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AS DANÇ.t\S DOS T.t\PIRAPÉ 

por 

HERBERT BALDUS 

Os índios Tapirapé moram hoje nas proximidades da 
foz do rio homônimo, afluente esquerdo do Araguaia. 
1\t1as quando, em 1935 e 1947, estive com êles, sua aldeia 
Tampiitáua localizava-se bem mais longe, no meio duma 
grande mata e mais perto dos perigosos Kaiapó. 

Uma das coisas que, há vinte anos, mais me impres
sionaram, foi a importância da dança e canto na vida 
daqueles Tupi do Brasil Central. Doze anos depois, 
apesar das mudanças culturais havidas pelo contacto com 
os brancos, encontrei ainda o mesmo fervor que torna 
êsses índios,, merecedores do epíteto de "povo cantante e· 
dançante". 

Emociona-nos não só o ver pisar, em ritmo marcial, 
unida num único bloco ge músculos e vontade, a tribo 
inteira. Encanta-nos não só a elegância dos movimentos 
macios das dançarinas nuas, brilhantes ao luar. Sentimos 
que, ao dançar, todos se elevam acima de si mesmos, 
abandonando-se. Abandonam a realidade costumeira e 
entram noutra. Isso, pelo menos, foi a minha impressão. 
E dancei com êles. A faculdade de analisar dissolveu-se
-me em uma sensação de bem-estar. 

O etnólogo, porém, informa que, para os Tapirapé, 
a dança faz do tempo amorfo um ciclo em que, com as 
estações do ano, se repetem as atividades tribais. Ouvi 
freqüentemente êsses índios referir-se a certa dança 
para indicar certa época. 

Aliás, de muitas maneiras, a dança contribui para a 
preservação da organização social. Assim, por exemplo, 
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leva a manifestações constantes do sistema de metades 
tribais e, com isso, a ratificações da ordem estabelecida. 
As danças de máscaras são executadas, em geral, por 
dois e, às vêzes, por quatro parceiros. Também grande 
parte das danças sem máscaras é executada por parelhas. 
O que, porém, mais evidencia a divisão dual é o kaó, a 
grande dança noturna em que duas massas dançantes, 
defrontando-se, se movimentam para diante e para trás 
ou pisam, por algum tempo, no mesmo lugar. Cada 
metade está disposta em fila de homens e, atrás dela, 
em fila de mulheres e crianças, abraçando-se em pares 
os componentes de cada fila. A dança que vi ao meio 
dia de 30 de junho de 1935 foi executada por doze homens 
com suas mulheres, estando cada 1ima atrás do marido 
quando os doze se puzeram um ao lado do outro em linha 
reta. Nas extremidades da fila masculina estavam os 
chantres que cantavam alternadamente um solo~ Também 
na dança noturna ao redor duma panela, a do cl1amado 
kauihó, havia dois chantres. Essa dança foi realizada uma 
vez na casa de Vuatanamy e outra vez na de Kamairahó, 
os dois líderes mais importantes. Essas casas, defrontan
do-se, limitavam a praça da aldeia em sua maior largura. 
Também as danças das parelhas mascaradas se moviam, 
em geral, alternadamente, de uma delas até a outra. 

Dança executada por uma única pessoa não é comum, 
dando-se só em determinadas ocasiões. Vi um solo dessa 
espécie no dia 2 de Julho de 1935 quando o representante 
do espírito anapapá-antchinga executou uma dança circular 
na praça. Solistas havia no mesmo dia também entre 
os representantes de uma pantomima. Na cerimónia de 
passagem para a maioridade, descrita por Charles W agley 
("Um Tapirapé atinge a maioridade'' , R evista do Museu 
Nacional, ano I, n. 3, Rio de Janeiro 1945, p. 16), o jovem 
dança seguidamente durante vinte e quatro horas, e ainda 
que seja acompanhado por dança de homens e mulheres, 
a sua dança ritual pode ser considerada um solo, não 
refletindo o sistema dual. 

Há danças em linha reta e outras em círculo. Na
quelas, os Tapirapé se colocam tanto um ao lado do 
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outro como também um atrás do outro, ao passo que 
nas danças circulares se dispõem somente um atrás do 
outro. Quando parodiavam a dança circular dos Kaiapó, 
pulando um atrás do outro, acontecia que alguns se vi
ravam, às vêzes, para aquêle que os seguia. 

Formando fila um ao lado do outro, os Tapirapé 
dançam pisando no mesmo lugar ou também deslocando
-se para diante e para trás. Estando, porém, um atrás 
do outro, quer seja em círculo ou em linha reta, não ficam 
batendo pé no mesmo lugar, mas movimentam-se. Êste 
movimento, nas danças que vi, era sempre para frente. 

Dançando um ao lado do outro, os parceiros de 
parelha õu fila, às vêzes, se abraçam reciprocamente, ~' 
outras vêzes, não têm contacto. Dançando um atrás do 
outro, nunca se tocam. O abraço consiste em um par
ceiro pôr o braço nos ombros do outro e êste colocar o 
seu braço ao redor dos quadris do primeiro ou nas suas 
costas até alcançar com a mão o ombro mais afastado. 

· Também entre os Karajá, as parelhas dançantes se abra
çam dêsse modo. Podemos ver a mesma posição em 
danças dos Kobéua do rio Cuduiari fotografadas por 
Theodor Koch-Grünberg (Zwei Jahre unter den Indianern, 
II, Berlin 1910, figuras 97 e 98). Aliás, nem entre os 
Tapirapé, nem em outras tribos, o abraço é usado nas 
danças de máscaras. ~ 

Entre os passos de dança tapirapé podemos distinguir 
os seguintes : 1) O mais comum, um leve bate-pé em 
que os parceiros, quando abraçados, batem no chão 
com o mesmo pé ao mesmo tempo, deslocando-se para 
frente e para trás ou sem sair do lugar. Na dança no
tt1rna do kauihó-kaó realizada dentro da casa-de-festas 
dos homens, uma metade das parelhas batia no chão 
com o pé direito, e, simultâneamente, a outra metade 
com o pé esquerdo. Curvam ligeiramente os joelhos e 
inclinam o tronco para frente, postura essa muito comum 
nos bate-pés de numerosas tribos de índios. Vi, porém, 
em Tampiitáua muitas mulheres e crianças que, acom
panhando os dançarinos, inclinavam o tronco para trás, 
jogando os antebraços e as coxas graciosamente para 
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ci1na. - 2) A dança do meio dia de 30 de junho começou 
com uma marcha vagarosa na qual os doze homens, 
um indo atrás do outro, faziam alternadamente com o 
pé esquerdo, e com o pé direito um grande passo para 
frente, pondo, depois de cada passo, o pé que ficara atrás, 
ao lado do pé que estava na frente. - 3) Na dança em 
tôrno do pote do kauihó, na noite de 1 de julho de 1935, 
havia um passo chamado apyvaít que consistia num movi
mento parecido com o afundo da esgrima, colocavam o 
pé tanto quanto possível para frente, curvando o mais 
que podiam o joelho da mesma perna e estendendo simul
tâneamente o braço do mesmo lado, isto é, esticando o 
braço direito para fr~nte ao ir com a perna direita no 
"afundo", e fazendo a mesma coisa com o braço esquerdo 
ao mover o pé esquerdo. Vi alguns fazer o aP,,.yvaít com 

ç 

braço e perna direitos, enquanto outros movimentavam 
os membros do lado oposto. Aparentement~ não havia 
regra a respeito. O pé que volta do "afundo" é colo
cado ao lado do outro num movimento semelhante ao 
"perfilar atrás" da esgrima. - 4) Dois dias depois dan
çaram cinco homens, um atrás do outro, em linha reta 
e em círculo, ficando alternadamente numa perna só e 
levantando a outra. Conservaram esta posição durante 
um momento, muµando-a depois, simultâneamente. O 
movimento era uma espécie de pulo. Todos pulavam ao 
mesmo tempo com a mesma perna, isto é, todos colo
cavam simultâneamente o pé direito para frente e depois 
o pé esquerdo. -- 5) Enquanto todos os passos acima 
mencionados eram feitos para frente ou para trás, havia 
tambérr1 passos feitos para os lados. Quando as máscaras 
de tchankuí dançavam defronte duma casa, freqüente
mente faziam também um ou dois passos para a direita 
e depois outros tantos para a esquerda. - 6) A referida 
paródia da dança circular kaiapó consistia em pulos gro
tescos de uma perna para a outra, sem regra e simetria, 
virando-se os participantes para frente e para trás e 
pulando em ambas as direções. 

Esta imitação burlesca, aliás, focalizava aspectos 
típicos, como mostra a seguinte descrição duma dança 
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noturna dos Kaiapó do Arraias vista em maio de 1911 
pelo missionário dominicano Marie II. Tapie (Chez les 
peaux-roitges. F euilles de route d' un missionaire dans le 
Brésil inconnu. Paris 1926, p . 27 4): "Hommes et femmes 
alternant se mettent à la file indienne à une distance 
d'environ cinquante centimetres et, décrivant une circon
f érence plus ou moins grande, selon le nombre des parte
naires, la ronde commence. A un mouvement saccade 
des coudes et de l'avant-bras venant battre les flancs, 
succede un vigoureux coup de pied frappant le sol en 
cadence. lei, nul instrument de musique, pas même un 
simple tam-tam. Chaque danseur est son propre musicien, 
et tous ensemble exécutent un chant qui n 'a rien d'har
monieux. Ce sont plutôt des cris stridents ou des hurle
ments plaintifs qu'un vrai chant. Le mouvement, d'abord 
assez lent, va s'accélérant peu à peu, jusqu'à devenir 
à la fin une ronde inf ernale à donner le vertige. '' 

Tal aceleração progressiva aparece também na dança 
em tôrno do pote do kauihó a qual, porém, se distingue 
da dança kaiapó tanto pelos passos como pelo movi
mento n~o circular, mas convergente para o centro for
rr1ado pelo grande vaso. A maioria das danças que vi 
em Tampiitáua, é, porém, caracterizada por tempo lento 
e constante o que corresponde à índole geralmente come-
dida da tribo. ' 

Naturalmente, o tempo musical é relacionado tam
bém ao significado da dança. B verdade que êste, raras 
vêzes, se evidencia por inteiro, pois certas danças são 
acompanhadas de cantos numa língua incompreensível 
por ser arcáica ou completamente estranha, outras danças 
são ilustradas só por gritos inarticulados e mais outras 
são silenciosas com exceção do ruído produzido pela 
batida dos pés. Tôdas elas, porém, fazem parte da vida 
espiritual como meios de luta pela existência e não só 
como meios mágicos para provocar fertilidade ou de
fender-se de ameaças sobrenaturais, mas também como 
estimulantes para enfrentar perigos tão reais como os 
vizinhos Kaiapó. A maioria das danças só pode ser expli
cada pela mitologia. A referida imitação burlesca da 
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dança kaiapó, porém, é parte duma representação de 
um suposto ataque a vinte Tapirapé que não voltaram 
de uma caçada, fato êsse que revela o significado daquela 
paródia e, com isso, a sua natureza de desabafo. Aliás, 
a representação de um acontecimento impressionante por 
meio de dança de máscaras aparece também entre os 
Karajá, pois Wilhelm Kissenberth (Beitrag zur Kenntnis 
der Tapirapé-Indianer, Baessler-Archiv, VI, Leipzig/Berlin 
1916, p. 40) menciona uma referente a um assalto que 
êstes índios fizeram contra os 'l"'apirapé. 

Do significado da dança depende também a parti
cipação das mulheres. Nunca elas tomam parte nas 
danças de máscaras, isto é, nas dos espíritos. 

Os dados aqui especificados acêrca das danças devem 
ser completados pelas descrições do conjunto feitas nas 
partes correspondentes da minha monografia ' sôbre os 
Ta pira pé. / 

Já Joseph de A.nchieta (Cartas, informações, fragmentos 
históricos e sermões, 1554-1594, Rio de Janeiro 1933, p. 
331) refere que os · Tupinambá eram "mui amigos" de 
"bailes e cantares". Hans Staden (W arhajtige Historia 
und beschreibung eyner Landtschaf f t der wilden nacketen 
grimmigen M enschfresser-Leuthen in der N ewenwelt A me
rica gelegen, edição f acsimilar, Frankfurt a. M. 1927) 
mostra em duas xilogravuras como os Tupinambá dan
çam em redor dos prisioneiros e em uma como êles dan
çam em tôrno do tacape pendurado que serve para exe
cutar o cativo. Formam sempre círculos nos quais ficam 
um ao lado do outro com o rosto virado para o centro. 
Simão de Vasconcellos (Chronica da Companhia de Jesu 
do Estado do Brasil, segunda edição, Lisboa 1865, p. 
LXXXVI) relata dêsses antigos Tl1pi: "São mui dados 
a dançar, e saltar de muitos modos, a que chamão guaú 
em geral : a hum dos modos chamão urucapy ; a outro, 
dos de menor idade, chamão curupirára : outro guaibi
páye, outro guaibiábucú. Hum d'estes generos de danças 
he mui solemne entre elles; e vem a ser, que andão n'elle 
todos á roda sem nunca mudarem o lugar d' onde come
çárão, cantando no mesmo tom arengas de . suas valentias, 
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e feitos de guerra, com taes asso vi os, palmadas, e patadas, 
que atroão os valles." Sôbre os mesmos índios informa 
Fernão Cardim.._ (Tratados da terra e gente do Brasil, Rio 
de Janeiro 1925,' pp. 175-176) : " ... logo de pequeninos 
os ensinão os pais a bailar e cantar e os seus bailos não 
são differenças de mudança, mas é um continuo bater 
de pés estando quedos, ou andando ao redor e meneando 
o corpo e cabeça, e tudo fazem por tal compasso, com 
tanta serenidade, ao som de um cascavel feito ao modo 
dos que usão os meninos em Espanha, com muitas pe
drinhas dentro ou umas certas sementes de que também 
fazem muito boas contas, e assim bailão cantando junta
mente, porque não fazem uma cousa sem outra, e têm 
tal compasso e ordem, que ás vezes cem homens bailàndo 
e cantando em carreira, enfiados uns detraz dos outros, 
acabão todos juntamente uma pancada, como se estivessem 
todos em um lugar ... As mulheres bailão juntamente 
com os homens, e fazem com os braços e corpo grandes 
gatimanhas e mornos, principalmente quando bailão sós." 

Destas notícias pode ser deduzido que os Tupinambá 
se pareciam com os Tapirapé por terem muito prazer 
em dançár, por ~xecutarem bate-pés e danças circulares 
e por movimentarem-se as mulheres dançantes mais viva
mente do que os homens. Mas a importância etnológica 
dessas semelhanças é .reduzida pelo fato de elas exis
tirem entre muitas tribos do Brasil. 

Pelo pouco que foi publicado acêrca das danças dos 
Tupi modernos, os Xipáia e Kuruáia parecem-se com os 
Tapirapé a êsse respeito mais do que as outras tribos 
daquela família. Emilie Snethlage (Zur Ethnographie der 
Chipaya und Curuahé, Zei,tschrijt jür Ethnologie, XLII, 
Berlin 1910, pp. 622-623) escreve sôbre êles : "Vi, pelo 
menos, quinze diferentes danças, todas com nomes de 
animais, a saber : anta, onça, guariba, maracanã, cobra 
etc.. Disseram-me os nomes em português. Cada dança 
tinha o seu canto peculiar que consistia em inúmeras 
repetições de uma ou duas pequenas estrofes . . . Em 
muitas, a imitação da voz do animal tinha grande impor
tância. Os homens ora se seguravam em fila ou parelha 
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na mão ou no ombro - nas danças de fila duas filas costu
mavam enfrentar-se - ora cada um dançava isolada
mente, ou (na dança do guariba) dois parceiros·-dançavam 
um em frente do outro ... Dois moviméntos se repetiam 
em todas as danças: úm pulo com ambas as pernas 
ao mesmo tempo, ficando um pé diante do outro, e um 
passo para frente, batendo fortemente o pé para marcar 
o compasso. Todas as danças eram caracterizadas pelo 
ritmo muito acentuado dos movimentos e do canto. 
Também algumas moças participaram das danças ; mas 
dançaram separadamente, ou emparelhadas ou numa fila 
atrás dos homens." .. 

_.-As danças dos Tembé descritas por Gustavo Dodt 
(Descripção dos rios Parnahyba e Gurupy, São Paulo 
1939, pp. 196-199) não têm semelhança com as que vi 
em Tampiitáua. Diferentes destas são também as que 
conhecemos dos Apapokuva-Guaraní por Curt Nimuen
dajú-Unkel (Die Sagen von der Erschaffung und Vernich
tung der W elt als Grundlagen der Religion der Apapocúva
Guaraní, Zeitschrijt jür Ethnologie, XLVI, Berlin 1914, 
pp. 310-311, 346-349 e figs. 2-4), dos Juruna por Karl 
von den Steinen (Durch Central-Brasilien, Leipzig 1886, 
pp. 266-267), dos Auetõ p.or Karl von den Steinen (Unter 
den N aturvolken Zentral-Brasiliens, Berlin 1894, p. 313) 
e dos Kamaiurá pelo mesmo autor (ibidem, p. 324). Talvez, 
porém, um estudo coreográfico especializado revelasse, 
ainda, analogias, pelo menos entre as tribos do alto 
Xingu e os Tapirapé. 

A publicação S. P. I. 1953, editada sob a direção 
de José Maria da Gama Malcher, reproduz, pegada à 
página 46, a fotografia de uma dança circular dos Kuben
kranken-Kaiapó que difere das danças circulares dos 
Tapirapé vistas por mim por estarem os dançantes um 
ao lado do outro, assemelhando-se, porém, a danças em 
linha reta dos habitantes de Tampiitáua pelo modo de 
abraçar-se. 

Fotografia duma dança circular dos vizinhos meri
dionais dos Tapirapé foi reproduzida na capa do livro 
de Lincoln de Souza (Entre os Xavantes do Roncador, 
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Rio de Janeiro 1952). Vemos nela os Akué-Xavante tam
bém um. ao lado do outro, mas segurando, duma maneira 
sui generis, os companheiros pelas mãos em vez de abraçar
-se a êles. 

As danças que vi em Leopoldina, no dia 30 de junho 
de 1947, entre Karajá provenientes, em parte, da aldeia 
de São José e, em parte, de Santa Isabel, eram em filas 
e círculos, não tendo, aparentemente, caráter religioso. 
Os homens e meninos ataram na testa uma tira de f ôlha 
de babaçu, cantando alegremente e marcando o fim de 
cada canto com um grito em falsete. Cantaram também 
burlescamente, acentuando excessivamente o compasso. 
Chamavam a isso "canção de Tapirapé", andando e se 
abraçando como êstes índios. 

Aliás, dançar abraçados em parelhas e filas como os 
Tapirapé e indo como êles, com os joelhos curvados, 
para frente e para trás, é coisa que vi, freqüentemente, 
entre os meninos de Santa Isabel. Outrossim, nesta 
aldeia da ilha do Bananal, eu pude observar em julho 
e agôsto de1 194 7, tôda a mocidade masculina dedicar-se 
a aprender as danças de máscaras. Os meninos menores 
tinham a cabeça coberta com pedaços de fôlhas de buriti 
atados nos talos e enfeitados na extremidade com uma 
pena. Com êste substituto da máscara dos adultos dan
çavam ao redor das casàs. Os adolescentes já dançavam 
com máscaras verdadeiras. Movimentavam-se exclusiva
mente em dois determinados caminhos existentes entre 
a casa de máscaras e a fila das casas de famílias. Em 
cada caminho havia cada vez só um par de máscaras 
dançantes. As diferenças principais entre as danças de 
máscaras que vi em Santa Isabel e as que observei em 
Tampiitáua são as seguintes: 1) As próprias máscaras 
karajá diferem das dos Tapirapé tanto pelo seu feitio 
e nome, como pelos animais míticos que representam e 
pela língua, pois cantam em karajá. 2) Os movimentos 
das máscaras karajá, sendo estas de vários tipos, diferem 
de acôrdo com cada t1m dêles e se distinguem, portanto, 
em grande parte, dos movimentos das máscaras tapirapé. 
3) Outro aspecto característico das danças de máscaras 
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karajá é a participação do sexo feminino o que não se 
dá entre os Tapirapé. Vi freqüentemente, em Santa 
Isabel, um par de moças e, às vêzes, uma só, indo dançar 
ao encontro do par de máscaras para acompanhá-lo dan
çando defronte, de modo que recuavam quando as más
caras avançavam, e dançavam para frente quando estas 
retrocediam. 

Por outro lado fiquei sabendo em Tampiitáua serem 
danças objeto de troca entre Karajá e Tapirapé. Era 
principalmente pelo acompanhamento vocal, mas tam
bém pelos movimentos, que certas danças de máscaras 
executadas naquela aldeia e designadas como danças 
karajá se distinguiam das danças da mesma espécie consi
deradas tapirapé. Revela-se, por sua vez, a mentalidade 
dos Karajá no fato de um dêles me afirmar que obti
veram dos Tapirapé uma das suas danças de máscaras, 
mas conquistaµdo-a em guerra e não permutando-a. 
Para nós é difícil entender o que significa conquistar 
uma dança, mas a idéia talvez seja a de que os orgulhosos 
Karajá tomaram a dança sem dar nada em troca. 

Em todo caso não há dúvida de que as danças de 
máscaras dos Tapirape e dos Karajá, apesar das dife
renças mencionadas, têm tanto em comum que parecem 
variantes de un1 mesmo complexo. Continua, porém, sen
do um problema o saber se as mais características danças 
de máscaras de cada uma das duas tribos foram criadas 
por ela mesma ou obtidas da outra ou duma terceira. 

Ainda que o complexo das danças de máscaras faça 
supor parentesco entre os Tapirapé e tribos da bacia do 
Xingu, e embora certos pormenores das danças tapirapé 
se pareçam com os pormenores correspondentes de danças 
de outros índios, a importância etnológica de tôdas essas 
semelhanças é reduzida, por um lado, pela vasta difusão 
dos respectivos traços culturais na América do Sul e, 
por outro lado, pela escassez ou ausência total de conheci
mento exato do complexo de que fazem parte. Notáveis, 
porém, são as mencionadas diferenças entre as danças 
dos '"fapirapé e as de outros Tupi modernos, dos Kaiapó 
e dos Al{ué-Xavante. 
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