
Estevâo Pinto

As mascaras-de-dansa dos Pancararu de Tacaratu
[Remanescentes indigenas dos sertoes de Pernambuco]
In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 41 n°2, 1952. pp. 295-304.

Citer ce document / Cite this document :

Pinto Estevâo. As mascaras-de-dansa dos Pancararu de Tacaratu [Remanescentes indigenas dos sertoes de Pernambuco]. In:
Journal de la Société des Américanistes. Tome 41 n°2, 1952. pp. 295-304.

doi : 10.3406/jsa.1952.3745

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1952_num_41_2_3745

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_jsa_1098
http://dx.doi.org/10.3406/jsa.1952.3745
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1952_num_41_2_3745


AS MASCARAS-DE-DANSA 

DOS PANCARARU DE TACARATU 

(REMANESCENTES INDÍGENAS DOS SERTOES DE PERNAMBUCO) 

por Estevâo PINTO 
{Planche XXVI). 

Em missao do Patrimônio Historko e Artístico Nacionál, cujos serviços se 
acham a cargo do dr. Rodrigo de Melo Franco de Andrade, visitei, há alguns 
anos passados, as populaçôes primitivas do Brejo-dos-Padres, no municipio 
de Tacaratu (em Pernambuco, nordeste doBrasil). 

Tacaratu é uma cidadezinha dos sertôes de Pernambuco, situada a 90 4' 
de lat. S. e 380 10/ de long. W. Grw., numa altitude de 270 métros. A regiâo, 
embora enquadrada na zona sertaneja, é de cultura brejeira. Ë a terra de eleiçâo 
da mandioca. Vi alguns espécimens de feiçào reconhecidamente arbdrea, embora 
os agricultures do lugar empregam, ainda hoje, os processus mais incipientes 
no plantio da Manihot utilissima. A reproduçâo dessa planta por via agâmica, 
por exemple, lembra paginas de Anchieta ou de Gandavo, ao mesmo tempo que 
as engenhocas de produzir farinha, com seus cochos, com suas prensas, com 
seus caitetus, etc., sâo, por assim dizer, contemporâneas do periodo iniciál da 
colonizaçâo portuguêsa. 

A rapadura, — о açucar sertanejo, — também constitue um importante pro- 
duto da zona de Tacaratu. Como aconteceu com a mandioca, a técnica da fabri- 
caçâo do açucar é elementaríssima. Contemplando o movimento das passa- 
deiras e das almanjarras, tive a impressâo de estar lendo im capitulo de 
Antonii. 

Uma indústria característica de Tacaratu é a das rêdes, cujo empório prin
cipal fica em Caraibeiras. Como sucede em relaçâo à farinha e à rapadura, a 
confecçâo dessas camas sertanejas obedece a normas primitivas e tradicionais. 

A aldeia dos Pancararu (também chamados Pancaru) achase situada a seis 
quilômetros da séde municipal, em posiçâo SW., no lugar chamado de Brejo- 
dos-Padres. Brejo-dos-Padres é um aglomerado de habitaçôes rústicas, espal- 
hadas pelas fraldas da serra de Tacaratu, contraforte da Borborema. 
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Os Pancararu, em numero relativamente grande, ocupam uma pequena 
area dessa regiào. A viagem entre a cidade de Tacaratu e o povoado do Brejo- 
dos-Padres faz-se a pé ou a cavalo, pois, para transpor a serra, é preciso vencer 
um caminho ingreme, estreito e tortuoso. 

Acreditava-se que os Pancararu pertencessem ao grupo cultural-linguístico 
dos cariris (Kariri, Kiriri, Cariry). No seu Dicionário Corográfwo, Sebastiào 
de Vasconcelos Galvâo, em cuja autoridade nem sempře se pode confiar, diz que 
primitivamente Tacaratu era uma grande maloca de indios bravios « pancarus, 
umaus, vouvés e jeriticós », todos do mesmo grupo acima referido. A maloca 
denominava-se Canabrava (Pindaé). Tais indios, posteriormente, foram aldeados 
no Brejo-dos-Padres pelos congregados de Sâo Felipe Nery. Frei Vital de Fres- 
carolo, em documento datado de 1802, refere-se aos gentios da capela de Jeri- 
ticó, na ribeira de Moxotd. Mas nâo diz a que grupo pertence o gentio. Falando 
com alguns velhos indigenas do Brejo-dos-Padres, obtive a informaçào de que 
sua antiga aldeia tinha о nome de Jiripancó. Jiripancó, Jeritacó, Jeriticó, talvez 
sej am variaçôes do mesmo nome. 

Tradiçôes orais informam que os Pancararu sâo provenientes do lugar cha- 
mado Curral-dos-Bois, hoje Santo Antonio-da-Glória, na Baía, sendo depois 
aldeados por dois padres oratorianos. Dai о доте de Brejo-dos-Padres. Ao Brejo- 
dos-Padres vieram ter, posteriormente, alguns indigenas da Serra-Negra, de 
Águas Belas, do Colégio, do Sertâo de Rodelas. Na aldeia, há reminiscências 
de indios de outros nomes (Geripancó, Ituaça, por exemplo). 

Todos êsses fatos nâo esclarecem e antes embaraçam о problema de filiaçâo 
linguistica dos Pancararu. Tacaratu é voz túpica (Montoya, Alfredo de Car- 
valho). Do mesmo modo Pindaé. Por outro lado, nâo se pode estabelecer corn 
segurança a identificaçâo dos nomes pancararu e jiripancó (ou jeritacó, ou jeri
ticó). Por sua cultura, todavia, ver-se-á que os Pancararu do Brejo-dos-Padres 
sâo, segundo parece, remanescentes dos Gê, embora, hoje em dia, já estejam 
bastantes mesclados corn muitos outros tipos filiados a grupos cultural-lin- 
guisticos diferentes (tupis, negros e outros). 

§ 3 

Sociologicamente falando, os Pancararu estâo degenerados, isto é, perderam 
о que Gilberto Freyre chama, com apôio em Pitt-Rivers, o potenciál, o ritmo, 
a capacidade construtora da cultura. Os Gê possuiam traços culturais carac- 
rísticos, tais сото, o avental de tufo de ervas, a palheta de arremessar, a lança, 
о forno subterrâneo, a tonsura em forma de prato, etc. Também sâo caracte- 
rísticos dos Gê a ausência de bebidas fermentadas, a inferioridade da arte plu- 
mária e о desconhecimento da agricultura e da cerâmica. A industria da tece- 
lagem era ainda pouco adiantada nêsse grupo, assim como a técnica da cons- 
truçâo das cabanas. 

Naturalmente, vários dêsses traços culturais desapareceram entre os Pancar
aru, diluidos ou diferenciados. Muitos outros, entretanto, sâo surpreendidos e 
apanhados em verdadeiro flagrante. 
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Os antigos tapuias (Tapuya, Tapuiya de Marcgrave) viviam, em geral, no ser- 
tâo e nâo tinham « aldeias nem casas para viverem nelas », segundo uma frase do 
autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil. Suas habitaçôes eram propriamente 
toldos contra о sol e a chuva, feitos de folhagens (Herckmans), ou de pelés de 
veado estendidas em quatro forquilhas (fr. Vicente do Salvador). Gabriel Soares 
de Sousa afirma mesmo que os guaianás moravam em « covas » ou choças sub- 
terrâneas. Os puris (Puri) ocupavam verdadeiros abrigos (Wied-Neuwied). Tes- 
chauer informa que as casas dos coroados (Koroado) eram ranchinhos mise- 
raveis, nos quais as portas ou janelas nâo passavam de toscas tábuas ou ramos 
de palmeira. Relativamente à habitaçâo, os Pancararu aproximam-se muito 
dos Gê. Numerosas familias dêsse grupo acolhem-se em choupanas, que sâo, ao 
que parece, abrigos arcaicos, ou em choças de palha de ouricuri ou cana-de- 
açucar, com portas e janelas do mesmo material, quase sempře sem nenhuma 
divisâo interna. As cabanas, demais, acham-se dispersas e nâo formám, na 
realidade, aldeamentos ou povoaçôes. O mobiliário nâo é menos elementar e 
rustico. Alguns indios Pancararu dormem diretamente no solo, como os coroa
dos, ou em simples palhas, à semelhança dos Kaingang de Sâo Paulo, que se 
deitam em leitos de folhas mortas 1. О catre, que é um elemento cultural 
comum as tribus gês do Brasil (Kamakan, Pafiame, Kopošo, Mašakali), — 
também se encontra frequentemente entre essas populaçôes primitivas de Per- 
nambuco. 

A tecelagem, parece, nâo era conhecida dos Gê. Conhecem-na, hoje em dia, 
os Kaingang e os Aweikoma, mas por influência exótica. O tear Aweikoma, 
alias, é rudimentar e de tipo diferente do usado pelas tribus tupicas. No tempo 
dos holandeses (see. XVII) encontrava-se о uso da rêde entre os tapuias do 
nordeste brasileiro (Roulox Baro, Herckmans) ; mas, como acontece entre os 
Aweikoma e os Kaingang, êsse elemento cultural dévia ter sido introduzido 
no seio das comunidades tapuias por intercâmbio de outras tribus extranhas ao 
grupo. A fabricaçâo das cordas e filets para о transporte de objetos e manti- 
mentos constitue, mesmo em nossos dias, a indústria peculiar dos botocudos 
(Botokudo) — fibras de tucum ou de caraguatá, curtidas na água. A respeito 
do trançado Gê quase nada se sabe. Algumas tribus dêsse grupo, entretanto, 
usam balaios revestidos interiormente de cêra virgem (Simoens da Silva, J. M. 
de Paula, Vogt), — os primeiros passos, sem dúvida, na arte da cerâmica. 

Muito embora a fabricaçâo das rêdes sej a uma indústria própria de numeros
as populaçôes do municipio de Tacaratu, nâo encontrei a tecelagem entre os 
Pancararu do Brejo-dos-Padres. 

Outrora, segundo informaçôes orais, faziam êsses indios rêdes de corda. Ë 
possivel que, em outros tempos, alguns grupos indigenas do nordeste brasileiro 
produzissem tecidos de caroá, pois Carlos Estevâo de Oliveira encontrou na 

1. Cf. C. Teschauer, Poranduba riograndense, Porto Alegre, 1929 e H. V. Ihe- 
ring, « A Antropologia do Estado de Sâo Paulo », Revista do Museu Paulista, VII, 
1907. 
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Furna do Padre, à margem do S. Francisco, uma necrópole indiána e nela res- 
tos de tecidos feitos com essa excelente matéria. 

Atualmente, os Pancarara empregam o ouricuri e o caroá na fabricaçâo das 
mascaras rituais, dos chapeus, dos cestos, dos balaios, das urupemas, das 
vassouras, das boisas e das cordas destinadas a misteres vários. 

A técnica mais usual aplicada por êles é a chamada « em espiral » {coiled ou 
Spiraltechnik) . Nimuendaju encontrou a Spiraltechnik entre os Munduruku, 
tupis nitidamente amazônicos, о que causou estranheza a Métraux. Conside- 
rava-se êsse processo um dos mais elementares e indicativo da protocultura do 
ciclo tasmanóide (Imbelloni). Como se pode verificar, o mapa da distribuiçâo 
geográfica da cestaria, organizado por Clark Wissler, é incompleto : faltaram- 
lhe, de certo, os dados relativos as tribus das regioes sul e oriental do Brasil. 

A cerâmica era desconhecida entre os tapuias do nordeste brasileiro. A olaria 
«ncontrada entre os Gê atuais mostra ser de origem moderna. Ë uma olaria sin- 
gularizada pela técnica atrasada, pela simplicidade das formas e pela ausência 
clas grandes cubas destinadas as bebidas. A industria pancararu dos potes, pra- 
tos, alguidares, panelas, chaleiras e chicaras de barro, algumas vezes com ador- 
nos de tauà, é quase nula. Êsses indios aproveitavam os coites para a fabricaçâo 
de cuias e maracás. 

Nâo desprezam os Pancararu a caça. Encontrei-os muitas vezes, pelos matos, 
acompanhados dos câes, armados de arcos e fléchas. Os arcos sâo de pau de 
■espinheiro vermelho, de secçâo semi-circular (arco-brasileo-setentrional de 
H. Meyer), com cordas de algodâo ou de caroá, de ligaçâo simples e direta. Duas 
penas de maracafîa, ou de galinha, inteiras, presas no ápice e na base, consti- 
tuem a emplumaçâo mais comum. A emplumaçâo tangencial é, segundo Mé
traux, de caráter primitivo. Mas também empregam os Pancararu penas divi- 
didas ao meio e amarradas em hélice. О flecheiro fornece as hastes e o pereiro, 
ou a preacado espinheiro, as pontas. Quando querem apanhar pássaros pequenos, 
empregam fléchas de quatro pontas. 

§ 4 

Os caboclos do Brejo-dos-Padres vivem em um regime acentuadamente 
democrático. O tuxaua nâo é hereditário, mas eleito pela comunidade. Quando 
о chefe atinge a decrepitude, escolhe-se um substituto ; sua palavra, todavia, 
■ainda continua a ser acatada, sobretudo ao tratar-se de assuntos religiosos. 
Parece que as velhas mulheres, na tribu, exercem também o papel de pages. 
Encontrei uma delas, já centenária, que se encarregava de curar os enfermos, 
<le « tirar о atraso » e de exercer outras praticas mágicas (atrair as chuvas, por 
•exemplo, no tempo das soalheiras). О fumo exerce papel importante nos exor- 
cismos. Com êle, a velha, usando o seu cachimbo, fumiga os visitantes estranhos 
à aldeia, afim de torná-los imunes e sagrados. О tabaco é aceso com isqueiros 
de pedra. 

Os praids, dansarinos mascarados da tribu, sâo hereditários, isto é, devem 
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pertencer as velhas familias fundadoras da comunidade. Após as dansas, per- 
manecem reclusos nas choças. Como os costumes indigenas estâo profunda- 
«îente atingidos pela civilizaçâo do folk, os praiás já vâo as feiras, « mas (infor- 
inaram-me) ficam nas pontas das ruas e nao chegam onde tem muita gente ». 

Os Pancararu conservam muitas crendices a respeito dos seus antepassados, 
hoje « encantados » nas cachoeiras de Itaparica e de Paulo Afonse. Рог isso, 
algumas vezeš vemos os praiás soltando baforadas de fumo em direçâo àquelas 
ïegiôes. 

§5 

Os Pancararu vivem em constante atrito com os agricultores das vizinhanças 
-que lhes cobiçam as terras, tendo mesmo necessidade de conservar vigias, 
■durante a noite, nos limites da regiâo. 

A carne de cabra, que criam, é um dos seus principais alimentos. O angu, 
a pipoca, o fubá de farinha, о milho e certas frutas (pinha, imbu, etc.), — fazem 
parte, também, do cardápio indígena. 

Em tempo de sêca, servem-se da macufia (cujo veneno expelem), da massa 
"tiráda do entrecasco do pau-da-serra, do frade, do chique-chique, do facheiro e 
-do bró do ouricuri. 

§6 

Um dos traços culturais mais intéressantes, ainda hoje observado entre os 
Pancararu, sao as suas restas e dansas. Essas festas e dansas tomam vários 
aspectos, corn denominaçôes especiais, tais como, о « tore », о « flechamento do 
imbu », a « corrida do imbu », о « ajucá », о « puxamento do cipó » e о « menino 
do rancho ». Algumas adotam nomes de animais (a da cauâ, a do tamanduá, a 
•do porco, a do peixe, a do sapo, a da tubiba x, a do boi, a do papagaio, etc.) e 
nelas imitam-se os respectivos bichos. Na do papagaio, p. e., procuram os Pan
cararu reproduzir a voz dêsses psitacideos e, na do peixe, ensaiam as manobras 
da pescaria. O totemismo tem uma vasta distribuiçâo geográfica, — só entre os 
Aruak (ou Arawak) Everhard Im Thurn encontrou quarenta e sete familias 
totêmicas, — e, por isso, acredita-se que semelhantes cerimônias estâo ligadas 
a tais crenças. Sobrevivências totêmicas nâo faltariam entre os gês, pois se sabe 
■que foi um tamanduá quem ensinou os Kaingang a dansar e que os Apinaže 
acreditam descender do jamaru. As dansas do imbu 2 (Sfondias tuberosa, 
Arruda Câmara) sâo proprias da época do florescimento da preciosa árvore 
•catingueira. 

Os Gê deviam ser coletores mais aperfeiçoados do que os tupis, uma vez que 
<lesconheciam a agricultura. Era a safra do caju, segundo Elias Herckmans, que 
:marcava os movimentos deambulatórios dos tapuias das regiôes nordestinas 

1. Espécie de abelha. 
2. Ha também as formas umbu e ambu. 
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do Brasil. E Eschwege afirma que os coroados passavam, periodicamente, 
varias semanas no âmago da floresta, à procura de raizes. O mesmo acontecia 
com os Kaingang de Guarapuava, apaixonados coletores de frutos e tubérculos 
silvestres. 

No Brejo-dos-Padres, as restas do imbu realizam-se sempře no comêço do 
ano (Janeiro ou fevereiro), em louvor ao aparecimento dacubiçada planta. Assim 
que os caboclos encontram um imbu maduro, marcam a árvore com a seta e 
penduram о fruto, enrolado em paninhos, em um fio prêso entre duas forquilhas. 
Segue-se, entâo, a cena do « flechamento », na quai os guerreiros, pintados de 
tauá-branco e tendo à cabeça um capacete de palha de ouricuri/ porfiam, um a 
um, em atingir о fruto sagrado. Quando о arqueiro consegue a vitória, apanha 
um grosso e resistente cipó, que entrega à sua genitora. Nêsse momento a mâe do 
atirador felizardo confia uma das pontas do cipó aos représentantes mais fortes 
de seu grupo. É о chamado «puchamento do cipó », jôgo em que os contendores 
de um lado procuram arrastar os adversários colocados na parte oposta l. 

О ritual da « corrida » é mais complicado. Executa-se aos sábados, à noite. Na 
madrugada, algumas virgens vâo ao mato encher os cestos de imbus e, de volta, 
encontram-se com os praiás, no lugar indicado para о ceremonial. Os cestos sâo 
depositados em fila, no châo ; as donzelas, nessa ocasiâo, desnudam o tronco 
e pintam-se com o tauá. O trabalho do corredor consiste em fincar no cesto 
escolhido a varinha, que conduz. Isso feito, segue-se a cena da flagelaçâo mutua 
entre as mulheres e os homens. 

Vestidos com as mascaras rituais, cuja descriçâo se encontra adiante, os 
praiás possuem, também, uma dansa caracteristica, que tornou- seu nome. Em 
uma das mâos, levam o maracá de coité ; na outra o bastâo adornado de plumas 
ou de papel. Uma mulher, sentada ao pé dos bailarinos, tira a cantiga melan- 
cólica. É a « cantadeira ». Dificilmente podem-se acompanhar tôdas as fases 
da dansa. Algumas vezes em fileiras, outras aos pares, ou em roda, aos saltos 
bruscos ou batendo rudemente com os pés no solo, descrevendo zigue-zagues 
ou SS, tombando para a direita ou para a esquerda, — • os praiás dansam horas 
a fio. Em certas ocasiôes, os bailarinos separam-se em grupos e, de braço dado, 
formám carreira em direçâo da « cantadeira », junto da quai esbarram de súbito. 
As loas sâo sempře acompanhadas de uivos guturais ou de interminaveis 
« uêêês ». 

No tore, dansa-se em companhia dos praiás ou sem êles. Os dansarinos entào 
sempře aos pares, ou em grupos de quatro pessoas. Os buzios acompanham as 
toadas pobres e melancólicas. 

A festa do « menino no rancho » destina-se a iniciar as crianças nos segredos 
da sociedade dos praiás, ou melhor, fàzêlos intermediaries entre êsses protetores 
mágicos da aldeia e as demais pessoas do grupo social. Os praiás formám «ma 

i. Para maiores detalhes, veja-se Carlos Estevâo, 0 ossuârio da « Gruta-do-Padre » 
em Itaparica, e algumas noticias sobre remanescentes indigenas do Nordeste ». Rio, 
1943- 
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espécie de sociedade sécréta e, quando se encontram no « poró », ou rancho 
sagrado, devem evitar o mais possivel o contato com as pessoas estranhas. As 
crianças iniciadas encarregam-se 'de fornecer-lhes água, fogo, fumo, etc. E nâo 
devem revelar os segredos religiosos, sob pena de dormirem em um catre for- 
rado de urtigas. Para isso, constrói-se, antes de tudo, о rancho e nêle coloca-se 
um menino de cêrca de doze anos. О iniciado esta enfeitado com um capacete 
de ouricuri, pintado de tauá-branco e tem à tiracolo rolos de fumo. Em tôrno 
do mesmo, postam-se os guardas e padrinhos, armados de cacetes. Começa, 
entâo, a cerimônia, que consiste em uma luta entre os praiás e os padrinhos 
pela posse da criança ; a luta termina com a destruiçâo do rancho e a vitoria 
dos sacerdotes, os quais, cantando e dansando, conduzem consigo o futuro 
praiàzinho até a presença de outra criança do sexo feminino. 

Da festa do ajucá, finalmente, participam apenas os praiás, os guerreiros e 
asvelhas cantadeiras. Os privilegiados sâo conduzidos a um lugar ermo e bem 
sombreado, cujo solo se forrou com esteiras de ouricuri. No meio do páteo, 
reservado ao ritual, encontra-se uma lage e sobre ela numerosas raizes de jurema. 
Raspada e lavada, a planta é colocada em uma coité cheia de água. Agitando-se 
a vasilha, forma-se logo a escuma : a bebida esta pronta. Nessa ocasiâo, o tuxaua 
tira as primeiras baforadas do cachimbo ; em seguida, o instrumenta sagrado 
passa a ser usado pelos outros participantes da ceremônia. Tudo isso em meio de 
cantos e preces dos indios. 

A benzedura do ajucá faz-se corn о fumo, que о chefe tira de seu cachimbo. É 
também о cacique quem bebe о primeiro gole. E, entâo, chega a vez dos outros : 
ajoelhados e cabisbaixos, os guerreiros e as cantadeiras saboreiam respeitosa- 
mente о miraculoso vinho, proporcionador de belos sonhos. Em um buraco 
cavado no solo, pôe-se о restante da beberragem mistica, que lhes permite 
comunicar-se com os « encantados ». 

Vários dos elementos mágico-religiosos componentes das dansas e festas dos 
Pancararu parece que sâo vestigios de antigos costumes peculiares as tribus 
gês do Brasil. 

Os Gê do nordeste.brasileiro conheciam o cachimbo (Marcgrave) ; entre os 
retratos dos selvagens brasileiros existentes no Museu Etnográfico de Copen
hague (séc. XVII), outrora pertencentes à coleçâo do conde Mauricio de Nassau, 
figura о de um tapuia, que fuma longo cachimbo. A mulher coroada, ao parir, 
era fumigada, juntamente com a criança recém-nascida. Baforadas de fumo com 
fins propiciatórios eram usadas pelos indios Gê de Pernambuco (Barlaeus). Os 
Kaingang sujeitam os câes de caça ao mesmo processo (Ambrosetti). A festa do 
« menino do rancho » é, talvez, uma reminiscência dos casamentos infantis, 
fato muito comum as tribus do grupo cultural-linguístico a que julgo perten- 
cerem os Pancararu. 

О casamento entre os botocudos, de fato, tem lugar em idade bem juvenil, 
embora só se realize о ato sexual após a puberdade (Manizer, Tschudi) ; Urbino 
Viana, referindo-se aos Šokleng, escreve : « A uniâo sexual... é resolvida quando 
о macho, em todo о seu vigor viril, esta apto para a procriaçâo. Esta idade, êles 

Société des Américanisies, 1952. 20 
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a consideram dos vinte e cinco anos em diante ; até ai о moço é criado com; 
o maximo cuidado, o que se nâo dispensa à nralher... Ha casamentos, quand» 
a noiva esta bem criança : cinco e seis anos. О noivo espéra que a escolhida chegue 
à puberdade, para a receber como mulher ; tomando, desde a época dos despo- 
sórios, o encargo de prover a alimentaçâo e vestuário da sua futura mulher, que 
somente assume esta funçâo quando visitada pelos catamênios ». 

Uma das caracteristicas das antigas dansas tupis era a colocaçâo dos campo- 
nentes em circulo, sem que se tocassem e mudassem de lugar, exceto no «tempo 
do cauim », ou quando pretendiam irnitar os tapuias. A essa dansa, de origem 
exotica, chamavam os tupinambás de «porasseú-tapuí»r o que quer dizer dansa 
dos tapuias — « porque era outra a dansa dos tupinambás, sempře em redor e 
nunca mudando de lugar », explica Yves d'Évreœc. 

A dansa, dos Pancararu tem nauita semelhança com a dos Gê. 

§7 

As mascaras dos Pancararu compôem-se de cinco peças : 
a) A mascara propriamente dita, feita de fibras de caroa-açu ou de 

ouricuri, com dois furos no lugar dos olhos. O tecido é confeccionado de 
modo a cobrir inteiramente a cabeça ; dai em diante, porém, os fios 
téxteis caem, soltos, pelos ombros. Chamase о tunâ. 

b) О saiote, destinado a cobrir os quadris e as pernas, fabricado com о 
mesmo material textil do tunâ. 

c) A rodela de plumas, de peru, fixa no eixo superior do tunâ que lembra 
as rosetas usadas pelos tupinambás, — célèbres enfeites de guerra 
construidos com penas de ema, que Lery chám arasáia e Hans Staden 
enduapes. 

d) О penacho, enfeitado de plumas, fixo ao eixo superior do tunâ. 
Algumas vezes, os Pancararu substituem a vara emplumada por um 
galho de planta. 

é) A tunica de pano, que se рое nas costas do tunâ. Os mdios dâo a êsse 
adôrno о nome de « cinta ». É feito de chitas estampadas, ou de panos, 
bordados. 

Atér» dessas peças principals, fazern parte das mascaras o< mctracá» o bordâa- 
de compass» e a gaita de marcaçm. 

Vestidos com suas, mascaras rituais, os Pancararw lembram,. de certo modo, 
os farricocGs das procissoes, da Miserkórdia, ou os sambenitos, com qiase se 
vestiam os pénitentes condenados pela Inquisiçâo. 

As máscaras-de-dansa sâo elementos culturais estranhos as tribus iodigenas. 
do nordeste brasileiro. Algramas tribus tupi-guaranis possuemr-nas, hoje em dia, 
mas par infhiêncîa exotica : os Chiriguano^ seguoido a opimâo de Métraux, ado- 
taram êsses ornameatos ritualisticiQS quando se puseram em eontato com os 
Chané ; os Auetô, os. Kamayurá e os Oyampi, do mesmo modo» por emprésfeimo. 
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às comunidades vizinha^, sendo que os Kamayurá usam também шп traje 
particular 5. Na relaçâo das tribus tupi-guaranis, que usam mascaras, deve-se 
incluir os Tapirapé : além da mascara, um manto de fibras végétais cobre quase 
tcdo o corpo do dansarino. 

Como explicar a ocorrência das máscaras-de-dansa entre os Pancararu ? 
Numerosas tribus gês usam um manto de urtiga brava, ao dormir ou quando 
sentem frio. É о сиги. Referindo-se aos Kaingang e aos Šokleng, assim diz, 
Ambrosetti : — « Quando dispôem de bebidas, dansam êsses indios. Nessa oca- 
siâo, pintam-se de preto e vestem estreitas camisas, sem mangas, que lhes che- 
gam às nádegas. Ornam a cabeça com um diadema de plumas, de cores vivas, 
e lançam nas espáduas o curu ou capa de fibras de urtiga. Corn о bastâo de 
compasso na mào, poem-se em fila, uns atrás dos outros, e iniciam a dansa ». 
É possivel que os Pancararu empregassem, primitivamente, um simples manto 
de caroá, semelhante ao curu, que deixaria a cabeça descoberta. Veio, depois, 
a idéia de ocultar também a cabeça. Assim teria nascido a mascara. 

Rafael Karsten défende a teoria de que as mascaras rituais constituem uma 
evoluçâo dos adornos plumários. E tanto é isso provavel (acrescenta) que as 
tribus do Caiari-Uaupés, antes da introduçâo dêsse elemento cultural, dansavam 
com as suas acanitaras. Os Churapa (Chiquito) possuem mesmo caretas feitas 
de penas, représentai vas do sol. Afirmo o padre Lacordaire que as mascaras 

• dos Oyampi consistem em uma espécie de boné, cuja carcassa se acha enfeitada 
de penas multicores ; uma viseira, também de plumas, esconde parte do rosto. 
Karsten informa que as mascaras dos Káuas (Arawak) e dos Kobéua (Tucano) 
« were made of bast, a material which commonly used for magical purposes ». 
As fibras végétais representavam um importante papel na cultura dos Gê em 
geral (uma verdadeira civilizaçâo da palha). A palha era para os Gê о que as 
plumas eram para os tupis. 

A teoria de Karsten tem um grande poder de faScinaçâo quando se tem em 
vista o caráter mágico do adôrno. « Na vida dos primitivos (escreve R. R. 
Schmidt), os ornamentos corporais, assim como as vestes, constituem elementos 
impregnados de poder para quem os usa. О adôrno nâo é só a manifestaçâo 
do erotismo, mas traduz, sob forma simbólica, todos os desejos... O primeiro 
esbôço da vestimenta foi о disfarce. A caça primitiva exige о traje imitativo 
do animal. Revestido com a pele do animal, о caçador insinua-se até junto de 
sua vitima ». 

Os indigenas da Australia apenas conhecem a pintura corporal e os disfarces 
de pelés ou folhas, — primeira etapa da mascara. 

As máscaras-de-dansa têm uma distribuiçâo geográfica quase universal. Na 
América-do-Sul sâo encontradas entre numerosas tribus e comunidades indi
genas, tais como, além das citadas, os Bacaïri, os Karajá, os Bororo, os Uaupé, 
etc. Uma numerosa bibliografia já enche as estantes dos estudiosos da etno- 

5. A. Métraux, La civilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani, p. 264, Paris, 
1928. 
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grafia e da sociologia : sâo as obras de Dali, de Pleyte, de Bastian, de Mayer, de 
Stevenson, de Koch-Griinberg, de Hamy, de Frobenius e de tantos outros. 
Segundo os seus fins, elas sâo geralmente rituais ou mágicas, bastando lembrar 
que a palavra mascara origina-se do baixo latim, mascha, que significa feiti- 
ceira. 

Quase todos os traços culturais dos Pancararu, aqui destacados, parecem 
indicar que essas populaçôes primitivas de Pernambuco pertencem ao grupo 
dos Gê ou tapuias : a habitaçâo arcaica, o uso do catre, a ausência de tecelagem, 
a cordoaria, a olaria pobre, a agricultura em pequena escala, a técnica de empln- 
maçâo, as dansas, o vestígio dos casamentos infantis. Linguisticamente, as 
conclusôes nâo se orientam em idêntico sentido, pois sâo poucos os vocábulos 
gês que sobreviveram à fusâo. Êsse fato, entretanto, nâo invalida a minha 
teoria, porquanto os Borun, que sâo Gê, adotaram, no dizer de Paul Rivet, 
a lingua dos tupis ; igual fenômeno teria ocorrido com algumas tribus Guayana 
(Azara) e com os Tape (Teschauer). Nordenskiôld descobriu que a lingua primi
tiva dos Chané era a dos Arawak e que, pelacultura, osTapieté estavam filiados 
aos Matacos. Tanto os Chané, como os Tapieté, sâo hoje tribus guaranizadas. 
Os Miránya, enfim, possuem uma infinidade de palavras pertencentes a outros 
idiomas. 

Assim poderia, também, ter acontecido com os Pancararu 6. 

6. О présente estudo, já publicado originàriamente, com outro título, na Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacionál, n. 2, Rio de Janeiro, 1938, foi trad, 
em espanhol e republicado, no mesmo ano, na Revista Geográfica Americana, v. X, 
п. 62, Buenos Aires. Ambos esgotados. O trabalho atual foi refundido e aumentado 
pělo autor. 
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