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image m visual que nos ocorre mais espontâneamente (1uando pensamos em
índios é a de figuras nuas empenachadas. Ao lado dos arcos e flechas, esta nudez
emplumada os tem caracterizado sempre como o atributo 1nais peculiar.
Tôda a copiosa documentação iconográfica que se vem acumulando desde o
século da descoberta, os representa assim, invariàvelmente envoltos em mantos de
plumas ou profusamente adornados co1n enfeites de penas.
É provável que esta imagem esteja muito próxima da que os índios fazem de
si mesmos. Ao 1nenos os que são objeto deste estudo, têm de si próprios, como idealização mais alta, a de figuras engalanadas com uma paramentália de penas muicores.
l)esdc os primeiros encontros entre índios e europeus, os adornos plumários
suscita ram o interêsse e a admiração dos observadores mais sensíveis, como a arte
indígena mais elaborada . Pode-se mesmo data r o início d este interesse, já que, o
primeiro objeto recebido pelo descobridor foi aquele "sombreiro de pennas d'aues"
que um marujo de Cabral trocou pür carapuças, segundo o testemunho de Pe ro Vaz
de Ca1ninha ( 1943 : fl. 2). Mais tarde, tantas destas peças foram levadas à Europa
que a quase totalidade dos artefatos indígenas quinhentistas existentes em museus
é <.:onstituída por coifas e 1nantos dos Tttpincn11l?á.
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Figs. 2 e 3 - tndios Tupinambá
quinhentistas, como silo apresentados na iconografia da é.\lO<:ª·
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Apesar disso, os ornamentos plumários raras vêzes foram objeto de estudos etnológicos ou artísticos e
em poucos casos mereceram a atenção que deveriam
impor, como uma das mais altas criações estéticas dos
nossos índios. Nas m~nografias etnológicas êles figuram no capítulo das vestimentas e adornos, ao lado da
pintura de corpo, da tatuagem e dos ornatos móveis,
na forma de frias descrições ergológicas de artefatos
de penas, sem transmitir a mensagem estética que contêm. Ao etnocentrismo da maioria dos viajantes, naturalistas e mesmo etnólogos que trataram do tema, a
arte plumária se afigurou como simplesmente exótica. Quando muito seria uma "arte primitiva" no sentido de simplista, ingênua, rudimentar ou de primeira
origem. E dentro de perspectiva tão estreita era impossível alcançar uma verdadeira compressão do valor e
significação destas criações indígenas.
Entretanto, é na plumária que encontramos a
atividade mais eminentemente artística dos nossos
índios, aquela em que revelam os mais elaborados impulsos estéticos e mais vigorosas características de criação própria e singular. E é natural que assim seja,
porque a plumagem dos pássaros com sua variedade
•
de for1nas e riqueza de colorido, constitui o material
mais precioso e mais acabado, por assim dizer, que a
natureza oferece aos índios para exprimirem-se artisticamente. O seu maior interêsse estético, por outro
lado, está voltado para o embelezamento do próprio
corpo. Da combinação daqueles recursos e desta tendência, resultaria a elaboração de uma técnica requintada que, associando penas e plumas a diversos
outros materiais , permitiria criar obras de arte capazes de competir em beleza com os mesmos pássaros.
Algumas tribos só se utilizam da plumagem na
forma e acabamento com que se apresenta na natureza. Tornam chumaços de plumas e penas selecionadas pela forma e colorido atraentes para colar ao

corpo, introduzir no furo das orelhas, nariz ou lábios,
ou, ainda, para dispor sôbre a cabeleira, obtendo efeito
de meros enfeites aos quais não é dada elaboração
técnica que permita tratá-los como criações artísticas.
Entre esta utilização simplesmente apropriativa de
elementos que em estado natural já se recomendam
con10 adornos e o desenvolvimento de uma verdadeira
arte, se impõe a elaboração de uma tecnologia adequada aos materiais plumários, de todo um saber complexo sôbre a fauna ornitológica e, sobretudo, um apuramento de sensibilidade para as combinações de côres e os arranjos de formas que só se alcança através
do esfôrço continuado de gerações.
Assim, só é legítimo falar de arte plumária, quando o valor estético das penas é superado por um esfôrço de imaginação, sensibilidade e virtuosismo, que
permite construir com elas obras que valham por si
próprias. Quando da atividade tecnológica resultam
criações singulares capazes de suscitar emoções estéticas, pela harmonia da forma, pela felicidade da combinação cromática e, ainda, por uma consistência tactil
suave e atrativa.
Diversas tribos brasileiras alcançaram tão alto
aprimoramento neste campo que, com referência a .
seus adornos plumários, se pode falar de uma verdadeira arte. Suas criações satisfazem às mesmas exigências de desenvolvimento técnico e impulso estético original bem sucedido que, aplicados a outros
materiais, deram lugar a tôdas as artes.
Exploraram com maestria a exuberância da fauna
ornitológica das regiões em que viviam, tirando partido de sua riqueza de formato e colorido. Em suas
obras se encontram exemplos magníficos da utilização da impQnência das penas longas da ema e do
jaburu, das côres vivas das araras, da alvura das garças, do matizado da plumagem dos gaviões e mutuns,
da delicadeza de forn1ato e colorido dos papos de tu·
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Figs. 4
plumas
Bor8ro,
""'' e

a 9 - Paramentália de'
dos índios Mtidto•..Utu,
Oyana, Taulipmig, · TapiKara;á.

cano e dos galos da serra, dos efeitos iridescentes das
plumas de saís, cotingas e pipras. .Algumas tribos levaram adiante êste requinte, provocando a mudança
do colorido original das penas de certas aves para obter matizes mais claros e brilhantes.
A fragilidade do material plumário foi um desafio vencido ga]hardamente por prodígios de destreza
no manuseio das penas, aliado ao completo domínio
dos procedimentos técnicos mais meticulosos, cujas
exigências começam na coleta das penas ·e se acentuam em cada etapa até a conclusão da obra .
. As penas e plumas a utilizar em certos adornos
devem ser colhidas uma-a-uma ou aos tufos, com rigorosa unifornudade e atendendo-se ao formato que
terá a peça. O arranjo dêstes elementos ao longo de
cordéis para formar as fieiras ou sua colagem a uma
base, no caso dos mosaicos, tem requisitos de apuramento técnico e coordenação motora que só podem
ser obtidos após longo treinamento. Atente-se, por
exemplo, para a confecção de uma simples fieira de
plumas de papo de tucano. Os minúsculos canhões
devem ser desbastados do frouxel em proporções iguais;

cu1nprc dobrá-los com segurança en1pregando pressão
uniforme para não partirem e ajustá-los ao cordelbase guardando distâncias exatas uns dos outros. O
amarramento dos canhões deve fazer-se com nós
diminutos e rigorosamente iguais. Só atendendo a
êstes e outros requisitos se pode obter as características
de acabamento indispensáveis para que a fieira possa
ser combinada a outras formando um adôrno que se
conforme ao corpo com a mesma leveza e naturalidade com que antes as plumas se assentavam no pássaro.
A arte plumária dos índios do Brasil apresenta
certas uniformidades essenciais derivadas do uso dos
mesmos materiais, de certas identidades tecnológicas
e do caráter formalista que, em conjunto, a distinguem de outras, como a plumária predominantemente
figurativa e altamente desenvolvida dos povos andinos e mexicanos. Sobrelevam, porém, a estas uniformidades, tão evidentes discrepâncias que não poden1os falar legitimamente de um estilo plumário único
dos índios brasileiros. O que se impõe à observação é,
ao contrário, a presença de estilos diversos cada um
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Foto 3 - Anakampukú, chefe Kaapor com a paramentália de plumas
dos dias de grande cerimonial.

dos quais caracterizado por atributos tão peculiares
que permitem identificar com bastante precisão a origem de uma peça qualquer.
l?.stes padrões estilísticos em alguns casos correspondem a uma única tribo, detentora de um estilo
próprio dentro do qual conforma tôdas as suas criações. Outras vêzes se difundem por áreas etnográficas
inteiras, tornando-se comuns a tribos diferentes não só
lingülsticamente mas por outros característicos.
O que particulariza êstes estilos são certas qualidades diacríticas, como modalidades de procedimento
técnico, o uso de certas associações constantes de materiais, determinadas variantes de combinação cromática ou modos próprios de obter efeitos formais. Mas
êstes atributos, por si somente, não definem os estilos
plumários. Cada um deles, além de uma combinação
peculiar destas qualidades, tem de próprio uma individualidade de expressão que se imprime em cada
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peça e se deixa reconhecer quase fision6micamente,
mas que se não pode descrever com precisão.
A associação da plumária aos trançados ou aos
tecidos lhe empresta características tão peculiares que
pode servir de critério para distingüir duas famílias
estilísticas diversas.
A primeira é representada principa1mente por
tribos do norte do Amazonas, como os Apalaí, Galibí, T aulipang, W aiwai e outros que, montando seus
adornos plumários em imponentes armações trançadas,
conseguem efeito majestoso, mas não parecem sensíveis aos requintes de acabamento. Outros exemplos de
estilo plumário vo1tado para a suntuosidade, na base da
associação com trançados e varetas se encontra nos Bordro, Kara;á e T apirapé. Estas tribos manifestam uma
tendência pronunciada para a utilização das penas
longas montadas em armações rígidas, alcançando dimensões avantajadas, de magnífico efeito cênico. Seus
diademas rotiformes ou seus ]argos leques do occipício
·sugerem, pela aparatosidade, a paramentália de grandes cerimônias de auto-afirmação tribal.
Os mais altos representantes da segunda família
estilística, baseada na associação da plumagem aos tecidos, são alguns grupos Tupi e, em particular, os
Munduruku e Urubus. Suas criações se distinguem
pela flexibilidade que permite aplicá-las diretamente
ao corpo, pelos requintes de acabamento e pela 'procura de efeitos cromáticos sutís em peças de dimensões diminutas. Enquanto os estilos anteriormente referidos parecem voltados para a suntuosidade e o esplendor, êstes sugerem a delicadeza das filigranas e a
sensibilidade e virtuosismo das iluminuras.
E. tarefa difícil situar as criações estéticas de grupos tribais nas classificações das artes elaboradas originalmente para nossa sociedade, tão mais complexa.
A arte plumária apresenta, por isso mesmo, tanto qua.Jidades das chamadas artes menores, como o caráter
ornamental e reiterativo, quanto atributos geralmente
•

,
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conferidos às belas artes, como sua natureza essencial, .
mente suntuar1a .
.Não é repetitiva no sentido mecânico das artes
industriais, mas reiterativa, Porque cumpre ao plumista
perfomar suas obras dentro de padrões previamente
estabelecidos e com pequena margem para inovações.
Uma coifa de penas é semelhante numa infinidade
de detalhes, todos rigidamente prescritos, a qualquer
outra coifa da mesma trioo. Entretanto, na aldeia onde
foi colhida ninguém teria dúvidas ou dificuldade para
indicar a pessoa que a fêz. O caráter reiterativo não
impede, Pois, nesse caso, que o artista se imprima em
sua obra, fazendo dela uma criação original e única.
Participa da natureza das artes ornamentais Porque é essencialmente um esfôrço para emprestar beleza e majestade ao corpo humano. Ao contrário de
uma escultura, Por exemplo, uma peça de plumária
só alcança plena expressividade quando aplicada ao
corPo, como um diadema aberto sôbre a fronte ou um
manto caído sôbre o dorso.
A arte plumária se distingue das artes aplicadas,
Por seu caráter não utilitário. As técnicas en1 que se
baseia e os esforços que coordena foram desenvolvidos
e encontram realização como fins em si mesmos. Não
são disciplinadas pelo respeito uma utilidade prática
imediata como ocorre com a maioria das atividades artísticas tribais, neste nível de desenvolvimento. O oleiro que modela um vaso esforçando-se para exprimir
com o barro suas emoções estéticas, jamais pode esquecer que sua obra deverá conter um líquido e, eventualmente, ir ao fogo . O cesteiro que trança uma esteira e
procura emprestar-lhe 1naior beleza, não pode ignorar
também sua finalidade de uso.
Enquanto naquelas atividades artísticas tribais a
procura de beleza é o acessório, o dispensável em face
da finalidade utilitária da obra, na arte plumária ela
é o fundamental, o elemento imperativo. E seu caminho para alcançá-la é, na maioria dos casos, o dos
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arranjos puramente formais, despidos de qualquer
intenção simbólica ou figurativa.
Embora freqüentemente associada a diversas esferas da cultura, a plumária jamais perde seu caráter de pura expressão artística. Ao contrário, por ser
a mais refinada criação estética de um povo é que
pode servir de insígnia aos seus líderes religiosos,
simbolizar o poder dos seus chefes ou constituir o apanágio dos heróis guerreiros. Nestés casos não passa a
constituir mero item do cerimonial religioso, do simbolismo político ou guerreiro, simplesmente empresta a
êstes campos o seu prestígio de arte realizada que sintetiza os ideais estéticos de um povo.
Nesta linguagem muda de conteúdos manifestos mas tão altamente expressiva de valôres estéticos, é que os índios do Brasil exprimiram mais vigorosamente sua alegria de viver, a grandiosidade de
seus cerimoniais e, sobretudo, a oportunidade de realização estética de que gozaram enquanto puderam
manter sua autonomia cultural.
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Ü s índios Urubus ou Kaapor c01no se den01ninani,

( 1) Darcy Ribeiro estêve entre
os índios Urubus de Dezembro de
1949 a Março de 1950 e de Agôsto a Novembro de 1951, no curso
de um programa de pesquisas
etnológicas do Museu do 1ndio Secção de Estudos do Serviço de
Proteção aos Jndios.
( 2 ) Esta análise foi realizada por

Berta G. Ribeiro, sob os auspícios
<lo Muse11 Nacional, como parte
de um estudo mais amplo sôbre
a arte plumária dos indios do
Brasil.

são os herdeiros e mais insignes detentores atuais da
arte plu1nária que celebrizou os grupos Tupi. Vivem na
orla oriental da floresta amazônica que avança pelo
território maranhense, à tnargem dos igarapés que
desagua1n nos rios Guru pi, Turiassu e Pindaré. Contando apenas vinte e oito anos de convívio interniitente coni representantes da civilização, conservam não
sàniente a língua, mas também, em grande parte, os
11wdos de vida tradicionais dos povos Tupi.
O presente trabalho é uma comunicação de observações diretas efetuadas nas aldeias Kaapor ( 1) sôbre o
papel e a função da arte plutnária na configuração da
cultura e um estudo de dois conjuntos de adornos de
penas, analisados eni sua feição artística, tecnológica e
ergológica ( 2): a Coleção Raimundo Lopes, do Museu
Nacional, que consta de 200 espécimes, obtidos e1n
1'930, dos índios que afluiram à ilha de Canindeass1.i,
no rio Gurupi, onde se dera a pacificação dois anos
antes; e a Coleção Darcy Ribeiro, do Museu do índio,
colhida nas próprias aldeias, que é pouco 1nais nunierosa.,.
O pri'Jneiro estudo sôbre os índios Urubus é de
autoria de Rai1nundo Lopes ( 1934) que revelou a excelência de sua plutnária, contribuindo para utn setor
quase desconhecido da arte indígena brasileira, esta
niesma, tão pouco conhecida. De muito nos serviu,
conio se verá pelas inú1neras citações. A plumária
Kaapor tanibé11i 11iereceu uma apreciação de Gastão
Cr1ds. ( 1952), examinada em conexão com outros estudos de arte indígena. Dessa obra nos beneficiamos
igual1nente.
Na identificação das aves f01nos socorridos pelos
or11itólogos Fernando Novais, do Museu Nacional e
H el,,nuth Sick, da Fundação Brasil Central, que nos
prestarani ajuda inesti11iável.
Pelas pranchas etn guache dos adornos pluniários
so111os devedores à senhorita Georgette Du1nas; por
diversas vinhetas e desenhos técnicos a José. Coelho e
pelas ilustrações fotográficas a Heinz Foerth1nann, a111hos do Mu seu do fndio.
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Foto 4 - Môça Kaa11or alimentando
um dos xerimbabos preferidos de
sua gente, o papagaio amarelo guarajnba.

Foto 5 - Caçador Kaapor com suas
armas, atento p ara o copa das á rvores.

fauna ornitológica da floresta amazônica é considerada das mais prodigiosas e variadas do mundo.
Segundo Gastão Cruls, "aproximadamente um sexto
de tôdas as espécies da avifauna universal tem representantes no Brasil e neste, o mais amplo e opulento
aviário são as florestas da Amazônia11 ( 1955:85). Dispondo de tôda a riqueza desta omitofauna, os índios
Urubus selecionaram para seus adornos, a plumagem
de mais de três dezenas de pássaros, compreendendo
setenta matizes de colorido brilhante, o que lhes assegura primazia entre índios americanos, na variedade
de penas que empregam. ( R. Lopes, 1934 : 157).
Os passeriformes que entram em larga escala na
sua plumária, vivem no recesso de árvores gigantescas
exigindo imenso trabalho para atingi-los com o tiro das
flechas. A intimidade dêstes índios com a mata, a excelência do seu sistema adaptativo ( D. Ribeiro, 1954)
e, sobretudo, a paixão pelos adornos plumários, supera
tódas essas dificuldades, permitindo um desperdício em
penas como não se observa em nenhuma outra tribo
brasileira. Basta considerar que da pomba trocai, utilizam apenas as plumas do pescoço; do tucano, as do
papo, do papagaio e japu as da cauda, necessitando dez
japus para construir um diadema, do saí algumas do
dorso e, sobretudo a pele da cabeça que empregam
em quase todos os adornos. Só nas testeiras com que
se adornam homens, mulheres e crianças, empregam
até duas dezenas dessas peles. O s adornos mais faustosos consomem penas de cinco a seis aves grandes e
de seis ou mais passarinhos.
A caça aos pássaros para obtenção de penas de
tantas aves, constitui atividade constante e das mais
exaustivas. Com êste objetivo mantêm sob vigilância
um vasto território nas circunvizinhanças da aldeia,
para surpreender o desabrochár das flôres ou o amadurecimento dos frutos de que as espécies mais reputadas

)

•

se alimentam. A importância dos adornos plumários em
certas cerimônias e o prestígio de que desfrutam aquêles que possuem peças mais elaboradas, são os motores desta atividade passarinheira que consome longos dias de trabalho de todos os homens. Velhos capitães costumam se afastar de suas aldeias, três a quatro
dias seguidos, com o fim exclusivo de juntar penas para
fazer adornos. Os esforços para obter uma espécie de
cotinga ( Cotinga cayana) usada em diversos adornos,
são responsáveis pelo maior número de acidentes que
constatamos. Soubemos de alguns casos fatais e conhecemos dois homens inutilizados por quedas de árvores,
ocorridas nesta busca de penas raras.
Desde cedo, os meninos Kaapor são estimulados
a se exercitarem neste núster. Para que se tomem bons
caçadores de passarinhos, os pais colhem teias de uma
certa aranha que pregam na testa dos filhos. Ali
pelos sete anos iniciam correrias pelas clareiras nas
imediações da aldeia e em seguida ingressam nos gru•
Foto 6 - Jndio Kaapor com o patuá de cedro em que guarda seus
adornos plumários.
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pos de passarinheiros, que correm a mata mais pró-

•

xima à procura de ninhos de aves. Apanham diversas
espécies para criar como xerimbabos . Entre êstes fi..
..
. ' .
.
guram mutuns, araras, penqu1tos, 1aus, 1acarmns, papagaios, sobretudo a guarajuba, a mais rara e a mais
apreciada. Vivem soltos na aldeia para folguedo das
crianças e deleite dos adultos, que jamais lançam mão
dêles na alimentação.
Ao que tudo indica, essas aves só incidentalmente
os suprem de penas para · os adornos e emplumação
das flechas, ao contrário do que ocorria com outras
tribos. Entre os Apiaká e Munduruku, antigos viajantes ( Florence, 1948, Martius, 1867) encontraram grandes viveiros de araras e mutuns que forneciam penas
para seus adornos. O exame da plumária Kaapor revela que das aves mantidas na aldeia como xerimbabos,
só são aplicáveis para êste fim, a~ penas do mutum,
araras e outros psitacídeos.
Só ocasionalmente se servem dos pássaros como
alimento. Comem, com restrições, o jacu ( assu, pemba,
cujubim) ( Penelope sp.), o jacamim ( Psophia sp. ),
inhambus ( Tinamus sp.), mutuns ( fava e pinima) ,
araras, papagaios, pombas e tucanos. Só não utilizam
cm seus adornos a plumagem dos três primeiros.
A prática da tapiragem não foi observada entre os
índios Urubus. Raimundo Lopes se enganou ao identificar as penas amarelas dos mais belos diademas como
uma "variedade albina da Ania.wna aestiva ,L.", con·
cluindo daí que "como essas pennas amarellas são
menos numerosas que o permitte a variação natural e
como o "capitão" Urucu insistiu em preferir para
photographar-se, um desses canitares amarellos, presumo serem devidas à decoração artificial (Tapirage)".
Fundamentou, ainda, essa assertiva, no fato de terem
os antigos cronistas assinalado esta prática entre os Tupinambá e Martius ( 1867) entre os Munduruku, grupos afins dos Urubus. ( 1) Os dados com que contamos
não endossam essa hipótese. Na realidade aquêles dia-

-

A decolonçio artificial da plu·
magem em aves vivas, conhecida
como ttljJiraiem, é obtida anan·
cando-sc as penas do pjssaro geralmente papagaio - e esfxegan·
do-se na pele o sangue de certa
rã ou a gordura de certos peixes.
Ao se refazer, a plumqem ioma
um colorido amattlo-alaranj.cto, em
lugar do verde. Alauns autora
afirmam que &te resultado deve
ser atribuído à dieta a que subme·
tem o pássaro. Cf. Métraux,
1928, II.
( 1)

•

Foto 7 - Casa comunal KJUlf'O'
consttuida por ocasião das cerimanias de nominação, para hospedar
aos convidados.
Foto 8 - Cena de aldeia KIUlf'or
em dia comum.
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<lemas são feitos com as penas amarelas da cauda do
japu. Por outro lado, a decidida predileção pelos diademas amarelos parece ter fundamentos míticos e cerimoniais que estudaremos adiante.
Pela ação do calor, os índios Urubus modificam o
colorido arroxeado das penas da Xipholena punícia e o
negro das da espécie X. lamellippenis, para o vermelhogranadino, enriquecendo ainda mais sua palheta plumitiva. Segundo Beebe (apud Cruls, 1955 : 134) o mesmo
efeito é obtido com outra espécie de cotinga ( Cotinga,
cotinga) "cujas penas quando aquecidas passam do azul
ao róseo e depois ao vermelho". Roth ( 1924: 125) citando observações de J. J. Quelch, refere-se ''à mudança das côres naturais de púrpura nas cotingas para
o vermelho vivo pela aplicação de uma chama ou do
calor de uma chama) junto às penas da ave morta",
aduzindo tratar-se de "prática mais ou ~nós comum
entre os criadores da colônia" (Guiana Inglêsa).
A conservação dos adornos plumários exige grandes cuidados. As plumas são conservadas prêsas a porções de pele do pássaro de modo que possam ser retiradas aos tufos sempre que necessário. Guardam-nas
em ID<?C)Uecas de folhas de guarumá (lschnosiphon aru1ná). As penas longas de arara são acondicionadas em
canudos de taquarussu ( Guadua sperba) que os índios
abrem ao lado, tiram o miolo e fecham - com as
penas - hermeticamente, amarrando com \lm cordão
e colocando algodão nos encontros.
Os artefatos já preparados e as penas mais preciosas são guardadas em caixas (patuás) feitas com tábuas de cedro bem lavradas que também fecham hermeticamente com barbante e vedam com algodão e
cêra de abelhas. Assim QS defendem da umidade e de
certos insetos.

e
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plumária dos índios. Urubus se caracteriza pelo
tamanho reduzido das peças, pela complexidade da
compüsição com penas e pedaços de pele de vários
pássaros, pelo rigor do acabamento e pela delicadeza .
das associações de côres.
Ao contrário de outras tribos, como os Karajá, Borôro, Tapirapé, cujo estilo plumário se define pela imponência cenográfica, para usar a expressão de Raimundo Lopes, obtida através do emprêgo de bases rijas (trançados e varetas) e penas longas, os adornos
dos índios Urubus são sempre pequenos e delicados,
n1as de inexcedível beleza plástica e pictórica. Prefere1n e utilizam com maestria pequenas plumas, s6
aproveitando esporàdicamente as penas longas, mesmo assim adornadas de Ponta a ponta, numa demonstração eloqüente do seu horror ao vazio.
Pelo gôsto do detalhe, a sensibilidade da composição cron1ática e pelo virtuosismo da execução, seu
estilo pode ser comparado à obra de joalheria. Raimundo Lopes exalta essa qualidade da plumária
Kaapor, quando diz : "elles crearam uma arte de jóias
de pennas"; e sua exuberância de colorido, assinalando
que: " .. . esta riqueza de côr não é utilizada a esmo;
. . . jogam com as complementares, as nuances, as
gradações, como verdadeiros pintores". (1934: 158).
O elemento fundamental do estilo plumário
Kaapor é a associação de penas a tecidos e a cordéis,
pois ela é que possibilita a flexibilidade tão característica de seus adornos. Esta é uma peculiaridade da
plumária l'upi, como assinala Cruls: "Parece que ao
grupo T upi coube entre nós o maior esmêro nos trabalhos de arte plumária e, para isso, sem dúvida, há
de ter concorrido o seu· precoce aprimoramento da tecelagem com fio de algodão''. 1952:252).
Distingue-se, ainda, o estilo Urubu mesmo dos
grupos afins da família Tupi, pela utilização da téc·
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Foto 9 - Môça KRapor, em dia de
festsi, ostentando um pente emplumado, colar, brincos e a pintura de rosto.

nica figurativa de 1nosaicos e placas, compostos com
plumas e pedaços de pele coladas a uma base, de modo
a obter estilizações representativas de pássaros. ~stes
efeitos são alcançados através da acentuação dos contrastes cromáticos e do delineamento das formas. Aqui
se apresenta ao plumista o problema específico das
artes gráficas, a necessidade de dividir o campo decorativo para "pintar" desenhos geométricos (nos brincos)
ou "descrever" o motivo (nos tembetás, pingentes e medalhões dos colares). Embora não se possa classificar a
plumária Kaapor como arte representativa, não há como
negar êsse caráter a estas peças.
Suas representações de "flôres" com plumas são
das mais naturalistas. Apesar de tratar-se de um procedimento corrente entre várias tribos, os índios Urubus
lhe emprestaram um rigor de figuração que jamais ha~
via alcançado. Nelas se pode identificar com precisão,
pétalas, estames e até mesmo o cálice.
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Em comparação com outros conjuntos plumários,
os adornos Kaapor são relativamente pobres na variação
das formas que se apresentam altamente padronizadas.
Têm um único tipo de diadema, uma só espécie de
cintos, pulseiras, etc. Apesar da fixidez dos padrões é
difícil encontrar dois espécimes absolutamente idênticos, tanto pela variedade das penas empregadas, quanto por impulso do :'róprio artista em obter efeitos espec1a1s.
A moda não parece ter desempenhado papel impürtante na mudança dos padrões. Entre a coleção de
1930 e a de 1951 há mínimas diferenças a registrar.
Referindo-se à plumáría antiga, os índios dizem que,
outrora, as peças eram maiores e mais ricas em penas,
mas não mencionam adornos que tenham caído em
desuso.

..
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morfologia das penas possibilita dois tratamentos básicos na elaboração dos conjuntos plumários: a)
amarração dos tubos córneos Craques ou canhões) que
sobressaem às barbas das penas; b ) sua colagem a uma
superfície.
Os índios Urubus aproveitam estas duas possibilidades fundamentais, praticando, ainda, e) a colagem
de pedaços de peles com respectiva plumagem uma superfície e, d) intercaladamente de plumas na trama
do tecido.
O primeiro dêstes tratamentos é exercido de duas
maneiras: 1. 0 ) - amarrando os canhões de penas ao

Fig. 13 - Fíeíra de penas montada ao longo de um cordel de
carau,.
Sendo geralmente usadas como
sinônimos, preferimos empreear a
palavra pe,.a para designar as
maiores, como caudais, ramiges e
da cobertura das asas, bem como
as de contômo; reservando o vocábulo phona para as da crista,
do pescoço, dôrso e peitorais. Al·
gumas vl~es se fará necessário
ainda falar de tienugem para designar o frouxel do abdomem das
aves.
( 1)

longo de um cordel que lhes serve de suporte, para obter uma fieira de penas ou plumas ( 1); 2. 0 ) - amarrando os canhões de pequenas plumas em tôrno de um
cordel ou de uma vareta •fina na confecção da emplumação em "roseta" e das "flôres" de plumas.
A colagem de plumas em série sôhre uma superfície, resulta em mosaicos ( 2 ), técnica que os Urubus
elevaram a um alto nível e que só encontra paralelo>
entre indígenas brasileiros, na decoração das varandas
de rêdes e outros artefatos do rio Madeira e rio Negro

(Cruls, 1952:86).
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Raimundo Lopes não diferencia algumas vêzes a
técnica de mosaico da de peles coladas, muito mais
simples que designamos como "técnica de placa", aproveitando, ainda uma vez, a nomenclatura por êle
firmada.
Finalmente, temos a urdidura de plumas no te·
cido, presente nos cintos masculinos que, segundo R.
Lopes "se encontra em outras tribus do nosso sector
continental". e1934: 152).
Detenhamo-nos na análise dêsses procedimentos.
A técnica empregada pelos Kaapor na execução
das fieiras de penas é muito difundida entre índios
brasileiros. Koch-Grünherg a menciona entre os Tau·
lipang do Orinoco ( 1923: 30, pr. 7), sendo ainda conhecida dos sertanejos que prendem dêste modo os
porcos, por um dos pés, daí ser chamada "nó de
porco", designação que adotaremos. ( 3 ) e.sse mesmo
procedi1nento é empregado na amarração das camadas
de feixes de ubim ( Geonotna 11aniculigera) para a co·
bertura das casas Kaapor.
Vimo-la executada por um índio Kuikuro em visita ao Museu do índio e tentaremos descrever as várias operações. T ornou um pequeno arco, como faz
comumente, servindo-se da corda como base para a
fieira. Com um cordel à parte, deu duas laçadas superpostas, deixando sen1pre o segmento livre para dentro;
introduziu o canhão da pena nas laçadas, dobrou-o sôbre si mesmo, fazendo-o trespassar a corda do arco,
puxou, em seguida, as duas pontas do amarrilho para
apertar o nó. Neste tipo de amarração, o nó se desfaz
ao ser destruída a pena. Por isso é chamado também
"nó solúvel" ou "falso nó" em contraposição ao "nó
verdadeiro" 4 ) . .
Nas fieiras de pequenas plumas introduzem-se
tufos nas laçadas que se sobrepõem parcialmente uns
aos outros, da esquerda para a direita, ou em direções
contrárias, a partir do meio, em se tratando de penas maiores. Neste caso, um fio de algodão, correndo

e

Figs. 14 a 16 - Técnica de amarração de penas a um cordel-base
para annar as fieiras.
(2 ) Para a distribuição desta t~c
nica, ver R. Lopes, 1934: 155.

( 3) R. Lopes usa também a denominação francesa dêsse n6: "demi-def de capellage" ( 19 34 : 1 51 ) •
(4) Charles Mead (1907:4) ana·
Jisando algumas técnicas de tra ·
balhos de penas de indios sul·
americanos, defende o ponto de
vista de que a técnica de falsos
nós é comum à plum,ria de tribos modernas e a de n6s verdadeiros, à dos antigos peruanos .
Vai um exagêro nisso, pois mes·
mo nos ornatos Karaj' que o autor descreve como inclusos no pri·
meiro caso, encontramos n6s verdadeiros. (ver Krause, 1942, vol.
87 pg. 185, fig. 16).

de canhão em canhão prende as penas a meia altura,
mantendo-as equidistantes e no mesmo plano. As extremidades do cordel-base são deixadas livres e com o
comprimento necessário para o fim a que se destina a
fieira.
As. penas são previamente preparadas, desbastando-se o canhão do frouxel. Freqüentemente, deplumase as barbas até um têrço do comprimento, do que resulta um canhão mais longo que facilita sua introdução
nas laçadas. Armada a fieira, aparam-se as pontas sobressalentes dos canhões no lado avêsso.
Na plumária Urubu tôdas as fieiras de penas são
executadas segundo esta técnica, utilizando-se para os
amarrilhos e cordéis de sustentação, a fibra de carauá
- Ananas sativutn. Comparecem nos diademas, colares femininos e masculinos, braçadeiras, pulseiras, tornozeleiras, como adôrno das tipóias e das saias das mu1heres.
A técnica de fixação de plumas em tôrno de um
cordel, ou e1nplumação em roseta, lembra, como observa R. Lopes (1934: 152) a das nossas flôres de.papel.
Tufos de plumas, com o lado avêsso para fora, circundam o cordel-base de algodão; um amarilho de carauá,
em espiral, prende a parte não emplumada dos tufos,
ao suporte. Para se obter o efeito de roseta é indispensável que as plumas sejam dispostas com o lado avêsso
para fora, do contrário se embricam e aderem à base,
tomando um feitio roliço, como a cauda dos animais.
Cordéis emplumados em roseta comparecem como
atavio dos pentes e acabamento das pulseiras, tornozeleiras e adornos das saias femininas.
Nos pentes e braçadeiras dos índios Urubus encontramos ainda as flôres com "estames" cuja técnica
foi descrita por Raimundo Lopes segundo observações
de campo, embora referindo-se a flôres pouco comuns
na coleção. Acompanhemos sua execução, segundo o
testemunho dêsse etn6logo: - "Arichan quer mitu
pepó rae - penugem de topete de mutum: para pre-

parar as flôres do pente. Quer linha de croá; iraruira.
Quer iraeti (cêra). Faz questão também das pennas de
arára. Mette o croá entre os artelhos para !ieparar.
Afeiçoa a linha com a palma da mão. Dobra o resto
da linha. Retorce a linha entre os dedos e contra a
perna, formando o cordel para as alças, aos poucos,
com fleugma, paciente. Pede o taquihé para cortar.
Tira uma outra fibra de croá que encera e enrola. Depois enlaça as extremidades d9 fio encerado às do cordel, enrola-as um pedacinho, toma duas penninhas de
arajuba (amarello ouro) e amarra-as com o fio encerado; compara com as de arajuba e diminui correlativamente duas pennas de mutum as quais põe por fora
das de arajuba e amarra juntamente; depois amarra
por fora mais duas penninhas de graúna; os pés das
penninhas são deplumados e enrolados antes um ao
outro; depois mais penninhas de graúna, completando
cada vez menores, o cálice da flor de plumas. A obra
é a cada passo affeiçoada e inspeccionada. Enrola sempre às avessas, sinistorsum. Remata çom uma laçada
mais ou menos como as das "flechas". (1934: 152).
A técnica de mosaico é empregada pelos índios
Urubus na confecção dos adornos auriculares, adornos labiais, pingentes dos colares femininos e masculinos e em algumas testeiras.
O mosaico é executado sôbre un:ia base de pano,
Jiber, fôlha sêca ou mais comumente sôbre penas iniciais longas de arara ou outra ave, colando-se urna-auma ou em tufos, pluminhas mi~úsculas, em camadas
sucessivas. A colagem é feita com latex de massaranduba - Mimusops excelsa, ficando as plumas prêsas
pelos canhões. O latex é incolor, de consistência gomosa e grande durabilidade. Para esta utilização são,
de um modo geral, preferidas as minúsculas pluminhas
dos anambés azul e rôxo.
A técnica de placa consiste na colagem de pedaços de peles a uma base que pode ser uma pena
longa de arara ou outra ave, lâmina de palha, pedaços

Figs. l 7 e 18 - Representação
esquemática das disposições possl"eis das plumas em tôrno de cordéis ou varetas, que dão lugar,
respectivamente, aos fios de emplumacão embricada, de feitio
roliço, e aos fios emplumados em
roseta.

de pano ou borlas de algodão. Freqüentemente fazemse composições com diversas peles e peninhas isoladas
como acabamento das extremidades. Emprega-se na
confecção dos adornos labiais, pingentes dos colares e
dos diademas.
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Ü s Kaapor aplicam quase todos os seus ornamen-

j
/

Figs. J 9 e 20 - Perfil de homem
e de mulher Kaapor engalanados
com seus adereços plumários.

tos de penas à cabeça. Nem mesmo a testa e maçãs
do rosto deixam desnudos. Nos dias de grande gala,
os mais exigentes, apresentam-se ornados como pássaros fantásticos : o diadema aberto na fronte com os
pingentes pendendo sôbre as têmporas combinado com
um arranjo de penas longas alçadas atrás ou com vistosos pentes com fios emplumados em roseta; uma testeira rebrilhando abaixo da franja e adornos plumários colados às maçãs do rosto; brincos pendendo das
orelhas; o vetusto labrete que lhes dá um ar solene;
o colar--apito de que tanto se orgulham com seus feixes
dianteiros de penas longas e seu pingente dorsal; braçadeiras e pulseiras, o cinto de algodão emplumado,
tornozeleiras e, para completar, o corpo todo pintado
ou listrado caprichosamente em vermelho e negro.
As mulheres pouco ficam a dever. Embora não
lhes seja dado usar o vistoso diadema, ostentam a
testeira, os ornatos faciais, os brincos, pentes presos
à franja que deixam cair fios de plumas emoldurando o rosto, às vêzes um outro pente prêso atrás
na cabeleira; o belo colar que tanto realça sôbre o colo
pintado de urucu; as braçadeiras, pulseiras, tornozeleiras e um adôrno de flôres de plumas e contas encimando a saia. Para visualizar a imagem da mãe Kaapor
num dia de festa, temos de figurá-la também com a tipoia ornada de penas em que carrega o filho mais novo,
êste igualmente ornamentado com miniaturas dêstes
mesmos adereços, à exceção dos pentes e diademas.
A enumeração dessa multiplicidade de ornatos
pode sugerir uma figura soberbamente engalanada de,
penas. Entretanto, comparados a outras tribos, os índios U r1,,,bus primam pela sobriedade.

Vejamos, agora, as características mais gerais de
cada um dos adornos que alegram festivamente as cerimônias Kaapor .
Ü diadema, AKANGATAR, ( l ) é a sua obra prima,
tanto pelo virtuosismo exigido na confecção e pela maleabilidade, como pela beleza das combinações de côres.
Flexionado transversalmente, abre-se e fecha como a
asa de um pássaro; longitudinalmente pode-se folhear
as diversas fieiras de penas, como as páginas de um
livro. Como as penas são prêsas pela extremidade inferior a uma base flexível, o diadema não tem forma
definida; fora do corpo apresenta-se aproximadamente
retangular, arredondado na extremidade superior, assumindo um aspecto radial, quando envergado.
E. usado, quase sempre, sôbre uma coroa de palha
trançada que se acenta na cabeça pouco acima das oreJhas, de modo que o diadema se abra horizontalmente
como um pára-sol. ( 2 ) Nesta base trançada são inseridas penas caudais de arara, que, partindo da nuca se
alçam sôbre a cabeça, en1 sentido vertical.
O diadema compõe-se de três elementos distintos: a) uma faixa tecida de algodão, que recebe na
parte central b ) fieiras de penas e, lateralmente, e)
pingentes.
A faixa mede 3 a 4 cm de largura por 70 a 90
de comprimento de ponta a ponta. A parte média de
mais ou menos 30 cm é tecida em tear, prolongando-se
os fios da urdidura para os lados em forma de trança
de três a seis pernas CIO cm) e fios soltos ( outro
\ tanto) que se amarram sôbre o occipital.
Perpendicularmente à faixa são montadas fieiras
de penas e plumas em sentido longitudinal, ficando 'lS
mais altas no centro, diminuindo de tamanho numa
e outra face, de modo a ficarem tôdas visíveis. A peça
apresenta, por conseguinte, três dimensões : comprimento, altura e largurà, esta última, compreendendo a
espessura da faixa .

Uma fotografia de R. Lopes
mostra um índio Urubu com o
diadema na altura do vertex. Verificamos que jamais é assim usado. ( 1934: 142, fig 3 ).
( 1)

A decoração bi-facial, propiciada pela montagem
perpendicular ao suporte constitui uma das mais nobres
características do diadema Urubu, emprestando-lhe um
acabamento exemplar e um caprichoso efeito assimétrico, pela disposição de penas diversas numa e outra
face, com exceção das da orla. A face anterior e posterior do diadema têm padrões distintos mas sempre
uniformes em peças do mesmo tipo.
As carreiras centrais são· as que mais se destacan1
e caracterizam o tipo de diadema, podendo ser de japu
Ostinops decumanus decumanus (Pallas (2) quando
forem constituídas de penas caudais amarelo-ouro daquele pássaro; de papagaio Aniazona aestiva aestiva
(Linn.), quando dominam as suas penas retrizes verdefloresta cambiando para verde-maçã e de arara-canga
Ara macao (Linn.) ou arara verde Ara chloroptera
Gray, integradas por penas da cobertura das asas dessas
duas espécies de arara~ que têm todos os matizes do
espectro. Os dois primeiros estão ilustrados nas pranchas l e X. Os diademas de papagaio não constam
da coleção do Museu do índio, de 1951.
Em alguns diademas de arara, as camadas - cujo
tamanho aumenta gradativamente - se embricarn umas
outras, dando o aspecto de escarnas ou da própria
plumagem dos pássaros. Num dêles, o mais belo de
quantos temos visto (número 24.596 M.N. ), as nuances de côr das várias fieiras de penas combinam de tal
modo que do vermelho passa-se gradativamente ao
amarelo, ao verde e ao azul representados nas camadas
mais altas. Sua contextura é tão perfeita que flexionado dá idéia do frêmito da ave. 1?.sses diademas apresentam maior número de fieiras (cêrca de 14) e uma
seleção mais rigorosa do formato e colorido das penas,
pois as cambiantes de côr são obtidas através do matiz
representado na orla das penas. Sste tipo de diadema
já não aparece na coleção de 1951. É provável que os
índios não o fabriquem mais, pois demanda grande
número de penas e requintes técnicos que talvez já
não estejam em condições de perfazer.

às

(2) A nomenclatura das aves foi
compilada do Catálogo das Aves
1lo Brasil de Olivério Pinto. Para
a terminologia das cbres, basea·
mo-nos no catálogo de Ridgway.

Outra característica dêstes adornos é certa constància na ordem de montagem das fieiras. Os diademas, sem exceção, começam e terminam p<>r uma carreira de plumas do pescoço da p<>mba trocai Coluniba
speciosa Gmélin e da arara-canga, seguindo-se uma
outra do dorso do mutum Crax pinima Pelzeln, que
oferece belo contraste do vermelho contra o negro.

1
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Esta última nunca comparece na face anterior dos
diademas de arara para não quebrar o equilíbrio da
gradação das côres.
As carreiras centrais, em número de duas ou três,
do mesmo tamanho, dão a altura do akangatar ( geralmente 13 cms.) que é mais alto no centro, declinando
para os lados em semi-círculo. Para se obter êsse efeito
são aparadas as penas laterais . O número de camadas de .u1n diadema varia entre 9 e 14.
As fieiras são preparadas cada qual de per si, segundo a técnica já descrita. Nas maiores, o centro é
marcado pür uma pena vista por inteiro, muitas vêzes
de côr contrastante. O trabalho inicia-se a partir desta,
para a direita e para a esquerda, o que imprime grande flexibilidade ao akangatar. Alguns exemplares da
coleção de 1951, denunciam uma tendência a simplifi-

Fig. 22 - Disposição das ficiras
de penas sôbre a faiX'a-base de
algodão, na montagem do diadema
Kaapor.
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(3) R. J..<rpes colheu uma agulha

de. osso entre os indios Urubus
(N. 0 25.574 M. N.). Afirma que
êste traço é de influência andina
ou euro-americana
1934: 151) .

e

Foto 11 - tndios Kaapor paramentados com seus melhores adornos
plumários, durante o cerimonial
de nominação.
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car a confecção da obra: as minúsculas pluminhas da
orla já não são armadas em fieira, mas coladas umaa-uma às da camada seguinte.
O terceiro elemento do diadema são os pingentes
que ladeiam a parte emplumada com fieiras de penas.
Aqui se acentua a simetria, com a disposição do mesn10 número de pingentes num e outro lado da zona
central. Compõem-se de borlas de algodão recobertas
numa das face's com porções de peles com respectivas
plumas, às vêzes providas do maxilar do pássaro. Os
mais elaborados são composições de fragmentos de peles de diferentes pássaros e peninhas soltas, sugerindo.
· formas de aves. A variedade de penas aqui é enorme.
Entre outras, identificamos as seguintes: Cotingidae:
Catinga cotinga, Catinga cayana, Phoenicercus carnifex, Hematoder1is militaris, Xiphoenla punicea e da
espécie X. lamellipennis; Coerebidae: Cyanerpes cyaneus, Dacnis cayana, Dacnis lineata; Rhamphastidae:
Rhamphastus vitellinus, Pteroglossos sp. Psittacidae:
Uruchroma sp.; Thraupidae: Tangara sp.
Na montagem da peça são intercaladas na faixabase, em sentido longitudinal, tantos fios de algodão,
quantas as fieiras de penas que comporão o diadema.
Com uma linha em separado, amarra-se, por meio de
nós ou costura (3) - em espiral ou caseado - os cordéis-base das fieiras a êstes fios intercalados na faixa.
As carreiras da orla são inicialmente atadas juntas e
só depois prêsas à base.

..

A plumária Kaapor apresenta dois tipos de colar,
um de uso exclusivamente masculino que designaremos como colar-apito, outro de uso feminino que
denominaram simplesmente colar TUKANIWAR. f.ste
apresenta certa constância no formato, mas admite
variações nos elementos constituintes, como se pode
ver nas pranchas 11, VIII e XIII.
Consiste de um cordel grosso de carauá que sustenta ao centro um medalhão composto em técnica de
mosaico e que, em uso, deve recair sôbre o colo; a partir
do centro, o cordel recebe duas fieiras de plumas e
numa das terminais, que se deve amarrar ~lo dorso,
um pingente . Nos colares comuns, as fieiras laterais São feitas com plumas alaranjadas do papo de
tucano Rhamphastus vitellinus theresae Reiser, começando às vêzes com plumas azul-comelia de anambé
roxo Cotinga cotinga ( Linn.). Tanto o medalhão como
o pingente dorsal imitam a forma de pássaros em que
a cauda é representada por penas retrizes do saurá
Phoenicercus carnifex ( Linn.) , em sua ordem natural,
as asas, pelas rêmiges de cotingídeo dispostas em sentido diagonal, o corpo, por uma série de plumas em
mosaico de anambé azul Cotinga cayana, (Linn.) e a
cabeça, em alguns casos, pela pele do papo de forma
ovalada do mesmo pássaro. Alguns exemplares da coleção do Museu do lndio exibem as próprias asas de
periquito com a respectiva cobertura, combinadas com
o papo e mandíbula de um anambé e respectiva cauda.
São representações mais realistas, em que se utiliza a
matéria prima com pouca elaboração. A ausência dessas características nos pingentes dorsais dos colares femininos da coleção Raimundo Lopes ( de 1930) pode significar que os artistas Kaapor estão dando mais
realismo à sua representação de pássaros, ou ainda, que
aproveitando os vários elementos em sua feição natural, obtêm esse resultado com menos esfôrço. Considere-se, por outro lado, que uma variante dêste tipo,
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ainda mais naturalista, porém menos feliz, artisticamente, já aparece nos pingentes dos colares-apito,
mesmo da coleção de 1930, compreendendo tôcla a
pele de um pássaro dissecado.
Num outro tipo de medalhão e pingente dorsal,
constante apenas da coleção do Museu Nacional, a
extremidade inferior tem forma arredondada devido ao
emprêgo de plumas alx:lominais de tucano e as camadas em mosaico são distanciadas para tornar visíveis
as côres azul e púrpura da plumagem do anambé.
Alguns colares mais elaborados recebem no medalhão incrustações de peles da cabeça de saí Cyanerpes cyaneus cyaneus ( Linn.), co~o no colar n.0 ••.
24 . 61 O do Museu Nacional. Há também miniaturas
de colares femininos para uso das meninas Kaapor.
A montagem se processa pela adaptaçãQ dos vários
elementos ao cordel-suporte. As fieiras são ajustadas

Foto 12 - Mulher Kaapor com os
adornos plum1hios dos dias festivos : o pente emplumado, o colar,
a testeira, brincos e braçadeiras .

[·1

com um atilho à parte por um caseado espaçado; o fôrro do medalhão e do pingente dorsal é dobrado sôbre o
referido cordel e fixado com cerol. Feito o recamo da
parte superior, procede-se do mesmo modo com as pluminhas da primeira camada ou a extremidade da pele,
se fôr o caso, que é ainda reforçada com costura. Quando -o pingente dorsal é provido do bico do pássaro, fazsc some nte o trespasse do fôrro.
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Foto 13 - Perfil de chefe Kaapor
usando um dladema combinado com
um pente.

i

Usados somente por homens adultos, os colaresapito, AWÁ-TUKANIWAR, têm grande importância nas
nas cerimónias de non1inação e são das peças em que
se observa maior variação de penas . Do mesmo modo
que nos colares femininos, estão nêles associadas as
três técnicas fundamentais da plumária Urubu : o
mosaico, fieiras de penas e placas.
Distinguem-se quatro elementos nos colares-apito:
as fieiras laterais ou fitas emplumadas, o pingente dorsal, o ornato d;anteiro constituído de um apito de cúbito de gavião real e feixes de penas caudais de arara.

O colar reproduzido na prancha III é do tiPo mais
comum. Entretanto, o exame das duas coleções revelou algumas variantes, que cumpre assinalar. As fieiras laterais podem ser idênticas às dos colares femininos, mas com emprêgo de outras penas que as do PªPo
de tucano, peculiares àqueles, ou então, constantes de
uma fieira e uma tira de pano recamada em mosaico
colada àquela, de modo a ficarem visíveis tôdas as camadas. Vamos chamá-la fita emplumada. As vêzes
a superposição das camadas só se dá no início, nêste
caso e1npregam-se pluminhas mais curtas sobrePostas a
mais longas, inserindo-se os canhões de ambas no mesmo nó e reforçando-se tudo com um fôrro de pano .
A prancha IX apresenta uma variante do colar masculino que só comparece na coleção do Museu Nacional. Nêste as fieiras laterais foram substituídas Por
cordéis com emplumação embricada em círculo, assumindo aspecto roliço.
Grande é a variação no tiPo dos pingentes dorsais
alguns apresentam tôda a pele de um pássaro dissecado;
outros são comPosições de penas isoladas e pedaços de
pele assumindo forma ovalada a que faltam asas, mas,
muitas vêzes, com duas caudas autênticas; um terceiro tiPo é semelhante aos medalhões dos colares femininos e, finalmente, o quarto é o representado na prancha III.
Na confecção dêsses pingentes são empregadas penas de anambé roxo (Catinga cotinga) e azul ( Cotinga cayana ), de anacã (Deroptius accipitrinus Linn.)
de duas espécies de saís ( Cyanerpes cyaneus e Dacnis
cayana), da saíra ( Tangara sp. ), além de outras.
Os feixes de penas de arara que ladeiam o apito
são acrescidos em alguns colares de outras penas
de colorido mais sóbrio, como as axilares do pavãozinho do Pará CEurypygia helias helias ( Palias) do ararimbá grande ( Megaceryle torquata torquata, CLinn ) ,
do surucuá ( T rogonurus rufus rufus Gmelin) e de gaviões ( Morphnus sp.).
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Simplificados e bem menores são os colares dos
meninos. O apito é substituído pelos dentes de maracajá (Felis sp.), faltando também os feixes de penas
longas. Essas miniaturas de colares femininos e masculinos, só constam da coleção do Museu ·do índio.
Na montagem da peça, as fieiras laterais ou as
fitas emplumadas são prêsas ao cordel-suporte como
nos colares femininos. Do mesmo modo é atado o
pingente dorsal. O apito é envolvido por um fio de
carauá que após as primeiras voltas enlaça as extremidades do cordel-suporte, desdobrado em algumas pon·
tas, às quais é atado o feixe de penas de arara. ·

As testeiras, AKANC-PUTm, são recamados de plumas ou porções de pele emplumada, sôbre tiras de pano
ou liber que homens e mulheres, principalmente, usam
coladas à testa, abaixo da franja. A colagem ao corpo
se torna possível pelo revestimento da tira com uma
leve camada de leite de massaranduba, que, aquecida,
derrete, aderindo à pele.
As testeiras mais comuns são ilustradas na prancha
VII. Adornos semelhantes, porém mais curtos, para
usar colados às maçãs do rosto ou ao redor do queixo,
são confeccionados com técnica de mosaico, utilizandose as pluminhas do pescoço da guarajuba (Guaruba
guarouha (Gmélin) de tonalidade amarelo-limão, pardo-matizadas da pomba trocai e vermelhas de um pássaro não identificado.

Foto 14 - tndio Kaapor usando
diadcma de japu, combinado com
penas de arara, tembet,, brincos,
colar-apito, braçadeiras e pulseira.s .

,

Foto 15 - Jovem Koopor, em d ia
cerimonial, usando os adornos mas·
culinos mais elaborados.

Üutro ornato padrão dos índios Kaapor é o
labrete, também chamado tembetá ou adômo labial, REMBÉ-PIPÓ. Geralmente a parte superior assemelha-se aos medalhões dos colares femininos.
Contém plumas em mosaico, porções de pele com
respectiva plumagem, pluminhas isoladas no acabamento das extremidades e inúmeros detalhes mínimos mas significativos que desafiam a habilidade de
quem quer que se aventure a descrevê-los.
No tembetá encontramos representada, às vêzes
com estilizações caprichosas, formas de pássaros. O
que reproduzimos na prancha V é o mais representativo. Entretanto, apresentam-se extremamente variados no formato - é o caso dos tembetás em que as
"asas" são dispostas perpendicularmente ao "corpo"
- e no acabamento das extremidades, como no espécime n .0 24.613 do l\1useu Nacional que recebe incrusções das peles flamantes da cabeça do Pipra íris eucepliala T odd

Um tipo mais simples de adôrno labial (Prancha
XI) compreende porções de pele do peito, abdomem e
cauda de anambés e de saís, sôbre penas iniciais ou
triângulos de pano, líber ou outro fôrro.
~stes adereços masculinos não são de uso constante. Nos dias comuns, o orifício labial ostenta uma
pena solitária, tirada, geralmente, da ave que acabaram de apanhar.
O tamanho dos tembetás varia muito, há mais longos de cêrca de 30 cms. de comprimento por 12 de
largura maior. Há tipos intermediários e os bem pequenos ( 6 x 4) constando da pele emplumada da cabeça e bico de um passarinho, usados por meninos.

'
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Foto 16 - Mulher Kiiapor com o
pente emplumado, colar e braçadeiras, os mais típicos adornos fe-.
mininos.

Ü

Foto l 7 - Pente confeccionado com
varetas de madeira rija e adornado
com cordéis emplumados em roseta e com flôres de plumas.
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pente emplumado, Kiwaw-putir, é dos grandes adornos, o mais freqüentemente usado por homens
e mulheres, seja na franja, emoldurando o rosto com
os fios emplumados que caem de suas extremidades,
ou prêso atrás à cabeleira, caindo sôbre os ombros, os
seus pingentes de plumas.
.
São constituídos de um par de varetas plano-côncavas de madeira rija ligadas com cerol em que se
inserem palitos num só lado para pentear. O "hastil"
das "flôres" e pingentes de plumas é introduzido' na
camada de cerol que une as varetas ou num entalhe
feito para êste fim nas extremidades do suporte.
No ornato plumário dos pentes constatam-se nítidas diferenças entre as coleções de 1930 e 1951. Na
primeira delas, pertencente ao Museu Nacional, o
adôrno plumário consta de flôres de coloração variada,
dispostas simetricamente de um e outro lado do pente. Na do Museu do índio, além das flôres assim dispostas, mas de colorido mais uniforme, há pingentes
com emplumação en1 roseta das mesmas plumas que
compõem aquelas, às vêzes intercaladas de miçangas
e acrescidas de pedaços de osso ou cartilagem, delicadamente trabalhados.
As flôres dos pentes foram cuidadosamente estudadas por Raimundo Lopes no citado ensaio. Seu entusiasmo por elas se manifesta na seguinte frase: "não
se conhece técnica mais naturalista no gênero; essas
flôres formam verdadeiros diagramas regulares, entre
os quais (sem rigor de comparação botânica) podemos
reconhecer, tanto quanto permite a estylizaçâo technica, os envol tórios tetrameros, no mesmo 24 .681, dos
que representam vagamente os órgãos de fecundação;
uma flor hermaphrodita (N. 0 24.451), estames (ns.
24.673, 24.448) etc.".
O contraste no colorido, a disposição e forma das
penas permite, realmente, distinguir "estames" e "corola" nas flôres de plumas K.aapor. O "cálice", a nosso
ver, é representado pelo amarrilho terminal em fibra

de carauá encerada. Observações diretas confirmam
que elas são flôres na concepção dos índios. No pente n. 0 24.451-M .N. em que R. Lopes identifica uma
flor hermafrodita, os estames são figurados por um
mosaico bi-facial como o dos brincos, além das plumas
frizadas da crista do mutum que comparecem na maio-ria delas.
As flôres de plumas aparecem também nas braçadeiras, n1wÁ-KUA\VHAR, alternando com sementes negras (awái) ou intercaladas numa· fieira de plumas
( Pr. XII ). Braçadeiras mais simples estão representadas na Prancha VI, IAPU-RUWAI-DIWÁ. As variantes
nêste caso dizem respeito à composição, em que as
plumas vermelhas da primeira camada são substituídas
por azuis, também de arara CAnodorhyncus hyacinthinus ( Latham) ou quando as penas da segunda camada são recortadas em zigue-zague, aparecendo também outras, que não as amarelas caudais de japu. As
penas da segunda camada, pospõem-se à fieira, sendo
an1bas armadas simultâneamente, ou amarradas umaa-uma com um atilho especial, sôbre a fieira já pronta.

S
íngelas fieiras de plumas confeccíonadas com extremo apuro são usadas como pulseiras,
e, às
ARARÁ,

vezes, nos tornozelos. Compõem-se de tufos de plumas peitorais vermelhas ou azuis de araras, das urupígeas, azul-iriante, das mesmas aves ou das plumas amarelo-limão da guarajuba. As mais compridas permitem dar mais de uma volta ao pulso ou tornozelo. A
pulseira representada na prancha VI, primeira, à es·
querda, é das mais elaboradas.
.
Fieiras semelhantes a estas, porém mais longas
(Pr. IV) encimam as saias das mulheres, contornando
a cintura. Não raro, confeccionam com o mesmo fim
cordéis de sementes negras, ornados com flôres de plumas, semelhantes às braçadeiras referidas acima. E.stes
cintos femininos são completados por uma franja de
contas negras e brancas (Coix lacri11ia ) , cultivadas
con1 êste propósito, que acompanha a orla superior da
saia e confere muita graça à toalete cerimonial femi-

.
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Foto 18 - Jovem indla Urubu trajando
uma sala ornada com franjas de
contas e tlelra de plumas.

lllll êl.

1

~.~~\

;1\\I

Ü rnato de que não prescindem, usando-o dia e
noite, é o pequeno brinco, NAMBI-PORÃ, omitomorfo.
Compõe-se de um mosaico bi-facial montado sôbre
duas penas-base, coladas uma à outra e décoradas com
reca1nos de pluminhas que f~rmam desenhos geométricos simples. Da parte média e inferior do brinco
se projetam em diagonal, chumaços de peninhas. Os
exemplares representados ~a vinheta ilustram os feitios mais comuns. O último dêles lembra um adômo
labial em miniatura.
Na confecção dos brincos são empregadas plumas
dos cotingídeos e cerebídeos já referidos e da pomba
trocai. As vêzes as penas-base são deixadas à ~ostra
num pequeno retângulo central.

Foto 19 - O menino Mui com os
adomos de uso diário: o blinco
de pl11ma1 e um~ pena tolit'ria
pr~sa ao furo labial.
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Üs cintos tecidos com intercalamento de plumas
e as tipoias adornadas com penas são as únicas peças
em que a plumária não representa o papel fundamental. São confeccionadas de preferência pelas mulheres. Talvez isto se dê por ser a habilidade da tecelã,
no caso, mais importante que ª· do plumista.
O cinto consiste de uma faixa de algodão tecida
em tear na qual são intercaladas, de espaço a espaço,
entre os fios destorcidos da trama, tufos de plumas de
uma só côr vermelhas do pescoço da arara-canga) ou
de três côres, alternadamente: vermelhas e urupígeas,
azuis de arara e amarelas de guarajuba. As plumas formam, assim, uma urdidura que sobressai ao· tecido, nos
lados. São usados sarnente pelos homens em ocasiões

Foto 20 - Mulher Ktiapor tecendo
um cinto de algodão entremeado
de tufos de plumas, usado pelos
homens por ocasião das cerimônias
triba.is.

e

Foto 21 - Mãe Ktiapor conduzindo
o filho ao cerimonial de nominação.
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especiais. Medem cêrca de um metro de comprimento (69 cms. a parte emplumada) e 4 cms. de largura.
Nos dias festivos as mães K.aapor carregam os
filhos em tipoias enfeitadas de penas. O tecido é idêntico ao das rêdes de dormir dêsses índios ( V. ilustração
em R. Lopes, 1934: 148 fig. 6) . A faixa é inteiriça
da côr natural do algodão; algumas vêzes apresenta
estreitas listas no centro e nos lados, coloridas com
anilina.
Ao longo dos bordos, nas tipoias mais elaboradas,
corre uma fieira de plumas escarlates do peito da arara-canga atada à faixa por meio de uma costura semelhante ao nosso chuleado. A face externa é ornamentada com penas isoladas amarradas uma por uma, ao
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longo das linhas da urdidura. Usa-se nestes casos, de
preferência, penas amarelas de japu, rêmiges negras
de cotingídeos, brancas com manchas negras e carmins de pássaros não identificados.
Tanto na coleção do Museu Nacional como na
do l\1useu do índio encontramos um colar com dois
grandes dentes de onça combinados com pingentes e
outros arranjos plumários. Ambos foram confeccionados
, com restos de penas, certamente inaproveitáveis para
outro fim. Como o segundo dêles foi feito especial1nente para vender ao etnólogo, é presumível que representem as primeiras tentativas de fazer alguma coisa semelhante a seus artefatos, mas adaptado ao que julgam ser o gôsto dos estranhos.
Resta desejar não venham êles próprios a gostar
destas grosseiras imitaç.-ões. conservando os adôrnos originais, tal como vêm sendo feitos secularmente.
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A ARTE E A VIDA
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confecção dos adornos plumários representa
uma das mais gratas ocupações dos índios Urubus. t
realizada por homens e mulheres durante as horas de
lazer, depois de supridos com boas provisões de caça
e de farinha, ou nas vésperas das grandes festividades.
t de ver-se o afã com que trabalham os velhos, nessas ocasiões, para proporcionar a todos, novos e vistosos adornos.
Como a plumária os acompanha desde o nascimento, sua utilização pode ser descrita através do ciclo de vida.
Logo após o nascimento costumam dar à menina uma tanguinha que lhe augura um destino de mulher trabalhadeira e ao menino um parelho de flechas
em miniatura, para que venha a ser bom caçad_or. O
lábio dos meninos é furado três a cinco dias mais tar. de,- quando cai o umbigo. Passados alguns dias fazem
o orifício das <;>relhas em crianças de ambos os sexos.
Desde então uns e outros passam a usar miniaturas de
brincos e os meninos uma peninha no lábio que au1nentam de tamanho no correr dos anos. Os brincos
raramente são dispensados, usam-nos ao dormirem ou
ao se banharem, meses seguidos até se desgastarem;
então os substituem por um novo par.
Quando a criança começa a sentar, realiza-se a
festa de nominação niu-hére - dar nome) através
da qual é apresentada à tribo. Trata-se da mais importante cerimônia l{aapor, aquela que enseja a fabricação
de novos adornos plumários com que todos se para1nentam nos grandes dias. A êstes adornos não cedem
por preço algum antes da festa. Os pais e padrinhos
(pai-rangá) se esmeram no preparo dos diademas de
japu e colares-apito para si próprios e os demais adornos para as mulheres e filhos, no que são ajudados
pelos amigos e parentes 1nais habilidosos como plumistas.

e
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A ocasião preferida para a cerimônia é a época
do amadurecimento do caju, porque permite o preparo da mais apreciada cauinagem. Assim que a bebida fica pronta, inicia-se a festa. Mas só no dia seguin·
te, ao nascer do sol, o paí-rangá (geralmente tio materno da criança) paramentado com os melhores adornos, toma a criança das mãos da mãe, coloca sôbre sua
cabeça o diadema amarelo aberto em círculo como
um sol e põe-se a tocar o apito de osso do seu colar.
Dança assim, por longo tempo, rodeado por todos.
Atordoada pelo apito, a criança chora até que adormece; o padrinho entrega-a, então, à sua mulher (1naírangá ou he-yrangá) que retira o diadema da cabeça
do infante e todos voltam à festa. Cantam e dançam
até se esgotar a provisão de cauim.
O primeiro colar usado por um menino é feito
com seu próprio cordão umbelical cortado em pedacinhos e costurado em minúsculos saquinhos de pano .
Quando recebe o nome o pai lhe prepara uma miniatura do colar-apito em que êste é substituído por dentinhos de maracajá (Felis sp. )
A menina usa também um colar feito do próprio
cordão umbelical e só o substitui quando da cerimónia
de nominação por uma miniatura do colar feminino .
Além dêstes, as crianças usam inúmeros outros colares
não plumários; uns como simples adôrno, outros como
amuletos protetores, outros ainda, como oferendas de
bom augúrio. 1:. o caso daqueles que o pai prepara
para o filho homem com crân os de pássaros ou ossos
de caças maiores que farão da criança de agora, um
futuro caçador feliz.
Freqüentemente se aproveita a festa de nominação para, simultâneamente, apor aos jovens púberes
o arranjo de decôro que marca a sua passagem para
a categoria de adultos.
A iniciação das meninas merece maior atenção:
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Fotos 22 e 23 - E,mbora as mulheres se dediquem por vêzes à
confecção de certos adornos plumários, esta é uma atribuição mas- _
culina, porque cabe aos homens
fazer a maior parte dos adornos
e sômente entre êles se encontram
plumistas reconhecidos e reverenciados pelo seu virtuosismo.

além da reclusão e da dieta, ela sofre uma ordália :
é mordida por certas formigas e escarificada no tronco
e nos membros. Quando em reclusão prepara cordéis de carauá para colares, que deverão ser distribuídos a todos os membros da aldeia, reservando-se um
dêles para prender o colar de plumas de tucano com
que abandonará a reclusão.
Os casamentos, ocasionalmente, dão motivo a festas. A noiva adornada com tôda a riqueza plumária
da família é levada ao rapaz que a aguarda igualmente paramentado. Sentados numa rêde ouvem
dos pais incitações, à mulher para que seja trabalhadeira e fiel, ao homem para que se faça um bom
caçador e a ambos para que tenham muitos filhos.
Nem sempre as cerimónias são performadas com
tanta pompa. Na realidade isto só ocorre quando o
grupo atravessa uma situação de fartura e euforia e
quando as pessoas envolvidas gozam de grande pres·
, .
t1g10.
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Os Kaapor são enterrados em velhas capoeiras,
com exceção das crianças, sepultadas nas casas. Os
nossos informantes não foram unânimes quanto ao
fim dado aos bens do morto. Alguns afirmaram que
o homem é enterrado apenas com o arranjo de decôro e a mulher com a tanga usual, ambos sem qualquer adômo. Realmente no patuá de um índio viúvo
foram encontrados os colares e braçadeiras de suas
espôsas mortas. O mesmo informante acrescentou que
quando alguém sente que vai morrer chama os parentes e distribui todos os seus pertences. Se não o
faz os próprios parentes se presenteiam. A distribuição
dos bens de um índio vitimado pela epidemia de sarampo que assolou as aldeias Urubus em 1949, se fêz
logo após sua morte, cabendo a melhor parte a um
seu primo, capitão de aldeia, que ficou com um dos
filhos do morto para criar.
Contradizendo estas informações foram colhidas
outras, segundo as quais, os mortos levam todos os
seus adornos: junto enterra-se o patuá, as armas e o
ignígero. Uma criança vitimada pela mesma epidemia,
foi enterrada com uma testeira e adornos faciais. Deduz-se daí que um e outro procedimento é acatado.

Na

sociedade Kaapor a plumária não é um privilégio. Todos participam do prazer de adornar-se festivamente e do gôsto de exercitarem-se na criação de
suas próprias obras . Contudo, não deixa de existir uma
certa vinculação entre a posição social e a arte plumária. O s caciques - chefes de famílias extensas - e os
tuxáuas - líderes de vários grupos locais - são os
donos dos mais ricos patuás e os mais consagrados
artistas .
O cacicato é conferido por um capitão ao noviço
durante uma cerimónia realizada com êste propósito
ou aproveitand~se uma festa de nominação. E. a mesma
..
,
,
. .
para caciques ou tuxauas, so que os pnme1ros sao
"coroados" com casquetes de pano vermelho, símbolo
do cacicato e os tuxáuas, com capacetes de pele de
maracajá ( Felis wiedi ) .

-
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Foto 24 - Momento do cerimonial
de nominação em que o tio-materno, investido da atribuição M
dar nome ao sobrinho, é ritualmente pintado pela innã.

Segundo o lingüista Max Boudin, o que explica
a rapidez com que os Kaapor adotaram a palavra p<>rtuguêsa capitão e o uso exclusivo dêste têrmo para
designar seus caciques é. um simples equívoco. Para
seus ouvidos afinados, os Kaa-por não dizem capitão,
mas aka-pitã, ou seja, akang-pitang, cabeça encarnada.
Esta semelhança entre a palavra p<>rtuguêsa e a expressão T upi teria permitido sua pronta adoção e determinado a paixão dos Kaapor pelos pedaços de pano
vermelho de que fazem seus símbolos de mando.
Ao que tudo indica, os tuxáuas usavam, desde
sempre, o capacete de pele de maraca já como insígnia
de chefia, com grande pesar nosso, que preferíamos
imaginá-los ostentando o magnífico diadema ou um
simbólico cetro de penas, como ocorria entre seus vizinhos Tenibé, entre os Munduruku e os Tupina1nbá,
além de outros grupos desta famosa grei de plumistas.

•

.A plumária é, entre a maioria dos nossos indígenas uma arte masculina, embora algumas peças se.
jam feitas por mulheres e outras para seu uso exclusivo, como ocorre entre os Kaapor. Estando diretamente ligada à caça para o provimento de penas, não é
de admirar, sejam os homens seus principais cultores.
Por outro lado, o fato de terem como atribuição uma
tarefa mais intermitente, embora mais cansativa, dá aos
homens oportunidade de mais horas de lazer. Isto é
ainda mais verdadeiro para caciques e tuxáuas. A êste
propósito, são elucidativas as observações registradas
nos nossos diários de campa : - "Aprendi ontem que os
tuxáuas não fazem roça e raramente caçam, recebendo
dos outros a farinha já preparada e boas postas de
tôda carne que conseguem, além de parte dos produtos
das roças e das indústrias domésticas. Observei que
Diwá (um tuxáua ) não trabalhava ao apertar-lhe
a mão; dificilmente me ocorreria perguntar se alguém
num grup<> tão pequeno e laborioso vive sem trabalhar. Explicaram que ê]e sõmente fala, sõmente manda.

72

Foto 25 - O cerimonial de nominação culmina quando a criança,
tendo sôbre a cabeça um diadema
de penas amarelas de japu, aquieta nos braços do padrinho, ouvindo o assobio do pife tocado
suavemente.

Foto 26 - Mães conduzindo os filhos à nominação, aguardam o
momento do cerimonial.
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Em compensação, às mãos fidalgas de Diwá se devem
os mais belos adornos de penas que vi na aldeia e
alguns dos mais delicados e de melhor gôsto de quantos
apreciei até agora. Fizemos Diwá abrir seu patuá, o
que por certo não lhe agradou, imaginando que desejaríamos levar seus tesouros, no que aliás andou acertado. Foi uma surprêsa: de peça a peça ia aumentando
nosso entusiasmo, cada novo adôrno que êle tirava de
sob os montões de penas longas para guias de flecha,
de muquecas de plumas de peito de tucano e outros
pássaros, nos parecia melhor que todos os anteriores".

Como se vê, aqui, também, o lazer é o pai da arte.
Mas não são os tuxáuas os únicos plumistas especializados entre os Kaapor. Certas circunstâncias ensejam a formação de artífices que se especializam e se
mantêm quase unicamente dessa atividade. i:. o caso
de um velho muito habilidoso na fabricação dos enfeites de penas que, atacado por uma onça perdeu metade da mão esquerda. Não podia mais trabalhar na
roça, nem caçar, mas ficara com o polegar e o indicador que ainda se prestavam bem para fazer adornos.
Desde então não fez outro trabalho. Quem quisesse
um bonito diadema ou outro adórno bem feito, levava-lhe as penas e o velho preparava. Certamente lhe
davam em troca aquilo de que necessitava.
Em nenhuma outra indústria Kaapor é tão manifesta como na plumária a intenção de um tratamento artístico. Sua tralha doméstica é relativamente
pobre, havendo algum realce no equipamento dedicado
ü caça. A cerâmica, os trançados e os tecidos, apesar
de eficazes para os usos a que se destinam não ultrapassam os limites da serventia. A fabricação das grandes peças de barro - tachos para torrar farinha e
potes para cauim - é cercada de tamanhos cuidados e
práticas rituais para que não rachem durante o cozi1nento, que indicam não terem sido superadas ainda
as deficiencias técnicas para permitir a etapa seguinte,
de criação artística. O mesmo ocorre com os tecidos,
tanto assim é que, para embelezá-los, apõem-lhes o
adôrno plumário, como ocorre com as tipóias e saias
femininas.
f: legítimo supor, por outro lado, que o vigoroso
desenvolvimento da arte plumária tenha absorvido e
canalizado o sentimento estético dos índios Urub11s
para êste setor que, alicerçado numa tradição milenar,
se estende a todos os grupos Tupi.

75

M

aíra é o herói mítico a quem os Kaapor atribuem a criação do mundo e de todos os povos. Através de sua ação lendária são explicadas a origem e a
natureza das coisas, desde as instituições sociais até
os bens de cultura.
A plumária como a mais alta criação artística e o
principal objeto de orgulho tribal não podia deixar de
imprimir-se em sua mitologia e de marcar a figura
do herói.
Efetivamente, as lendas o descrevem como um
Kaapor, moreno, com o corpo pintado de vermelho e
negro, usando o arranjo tribal de decôro e, sobretudo,
o diadema amarelo de penas de japu. Um texto fala
dêle quando andava entre os homens, caçando pássaros paTa fazer_diademas.
O mais eloqüente documento do orgulho Kaapor
por seus adornos plumários, encontra-se, porém, numa
redefinição de sua gênese que foram compelidos a fazer depois do contáto com a civilização. Nesta lenda a
plumária aparece como o mais comovente esfôrço dêsses
índios para reabilitar o seu herói e ressalvar o próprio
orgulho tribal, depois de constatarem que os brancos
foram melhor aquinhoados pelo criador que êles próprios, exceto quanto à plumária.
- "Maíra não quis ensinar aos Kaapor como se
faz terçados, facas, machados, disse que os Karaiwa
(brancos) deviam fazer iss~ e dar aos Kaapür.
- "Maíra não ensinou aos Kaapor como fazer pa-

nos finos, disse que deviam andar como êle, nus, sempre com o arranjo de decôro e o corpo pintado de prêto
e vermelho.
- "J\,faíra ensinou aos Kaapor como fazer os diadenias de penas amarelas.
Aqui, como sempre, o herói, a quase divindade, é
uma idealização de si próprios. Pintam-no com suas
tintas, paramentam-no com seus adornos porque êstes
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refletem o padrão ideal da figura humana que podem
conceber e se esforçam por alcançar. Quando, recentemente, um índio Urubu desenganado da nova vida que
se oferece à tribo como povo dominado, decidiu empreender a aventura mais temerária - ir vivo ao encontro de Maíra
- "fêz pintar seu corpo com as tintas. vermelha e
preta de urucu e jenipapo, paramentou-se com os adornos plumários... com tôda essa paramentália estava
certo de que seria reconhecido por Maíra como Kaapor" . CD. Ribeiro,1955).
Além de constituir elemento básico da imagem
idealizada de si próprios, a plumária chega a ser em
certos mitos, o atributo humano essencial. Numa lenda
em que verberam o incesto, imputando-o a um grupo
imaginário, assim descrevem os personagens :
"... Kundawaru é gente como nós mesmo e tem enfeites ~ péna que são uma beleza. ~les não casam coni
os irmãos, só uni Kundawaru é que casou.

Fotos 2? e 28 - Crianças Kaapo1'
usando os aclomos mais comuns ;
o menino traz uma simples pena
no furo labial, a menina usa brincos de plumas e, como colar, um
fio de contas de louça.
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Dessa união nasce um filho. A história prossegue:

"... Aí veiu o avô ver seu neto. Era um Kundawaru
velho e tinha· enfeites belíssi1nos, os brincos eram enornies, o colar-apito era grosso de penas, o tembetá tatnbéni muito bonito''.
"... Então chegou a mãe para ver o neto. Ela ta1nbé1n ia carregada, levava brinco, tembetá muitos enfeites, todos de owi-mêen ( COtinga cayana) para o
neto dela" .
. . . . "... Quando chegou o quarto estava vazio, ela não
viu ninguém lá. O velho os tinha levado para ver o
pau d'arco''.
O castigo recai sôbre a mulher incestuosa :
"... Aquela niulher Kundawaru fica lá nos galhos
do paii d' arco só juntando pele de owi-mêen; que11i
teni muito dêste passarinho é ela, tem muitos patuás
cheios de peles lá em cima do pau d'arco".
O mito Tapii-ra1núi ( avó das antas) conta como
uma anta, travestida em gente atrai duas môças à sua
morada para torná-las suas espôsas. Aqui, também,
para realçar a natureza humana da anta, a retratam
ornada de penas :
•

"... Era um honieni 1nes11io, beni enfeitado, tinha
te1nbetá de penas de arara coni cabeça de say-timã-pirang (Cyanerpes cyaneus) na ponta, brincos de owimêen e colar de osso de uirá-hú (gavião real).
Nas lendas sôbre animais, os pássaros são descritos quase sempre como personagens simpáticos que salvam mulheres e crianças Kaapor de bichos bravos e
outros perigos. Uma dessas histórias narra as aventuras de um menino que foi parar do "outro lado do avô
das águas". Depois de muitas peripécias é salvo por um
socó. A lenda termina : "por isto nós não 1nata1nos os
,

,,

socos .
A única excessão é a hostilidade ao saracura expressa através de uma alegoria que envolve Maíra como
artífice dos diademas de penas:

"... Maíra estava fazendo u1n diadema de penas.
Veio saracura e pediu uni, 11zas disse que não queria

78

•

de penas e sini de carvão. Maíra fêz como saracura
pediu e deu a êle. Saracura saiu alegre com o seu
cocar de carvão. Pôs na cabeça e foi para o mato correndo. O vento começou a soprar e o carvão que ainda
estava em brasas acendeu mais, esquentando a cabeça
do saracura; quanto 1nais êle corria, mais o vento soprava ...".
Uma outra lenda exprime o perigo que correm
ao caçar aves para a confecção dos adornos plumários.

"... Um homem foi caçar passarinhos para tirar as
penas. Chegou no mirá-tawá (pau amarelo), cortou
uns paus e uns cipós, fêz um mutá e subiu. Apareceu
araçari e êle matou, caiu lá no chão. Depois começou ·
a chover bastante; quando a ,chuva passou, o homem
desceu. Em baixo uma onça estava esperando ...".
A reminiscência de uma antiga pajelança só conservada pela tradição oral, assumiu cunho legendário.
Através de uma dessas narrativas ficamos sabendo que
os antigos pajés facilitavam a coleta de penas com seus
poderes sobrenaturais, usavam ornamentos plumários e
a êles, talvez, coubessem privativamente certos adornos.

"... Antigamente a gente tinha muitos adorno$ de
penas, era1n grandes e grossos, muito 1nais bonitos que
os de agora. Mas naquele tempo não se precisava de
tanto trabalho para conseguir as penas: O pajé cantava
e elas vinham voando; vinham penas de tucano, de.mutum, de arara, de japu para fazer os colares das mulheres e aquêles diademas grossos".
"... Depois o pajé foi para a morada de Maíra e
levou todos aquêles adornos. Lá até os meninos Um
diademas, mas são moles os diademas dêles. Veja meu
pai (refere-se ao capitão da aldeia) êle sabe fazê-los tão
bonitos, mas não há pajé bom para usá-los".
A perda da pajelança determinou, certamente, o
desaparecimento de artefatos ligados ao ritual, como
maracás e outros. Os únicos encontrados nas aldeias
Urubus - um dêles adornado de penas - pertenciam
a pajés Te1nbé que procuram reviver a antiga pajelança.
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O mesmo deve ter ocorrido com os objetos usados
nos ritos antropofágicos. A tradição oral Kaapor ~ecorda
nitidamente os tacapes, tamarã, ornados de penas com
que davam morte aos prisioneiros.
A mitologia revela ainda que os entes sobrenatu·
rais que transmitiam poderes de cura e previsão aos paJes, eram, em muitos casos, aves.
"... O pa;é estava tirando mel na mata quando o
fogo o alcançou novamente; êle subiu para a céu e -de
lá pescou a abelha do pa;é, a arara, o japu, a tesoura,
que são bichos do pa;é... "
. A maioria dos cantos tem também nomes de pássaros: socó, socó-fêmea, paturi, cigana, carará macho
e carará fêmea. A letra de um dêstes cantos enaltece as
qualidades de apanhador de peixe e a beleza da plumagem do socó :
•

I

•

"Sou o socó, meu arpão é grande e forte.
Tenho um arpão bom para procurar peixe.
Minha cabeça é vermelha
e o meu pescoço pintado de penas brancas.
Socó bonito.
Estou num galho alto,· na beira d'água,
pronto para pescar.
Minhas asas são fortes e boas para voar.
Como a cauda do Jabacamim,
as guias de minhas asas são bem cinzentas
e as plu1nas de citna são pintadinhas, avermelhadas.
Minhas canelas parecem taboquinhas
e minhas garras são como agulhas.

•
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Foto 29 - Durante o cerimonial
de nominação tem lugar, ao anoi·
tecer, um desfile em que as pes·
soas relacionadas c-0m a criança
ostentam seus adereços plumários.
Já vai se tomando freqüente, nes·
tas ocasiões, o uso de calças e
outras peças do nosso ' 'estuário que,
um dia, suplantarão aos adornos
tradicionais da tribo.

A inda hoje, a plumária é para os índios Urubus
a sua maior riqueza e um alto fator de 'orgulho tribal.
Entretanto, a intensificação dos contátos diretos com a
população sertaneja que os cerca, fará recair sôbre ela
uma condenação fatal.
A experiência nos ensina que os adornos de penas,
tanto quanto a pintura de corpo e a tatuagem desaparecem inexoràvelmente ao impacto de nossa sociedade.
No esfôrço para diminuir a distância que os separa da sociedade dominante e para nela integrar-se, os
índios aprendem a ver a si ~smos com os olhos do
sertanejo. Então, tudo que antes era motivo de orgulho
tribal, ou era simbólico de sua singularidade de povo,
passa a funcionar como estigma, dentro de uma condição tribal agora ~ornada infamante ou indesejável .
A plumária como a própria visualização da individualidade tribal, como instrumento de auto-afirmação
fundamentado na mitologia e assentado nas disposições

•

•
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emocionais mais profundas, é atingida em cheio.
Neste processo, aquela imagem soberba da nudez
emplumada, vai dando lugar a uma nova idealização
da figura humana, disfarçada sob uma envoltura de
panos que simbolizam o povo todo poderoso, detentor
de instrumentos super-cortantes, das armas tonitroantes, de aviões. Ora, os adornos plumários, como a pintura de corpo e a tatuagem só alcançam verdadeiro realce quando aplicados ao corpo nu. A adoção de vestimentas, roubando-lhes o efeito e a imponência, pràticamente os condena ao desaparecimento.
Quando a estas compulsões se somam as impostas
pelas condições de penúria e de desorganização socia)
a que as tribos são levadas por efeito do convívio pacífico com a civilização e agravadas, ainda, pela redução do território de caçadas, pela destruição das matas
e, conseqüentemente, dos pássaros, a preservação de
uma atividade suntuária como a arte plúmária, se torna
quase impossível.
N enhuma tribo até agora resistiu completamente
a esta subversão a um tempo sutil e drástica. Várias
delas que mantêm até nossos dias outros itens da cultura original, perderam prematuramente êste patrimônio
artístico que, em alguns casos, era o mais vivo e atuantes. Disto dão exemplo os índios Guajajara, Apiaká e
Munduruku, cuja plumária rivalizava com a dos
Kaapor e da qual os últimos perderam até a memória .
A arte plumária é, pois, duplamente perecível,
tanto pela impossibilidade de conservá-la depois de
afetado o contexto cultural em que foi desenvolvida,
quanto pela fragilidade do material de que é feita que
não permite perpetuá-la nem mesmo na forma de um
patrimônio arqueológico.
Uma arte só pode florescer enquanto prevalecem
condições econômicas, sociais e psicológicas propícias .
Estas não são, obviamente, as condições que nossa civilização tem levado aos grupos indígenas.
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ARTE PLUMÁRIA DOS ÍNDIOS KAAPOR
•
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Prancha n. 0 1

•

Akangatar

AKANGATAR - Diadema de penas caudais de japu. J:. o adereço mais belo e mais elaborado dos Kaapor, aquêle a que emprestam maior impürtância mítico-religiosa. Constitui mesmo um símbolo tribal püis lhes foi dado por Maíra, o criador, e representa
um papel de destaque em tôda a vida cerimonial.
É usado exclusivamente pelos homens, aberto sôbre a fronte

como um pára-sol. Algumas vêzes atam-no diretamente à cabeça
combinando com um pente prêso à cabeleira. O uso mais recomendado, porém, é sôbre uma corôa de talas trançadas provida
de penas retrizes de arara vermelha ( Ara macao (Linn.) que se
alçam acima da nuca. Esta disposição mais suntuosa parece obri·
gatória no caso de uso cerimonial.

J:. composto sôbre uma faixa tecida de algodão que se prolonga em trança e fios soltos ( 95 cms. compr. total) para o amarramento. A emplumação fixada perpendicularmente à faixa, confere ao adereço uma admirável flexibilidade e permite sobrepür
as camadas de penas quase com a mesma naturalidade com que
se assentam nos propnos passaros.
'

•

I

Seis pingentes presos à porção trançada da faixa ladeiam a
emplumação central, de modo a caírem sôbre as têmporas, quando
em uso. São constituídos de pedaços da pele com plumas azulde-bremen de anambé azul (Cotinga cayana (Linn.) .
As fieiras de penas são dispostas em ordem crescente da
margem para o centro da faixa formando as duas faces do diadema. Visto de frente, apresenta na primeira fieira : plumas
pardo-matizàdas, com brilho de bronze da pomba trocai ( Columba speciosa Gmelin); 2.ª : plumas escarlates do pescoço da araracanga ( Ara tnacao ( Linn ) ; 3.ª : plumas negras com reflexos metálicos verdes do dorso do mutum ( Crax pinima Pelzeln); 4.ª e
s.a : penas caudais amarelo-ouro de japu (Ostinops decumanus
Palias). No reverso, conta além das três camadas da orla, uma
fieira de penas axilares vermelho-escarlate de arara-canga.
A prancha o apresenta nesta face.
Coleção D a r e y R i b e i r o
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Prancha n. II
0

Tukaniwar

TUKANIWAR - C.Olar de uso feminino que constitui a maior
criação do virtuosismo dos plumistas Kaapor. Dêle se pode dizer,
sem exageros, que é uma verdadeira jóia de penas.
Co1npõe-se de um cordel de carauá muito bem torcido, de
75 cms. de comprimento, que sustenta ao centro um medalhão,
recebe lateralmente duas fieiras de plumas e na extremidade que
penderá sôbre o dôrso, uma placa ou pingente . As pontas do
cordel de sustentação são deixadas livres para amarrar à nuca .
As fieiras laterais são constituídas de plumas alaranjadas,
sedosas e brilhantes do papo de tucano ( Rhamphastos vitellinus
therezae Reiser) . O medalhão é integrado por penas caudais vermelho-escarlate de ponta vermelho-marroquino de saurá ( Phoenicercus carnifex, ( Linn.) emolduradas por uma série de pluminhas
azul-de-bremen de anambé azul (Cotinga cayana ( Linn.) . A guisa
de asas comparecem penas rêmiges negras parcialmente revestidas
de plumas dêsse anambé, em camadas diagonais que se prolongam
horizontalmente, formando um mosaico sôbre a base. Na última
camada, vê-se a porção superior, purpurina, destas plumas, que
nas demais fica encoberta.
O pingente dorsal é composto com a pele emplumada e
maxilar superior do mesmo anambé, suas penas rêmiges negras
e um penacho de plumas abdominais, vermelho-espectro, de tucano, representàndo, respectivamente, a cabeça, corpo e cauda de
, . .
. ,.
uma orn1s 1maginana.
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Prancha "·' 111

Awa~Tukaniwar

AWA-l'UKANIWAR ·- Colar-apito de uso exclusivo dos homens
adultos. f. um dos principais elementos do cerimonial de nominação, quando deve ser usado e tocado p<>r aquêle que dará nome
a' cnança.
Compõe-se de duas fitas emplumadas ajustadas a cordéis de
suste ntação; ao meio, um apito feito de cúbito de gavião real,
ladeado por dois feixes de penas longas de arara vermelha. As
extre midades superiores dos cordéis de sustentação são deixadas
livres p ara o amarramento do colar à nuca; de uma delas pende
um pingente.

As fitas laterais são compostas de três ca madas de plumas
azul ·d e-bremen de anambé azul (Cotinga cayana ( Linn. ); a
superior armada em técnica de fieira e as demais coladas em
mosaico sôbre um fôrro de pano que sustenta também as plumas
da primeira ca mada .
Quando em uso as fitas envolvem o p escoço; sobre o peito
descança o apito e os dois feixes de re trizes vermelho-escarlate de
arara-canga ( Ara macao ( Linn.) que se sobrepõem três a tres,
recebendo cada uma delas, na extremidade, a incrustação da pele
da cabeça de saí (Cyanerpes cyaneus cyaneus ( Linn ). As retrizes
de arara são encimadas por uma composição de penas caudais
negras com manchas brancas da ararimba grande ( Megaceryle
torquata torquata ( Linn.) e da pele e mplumada de anambé azul
com a respectiva mandíbula .

o

apito é provido de furo central, parcialmente obstruído
com cerol; as apófises também são perfuradas para permitir a
expulsão do ar, quando soprado.

O pingente dorsal representa um pássaro, cuja cauda é figurada p<>r duas caudas autenticas, negras, de saí, o corpo, por fragmentos da pele azul-genciana dêsse cerebídeo e as asas, pelas asas
do mesmo pássaro - negras entremeadas de amarelo-limão - acrescidas da s rê miges de um cotingídeo para aumentar-lhes a envergadura . Comprimento total 72 cn1s.
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Prancha n. 0 1V

Arará

•

ARARÁ - As pulseiras e os adôrnos plumários das sáias femininas
são os mais singelos ornatos dos índios Urubus, embora exijam
de seus plumistas o maior domínio da técnica de fieiras de plumas,
pela delicadeza e pelas dimensões diminutas do material de que
são feiias . As pulseiras são usadas pür todos~ diàriamente e duram
muitos meses, graças ao apuro da confecção.
A prancha apresenta, à esquerda, uma pulseira de tufos de
plumas vennelho-escarlate do peito da árara-canga ( Ara macao
Linn. ) com entremeio de plumas negras estriadas de branco do
dorso do mutum fêmea (Crax fasciolatn ( Spix). O cordel-supürte
de fibra de carauá, maior que o necessário ao amarramento (56
cms.), foi emplumado em roseta, a certos intervalos, com plumas
cor de laranja do. papo de tucano ( Rha'niphastos vitellinus therezae Rei ser).
A fieira de plumas n1ais longa ( 113 cms.) é usada à moda
de cinto, presa ao bordo superior da saia ou com'o orla nas tipüias.
Tem um valor excepcional aos olhos dos Kaapor pela delicadeza
dos matizes azuis iridiscentes de suas plumas tiradas da região
urupígea das araras CA. 1nacao e .A. chloroptera) como por exigir
a deplumação de várias delas a fim de juntar material suficiente
para a confecção do adereço. O entremeio de plumas vermelhobrasil é do pescoço da arara verde e as borlas terminais de plumas
escarlates e urupigeas azuis de arara-canga e amarelo-pálido de
tucano (R hn11iphastos sp ).
A prancha apresenta, ainda, uma fieira de plumas amarelolimão do pescoço da guarajuba ( Guar1.iba guarouba ( Gmelin)
- 48 cms. de comprimento - que é provàvelmente a ave mais
apreciada pelos índios Kaapor. U sam-na, homens e mulheres, atada
ao lado das braçadeiras, pulseiras e tornozeleiras para contrastar
com sua tonalidade clara, as côres vivas daqueles adôrnos.
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Prancha ·n. V
0

Rembé - Pipó

•

REMBf:-PIPô - Grande labrete em técnica de mosaico, complemen to quase obrigatório da paramentália masculina nos cerimon1a1s .
É montado sôbre urpa base de penas só visíveis no lado avêsso,

exceto a retriz vermelho-escarlate de ar,ara-canga ( Ara 'tnacao
( Linn. ) que forma o terminal da peça e ostenta na ponta a pele
com plumagem azul de dois tons e negro-veludo da cabeça de saí
( Cyanerpes cyaneus cyaneus ( Linn.). A parte córnea de uma
das penas-base é afilada para introdução no orifício labial.
Sôbre êste suporte é composto um mosaico com plumas azulde-bremen de anambé azul ( Cotinga cayaná ( Linn. ) dispostas
em faixas sucessivas de modo. a cobrir, cada uma delas, a parte
colada da anterior, exceto a primeira camada que deixa ver sua
base escura junto ao raque de sustentação. O mosaico se prolonga,
em parte, sôbre as penas rêmiges :negras de cotingídeo, dispostas
em diagonal, que conformam asas e sôbre as caudais da viuvinha
(Colonia colonus colon1ts (Viellot) que ampliam later~lmente a
peça . No mosaico foram intercalados dois retângulos de plumas
cotinga-purpura do citado anambé e junto ao ápice aparecem
plumas carmins, arqueadas, de pássaro não identificado.
A composição recorda uma forma de ave muito estilizada em
que se pode identificar o bico, o corpo, as · asas e a cauda. Comprimento: 24 cms ..
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Prancha n. 0

Vl

lapu · Ruwai -Diwá_ Nambi-Porã

/ta~

DIWÃ--KUAWHAR - Braçadeiras de plumas que ostentam um
dos réquintes da plumária Kaapor: as "flôres" que nelas e nos
pentes alcançam a representação mais realista entre todos os adôrnos
plumários dos índios do Brasil. Utilizando contrastes de colorido
e arranjos de forma, o plumista Kaapor consegue figurar desde o
cálice e a corola, até os estames das flôres.
A prancha apresenta duas variantes . A primeira ( 33 cms. de
compr.) consiste de um fio de sementes negras Cawai) e brancas
( Coix lacrima ) entre as quais foram armadas "flôres" compostas
de plumas côr de laranja do papo de tucano ( Rhamphastos vitellinus therezae Reiser), representando a "corola" e negras frizadas
.do topete do mutum fên1ea (Crax fasciolata Spix), figurando
"estames".
A outra braçadeira ( 42 cms. de compr·) é montada sôbre
uma fieira de plumas vermelho-escarlate do peito da arara-canga,
(Ara macao (Linn.), ein que foram intercaladas a espaços regulares, "flôres", contendo "corolas" de plumas alaranjadas do papo
de tucano e "estames" de fios destacados das barbas de penas
retrizes de arara vermelha e plumas urupígeas azuis da mesma ave.
~umas
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Akang - Putir.

AKANG-PUTIR -

Ornatos plumários usados principalmente
pelas mulheres, colocados à testa, abaixo da franja. São constituídos de porções de pele com res~ctivas plumas montadas sôbre
uma base de liber ou pano, em técnica de placa. Cada um dêles
compõe-se de vinte ou mais peles de cabeça de minúsculos pássaros.
A testeira representada na parte superior da prancha ( 30
cms. de compr.) consta das peles dos papos com as plumas de
côr azul-genciana e com as respectivas mandíbulas de 23 saís
(Cyanerpes cyaneus cyaneus (L_inn.), colocadas em série a uma
tira de pano com leite de massaranduba. Na face interna, essa
tira é revestida com uma leve camada do mesmo latex que, quando
aquecida, derrete, aderindo a pele .
•

A testeira seguinte (23 cms. de compr.) compõe-se de peles
emplumadas da cabeça do mesmo pássaro, de dois tons de azul
( genciano e luminoso) e negro veludo, sobrepostas duas a duas
para ampliar a orla negra. A esta se segue uma franja de plumas
vermelho-escarlate de arara-canga (Ara-macao, (Linn.) que oferece acentuado contraste com a penugem negra, ·repousando tudo
sôbre uma tira de liber.
Onze peles da cabeça do referido saí e um penach~ de lecre
( Onychorhynchus coronatus coronatus ( Müller) situado ao centro
da borda inferior, compõem a testeira seguinte (22 cms. de compr.)
montada também sôbre uma tira de entrecasca.
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Prancha n. VIII
0

Tuhaniwar

TUKANIWAR - Colar feminino de tipo mais raro que só comparece numa das coleções. Trata-se, provàvelmente, de criação
original de algum plumista Kaapor que introduziu novos arranjos
no padrão tradicional de colar. Nêste sentido êle exprime a
liberdade de experimentação estética que mesmo no nível tribal é
responsável pelo aparecimento de padrões novos. Na fieira tradicionalmente feita com a plumagem do papo de tucano, esta foi
substituída por plumas vináceo-púrpura e azul-comelia, de anambé roxo (Cotinga cotinga ( Linn.) de 35 cms. de comprimento.
O medalhão exibe as mesmas características quanto à "forma
e a composição plúmea dos usuais. Compõe-se de plumas vermelhoescarlate de ponta vermelho-martoquino de saurá ( Phoenicercus
carnifex ( Linn.) contornadas por uma orla de pluminhas azul-debremen de anambé azul ( Cotinga cayana (Linn.) que também
compõem o mosaico da parte superior do medalhão . :E.ste se prolonga sôbre as penas remiges negras de um cotingídeo dispostas
lateralmente, em sentido diagonal.
A plaqueta dorsal; muito simplificada e constituída da pele com
respectiva emplumação azul-comelia da cabeça de anambé rox<;> e
respectivo maxilar.
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Prancha n. IX
0

Awa-Tukaniwar

·1·17

AWA-TUKANIWAR - Colar-apito, de uso masculino e cerimonial. É diverso dos comuns tanto pela ausênçia do pingente
dorsal, como pelo feitio . embricado da emplumação do cordel-base
(55 crns. de compr.) com plµma s côr de laranja do papo de tucano
( Rhamphastos vit~llinus therezae Reiser) . A embricação é obtida
pela disposição das plumas em tôrno do cordel-base com o lado
avesso para dentro, o que as faz aderir a êle, tornando invisível o
amarrilho das sucessivas camadas· e dando ao conjunto um aspeto
roliço como o da cauda dos animais .

O apito, de cúbito de gavião real, tem um fu10 central parcialmente obstruído com cerol, a apófise superior furada e a inferior inteiramente aparada e recortada . f. adaptado ao cordel-suporte
por enrolamento de um atilho de carauá que envolve primeiramente
as extremidades dêsse cordel e, em seguida, pedaços de cordão a
cujas pontas são presas seis penas retrizes de arara verde ( Ara
chloroptera Gray) de tonalidade vermelho-brasil cambiando para
o azul.
Coleção Raimundo Lopes

Guache de Georgette Dumas

Museu Nacional - N. 0 24.705

Vinheta de José ºCoelho

•

,.

f?
OFfSfT-GRÁACA SEIKR S. A. • tlO

ARTE PLUMÁRIA DOS ÍNDIOS KAAPOR

..

,.

..

•

Prancha n. 0 X

Akangatar
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AKANGATAR - Diadema de pena9 caudais de papagaio. Usado
somente pelos homens, diretamente atado à cabeça ou montado
numa armação trançada. Nos dois casos, abre-se sôbre a fronte
como um pára-sol deixando cair os pingentes sôbre as têmporas.
É armado sôhre uma faixa de algodão com a parte central

'

tecida que se prolonga para os dois lados em trança e fios soltos
com o comprimento total de 92 cms. As fieiras de plumas são
dispostas perpendicularmente a esta base, em ordem crescente
até o meio, formando uma das faces, e decrescente daí por diante,
formando a face oposta.
A seqüência das diversas fieiras é a seguinte : l .ª e 11.ª, pluminhas pardo-matizadas com brilho de hroI)Ze do pescoço da pomba
trocai (Columha speciosa Gn1élin); 2.ª, 4.ª, e 10.ª, plumas vermelho-escarlate do peito da arara-canga (Ara macxio (Linn.); 3.~
e 9.ª; plumas do.rsais negras com reflexos metálicos verdes de mutum (Crax pininia Pelzeln) ; 5.ª e 6.ª, penas caudais de papagaio
(Amazona aestiva aestiva (Linn.) de colorido verde-floresta cambiando para o verde-maçã; 7.ª; penas axilares vermelho-coral de
arara verde (Ara chloroptera Gray) tendo ao centro da fieira as
vermelho-escarlate da arara-canga 1 8.ª; plumas azul-italiano da região urupígea da arara-canga, alternando, com as peitorais escarlates, da mesma ave.
Os pingentes são composições policrômicas montadas com porções de pele e respectiva plumagem e penas isoladas sôbre borlas
de algodão. Compõem-se das plumas azul-persa de um cerebídeo
( Dacnis cayana ( Linn.) , carmins de anambé ( Hematoderus militaris ( Shaw), aztit=comelia de anambé roxo (Catinga cotinga
(Linn.), azul-italiano das penas urupígeas da arara-canga, penas
modificadas para o vermelho-granadino de bacacu prêto (Xipholena
lamellipennis (Lafresnay ), plumas vermelho-espectro, abdominais,
de tucano (Rhamphastos vitellinus therezae, Reiser), além de
outras.
Coleção Rain1undo Lopes
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Prancha n. XI
0

Rembé -Pipó
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REMBÉ-PIPó - Adômos labiais executados com porções de pele
e respetiva plumagem, montados em técnica de placa. Apresentam
urna forma triangular, ornitornorfa.
O primeiro, à esquerda, ( 27 cms. de compr.) é elaborado a
partir de uma base de penas invisíveis no anverso com exceção da
retriz de arara vermelha (Ara tnacao (Linn.) e das axilares da
1nesma ave, que sobressaem na borda inferior. O canhão de urna
das penas.-base foi afilado para introduzir no orifício labial. O corpo
do labrete compreende a pele abdominal azul - de - bremen e a
do papo, cotinga - púrpura, de anambé azul ( Cotinga cayana
Linn.) com a respectiva mandíbula.
No labrete representado à direita (20 cms. de compr.) o suporte é constituído por uma farpa de madeira reforçada com um
chumaço de penas· invisíveis no lado direito. Essa base recebe
lateralmente, em sentido diagonal, plumas rajadas do topete do
mutum fêmea (Crax fasciolata Spix) à maneira de asas; dos ângulos inferiores se projetam penas axilares vermelho-escarlate de araracanga e cobrindo sua intersecção com a .base, a pele dorsal azulgenciana de saí ( Cyanerpes cyaneus cyaneus ( Linn.) seguindo-se,
mais acima, a de outro cerebídeo ( Dacnis cayana ( Linn.) de
colorido azul-persa.
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Prancha n~º XII

Diwá - Kuawhar

IAPU-RUWAI-DIWÁ - Braçadeira de penas caudais de japu.
É um dos mais simples ornamentos da paramentália masculina e
feminina. Consiste de uma fieira de plumas vermelho-escarlate
do peito da arara-canga (Ara macao, (Linn.) (38 crns. de compr.)
do tipo usado corno pulseira, à qual se intercala, de espaço a espaço,
penas caudais amarelo-ouro de japu (Ostinops decumanus Palias).
Nas extremidades do cordel de sustentação da braçadeira foram
enfiadas sementes negras (awái) ·e brancas (Coix lacrima) cultivadas para êste fim, que servem de fêcho para prendê-la fortemente ao biceps, de modo que as penas assumam posição irradiante.
NAMBI-PORÃ - Brincos usados por homens e mulheres de tôdas
as idades. São confeccionados em técnica de mosaico bi-facial,
compacto, para serem usados diàriamente durante muitos meses.
O maior (5 cms. de compr. ) de forma aproximadamente retangular, arredondado nos ângulos superiores, foi composto sôbre
duas penas-base, coladas uma à outra com leite de massaranduba
CMi1nif-sops excelsa) que ficam invisíveis sob o mosaico. Seus
canhões são dobrados para formar uma alça que recebe o cordel de
sustentação a ser introduzido no orifício da orelha . Esta base é
recan1ada com plumas pardo-matizadas do pescoço da pomba trocai
(Colum.ba speciosa (Gmelin) formando um retângulo emoldurado
por plumas azul-comelia de anambé roxo ( Cotinga cotinga (Linn.)
que se prolonga fora de contôrno nos ângulos inferiores. No ápice
do brinco vê-se a porção purpurina das plumas da primeira camada .
O menor (3 cms. de compr. ) , de forma ovalada, é integrado
por um recamo de pluminhas azul-de-bremen de anambé azul
( Cotinga cayana ( Linn.) que o contornam, pondo em destaque
as plumas cotinga-púrpura do papo dêsse pássaro que se repetem
.
, .
JUnto ao ap1ce.
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Tukaniwar
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TUKANIWAR - Colar feminino diverso do padrão usual pela
ausência da fieira de plumas de papo de tucano, aqui substituída
por uma carreira de minúsculos ossinhos ôcos de passarinhos,
esculpidos para assumir u1n formato arredondado, imitando contas.
O medalhão é do tipo comum: também nêle as penas caudais
do saurá (P1ioenicerci1s carnifex (Linn.) de colorido vermelhoescarlate e ponta vermelho-marroquino figuram a cauda do pássaro;
as rêmiges de cotingídeo, as asas, que são recamadas até um terço do
comprimento por uma série de pluminhas de anambé azul (Çotinga
cayana, ( Linn. ) . Representando o corpo e a cabeça da ave imaginária, comparece a pele do abdomem e do papo do mencionado
anambé, de tonalidade azul-de bremen e cotinga-púrpura, respectivamente. A composição é completada por uma orla de plumas
dêsse cotingídeo que emoldura a parte inferior do medalhão, passando também no centro.

•

No pingente dorsal, as plumas vermelho-espectro do abdomem
do tucano (Rhamphastos vitellinus therezae Reiser) ocupam o
lugar da cauda; a pele da cabeça com o maxilar de um anambé
azul exprimem o corpo e a cabeça de uma órnis e, lateralmente,
representando as asas, as próprias asas verde~azuladas com a respecti va cobertura, alaranjada, de um periquito (Brotogerys chrysopterus Linn.). Trata-se de uma representação mais figurativa,
porém menos elaborada, denotando uma tendência à simplificação.
Comprimento total - 41 cms.
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Prancha n. XIV
0

Kiwa'9( - Putir

KIWAW-PUTIR - Pente enfeitado com fios emplumados em
roseta e flôres de plumas. É o adômo de uso mais freqüente. tanto
pelos homens como pelas mulheres, principalmente estas que têm
nêle um dos principais elementos da toalete festiva. Usam-no
preso à franja ou atrás, à cabeleira, deixando cair sôbre os ombros
os fios emplumados que emolduram o rosto, configurando a silhueta mais peculiar das Kaapor.

f: feito com um par de varetas plano-côncavas (25 cms. de
comprimento) de madeira rija, ligadas uma à outra com cerol.
eotre as quais se inserem de um só lado, palitos, que servirão
para pentear.
Das extremidades do pente pendem "flores" e fios emplumados em roseta com a tênue plumagem do papo de três espécies
de tucano (Rhamphastos sp.) de tonalidade côr de laranja, amarelo-pálido e branco, entremeadas de plumas escarlates do peito
da arara-canga (Ara ma~ao (Linn.), negras de graúna (Gnorimopsar chopi sulci.rostris (Spix) e miçangas azuis.
Como acabamento terminal de alguns pingentes, figuram
plumas. da cabeça da graúna, cartilagem ornamentada com dese·
nhos decorativos e uma medalha de metal
Coleção D a r e y R i b e i r o
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. KAAPOR ART IN FEATHERWORK

The mental image most often associated with the idea of Indians is that of naked boclies adorned with feathers. Besides
bows and arrows, this feather-adorned nudity has always been considered characteristic of them.
The copious pictorial documents which have accumulated
since the days of the discovery have always represented lndians
either clothed with feather robes or covered with feather
adomments. This is probably very close to the way Indians picture
themselves. At least those who are the subject of our work have an
ideal image of themselves, trimmed with .multicolored feathers.
Ever since the first contacts between lndians and Europeans,
featherwork has attracted the attention and the admiration of the
most sensitive European travellers. As early as 1500, according to
the testimony of Pero Vaz de Caminha, a sailor of the Cabral
fleet exchanged a "sombreiro de pennas d' aues" for a few caps. ln
the following years so many of these pieces were taken to Europe, that almost ali XVlth century Brazilian lndian artifacts belonging to European museum collections consisted of T upinambá
headdresses and feather robes.
Featherwork represents the most essentialy artistic activity of
Brazilian lndians, their most original and best elaborated aesthetic
creation. This is partially so because the plumage of birds, in its
variety of shape and richness of color, is the most precious and
ready-to-use material nature offers the lndians for artistic creation.
On the other hand, their aesthetic interest is directed toward the
embelishment of their own bodies. Combining those resources and
this interest, they developed exacting techniques in order to combine long plumes and little feathers with ~veral other materiais,
thus. creating genuine \Vorks of art.
Some of the Brazilian tribes use the plumage merely in an
appropriative way. They take handfulls of plumes. selected
according to shape and rolor, to attach to their bodies, to insert in
their ears, nose or lips, or even just to spread over their hair .
ln this case, the necessary technical elaboration is lacking that
characterizes a work of art.

Figs. 2 and 3

f
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One can speak of feather art only when the aesthetic value
of the plumage itself is enhanced by a technical elaboration, a
refinement of sensibility to color and shape, that can only be
achieved through the cumulative efforts of many generations.
Severa] Brazilian tribes have achieved such excellence in
their featherwork that one can speak of true artistic creation.
Their works satisfy the sarne demands for technical achievement
and aesthetic originality that, applied to other materiais, have given
rise to all forms of art. They excel in exploiting the exhuberance
of the ornithologic fauna of the regions they live in. Their work
offers excellent examples of the use of the long feathers of the
rhea and the jaburu (Mycteria americana), of the vivid colors of
the macaws of the whiteness of the herons, of the shaded plumage
of the hawks and c1trrassmv, of the delicacy of shape and color of
the cock-of-the-rock and of the irridescent effects of the plumage of
saís (Coerebidae), catingas ( Cotingidae ) , and pipras ( Pipridae ).
~me tribes have carried this search for color so far as to modify
the original shade of the feathers of certain birds, thus obtaining
clearer and more vivid colors.
The delicacy of the raw material for featherwork is a continuous challenge to the dexterity of the lndian craftsman. Furthermore it involves a series of technical problems that start
with the capture of the birds and become more and more complicated as one approaches the completion of the work.
Brazilian lndian featherwork presents certain essential uniformities derived from the use of the sarne materiais, of certain
technological identifies and from their formalistic character which,
taken together, distinguish them from others such as the predominantly figurative and highly developed featherwork of the Peruvian and Mexican peoples. ln spite of these uniformities, there
are so many distinctive traits that one cannot speak of a single
featherwork style for all Brazilian tribes. On the contrary, different styles can be spotted easily, each one with sufficient distinctive features as to allow the identification of the provenience
of any given piece. ln some cases, stylistic patterns belong to a
single tribe, which perpetuates the particular style hy having all
tribal creations conform to it. ln other cases, these patterns are
spread over whole ethnographic areas, thus becoming the com·
mon property of several tri bes.
The distinctive traits of each one of these styles are certain
technical procedures, particular chromatic combinations. the use
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of specific types of plumage combined with either woven or basket fabrics, and particular ways of obtaining formal effects. These
attributes by themselves do not define a featherwork style. Besides
a given combinaúon of these qualities, each style has an individuality of expression that appears in every piece, although it may
not be easy to describe accurately.
The application of feathers to basketry or to woven fabrics
gives to the featherwork particular characteristics that can be used
as criteria to distinguish two different stylistic families. The first
is represented chiefly by the works of the tribes of the northern
Amazon River, such as the Apalai, Galibi, Taulipang, W aiwai
and others. Attaching long feathers to imposing basketry bases,
they obtain majestic effects, although they do not seem to be
concerned about a technical polish to their work. Other examples
of featherwork on a sumptuous scale, based on the association of
feathers and basketry and \vood stícks, is found among the Borôro,
Karajá and T apirapé.
The best representatives of the second stylistic family, based
on the application of feathers to woven fabrics, are some tribes
of the Tupi group, particularly the Munduruku and Kaapor. Their
work is characterized by a flexibility that permits them to make
application directly to the body, by technical excellence, and
by the ability to obtain subtile chromatic effects in pieces 'of small
dimensions. Whereas the style previously referred to seems to be
devoted to sumptuousness, this one suggests the delicacy of a
filigree.
Featherwork not only presents the qualities of the so-called
minor arts, as in its ornamental and repetitive character, but also
the attributes of the fine arts, such as its predominantly non-utilitarian nature. lt is essencially an effort to embelish the human
body. Actually, a piece of featherwork achieves complete expressiveness only when applied to the body, as a diadem opened
over the forehead or a robe draped over the shoulders. The techniques upon which it is based were specially developed for this purpose. They are not meant to fulfill an immediate practical end,
as is usual '"'ith the great majority of lndian artistic activity. A ceramist that models a vase trying to express with the clay his aesthetic feelings, can never forget that his work is meant to hold
water and eventually go to the fire. The basketmaker who weaves a
mat and tries to make it more beautiful cannot ignore the primary
use for which it is intend·ed. While in these tribal artistic activities

Figs. 4 to 9
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the search for beauty is secondary, as compared with the immediate utilitarian purpose, in featherwork it is the primary end. And
the way of reaching it, is in most cases through purely formal
arrangements in which figurative requirements are generally
absent.
lt was through this Janguage, mute of manifest meanings, but
full of aesthetic values, that Brazilian lndians most vigorously
expressed their joy of living, the magnificence of their ceremonies
and above ali, the opportunity of aesthetic creation that they were
able to enjoy, while. they maintained cultural autonomy.
'J:\e Urubu lndians or Kaapor as they call themselves, live on
the eastern fringe of the Amazon forest along the banks of the
streams that run into the Gurupi, Turiassu and Pindaré rivers, in
the State of Maranhão.
Having been paci~ied onl y in 1928, they still speak their own
language - a Tupi dialect - and maintain the principal traits of
their original culture. Their way of living is probably more similar to that of the Tu.pinatnbá of the XVlth century than is the
way of life of any other contempory tribe.
The present work is based upon direct observations made in
Kaapor villages ( 1 ) on the role and function of featherwork in the
general configuration of the Kaapor culture, and on a technological and ergological analysis of two collections ( 2 ): the Raimundo
Lopes collection of the MusEu NACIONAL, that has 200 pieces obtained in 1930 from lndians on Caninde-assu lsland in the
Gurupi river, just two years after they had been pacified, and the
Darcy Ribeiro collection, of the MusEu oo ÍNDIO, which is
somewhat larger and was collected in their own villages.
The t~ibal territory of the Kaapor is covered by typical
hylean vegetation, with ornithologic fauna considered to be one
of the richest in the world. Out of this diversity of species, they
selected for their adornments the ones having the most briliantly
colored feathers, comprising about seventy color shades found on
more than thirty birds.
The capture of the birds for the making of adornments is a
(l)
(2)
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D arcy Ribeiro wai; in their villages from December, 1949 to March, 1950 and
from August to November, 1951 , in the course of a ethnological program for
the Museu do lndio - Secção de Estudos do Serviço de Proteçdo aos tndios.
This analysis was n1ade by Berta G. Ribeiro, under the auspices of the Museu
N acional, as a part of the much fuller study : Art in Featherwor1t of the IncLia11s ai Brazil.

permanent task and one of the most tiresome. It demands constant observation of the trees whose fruits and flowers are eaten
by desired birds. The importance of the feather adornments in
certain ceremonial feasts and the prestige granted to those having
the most elaborate pieces are the motivation for this hunting
activity which demands many days of hard work from the men
and for which boys are trained from early childhood.
The featherwork style of the Urubu lndians is characterized
by attention to detail, sensibility for chromatic composition
and expertness of craftsmanship. Their \l\ ork is comparahle to
that of jewelry because of its smallness of size, refinement of
composition and careful finishing.
Even though it is not possible to classify the Kaapor featherwork as representative art, this character could not be denied in
certain elements of their adornments, such as the pendant parts
of the necklaces, the earrings and labrets. The application of feathers to woven fabrics and cords provides that suppleness that is
so characteristic of T upi feather ornamen ts. The mosaic technique
allows them to produce magnificent stylizations of birds. Their
representations of flowers out of plumes are also very naturalistic.
The Kaapor adomments are conceived within rigid patterns
and present a limited variety of shapes. ln spite of this, it is
impossible to find two identical pieces, not only on account of the
natural variation of the feathers, but also because the featherworker strives to obtain new effects.
The Kaapor master thoroughly ali possibilities presented by
the raw material with which they work. They use feather binding techniques, they glue feathers one by one, or pieces of bird's
skin with feathers still intact, to a surface; and they interweave
feathers into a woven fabric. By binding the quills of the feathers
along a string they obtain feather rows that are found in most of
their adornments; hy attaching smaller-sized feathers with the
inside part out around strings, they make feather rosettes; by
gluing successive rows of little feathers to a surface, they create
figurative mosaics.
The Urubu Indians wear almost all of their feather ornaments
on their heads. On great ceremonial feast days, each man proudly
displays his best adornments: the diadem over the forehead combined with long feathers stuck into a basket crown at the back of
the head, or with showy combs with roseta-like feather strings;
1

fi gs. J 3 to 18

Figs. 19 and 20
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a shining feather band glued to the forehead and smaller ones to
the face; feather earrings, a feather labret, the pipe-bone necklace
they are so proud of, feather bracelets, feathered cotton belt, feather adomments around their ankles and finally the whole body
painted in a variety of designs with red anêl black dyes.
Although the women are not supposed to wear the showy
diadem, they wear feather bands on their forehead and face,
earrings, combs placed in their hair, beautiful necklaces that contrast with their urucu painted breast, feather adomments on arm
and ankle, and an ornament of small sized feather flowers around
the waist. To visualize a Kaapor mother one should also inc]ude
the feathered sling in which she carries her youngest child, who
is trimmed with miniatures of the sarne ornaments.
The diadem is the masterpiece of Kaapor featherwork, not
AKANGATAR
only on account of the technical perfection of its craftsmanship,
Plate I and X
but also be~ause of the mythica] and religious importance attached
to it. When it is bent transversely, it opens and closes like a birds
wing; longitudinally, it can be opened like the pages of a book.
lt is composed of three different parts; a cotton band, feather
strings attached to the center of the band and pendants on either
side. When attached to the head it opens over the eyes like a sun
shield, its pendants falling over the temples. For this purpose it
is mounted on a basket cro\.vn that sits just ahove the ears. Tail
feathers of the red macaw are attached to this crown at the back.
The central feather strings, set perpendicularly to the cotton
band, are the most outstanding ones and characterize this type
of diadem. They are made out of the golden tail feathers of the
japu, (Ostinops decumanus), or out of the green feathers of the
parrot or out of the wing feathers of the two species of the red
macaw that present ali the shades of the spectrurn.
Another very beautiful feather piece meant to be used excluTUKANIWAR
Plate II VIII and XIII sively by women is the necklace. lts main elements are : a thick
carauá string that carries two lateral rows of plumes, gener~lly
taken out of the orange maw of the toucan; at the center a pendant and at one end another one that falis over the back. The
front as well as the dorsal pendant are bird-shaped. Miniatures
of this necklace are made for the young Kaapor girls.
The pipe-bone necklace is only used by adult men. lt plays
AWA-TUKANIWAR
and irnportant role in the nomination ceremonials and is the piece
Plate III and IX
in which a greater variety of feathers is employed. As in the feminine necklace, the three fundamenta] techniques of Kaapor
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featherwork are employed in its manufacture : mosaics, feather
strings and bird skins attached to a base. The bone-pipe necklace
is made of four parts : the lateral strings, the dorsal pendant, the
front ornament compound of a hawk bone-pipe and a bundle of
long macaw feathers .. The boys necklaces are simpler and much
smaller. Maracajá (Felix sp.) teeth are substituted for the bonepipe and the bund~es of long feathers are lacking.
The feather labret is another indispensable omament of masREMBf:-PIPô
culine attire on great ceremonial days. lt consists of one or more
Plate V and XI
long feathers used as a base for a feather mosaic. One of the long
feathers is sharpened and introduced into the bole in the lower
lip from which it hangs. The labrets present a great variety of
shapes and dimensions. On common days the Kaapor place a single
feather in the hole of the ]ip.
~fhe forehead bands are covered with birds' skins - gene·
AKANG-PUTIR
rally from the head of a coerebidium - attached to stripes of cloth
Plate VII
or Liber.
The Kaapor use the feathered comb as an ornamental eleKIWAW-PUTIR
ment. Of the great adornments, it is the one most commonly used
Plate XIV
by both rnen and wornen. lt is made out of a pair of concave
sticks of hard wood with smaller sticks of hard wood inserted on
the combing side. From its extremities hang feathered rosettes.
Feather flowers appear on the arm bands intermingled with
DIWÁ-KUAWHAR
beads, which are white seeds especially cultivated for this purpose.
Plate VI
They can also be intermingled with feather strings.
Some of the women's belts are similar to these arm bands of 1APU-RUWAI-DIWÁ
feather flowers and beads, except that they are longer in order to Plate XII
go around the waist. The simpler arm bands are made out of a
string of small fêathers alternatec\ with larger ones of contrasting
color. The string of the arm band is tightly tied to the biceps in
order to maintain the feathers in an erect position.
ARARÁ
Simple small-sized feather strings carefully put together are
used as bracelets and sometimes wom as ankle bands. Longer
Plate IV
feather strings similar to these are also used as women's belts.
The Kaapor wear daily the small feather earrings. They are
NAMBI-PORÃ
made by gluing two feathers back to back, using these as a base
Plate VI
for a two sided mosaic of rows of small feathers that form simple geometric designs . They hang from a carauá string thrust
into the bole of the ear.
The bands woven with an intermingling of little feathers
Photo 20
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and the slings for carrying babies are preferably made by women.
This is so, perhaps, because in this case, the ability of the weaver
is more important than that of the featherworker. The belt is composed of a woven cotton band in which there are inserted, at regular intervals, bundles of feathers which stick out along the
edges of the fabric. They are only used by men on special occa-

.
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Photo 21

On great ceremonial days the Kaapor mothers carry their babies in slings adorned with feathers. The woven fabric is identical to that of the hammocks exctpt that it is a single, heavy band
to which feathers of many colors are attached.

The making of featherwork is one of the most gratifying activities of the Kaapor Indians. Both men and women devote
their leisure time to it, after the hardship of providing daily game,
fish and manioc flour. Before the great ceremonial feasts they busy
themselves with the manufacture of these ornaments. Their use
Photos 22 and 23
is regulated according to sex and age and their various forms can
·thus be observed throughout the life cycle.
The boys lower lip is pierced some days after birth, when the
nave} falis. Later on the ears of children of both sexes are pierced.
After this, boys and girls begin to \Vear miniature earrings and
only the boys a small feather as a labret. Both of these ornaments
grow larger as time passes.
When the child is three months old{the nomination feast is
Photos 24 to 26
held, by which the child is presented to the tribe. lt is the most
important Kaapor ceremony and it favors the manufacture of new
adornments with which to dress themselves on this special occasion. Frequently on the sarne time, youngsters who have reached puberty are iniciated into the category of adults. The initiation of girls is more elaborate. They must be kept in seclusion
and give evidence of being ready to be married. The girl spins a
long carauá string to distribute to her relatives, part of which
serves as the attachement of her feather necklace which she wears
when she abandons her place of seclusion.
The wedding feasts and the ascent to chieftainship also give
opportunity for the display of feather omaments.
Only people of great prestige are buried with their feather
adomments. Usually the feather ornaments belonging to the deceased are devided among their relatives.
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AMONG most of our lndian tribes, featherwork is predominantly a masculine activity. Some pieces are made by women,
however, especially those for their exclusive use. A possible explanation to this labor division is that featherwork is directly dependent upon hunting - a masculine task - for the supply of feathers. On the other hand, men have more leisure time, since their
obligations are more intermittent. This is especially true as far as
caciques and tuxáuas are concerned, who have more time to devote to featherwork once they are free from the main subsistence
activities. This does not mean, however, that they are the best
featherworkers. Certain circumstances, such as invalidism caused
by accidents, channel the abilities of some craftsmen who become
specialists and devote their entire time to this activity. This
happens only when they have special talent as featherworkers.

FEAimportance,
THERWORK plays an important role, reflecting its social
in the world-view of the Kaapor lndians, as expressed in the myths by which they explain their origins and destiny. Maíra is their legendary hero, to whom they attribute the
creation of the world and of all peoples. Through his legendary
activity the origin and nature of things is explained, from social
institutions to cultural achievements. Since featherwork is the
highest artistic achievement and the principal object of tribal
pride it could not be absent from their mythology.
ln fact, the legends describe Maíra as a sun-tanned Kaapor
with his body painted with red and black dyes, wearing the proper
tribal arrangements and, above ali, the yellow diadem of japu
feathers. One mythical text describes him, when he was living
among the Kaapor, as hunting birds to make diadems.
The most eloquent documentation of Kaapor pride for their
feather adornments is found in the revision of their genesis story
which they made after contact with civilization. ln this myth,
featherwork is presented as a touching effort of the lndians to
reestablish the dignity of their hero and preserve tribal pride, after
realizing that white men had gotten a better share than themselves
from the creator :
"Maíra did not teach the Kaapor how to make machetes,
knives and axes; he said that the Karaiwa white men)
should make that and give it to them;
"l\1aíra did not teach the Kaapor, how to make fine clothes;
he said that they should be naked as he is, adorned
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decórously and their bodies painted with black and red
dyes;
"Maíra taught the Kaapor how to make yellow feather
diadems".
Here, as always, the hero, the almost deity, represents an
idealization of themselves. They paint him with their paints, and
adorn him \.Vith their featherwork, accordingly to their ideal
pattern of beauty.
Besides this idealization of themselves, the Kaapor make
featherwork, in certain legends, the essential human attribute. The
legend "Tapii-ramui" (The Grandfather of the Tapir) reports that
a tapir disguised as a man attracts two girls to his home to make
them his wives. ln order to make the human nature of . the animal evident or realistic, they depict it as adorned with feathers:
"It was a real man, well adorned; it wore ? rnacaw feather
labret with the head of the say-timã-pirang (Cyanerpes
cyaneus) at its end; earrings of the owi-meen CCotinga
cayana) plumage and a pipe-bone necklace of huira-hu
(hawk)" .
The memory of .an ancient religious belief, preserved in oral
tradition, has gained a legendary character. One of these legends
tells us that the ancient pajé (shaman) used feather adomments
and helped to make the collection of feathers easier, through the
use of his supernatural powers.
"ln older times people carried many feathers adornments.
They were big and thick, much prettier than those of today. But in those days .i t was . not so hard to get the feathers. The pajé sang and they flew toward him, providing toucan, mutum, macaw and japu feathers with which
to make women's necklaces and those thick diadems."
Today featherwork is still the greatest treasure of the Kaapqr
lndians and an important source of tribal pride. However, the
intensification of direct contacts with the rural population that
surrounds them will certainly transmit to their featherwork the
force of our prejudices. Experience shows that featherwork, as
well as bocly painting and t~tooing is doomed to disappear a~ an
expression of aesthetic drive and tribal character due to the impact of our society. Social disorganization and the loss of the values to which these forros of art were connected create a situation
such that its preservation becomes almost impossible. Other factors
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that menace featherwork are the progressive reduction of tribal
hunting territory, the felling of the · forest and the consequent
extermination of the birds.
Representing originally a tangible symbol of tribal individuality, featherwork becomes a srigma that the lndians try to eliminate in their efforts' to reduce the gap that separates them from
the dominant culture, in order to be accepted into it.
Featherwork is thus not only menaced by the fragility of thc
material front which it is made, but also by the incapacity of the
group to preserve it outside the cultural context in which it \vas
developed. This has happened to severa! tribes which have maintained other traces of their original culture, but have prematurely
lost this art even thougli it was, in some cases, much more prevalent
and active than those retained.
The decay of the tribal groups due to the disruptive action of
alien ecological, cultural and economic agents first disturbs the
arts, that flourish only under favorable social and psychological
conditions. These are obviously not the conditions that our civilization brought to the lndian groups.
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