
pessoas. Por ocasião da morte, seus corpos são devolvidos ao Abaixo através do
enterro e seus espíritos voltam para o Alto onde se tornam criancinhas de novó. A
parte corporal do homem permanece ligada ao presente espacial e temporal desta
terra - é só em espírito que ele pode deixar o presente e viajar para as extremidades do espaço e do tempo•. Compativelmente com estas orientações, a principal
distinção nas atividades xamânicas é entre prâtiças curativas e malevolentes. Um
xamã, ·que empreende uma viagem em espírito para efetuar uma cura, viaja para
cima, para o Alto, onde ele pode procurar a assistência dos Tesourinhas, Pequenos Pâssaros e do Trovão. Ele também viaja no passado para descobrir a causa e
o agente da doença do seu paciente. Mas quando o xamã se determina a matar
uma vítima, ele toma a forma ou emprega Monstros e Sombras do Abaixo. Um xamã também viaja no futuro, neste caso, para preparar uma armadilha para sua vrtima1.
As árvores e plantas também têm um ciclo de regeneração que se move
através das mesmas coordenadas de espaço e tempo que as estrelas, pássaros,
humanos e animais de caça. O quadro feito por Hita mostra árvores saindo das
suas sementes invisíveis abaixo da superfície da terra, crescendo e dando frutos
nos seus topos, que caem e levam a semente para debaixo da terra de novo.
A categoria dos Monstros - seres predatórios e carnívoros - estâ concentrada nesta terra, no presente espacial e temporal. Mas há os Urubus, que habitam
as regiões mais baixas do Alto, e as cobras nas regiões mais altas do Abaixo;
conseqüentemente, parece apropriado dizer que os Monstros partilham o mesmo
mundo que as pessoas mas são mantidos separados por uma mobilidade maior no
Espaço e no Tempo. Ao mesmo tempo eles não renascem ao morrer mas se perdem; eles diferem de todos os outros seres do Cosmos que renascem ou outra
coisa fora do ciclo da vida e da morte.
1. Não se pode dizer que o poder do Trovão - localizado no Alto - possa ser usado apenas em
xamanismo curativo, pois ele pode ser usado por um xamã para atingir um objeto patogénico
dentro de sua vrtima. Isto só poderia ser visto como um ato curativo no raro caso em que é feito
para uma vingança ou para suprimir um feiticeiro maldoso. Contudo, em apoio à generalização
está o meio xamânico de matar que envolve a colocação de "roupas de Sombras" (nemepyep), um cinto apertado em volta da cintura, que causa à vitima a morte por dores de estômago.
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Os Monstros aumentam através da sua reprodução sexual e pelos espíritos
de velhos feiticeiros malevolentes que se unem às suas fileiras.
O Abaixo
Abaixo do nível dps Humanos há os peixes dos rios e as cobras e outras
criaturas que vivem em buracos no chão: na maioria do tempo eles permanecem
invisíveis.
Mais abaixo está o mundo do povo da F,ruta Umari, que ninguém jamais viu.
Só é conhecido atravé's de uma narrativa de viagem de ldn Kamni e suas aventuras sexuais. É concebido como um lugar de.inversões e reversões: o que é grande
fica pequeno, o dia vira noite, os rios frios que correm para leste ficam quentes,
gordurosos e correm para oeste. Quando as pessoas nesta terra comem frutas
umari, então os órgãos genitais do Povo da Fruta Umari ardem como se tivessem
sido esfregados com pimenta. De todos os frutos da floresta, somente estes
"substituem" a carne. Eles são torrados e comidos com sal e pimenta. Abaixo do
rio quente de graxa vivem as Sombras; elas não têm corpo e são invisíveis. São
totalmente carnívoras e predatórias e se diz que vagueiam principalmente de noite,
procurando qualquer tipo de carne e sangue para satisfazer sua fome.
Junto com o rio de gordura quente, sob o qual eles vivem, o povo Umari e as
Sombras parecem ser a conceitualização de um extremo da energia tsa'litna. O
povo da Fruta Umari representa um extremo de sexualidade e fertilidade, enquanto
as Sombras se comportam çom sede de sangue indiscriminada. Localizados invisivelmente no fundo do Cosmos e caracterizando a energia tsa'litna, estes seres
estão em oposição simétrica ao recém-renascido habitante do lugar de ldn K~mni
no alto do Cosmos, onde só se come alimento essencialmente kama'litna.
Pode também ser verdade que as Sombras tenham nascido uma vez e nunca tenham morrido. Quando, após a Criação, as Sombras comeram gente nesta
terra, ldn Kamni levou seus -corpos e efetivamente os queimou vivos, atirando-os
para baixo, para o mundo subterrâneo sem matá-las.
As inversões que caracterizam o mundo Umari fazem lembrar as inversões
de categorias nas interpretações dos sonhos dos Makú. Sonhar matando gente
prediz matar caça; sonhar encontrando um rebanho de porcos significa que muitas
visitas vão chegar.
Estas propriedades de inversão são comuns ao Abaixo espacial e ao futuro
temporal dos sonhos, mas estão ausentes de qualquer outra dimensão do Cosmos.
Da discussão que se segue, parece que há muito para sustentar a proposição de que os eixos espacial e temporal do Cosmos Makú coincidem no sentido
que os Makú localizam sua presença espacial e temporal aqui e agora, como um
meio de caminho no contínuo entre extremos que combinem o Alto e o Antes num
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pólo e o Abaixo e o Depois em outro. Para o humano corporal e acordado, os seres, cujos domínios estão mais próximos dos extremos do Tempo e do Espaço,
são invisíveis.
Também ldn Kamni e as Sombras, que habitam os próprios extremos do
Tempo e do Espaço, estão fora dos ciclos regenerativos do Nascimento e da
Morte. No Alto e no Antes, ldn Kamni não morre mais porque ele não nasceu mais,
enquanto nas profundezas do Abaixo e do Depois as Sombras não renascem porque nunca morrem. A Criação emana de ldn Kamni e a vida depois da morte, dos
recém-nascidos, cujo alimento é um extremo da kama'litna; a destruição e a
agressão predatória vêm das Sombras do Abaixo na sua ânsia por carne e sangue, o locus do extremo tsa'litna.
No meio destes extremos de Tempo e Espaço estão os seres que vivem
num ciclo de nascimento e morte; humanos, plantas, animais de caça e peixes.
Cada um destes seres necessita do equilíbrio de alimentação apropriada à sua espécie até que renasce depois da morte. Para os humanos é o espírito que é transformado da doença e da velhice na terra, na juventude e na saúde no Alto; para os
peixes e animais de caça, a morte é seguida da regeneração na forma corporal no
Alto para voltar para esta terra1 •
Mas antes de podermos chegar à conclusão que as duas formas de energia
contrastantes e complementares - tsa'litna e kama'litna - apresentam uma polaridade que pode ser relacionada de modo útil de qualquer maneira absoluta aos eixos paralelos de Espaço e Tempo, há outras considerações que quero explorar.
Neste estudo dos Makú encontramos muitas oposições e conjuntos de oposições com diferentes significados. Por exemplo, ao localizar caça de chão como
molhada e seca, pode significar agora mesmo e há muito tempo respectivamente
quando não choveu recentemente, mas vice-versa depois de uma chuvarada.
Na organização social classific~tória de parentes em grupos dei-wa e bai'na
tem referentes nas extensões dos relacionamentos genealógicos e sociais com
11
irmãos" e "afins". Este eixo de divisão é atravessado por sexo e idade e também
por separações políticas e espaciais de grupos familiares, grupos locais e grupos
regionais.
Na experiência cosmológica, há vários aglomerados de oposições ª.parentemente discretos. Acima e Abaixo são as orientações espaciais predominantemente significativas e também podem significar mais velha/mais moço e primeiro/último; todos estes também podem estar expressos na oposição entre cabeça e
cauda.
Outro aglomerado de oposições que tem referências com o caráter humano
claramente opõe uma cadeia à outra: rápido, forte, duro, estável, direito
lento, fraco, mole, vacilante, esquerdo.
1. Os peixes sobem a correnteza para desovar em água alta. Deixam seus ovos na zona da enchente das cabeceiras na estação chuvosa
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Na experiência Makú de correntes de energia e ciclos alimentares hâ circuitos opostos e complementares:
cru - carne - sangue - doença - tsa'litna
cozido - mandioca - fruta - elu - kama'litna
e muito do comportamento Makú é controlado para atingir um equilíbrio entre os
dois.
Muitos "estruturalistas" acharam que tinham critérios suficientes da consciência coletiva do povo que estudam por reduzir todas as oposições que encontram a uma única dicotomia total ou dualismo 1 •
·
Enquanto eu acredito que o mecanismo do dualismo é uma premissa de
cognição fundamental em todos os homens, não me parece que se possa dizer
que qualquer cadeia semântica particular de dualismo atravesse consistentemente
todas as oposições relevantes da experiência Makú, levando-as a uma única dicotomia.
Por exemplo, não acredito que estabelecer um esquema que reduz os eixos
da Cosmologia Makú a duas colunas representando algumas dicotomias abstratas
simples dê um modelo suficientemente sensitivo ou preciso. Um esquema como o
que se segue:
kama'litna
tsa'litna

Em terceiro lugar, além de dar somente um modelo estático e sem vida da
Cosmologia Makú, o esquema acima deixa de dar uma idéia da importância ou da
significação das gradações que existem entre estes extremos ou pólos.
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Acima
Abaixo
Antes
Depois
Criação
Destruição
Renascimento
Morte
Enchente
Fogo
Dia
Noite
etc.
.
etc.
nos diz muito poucô sobre a dinâmica do Cosmos Makú, mesmo havendo algum
grau de sentido tanto nas seqüências horizontal como vertical.
Em segundo lugar, não existe base necessâria e suficiente para tratar tsa'litna e kama'fitna como uma oposição que pode ser polarizada ao longo de um eixo
paralelo a outros eixos ou contfnuos que estão mais abaixo dela neste esquema.
Além disso, hâ certas cadeias ou conjuntos de oposições que são muito
proeminentes na cultura Makú, tais como:
râpido - forte - duro - estável - direito
opostos
lento - fraco - mole - instável - esquerdo
que não poderiam ser incorporados no esquema acima em qualquer base substantiva ou produtiva.
1. Reichel-Dolmatoff descreve a interação das energias biocósmicas entre os Desano - tulari
e boga - como uma expressão.
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Nas páginas seguintes, que concluem este trabalho, estenderei estas criticas a um esquema dualista; num certo sentido também examinarei os níveis de
análise que precedem uma redução dualista última, porque acredito que eles revelam a integ1 ação dinâmica deste modelo da Cosmologia Makú.
De que modo, então, estes conjuntos separados de oposições se relacionam um com o outro?
Há uma fórmula raiz de todos os feitiços xamânticos cuja significação subjaz
a várias dimensões da experiência cosmológica Makú e que pode ou não ser
conscientemente percebida como uma abstração por qualquer Makú.
É um feitiço refrescante usado como refrão essencial em todos os rituai.s curativos. O feitiço reconhece um estado de relacionamento entre as energias vitais
kama'litna e tsa'litna e procura transformá-lo num relacionamento diferente.
Eu não afirmo que esta fórmula seja única ou superordenada em determinar
toda a experiência cosmológica nem que ela integre todos os eixos do contínuo de
discriminações que constroem a significação da cultura Makú. Prefiro elucidar a
inter-relação entre estas duas energias na conclusão deste trabalho porque, assim
procedendo, podemos alcançar uma compreensão da dinâmica da Cosmologia
Makú. Trata-se de uma conclusão só no sentido formal, pois que ela deve conduzir
a mais questões.

A Fórmula
Feitiço geral resfriador invocando o kama'litna do rio Leite para que se
preste a quebrar, enfraquecer e lavar o tsa'litna. Eis o refrão especial para curar
feitiços.
kan-di ju-muk a hu-muk wai ti
o que leite leite empresta
kama'fitna hu-muk wai ti
kama'litna leite empresta
tsa'litna naw' wit-kan-ni
tsa'litna diz ninguém diz
kan tsa'/itna-di tsuk duk wai weh henna.-bu
que tsa'litna lava, quebra, enfraquece

O refrão dado aqui é tirado do contexto de um feitiço que pode ser administrado numa série de diferentes maneiras a um paciente que é vftima de um feiticeiro
malevolente.
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De modo a compreender a interação de energias envolvidas neste feitiço,
passarei a examinar os ciclos de tsa'litna e kama'litna.
A primera distinção1 na classificação do mundo animal repousa sobre princípios de dieta. Os Monstros (yehep-wa) se alimentam de carne crua e sangue de
caça (aka) e de homens (kak-wa) •.
Os animais de caça se alimentam largamente de plantas da floresta e frutas
(ma-ke). Os homens eliminam o sangue, cozinhando a carne da caça que matam;
os homens também dependem das árvores frutíferas para seu alimento ~ proteção.
Diferentes comidas variam nas propriedades que contêm, segundo sua natureza e seu estado de elaboração. Tsa'litna está pFesente no sangue e na gordura
da carne crua e nos corpos vivos de homens e de caça; só pode ser reduzida a
um grau maior ou menor através do cozimento. O grau de tsa'litna presente num
ser particular num determinado momento depende do seu estado de desenvolvimento e de sua dieta. Assim, animais de caça que são ocasionalmente onfvoros como os porcos - contêm mais tsa'litna do que a caça que é puramente herbfvora
- como os pássaros inhambu. Da mesma maneira, o grau de tsa'litna nu.m ser humano é uma função da dieta e de ações rituais assim como é determinada por uma
certa fase do desenvolvimento biológi'co.
Mulheres menstruadas, mulheres doentes, crianças recém-nascidas e seus
pais, todos observam regras especiais de dieta e ações rituais que limitam a possibilidade de maior exposição às fontes de tsa'litna, enquanto aumentam a influência da kama'litna, aproximando-se de comidas doces e elu, a propriedade nutritiva
e protetora dos frutos da floresta.
Um ser humano se torna excessivamente carregado de tsa'litna seja por
comer coJsas que a contêm ou pelo contato com sangue, sol, chifres sagrados e
ornamentos rituais ou ainda sofrendo ataque espiritual de seres malevolentes.
Tsa 'litna é tanto uma propriedade corno um alimento dos Monstros; vimos
que eles são atraídos pelos seres humanos que são, por alguma razão, excessivamente carregados dela.
Do ponto de vista dos Monstros, tsa'litna poderia ter poderes nutritivos se:melhantes aos do kama'litna como experimentada do ponto de vista dos homens.
Esta relatividade está conscientemente indicada no espisódio em que ldn
Kamni toma uma forma decrépita, apodrecido em fe~idas, de modo a parecer
atraente aos Urubus do ponto de vista deles (M6).
Do ponto de vista dos homens, uma preocupação fundamental é limitar e
controlar a exposição imprevisível e incontrolável à tsa'litna. Quer ela mate secando e amaciando o corpo ou fazendo com que o corpo apodreça e inche com liquefação, a tsa'litna em excesso é perigosa. A contra-ativa kama'litna não afeta o ho1. Outros princípios subordinados de· classificação diferenciam os animais de acordo com seus
domínios - céu, árvores, terra, água - ou de acordo com o fato de pilhar de dia ou de noite.
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mem da mesma maneira imprevisível e inevitável que a tsa'litna. o homem tem um
papel ativo ao procurar a influência kama'litna através da aplicação de elu, restringindo a dieta a cor;nidas doces e através de fórmulas mágicas que invocam a kama'litna do rio Leite.
Conseqüentemente, enquanto a tsa'litna e a ka,ma'litna parecem ser formas
de energia que são opostas num espelho, nas suas derivações dos conceitos de
calor e frio, do ponto de vista da experiência humana, elas diferem por kama'litna,
que pode deliberadamente ser manipulada de modo a contrabalançar os perigos da
tsa'litna, que são imprevisíveis e inevitáveis. Os Makú excluíram a possibilidade de
que os homens jamais fitjüem doentes por exposição demorada à kama'litna, assim
~orno a de que os Monstros sofram de excesso de tsa'litna.
Se essa interação de energias for seguida desde os seus referent~s cosmológicos.
imediatos, a tsa'litna emana do Sol e da Lua e a kama'litna vem da Terra
,
e da Agua.
O Sol se manifesta pela luz solar e pelo calor, pelos cornos sagrados que
são a Saliva e os Filhos do Sol e ~las maldições dos Makú, que lamberam o sangue do Sol. Todas estas manifestações estão altamente carregadas de tsa,'litna.
Em contraste,' kama'litna, na ,forma de elu, vem dos frutos da ftoresta, que
são alimentados pela Terra e pela Agua. Os frutos da floresta são mais abundantes no aug,e da estação chuvosa - nesta época eles amadurecem, caem e, se n~o
forem comidos, descem à terra para tornarem-se novas plantas.
A regeneração e liberação dos Animais de Caça se relacionam diretamente
com as influêricas da Lua e da Água.
A Lua incorpora alguns dos princípios da tsa'litna. É a Lµa galanteadora que
copula com as moças nos seus sonhos e lhes provoca a primeira menstruação.
Na Criação, a Lua morreu e seu corpo virou Animais de Caça tão carregados de
tsa'litna que os que os tentaram comer morreram ·ou foram transformados em
'
'
Monstros. Hoje, quando a Lua é minguante, pode-se· aumentar os animais ch~mando-os.
,
.
A Agua, em forma de chuva, também determina o crescimento da Caça. O
Dono da Caça libera sua Caça das Casas nos períodos de chuvas pesadas e
âgua alta, quando abundam os frutos da floresta para eles comerem na terra.
Assim, o Sol e a Lua juntos formam uma fonte cósmica de tsa'litna, como a
,
Agua e a Terra são uma fonte cósmica de kama'litna.
Agora, neste ponto, devemos retomar as críticas anteriores do esquema
cosmológico, que foi deixado de lado por inadequado. Neste esquema, as energias
tsa.'litna e kama'litna estavam localizadas nos lugares correspondentes aos pólos
Abaixo-Depois e Acima-Antes, na base da clara oposição dos alimentos dos seus
respectivos habitantes. As Sombras do Abaixo só comem carne crua e sangue
(tsa'litna) enquanto acima, na vida depois da morte de ldn Kamni, as almas renascidas vivem exclusivamente de coisas doces (kama'litna).
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Se tivermos de relacionar o Sol e a Lua com tsa'litna e a Terra e a Água com
kama'litna, devemos então considerar como o Sol, a Lua, a Terra e a Água se relacionam com os eixos espaciais do Alto e do Abaixo. Nosso bias etnocêntrico poderia sugerir que o Sol e a Lua estivessem inevitavelmente relacionados com 0
•
Alto e a Agua com o Abaixo, mesmo apesar de nós, como os Makú, concebermos
as rotas do Sol e da Lua como girando em órbita abaixo de nós e a Chuva caindo
do céu.
•
A resposta é simples. O Sol, a Lua, a Terra e a Agua são todos essencialmente parte desta terra e deste presente espacial e temporal. Isto é coerente com
•
o fato de que, diferentemente dos fenômenos do Alto e do Abaixo, eles s~o regularmente visíveis. Em termos temporais, suas flutuações expressam o presente
imediato do dia, noite, meses e estações e não os extremos remotos do Começo e
do Fim do Mundo.
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Todavia, isto não deveria levar à suposição de que o esquema sugerido antes fosse esclarecedor ao colocar estas duas formas de energia em relação com
os eixos espacial e temporal. As duas críticas relevantes aqui eram: primeiro, que
a representação se mostrava incapaz de descrever a dinâmica e, segundo, que
ele não permitiu a apreciação de todas as gradações entre os pólos, gradações
estas que constituem a realidade cotidiana dos Makú.
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A questª-o das gradações é importante, porque no princípio desta discussão
do Cosmos Makú J:1ÓS vimos que os pólos extremos destes eixos ou contínuos ficam fora deste presente espacial e temporal. Os homens, a caça, os monstros e
as plantas, todos existem neste mundo do meio e não se pode dizer que nenh~m
deles reúná uma só 'das energias polares.
Monstros, como as onças, vivem de tsa'litna mas comem Caça, que se alimenta principalmente de plantas (os intestinos e seu conteúdo são comidos primeiro, segundo qs Makú), assim como as plantas, que são alimentadas pela Terra e a
•
Agua e recebem a sombra das nuvens e não poderiam florescer sem um certo
grau de luz solar. Tanto na Criação original como no comportamento cotidiano,
Animais de Caça e Homens comem de maneira apropriada combinações proporcionais de alimentos que contêm ambas as formas de energia. O que distingue
esses seres um do outro é a propriedade ou equilfbrio de tsa'litna e kama'litna que
eles são obrigados a manter. Eis por que enfatizei que o esquema sugerido anteriormente é inadequado; ele enfatiz.a somente polaridades e ignora a significação
do que se encontra entre elas.
Isto nos leva a uma outra crítica: a de que o esquema dicotomizante não reflete relacionamentos dinâmicos. Foi explicado com detalhes na parte "Vida e
Morte das Plantas, Monstros, Caça e Gente" que o equilíbrio da energia, em qualquer época, depende do seu estado. desenvolvimental e da dieta e que, para os
humanos, é também uma função do seu comportamento ritual.
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Fica também claro que os Makú concebem que todos os seres deste mundo
se movem através de ciclos de vida e morte que têm correlatos muito definidos
com os extremos dos eixos de Energia, Tempo e Espaço.
Os seres que habitam nos extremos do Tempo e do Espaço sustentam-se
exclusivamente de uma forma de energia. Nem os comedores de kama'litna, as
almas recém-renascidas do Alto, nem os consumidores de tsa'litna, as Sombras
do Abaixo, estão sujeitos aos ciclos de morte e renascimento. Mas as Plantas,
Monstros, Animais de Caça e os Homens do mundo do meio estão sujeitos a uma
ou a ambas estas transformações de morte e renascimento.
Contrastando os ciclos regenerativos de cada um destes seres com o equilrbrio das energias da sua sustentação, podemos formular a observação de que os
seres como os Monstros, que dependem de uma predominância da energia tsa'litna, devem morrer sem renascer, enquanto as plantas, que são a fonte de kama'litna, continuam a reproduzir-se sem jamais morrerem ou desaparecerem. Os Animais de Caça e os Homens, que ingerem ambas as formas de energia, estão destinados a passar pela môrte e pelo renascimento. Os Animais de Caça não têm
almas e não podem controlar a influência da tsa'litna sobre eles. Apesar de sua
alimentação ser largamente kama'litna, os Animais de Caça renascem continuamente em forma corporal na terra Os humanos procuram controlar sua ingestão
de tsa'litna, restringindo sua dieta e seu comportamento ritual e através de manipulações deliberadas de fontes de kama'litna protetora. Quando os corpos carnais
dos Homens são eventualmente dominados pela tsa'litna na forma de idade ou
doença, seus espíritos renascem no Alto e eles não voltam para esta terra.
Tendo em mente a proposição de Levi-Strauss de que os mitos exploram as
posições extremas e insustentáveis que são, de certa maneira, evitadas ou proibidas na realidade, é possível ver que para os Makú os extremos de tsa'litna ~ kama'litna devem ser evitados e um equilrbrio dinâmico entre os dois constantemente
mantido na dieta e no comportamento ritual. A estória de ldn Kamni é também uma
exploração de extremos e confusões - gente é devorada, animais e plantas categorizados como comida são copulados - e ela termina com o fracaso de 1dn Kamni
ao encontrar uma esposa e procriar seu clã. Mas, chegando a este fracasso, ldn
Kamni abre caminho para a era atual das Pessoas para quem sua exploração
constitui um exemplo perfeito - como um conto moral - do que não se deve fazer.
Nos mitos do Dia Sem Fim e da Noite Sem Fim~ da ·Grande Seca e da Grande Enchente, extremos são explorados e achados impossíveis; a solução envolve
o estabelecimento de um meio-termo. Este meio-termo permanece algures entre só
extremos e representa a norma qo comportamento cotidiano da vida real. Em termos cosmológicos, este meio-termo é este mundo visível no qual vivem os humanos, localizados no presente espacial e temporal entre o Alto-Acima e o AbaixoDepois. É em volta deste meio-terrno que os ciclos naturais, o curso dos rios, as
órbitas estelares, lunar e solar giram; é aqui que os ciclos de vida dos diferentes
seres do Cosmos estão integrados na interação das energias karna'litna e tsa'fítna.
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QUADRO XI: Ocasiões de COllllOle •pecfal de dieta e de comportamento
Ocasião

Comer

Evitar Comer

Outros Rituais ou Proibições

Objetivos

Crianças, reoém·n11scido

Leite

Todo o resto

Pintura vennelha no corpo

Excesso de IBB'lilna
Afastar os monstros

Pais do recám-nascido

Formigas
Bebidas Irias

Todos os tipos de carne
peixe
pimenta
bebidas quentes

Evitar o rio
Evitar a luz solar
Evitar a caça
Evitar a pesca
Evitar o trabalho na roça
Usar pintura vermelha no rosto
Queimar pimenta e resina

Excesso de tsa'lilna
Afastar os monstros

Mulheres menstruadas

Formigas
Bebidas frias
Pãowlho

Todos os tipos de carne
peixe

Evitar preparar comida
Evitar pessoas doentes
Evitar xarnAs

"Passar a amargura"
,
Excesso de sangue
tsa'lítna

v19ma

Crescer depressa e ficar forte

Banhar·ae em água fria
•
Evitar calor da fogueira
Evitar mulheres

(wephaa na)

Evitar mulheres menslruadas
Feitiços e rituais de cura

Restabelecimento
Recuperação do equillbrio
Renovaçao doe/u

Cânticoelu

Crescimento rápido e força
Proteção da doença

bebidas quentes
Rapazes

Mandioca
Pimenla
Bebidas e

Carne carregada
de tsa'lltna

comidas frias
Pessoa doente

Comk:las doces
Bebidas frias
Carne sadia

Criança recebe
nomeeelu

Bebidafrta

Morrendo e que entrando
na vida apôs a morte de
ldnKamni

Bebida doce
Comidas doces
cultivadas

Carne
Peixe

Não caçar
Não pescar
Apenas trabalhar na roça

Volta à fonte

Pessoas de luto

?

?

Mudar-se para outro lugar,
soprar feitiços protetores.
Destruir os bens do morto
Evitar sua roça
Chorar

Evítar futuras vitimas

Xamã aprende a curar

Bebidas frias

Carne
Peixe
Bebidas quentes

Evitar o calor, mulheres
menstruadas
Usar pintura vennelha
Usar o rapé lsu-nem, etc.

Afastar os monstros
Reforçar e liberar o espírito

Caçador que pepara
veneno

Carne
Peixe

Todas as comidas
doces

Carne carregada
e peixe

Dar força ao veneno

,

APÊNDICE 1

Cronologia da Pesquisa de Campo
Trabalho de Campo na Colômbia de 28 de junho de 1968 a 9 de julho de 1970

,

Quando cheguei à Colômbia, não havia dados precisos acessíveis sobre a
distribuição corrente e a localização dos grupos Makú. De 8 de julho ao começo de
setembro, viajei para o norte e sul do rio Vaupes e para o sul do rio Papuri, entrando no Brasil. Havia alguns grupGs Makú pequenos e isolados vivendo no interior
das florestas destes rios. Todos eles estavam estabelecidos e cultivavam mandioca. Estes Makú pertenciam a dois grupos de línguas diferentes. Os que falavam
uma língua, Ubde, eram mais numerosos mas a maioria deles vivia em território
brasileiro ao sul do rio Papuri. O outro grupo ·1ingüístico, Bara, estava distribuído ao
norte e ao sul do rio Vaupes, abaixo de Mitu, em território colombiano. Entre eles
estavam alguns grupos que ainda eram seminomãdicos largamente em função dos
seus relacionamentos com os índios ribeirinhos Cubeo e Desano.
Um segundo levantamento no rio Pira-paranâ, em outubro de 1968, na companhia de Stephen e Christine Hugh-Jones, mostrou que não havia grupos Makú
na ãrea e que os povos Tukanoan do Pira-paranã não tinham contatos diretos com
quaisquer Makú.
De 18 de novembro a 18 de agosto de 1969 estudei um simples grupo regional de Bara Makú, os que viviam nos tributários do Macu-paraná, um afluente do
rio Papuri. Estes Makú, apesar de terem um grau considerãvel de cultivo de mandioca, freqüentemente saram para trabalhar ou para caçar para os índios ribeirinhos Desano da vizinhança. Eu pude acompanhar e observar os Makú tanto nos
seus campos de caça na floresta como nos seus estabelecimentos semipermanentes e também enquanto eles estavam trabalhando para os Desano e vivendo
com eles. Coletei informação sobre a composição dos grupos Makú regionais e locais, seu relacionamento com os índios ribeirinhos e sua adaptação econômica e
ambiental. Durante este tempo, uma preoupação importante foi a de aprender a língua, tanto como um objetivo em si, para compreender a cultura que ela comunicava, quanto como um instrumento para a investigação de outros assuntos.
De 19 de outubro a 19 de dezembro de 1969 fiz estudos comparativos de
mais dois grupos regionais de Bara Makú que viviam ao norte e ao sul do rio Vaupes e parentes (relacionados) dos Makú do Macu-paranã, com quem eu havia trabalhado anteriormente. Isso se seguiu, em dezembro, de uma estadia (sessão) de
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duas semanas com informantes Bara Makú que eu convidei para virem para a cidade colombiana tropical de Villavicencio. Durante esta sessão pude registrar uma
grande quantidade de material sobre mitologia e cosmologia, material que não foi
facilmente obtido em nenhuma forma extensa registrável na situação de campo e
um pouco do qual foi raramente revelado.
Do começo de fevereiro a meados de junho de 1970, voltei para estudar outra vez com os grupos Bara Makú da região do Macu-paraná e, com um melhor
conhecimento da lfngua, pude levar adiante o estudo da mitologia e da cosmologia,
cuja base tinha sido estabelecida durante a sessão com os informantes de Villavicencio. Durante este período, houve várias divisões e fusões de grupos locais e
regionais e estes movimentos, junto com contatos com grupos locais em outras
áreas, forneceram mais dados sobre o processo de organização social dos Makú.
Estas viagens de campo foram interrompidas por oito dias em dezembro de
1968, quando fui visitar o Summer lnstítute of Linguístics, em Lomalinda, numa
tentativa de obter dados lingüísticos; 14 dias em março e abril de 1969, quando fui
a Bogotá para tratamento dentário e médico e por 12 dias em outubro de 1969,
quando fui obrigado a voltar a Bogotá para tratamento de um ferimento no pé.
Passei ao todo dezoito meses e meio fazendo trabalho de campo com os
Makú no Vaupes. Os períodos intermediários foram passados em viagens, revisão
de material, repouso e recuperação, organização de viagens ao campo e coordenação com as instituições oficiais, eclesiásticas e acadêmicas que patrocinaram a
pesquisa na Colômbia.

AP~NDICE li

Pesquisa Anterior

-

O único "trabalho de campo" no sentido da observação participante por um
período de tempo considerável realizado nesta época foi o de ~<?~ em
1939-40 (Goldman, 1940, 1948, 1963). A maioria das informações sobre o Vaupes
vem de exploradores, viajantes, naturalistas e missionários junto com relatos de
breves visitas de antropólogos.
Talvez o primeiro relato científico dos índios do Vaupes venha de Wallace
(Wallace, 1853), que visitou a região no começo do século XIX. Ele fornece infor- ..
mação sobre nomes tribais, distribuições, cultura material, organização social e religião. $pruce, outro naturalista, visitou a área no fim do século XIX mas seu relato ( M
(Spruce, 1908) pouco acrescenta ao de Wallace. st4delli e Coudreau fizeram estudos de religião na área, mas ambos têm um pontôae vista bastante etnocêntrico,
que reduz o valor do trabalho deles.
Os relatos mais detalhado~ e corf!pletos sobrrr os índios do noroest~ do
Amazonas vêm de_Whiffep (Whiffen, 1915) e ~oc~-G runberg (1905-1922). Wh1ffen
esteve na área de Caqueta, ao sul do Vaupes, mas dá alguma informação sobre
~
os índios de língua TukanoJif. d.a.drenagem do C~quet~•. och~Grunberg a~sou
dois anos viajando no Vaupes, vrsrtando todos os nos prrnc1pa1s a rea e cobrindo
todas as tribos mais importantes. Entre 1905 e 1922 ele publicou muita informação
sobre os índios do Vaupes. Goldman (1963) diz do trabalho de Koch-Grunberg:
"Seus trabalhos publicados são inestimâveis mesmo apesar de ele nunca ter permanecido bastante tempo em um lugar para ter uma compreensão mais profunda
_,
da cultura. Ele era, contudo, um excelente observador e relatou[nteirament ~obr~
V/)(
a língua, o costume e a cultura material ••• A informação de Koch-Gr nberg foi deficiente sobre a estrutura social e os padrões cerimoniais."
""t-Jjmuendgj~ realizou um levantamento geral dos rios lçana, Aiari e ~~upes
em 1927. Ele é a.. primeira pessoa a identificar corre~nte os grupos soc1a1s Cu-\ '\ ~
beo e Tukâno como clãs patrilineares.
Goldman estudou as co~~nidãdes Cubeo no rio Cuduiari durante nove meses em 1939-40. Os resultados do seu trabalho de campo foram publicados em
Goldman (1940), uma breve discussão das crenças cosmológicas Cubeo, Goldman (1948), um levantamento geral dos índios da região do Vaupes-Caqueta, valendo-se principalmente de informações coletadas no campo e em Goldman
(1963), uma longa monografia completa sobre os Cubeo. Esta monografia é principalmente sobre a organização social e cerimonial d/ Cubeo.

7J
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publicou três artigos sobre os Baniwa do rio lçana. [~log., um antropólogo colombiano, fez trabalho de campo entre os Tukâno; seu ma eríal publicado
em dois curtos artigos se limita à terminologia de parentesco e à cosmologia.
Os missionários salesianos publicaram algumas informações sobre os índios do Vaupes. O material de Bruzzi da Silva é jglpossfvel de ser conseguido na
Inglaterra. Sua publicação de 1962 é uma discussão geral dos índios e, apesar de
fornecer muit2 informação sobre a distribuição tribal, sua discussão sobre a organização social e a religião é grandemente preconceituosa.
.
Reichel-~Rlmat2!!, havia publicado um relatório sobre um levantamento de
campo sobre o todo da área do Vaupes, dando detalhes precisos da localização,
~ número, etc., dos índios da área.
Biocca, um biólogo italiano, realizou pesquisa extensiva na região do alto rio
Negro, incluindo o Vaupes, e publicou vários artigos principalmente sobre etnobiologia (Biocca, 1944, 1948-49, 1954, 1959, 1967). Recentemente, um levantamento
geral da religião Tukãno do leste e do oeste foi publicado por Bodiger ,{_1965). Isto
abrange a literatura existente sobre o assunto, apesar de a abordagem ser principalmente sob um ângulo histórico-cultural. Usando estas e outras fontes, Bolens
(1967) publicou uma análise introdutória dos mitos Jurupari de vários grupos de índios da região do Vaupes, usando uma abordagem Levi-Straussiana.
Em 1968, Reichel-Dolmatoff publicou um livro:c-Desano: Simbolismo do índio
Tukâno do Vaupes. Uma versão inglesa intitulada Cosmos Amazónico saiu em

f

~

1971.
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O trabalho é um estudo de simbolismd sexual e religioso dos Desano, escrito de um ponto de vista analítico freudiano. A informação foi colhida em Bogotá
durante um período de seis meses, de António Guzman, um Desano que, desde
que deixou sua casa no rio Macu-paranâ ainda adolescente, esteve em escolas de
missão, esteve em um seminário católico e serviu no Exército colombiano.
A informação dada pelo informante Desano Guzman foi verificada durante
uma estadia de um ou dois meses na cidade de Mitu, e depois por dados coletados
numa viagem de um mês ao rio de Piraparaná. O escritor oferece muito poucos
dados sobre organização social e adaptação ecológica; o foco do estudo é o simbolismo dos Desano.
Apesar das aparentes desvantagens da observação direta !Lmitada, o escopo dos dados fornecidos por este único informante é grande. Não fica sempre claro
quanto há de tradição Desano, quanto de interpretação do escritor. Não obstante, o
estudo é extremamente informativo e baseado em percepções profundas da cosmologia Desano.

Informação Existente sobre os Makú
Quase nada se conhece sobre a sociedade e a cultura dos nômades Makú,
apesar de sua larga distribuição e número relativamente grande. Eles nunca foram
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estudados de perto e o pouco que se conhece sobre eles foi obtido de segunda
mão seja dos Makú, que vivem com os Tukâno como Índios do Rio, ou dos pr~
Qrios Tukãno. ,,
Ko_Ç;h-Brunberg (1906) escreve dos nômades Makú do rio Curicuriari que
eles "têm longos arcos e vârios tipos de flechas, algumas das quais são terminadas por pontas de madeira de palmeira envenenadas. Eles também têm zarabatanas e clavas. As tribos do interior ainda usam machados de pedra. Fazem potes e
tigelas. Dormem sobre tolhas no chão. Não têm canoas e atravessam os rios a
nado ou a vau".
Rivet e Tastevin (1920) compararam vocabulários coletados dos Makú dos
rios Curicuriari, Tiquie, Papuri e Jurubaxi e concluíram que, apesar das consideráveis diferenças dos dialetos, havia afinidades que justificavam sua conclusão de
um grupo lingüfstico aparentado com os Puinave.
Greenberg (1960) considera que as lín uas Makú pertencem a uma grande
categoria que ele chama de Macro-Tukan
Moser e Tayler (1965) escrevem que os Tukâno e outras tribos da região do
Vaupes obtêm seu curare dos Makú através de comércio. Goldman (1963) relata
que os Cubeo dão grande valor à cestaria Makú, pela qual eles trocam mercadorias e comida européia
Biocca, o biólogo italiano, publicou trabalhos sobre a antropometria dos Makú
e sobre a compo-sição, preparação e uso do curare (1947, 1948, 1954 e 1967).

f,ll
~
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lnfonnação sobre o relacionamento entre os Makú e os
agricultores sedentários
1 - Os Cubeo. Segue-se uma citação de Goldman (1963, pp. 105-106):
~
. "O Bor~wa,. ais geralmente conhecidos como @ar§) jâ foram servos ou ~
criados de v nos sibs dos Cubeo. Este não é mais o caso, desde que, como disseram vârios informantes Cubeo, os Borowa se tornaram demasiado prolemáticos
e foram mandados embora. Havia medo da feitiçaria Borowa e esta foi outra razão
para mandã-los embora Os Cubeo dizem que os Borowa vieram a eles voluntariamente e se ofereceram para trabalhar para eles em troca de comida, abrigo e
proteção contra inimigos. Chefes individuais de famílias extensas tomaram indivíduos Borowa ou um par, homem e esposa. Eles pescavam, suas mulheres trabalhavam na roça, eles apanhavam âgua e lenha. Viviam na casa com os Cubeo e
eram, para todos os efeitos, membros da família extensa. Chegavam a fazer sua
própria chicha. Os Cubeo afirmam que não se intercasavam com os Borowa apesar de esta afirmação ser desmentida por uma tradição sib de que os Bahukiwa
receberam uma vez esposas Borowa. A visão é de que era impróprio casar-se
com pessoas tão inferiores. Um homem, não há muito tempo, tinha oito homens e
mulheres Borowa ligados à sua extensa família.
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Uma vez estabelecida a prática de manter os Borowa, eles eram comprados
e vendidos em troca de objetos cerimoniais, tais como bastões de dança de madeira. Disseram-me que um Borowa valia um behoru (um bastão cerimonial). Desde
que os Borowa eram nõmades e não tinham ligações fortes com lugar nenhum,
eles não se importavam de mudar-se de um lugar para outro. Pareceria que longe
de ser escravos havia uma relação simbólica entre este povo muito grosseiro e
não-agrícola, que não tinha estabelecimentos ou casas próprias permanentes, e os
Cubeo. Os Cubeo não enfatizam as vantagens econômicas representadas para
eles pelos Borowa, a não ser mostrar que eles ajudavam em todas as tarefas. De
qualquer maneira, nenhum Cubeo estava liberado de suas tarefas normais por
\ causa da presença dos Borowa.
.? - Koch-Grunberg (1906) considerou que os ltl~º baixo rio Aiari e
1
~ o Ratapolitani o meio do rio lçana, ambos os quais tíoje falam língua Aruâk, to~ ram a normente Makú, com base no seu tipo físico.
......
"
3 - o rio iquie, Koch-Grunberg (1906) encontrou um chefe Tukâno que
\ afirmou ter várias centenas de Makú a seu serviço como escravos. Eles estavam
habituados a caçar animais, capturar peixes e coletar frutos da floresta, assim como a tarefas domésticas. Os Tukãno os tratavam bem, como animais de estimação, e lhes permitiam tomar parte em suas bebedeiras. Eles não participavam das
danças e, diferentemente dos Tukâno e dos Cubeo, não usavam ornamentos. Ko1ch-Grunberg relata que eles eram freqüentemente acusados de magia negra e
J eram punidos sempre que uma morte Tukàno lhes era atribuída. Todavia, como os
/ Cubeo, os Tukàno sustentaram que os Makú "não eram gente". Koch-Grunberg
também relata que os Makú vieram da floresta para trabalhar alguns meses para
os Uanana e Desano do rio Vaupes e, em seguida, desapareceram de volta na flo1 resta.

!

Localização de grupos Makú por ordem cronológica, 1906-1967
Koch-Grunberg (1906). Obse~4l ~

1

1 - Colinas ao sul do baixo rio Curicuriari. Dois acampamentos vagos consistindo de abrigos toscos da altura de um homem. Arcos e flechas variados, cerâmica, camas de folhas no chão. Nenhuma canoa.
2 - Médio rio Negro. Um número não-especificado de Makú mansos que
estavam em bons termos com os brancos da área. Estes os empregavam para
apanhar borracha e fibras assim como para caçar e pescar. São descritos como
sendo de notável inteligência e excelentes caçadores, mas com tendências à embriaguez.
3 - Cabeceiras do rio Tiquie. Um tributário direito do rio Vaupes. Estes Makú
são lingüisticamente muito próximos dos do rio Negro. Estavam vivendo em grande número com os Desano e Tukâno sedentários.
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4 - Entre o alto Vaupes e seus tributãrios Papuri e Ouerari. Um grande grupo de Makú de um único grupo lingüístico. De vez em quando eles vinham ao rio
Vaupes para trabalhar por alguns meses para os Uanana e Desano que viviam lã.
..---í? \ -~::::;;~ Tastevin (1923). lnfonnação coletada em viagens 1920-22. - - - ;.' 5 e. '~
~
5 - Entre os rios Curicuriari e Japurá. Conhecidos como Guariba-Makú
(Guariba é uma palavra Guarani que significa "macaco berrador"), este povo estava envolvido numa série de ataques contra os brancos da ârea. Diferem cios outros grupos Makú por serem bons agricultores, que vivem em grandes casas comunais rodeadas de plantações de mandioca, bananas, ameixas e abacaxi. KochGrunberg (1906) afirma que não são Makú.
6- Entre as nascentes dos rios Cumapi e Alegria. Tributários dos rios Negro
e Japurâ respectivamente. Conhecidos como Makú-Mansos. Dizia-se que viviam
em moradias miseráveis e tinham campos pequenos e mal-cuidados. Por alguns
anos tinham estado em contato aproximado com os brancos. Todavia, faziam za1 rabatanas e teciam bonitas cestas.
. ___;;;
?) (
, Goldman (1963). Informação recebida de inforrnantes Cubeo em 1.939. _ __.,.... -~~?
!., 'A
7 - Cabeceiras do rio Querari. Um tributário do Vaupes. Possivelmente os
...,.,
mesmos do nº 4.
'?
Reichel-Dol~atoff (1~67) de um levantamento realizado em 1967.
l _.8 a. 'f2 .
J , ._
8- Entre o no Guav1are e as cabeceiras do rio lnirida. Ao sul de La Charra e . .
posto avançado de San José de Guaviare. Um grande grupo de Makú, talvez
1.000.
'
9 - Perto de Randal Alto, nas florestas ao sul do rio lnirida.
Outro grande grupo de Makú.
10- No Cano Abiyu. Um tributário do Vaupes. Vários Makú e famílias.
11 - Nos tributários de leste do Macu-paraná. Um tributário do Papuri. Vivem
muitos pequenos grupos de Makú.
12 - Rio Papuri. Em Piracuara vivem Desano, Tukâno e Makú sedentários.

,1t.__.
0

-·'

Descrição Geral da Área do Vaupes
A Terra
A área do Vaupes está localizada a sudeste da Colômbia e cobre uma área
de aproximadamente 168.000 quilõmetros quadrados. A terra é largamente plana, à
exceção de algumas pequenas colinas e elevações; é drenada pelos rios Guaviare, lnirida, Vaupes e Apaporis, que correm para o leste, entrando no Brasil. Entre
os rios e seus tributários estão grandes áreas de floresta úmida tropical.
População
A área está dividida em duas regiões administrativas: a Comissaria do Vaupes, com sua capital em Mitu, e a Comissaria do Guainia, com a capital em Puerto
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lnirida. Segundo o censo feito em 1964, a população das duas Comissarias é de
6.000 e 5.000, respectivamete.
Reichel-Oolmatoff (1967) dá a seguinte estimativa da população indígena:

Língua

,

Tukâno do Leste

Tukâno
De sano
Uanano
Pira-Tapuya
Cubeo
Karapana

1.500
1.000
1.000
300
1.000
700

Buhagana
Barasana
Tuyuca
Yuruti·Tapuya
Makuna

700
?
?
?
?

Arawak
Kuripako
Pariana
Karib
Karixona

---\

2.500
50

-e

Makú

__
,

50
1.000

Os lndios /

\s ,nd"-1os' do Vaupes pertencem aos grupos 11ngu
· ··rst"1cos ean~
b
~A
an,
ru ák (A•
º Tukàno e Makú, sendo a maioria de língua Tukãno. Na parte sul da área
rawakan),

........_

j

I•

da desembocadura do Caqueta, encontram-se alguns de língua Witotofa}.
Os povos Tukâno estão usualmente divididos (como no Handbook of South
American lndians) nos Tukâno do oeste das áreas do Napo e do Alto Putamayo e
os Tukàno do leste do V~upes. Reichel-Dolmatoff (1967), num relatório recente de
levantamento de campo, flista 11 grupos na área: os Tukâno, Desano, Uanana, Pi·
ra-Tapuya, Cubeo, Buhagana, Barasana, Tuyuka, Yuruti-Tapuya, Karapana e Ma·
kuna. Em geral, estes grupos ocupam o escoamento do Vaupes com algumas "tribos" no rio Pira-par.anã e outros afluentes do rio Caqueta.
Os povos Arawak da área, freqüentemente chamados de Baniwa, se encontram principalmente os rios lnirida e tçana, mas se estendem para cima para a
área do Orinoco/Casaquiare da Venezuela. Reichel-Dolmatoff (1967) lista dois
grupos principais: os Kuripako e os Tariâna.

f

Cari~coletivamente

como~jona (Karixon~a

Os povos
conhecidos
bitam o alto Vaupes e a área entre este e o alto Caquetá.
os divide em quatro "hordas".
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Como os fndios do Vaupes estiveram em contato por algum tempo com colombianos e brasileiros, notadamente através do comércio e da exploração de borracha selvagem, muitos dos homens têm alguns conhecimentos de espanhol e/ou
português. Goldman (1963) enfatiza o multilingualismo prevalecente dos índios do
Vaupes e comenta que este é um fator importante para a aculturação intertribal.
Uma certa quantidade de informação tem sido publicada nas línguas da área,
sob a forma de listas de palavras, gramáticas e dicionários, principalmente sobre
as línguas Tukâno, Betoya ou Daseye: Bruzzi da Silva (sem data}, Giacone
(1922), Stradelli (1929). Bruzzi da Silva (1962) também faz menção a discos de
textos lingüísticos, canções, cânticos, etc. O trabalho em quatro volumes de Biocca (1967) inclui 20 discos, alguns dos quais são relevantes para a área. O Summer lnstitute os Linguistics, que rec~ntemente começou a trabalhar em traduções
da Blblia, na área pode também ser uma futura fonte de informação sobre as línguas locais.
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