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AS CABEÇAS MUMIFICADAS

PELOS moios MUNDURUCÚS

Prof. Dr. H. von I H BRING

As innumeras hordas de selvagens, que no tempo

da conquista habitavam o Brazil, viviam entre si em
continuas rixas e guerras. E como fosse muito divulgado

entre elles o uso da anthropophagia, particularmente entre

os da familia tupi, não é de admirar que muitas vezes

conservassem os ossos ou outras partes dos corpos dos

inimigos mortos e devorados.

Assim é que numerosos autores nos relatam que

nas cabanas dos indígenas encontraram accumulados ossa-

mes de inimigos mortos.

Em certos casos os indios se serviam dos craneos

das suas victimas como vasilhas para beber e no Museu
Nacional do Rio de Janeiro acha-se guardada uma busina

feita de um craneo humano.

Serviam de trophéos também collares feitos dos dentes

dos inimigos. O costume de escalpar o inimigo vencido

e de guardar as madeixas como trophéos, tão geralmente

praticado pelos bellicosos indígenas da America do Norte,

parece ter sido raro na America Meridional. Como prova,

entretanto, da occorrencia do escalpamento também na

America Meridional, menciono- aqui o caso contado por

Ulrich Schmidel, referente aos Yapirús do Paraguay, que,

com dentes agudos de peixes, tiravam ao inimigo vencido

o couro cabelludo, guardando-o como trophéo.

Entre os indígenas do Brazil não me consta ter

sido observado o preparo de escalpos, mas, em compen-
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sacão, em certas regiões decepavam as cabeças dos ini-

migos, mumificando-as para servirem de trophéos. Estas

cabeças mumificadas se encontram representadas em nu-

merosas collecções da Europa e da America.

Uma das primeiras que foi descripta e figurada, é

a do Museu Anatómico de Gõttingen, que foi figurada

por Blumenbach nas suas « Decades craniorum Tab.

XLVII e que lhe foi remettida da Bahia pelo Dr. Abbott.

Nem este nem Blumenbacli conheciam a procedência, mas
von Martins já indicou os Mundurucús como preparadores

das mesmas, sendo entretanto resumidas e insufíicientes

as respectivas informações. Os dados mais exactos sobre

a significação e preparação destes trophéos encontramos

na literatura brazileira moderna, sendo valiosas, particu-

larmente, as informações dadas por Barboza Rodrigues e

Antonio M. Gonçalves Tocantins. Sigo especialmente a

estes dous autores na seguinte exposição, á qual deu en-

sejo a acquisição que fez o Museu Paulista de duas

destas cabeças mumificadas.

Como quasi sempre acontece, estas cabeças, que me
foram cedidas pelo Snr. Estellita Alvares, eram despro-

vidas de indicações sobre a sua proveniência.

Vou em seguida tratar primeiro das cabeças com-

pletas, munidas de craneo, depois das sem craneo e juntar

afinal notas sobre o preparo e o fim destas cabeças e as

tribus das quaes provêm.

A

Cabeças mumificadas com craneo

A cabeça pertencente agora ao Museu Paulista e

figurada na estampa IX, é a de um homem de 30 a 40

annos com fracos vestigios de bigode e com rico cabello

preto luzidio. A pelle assemelha-se a couro grosso, bem
curtido, cuja cor também possue. A bocca entreaberta
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deixa ver as maxillas privadas de dentes. As orbitas

estão cheias de uma massa resinosa, preta, em cuja super-

ficie exterior, fortemente convexa, estão embutidos, de

cada lado, dous dentes incisivos de cutia, evidentemente

para imitar a vista semifechada. Em cada orelha está

coilocada uma borla de fios de algodão, da qual pendem

bonitos enfeites de pennas de cores. Os cabellos da

frente estão rapados e no vértice nota-se uma pequena

coroa de 25 mm. de diâmetro. O lado inferior da cabeça

está muito bem tratado, sendo perfeitamente liso e plano

e mostrando no meio uma abertura oval de 61 mm. de

diâmetro maior, pela qual se enxerga o craneo, cuja ca-

vidade cerebral está vasia.

Dou em seguida algumas medidas desta cabeça:

Comprimento total da cabeça 182 mm.; largura

maior da mesma 138 mm.; da raiz do nariz até a bocca

72 mm., dito até o mento 118 mm.

Cabeças semelhantes á que acabamos de descrever

já por varias vezes têm sido descriptas e figuradas. Se-

jam mencionadas as seguintes, além da já indicada de

Blumenbach.

Paul Gervais em Francis de Castelnau, Expedi-

tion dans les parties centrales de l'Amérique du Sud,

Part VIT, Zoologie, Pariz 1855. PL XVIII. (frontispice)

Cabeça de um indio Mauhé preparada pelos Mundurucús.

./. B. von Spix und C. F. Ph. von Martius, Reise

in Brasilien, Bd. III Muenchen 1831, pag. 1314, PI.

XXXIII (Guerreiro Mundurucû, ostentantado um destes

trophéos na ponta da lança).

Maximilian Prínz zu Wíed-Neuwied, Reise nach

Brasilien in den Jahren 1815-1817 Frankfurt, 1820,

PI. XVII fig. 5.

F R. Katzer. Zur Ethnographie des Rio Tapajós.

Globus, LXXIX, Braunschweig 1901, p. 39. A cabeça



— 182

é a de am indio Juruna e acha-se exposta no Museu
Ethnographico de Berlim.

Barhoza Rodrigues. Revista da Exposição Anthro-

pologica Brazileira. Rio de Janeiro 1882, fig. á p. 80.

Antonio Manoel Gon-
çalves Tocantins. Estudos

sobre a tribu Mundurucú.

Rev. Inst. Hist, do Rio de

Janeiro, Vol. XL (II) 1877

fig. á p. 88.

/. G. Wood. The natural

history of man—America,

London 1870 p. 575.

F7\ Ratzel. Voelkerkun-

de, Leipzig 3 886, II, p. 643.

Ferdinand De^iis, Brésil,

Paris 1846, PI. 21; repro-

duz a cabeça mumificada,

figurada por Wied, repetindo

também a errónea denomi-

nação de «cabeça de Botu-

cudo*, empregada por Wied,

que não indagou da pro-

cedência destas cabeças,

ignorando que ellas só po-

diam ser attribuidas aos

Mundurucús.

Barboza Rodrigues que viveu algum tempo no

Alto Tapajóz no Estado do Pará, entre os Mundurucús,

nos dá, á pagiiia 80, uma figura de uma destas cabeças

mumificadas com craneo, que é denominada «pariuá-a»

e á pagina 28 dá o desenho de um guerreiro Mundurucú

em trages festivos, trazendo comsigo, na ponta da lança,

um destes trophéos.

ludio Mundurucú, com uma cabeça-trophéo.

Begundo B. Rodrigues, loc. cit
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Uma figura semelhante a . esta, de um guerreiro

Mundurucú, com uma cabeça mumificada na ponta da

lança, vemos no Atlas que acompanha a viagem de

Spix e Martius, Tab. 33.

Barboza Rodrigues não trata dos «pariuá-a» com
craneo. Os primeiros autores que délies nos dão infor-

mações exactas são os celebres viajantes Spix e Martius,

que relatam o seguinte:

«O Mundurucú, sendo victorioso, não poupa o inimigo.

Depois de o ter ferido e prostrado por flexa ou lança,

que ahás nunca estão envenenadas, o agarra pelos ca-

bellos e com uma faca de taquara, corta-lhe os músculos

e cartilagens do pescoço e com tanta habilidade que num
instante a cabeça fica separada do tronco. Segundo Ga-

zai foi este costume bárbaro que motivou este apellido

«Pai-quice» com que as outras tribus denominam os

Mundurucús. A cabeça assim conquistada torna-se*objecto

dos maiores cuidados por parte do vencedor. Logo depois

de se reunir aos seus companheiros, extrahe os miolos,

os olhos e a lingua e depois de limpal-a de todos os

pedaços de carne adhérentes, sujeita a cabeça á acção do

fogo, perto do qual é conservada até seccar. Em seguida

ê lavada diariamente repetidas vezes com agua e, im-

pregnada de óleo de urucú, é exposta ao sol, processo

pelo qual se torna duríssima. Completa-se depois a

preparação enchendo-lhe a cavidade com miolo artificial

de algodão tinto, provendo as orbitas dos olhos com re-

sina, na qual se encravam dentes e dando-lhe um en-

feite de pennas. Assim preparado, o medonho trophéo

não abandona mais o vencedor, que o carrega comsigo

preso num cordão em guerra e caça e, deitando-se no

rancho commum, colloca-o de dia no sol ou na fumaça

e de noute, qual guarda, perto da rede.»

Os mesmos autores, na estampa 34, figuram uma
cabana dos Mundurucús, ao lado da qual se vê, sobre

uma lança, uma destas cabeças mumificadas.
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A. M. Gonçalves Tocantins (1. c. p. 88) diz que

obteve de um Mundurucú a cabeça mumificada de uma
moça, que actualmente se acha guardada no Museu Na-
cional do Rio de Janeiro. Esta cabeça é figurada á pa-

gina 83 e é a de uma moça da tribu Parintintin.

«Conserva sua abundante cabelleira; na frente está ras-

pada, como se fora á navalha. Assim a fronte parece

prolongar-se sobre a cabeça até quasi o meio ; no centro

dessa fronte artificial destaca-se uma mecha circular de

cabellos negros».

Em geral os Mundurucús não tem o costume de

matar as mulheres que aprisionam, porém em geral con-

servam-nas como escravas; dessa vez talvez se tratasse

de um caso anormal ou, quiçá, de um engano.

B

Cabeças mumificadas sem craneo

o exemplar adquirido pelo Museu (Est. X) parece

ser cabeça de uma mulher. O cabello tem o comprimento

de 37 cm. Às dimensões da cabeça são as seguintes:

86 mm. do vértice até o mento, 31 mm. da raiz do

nariz á bocca, e 44 mm. de largura do rosto, de orelha

a orelha. Sahe do meio do vértice um cordão branco

de algodão, para pendurar o trophéo. Pende da bocca,

qual franja de longos fios trançados de algodão branco,

outro enfeite, que está amarrado em três pontos aos

beiços, perfurados para este fim.

Ha uma affirmação, segundo a qual cabeças como
a descripta são preparadas pelos Mundurucús; refiro-me

ao testemunho de um observador dos mais competentes,

a do Dr. Barboza Rodrigues. Dou em seguida, com as

suas proprias palavras, a descripçãc que elle faz do pre-

paro destes trophéos. Na obra citada o autor *á pag. 40
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figura uina destas cabeças, que perfeitamente corresponde

ao nosso exemplar.

Barboza Rodrigues quando viveu entre os Mundurucús,

assistiu ao preparo de um destes trophéos e dá-nós a

seguinte descripção :

«Qual o processo, que empregam para a mumificação

e reducção, felizmente posso dizel-o, porque vi uma cabeça

em meio da operação, e me foi explicado por um membro
da mesma tribu.

Os peruanos mumificam também cabeças, que ficam

semelhantes a esta, mas si pelo mesmo processo ignoro.

Eis como se prepara um destes horríveis trophéos, que

dá, ao que o preparou, as honras de guerreiro notável.

Logo depois de um ataque, finda a batalha, cada um
dos combatentes, que tiveram occasião de subjugar o

inimigo e degolal-o, começa o trabalho da conservação

de seu trophéo nesse mesmo local, e o acaba mais tarde

na sua maloca.

Principia por arrancar os dentes que servem para

o pariua-te-rau, com o qual o tucháua o recompensará

cinco annos depois; passa a extrahir os olhos e depois

todo o interior da cabeça.

Como um hábil traxidermista vai virando o couro

cabelludo e descarnando-o do craneo até chegar a desco-

bril-o todo, ficando só preso pela face. Ahi com toda

habilitade destaca os músculos com a pelle e regeita os

ossos. Virada assim de dentro para fora a cabeça, sem
distendel-a, com faca de taquara corta a musculatura

quasi toda.

Limpa, enxuga bem, e dá, quer interna quer exter-

namente, uma untura com óleo de andiroba (Carapa
guyanensis), e, com estopa e paina, raizes e folhas aro-

máticas socadas, passa a empalhar, procurando dar as

formas naturaes, que não desfigurem o individuo. Em-
palhada, pendura-a sobre um muquera, e ao calor brando

e fumaça vai seccando-a. Absorvido o óleo, e quando
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parece querer seccar, diminue o enchimento, uuta-a nova-

mente com óleo, e assim, seccando gradualmente, torna

menor o volume, até chegar a um ponto que não seja

mais possível a pelle encolher-se. Então fura-lhe os lábios,

prendendo ambos com fios de algodão, donde pende um
enfeito, também de fios pintados com urucú. Passa-lhe

pelo alto da cabeça um longo cordão para trazel-a pen-

durada ás costas, e é guardada ao fumeiro, o que dá a

cor negra que tem a pelle e impede, assim como o óleo,

que os insectos a corroam.

A múmia referida mede de uma a outra orelha

passando a linha sobre o nariz, O '",05 (1), do occipital

aos lábios O "",095, e de comprimento 0^,06.»

Informações valiosas sobre o mesmo assumpto nos

fornece um livro de Richard Andrée (2) do qual trans-

crevemos o seguinte:

«Particular ao novo mundo parece uma preparação

de cabeça humana que consiste em tirar os ossos, res-

tando só as partes carnosas, que depois, por um pro-

cesso especial, se encolhem sem no emtanto soffrer

desfiguração.

Este modo de preparação, pelo qual a cabeça se

transforma em idolo, encontra-se na America meridional

e é bem relatado em uma descripção extensa de J. F.

Barriero, que conta o seguinte sobre a cabeça-idolo dos

Jivaros (lado oriental da Cordilheira no Equador).

Ao Secretario da Legação Hespanhola em Quito.

Equador, Macas 2 de Dezembro de 1860. Recebi sua

carta de 15 de Agosto, na qual me pede informações

sobre a cabeça-idolo dos Jivaros, sobre sua procedência

e preparação. O que agora communico a V. S. é o re-

(i) o original citado, devido a um lapso typographico, indica: o", 50.

N. da R.

(2) Ethnographische Parallelen und Vergleiche von Richard Andrée.

Com 6 Est. e 21 figs. Stuttgart 1878. p. 142-147.
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siiltado de pesquizas que emprehendi durante mais de

dous annos. Urn Jivaro da' tribu dos Tambos encarre-

gou-se de obter para mim um dos Ídolos, no que não

foi bem succedido no primeiro anno. No anno seguinte

porém poz em execução o seguinte estratagema : elle

persuadiu a um Jivaro que o idok> delle desejava viajar

um pouco, para distrahir-se de alguma forma da longa

prisão; por isto que consentisse que o idolo o acompa-

nhasse. O Índio baptisado trouxe-me a cabeça e levou

em troca uma porção de presentes para o dono delia.

. Na guerra cortam os vencedores as cabeças á suas

victimas; o craneo e o outro conteúdo se extrahe e in-

troduz-se uma pedra quente, sobre a qual a pelle secca

e se encolhe, sem comtudo alterar os traços physiono-

micos, transformando-se assim em uma cabeça em mi-

niatura, em escala pequena. Assim ao menos a mim
se me afigurou o processo—porém talvez me engane.

Estando a cabeça preparada, tocara o tunduli ou caixa

de rufos, o que se deve realisar dentro dos nove dias im-

mediatos depois do combate, acontecendo em caso con-

trario que as almas dos guerreiros mortos da propria tribu

ficam descontentes, causa pela qual a cabeça não presta

mais para idolo. No decimo dia começa a festa; o Jivaro

que possue uma cabeça-idolo, a pendura, junto com ou-

tros trophéos eguaes de outros indios, num poste na

choupana, occupando a cabeça mais recente lugar saliente.

Todos os indivíduos presentes e principalmente as mu-

lheres, osttmtam seus mais preciosos enfeites e estão

sentados conforme sua" hierarchia mais perto ou mais

longe do idolo. Então o page agarra a cabaça, levanta-a

pela corda e falia a ella, exaltando o valor de quem a

conquistou e terminando atinai com certas gesticulações.

Segue-se um breve silencio e depois um grito penetrante.

Todos saltam dos seus logares e começa um reboliço

atordoador. Em seguida ata-se a cabeça novamente no

poste e todos, excepto o vencedor, se sentam. Este
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ultimo colloca-se armado da lança diante da cabeça, a

qual insulta, ao que o page responde em termos egual-

mente injuriosos : «Cobarde, em vida tu não ousavas

injuriar-me assim ; tu tremias ouvindo meu nome, co-

barde! Um de meus irmãos me vingará!» O Jivaro

enfurecido com esta aífensa, fere a cabeça, com a lança,

no rosto e a obriga a calar-se para sempre, cosendo-lhe

a bocca. Deste momento em diante o idolo torna-se

mudo e só serve de oráculo^, ao qual os índios embria-

gados dirigem perguntas.

Começa então a dança. O vencedor pendura o

idolo numa vara ao ar livre, no que é ajudado por sua

mulher predilecta. Homens e mulheres volteam dançando

ao redor da cabeça, cantando o hymno triumphal e to-

cando os instrumentos de musica. Isto repete-se durante

alguns dias.

As vezes, no ardor da perseguição, os indios não

tem tempo de cortar a cabeça ao inimigo morto; neste

caso realisa-se a cerimonia com substituição por uma
cabeça de porco, que occupa o lugar da cabeça-idolo.

Manifestando-se escassez da colheita, ou si não

augmentam os animaes domésticos, como se deseja, então

as mulheres fazem preces dançando em roda da cabeça,

que um page segura. Se a cabeça não pratica o milagre

pedido, tosqueiam-lhe os cabellos e atiram-na para o matto.

De todos os usos selvagens dos habitantes da Cor-

dilheira oriental me parecia este o mais notável.

Accrescento ainda que não transformam em Ídolos

as cabeças de todos os inimigos mortos em combate,

mas só daquelles que se distinguiram pela valentia. A
estes arrancam o coração que devoram assim como o

miolo. Este uso existe entre as tribus dos Tumbas,

Mendes, Pastaza, Jerumbaini, Tutamagosa, Chiguavida,

Achmiles, Guambinima, Guambisa, Huamboga, bem como
entre os indios que moram mais em baixo e entre aquelles

que moram na Morona e anida são anthropophagos.
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Mas este uso não se limita só aos Índios do

Equador. Deparamos com elle mais ao norte na Co-

lonibia e a leste na região amazonica. Os Mundurucús

que torram as cabeças conquistadas aos inimigos perto

do fogo, não tiram os ossos, mas somente o miolo e

os olhos. As orbitas enchem de resina, na qual encravam

as unhas da preguiça. Essa cabeça, ornamentada de pennas,

o guerreiro carrega comsigo, presa á cintura.

Philippi descreve uma cabeça do Museu de San-

tiago, Chile, de 4" 8'" altura e 3" 8'" largura; Saffray

viu na Colombia uma destas cabeças « réduite à peuprès

au sixième du volume primitif, sans rides et sans défor-

mation des traits.»

Uma cabeça descripta por Lubbock, preparada pelos

Jivaros, tinha no emtanto 11" de altura. A cabeça cuja

estampa eu dou conforme uma photographia de R. H.

Furman em Pará, Brazil, tem ^ de tamanho natural,

e é a do cacique Tibi dos Antibas, que em março de

1871 foi morto pelos Aguaranas.

Os Índios deram esta cabeça, não' sem reluctancia,

a um official peruano, em troca de uma espingarda.»

Estas cabeças mumificadas dos Jivaros são encontra-

das em numerosas collecções ethnographicas. Schmeltz, (1)

figura uma cabeça preparada pelos Jivaros conservada na

collecção do Museu de Leyde, sendo notável pelos nu-

merosos enfeites pendentes das orelhas e da bocca.

Outra figura que aqui seja mencionada é a que

Ladislau Netto (2) deu de um cacique Jivaro, que mostra,

pendurado nas costas, uma destas cabeças mumificadas,

sobre um adorno composto de tibias de aves pernaltas.

(i) Schmeltz, I. D. E. Ethnographische Musea in Midden

—

Europa.

Leiden 1896, p. 35.

(2) Ladislau Netto. Investigações sobre a Archeologia Brazileira. Archives

do Ikluseu Nacional de Rio de Janeiro, Volume VI, 1885, p. 323.
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R. Virchow (1) tratou de uma cabeça mumificada

que era a de um indio Guambia e preparada por Índios

da tribu dos Aguarunas do Equador. Virchow ligou

attenção especial ao exame do rico cabello, liso e preto.

Ser-nos-ia fácil augmentar aqui as indicações lite-

rárias; desisto entretanto desta tarefa em vista da excel-

lente monographia de G. A. Colini (2) que detalhada-

mente trata das cabeças mumificadas, preparadas pelos

Jivaros, referindo-se extensamente á rica literatura res-

pectiva (3).

Um ponto, entretanto, deve ainda aqui ser discutido.

Estas cabeças mumificadas attrahiram naturalmente a atten-

ção não só dos curiosos mas especialmente dos viajantes

illustrados e dos anthropologos. Muitos destes trophéos

chegaram deste modo a fazer parte das collecções de

Museus americanos e europeus e naturalmente foram pagos

por altos preços.

Actualmente, como os indios deixaram de preparar

estes trophéos, os mesmos não se vendem a menos de

600—800$000 rs. ou 1000—1.200 marcos.

Nestas condições desenvolveu-se no Equador a per-

versa industria do fabrico de taes trophéos, o que já

obrigou o governo do Equador a prohibir o commercio

estabelecido com taes trophéos.

R. A. Philippi (4) em 1872 chamou primeiro a

attenção geral a este facto, descrevendo e figurando uma
cabeça mumificada que era a de uma moça e da qual

(i) Rudolf Virchow, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir An-

thropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1892, p. yS.

(2) G. A. Colini.^Osservazioni etnografiche sul Givari. Reale Accademia

dei Lineal, Roma, 1882- 1883.

(3) Em todo caso taes peças sempre foram consideradas preciosidades,

pois que, como o diz M. Lorthior (Communication sur une tête momifiée—
Chancha.— Bull, de la Soc. d'Anthropologie de Bruxelles, Vol. VI, 1888, p.

406, Est, XVII) em 1873 não havia na Europa senão 6 destas cabeças mumi-

ficadas.

(4) R. A. Philippi. Una cabeza humana adorada como Dios entre los

Jivaros. Anales de la Universidad. Tom. XEII, Santiago (1872), p. 91.
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ficou averiguado que foi preparada no Equador por um
hespanhol, que vivia perto dos Jivaros. Também Ambro-
petti (1) tratou de uma destas cabeças falsificadas, pre-

paradas unicamente na intenção de ganhar dinheiro. Esta

cabeça era provida de parte do pescoço, que nos dous

lados estava cortado e costurado, o que não acontece nas

legitimas; faltavam-lhe também as três suturas pelas

quaes a bocca costuma ser fechada nos trophéos verda-

deiros. Nestas condições não é difficil distinguir os trophéos

legitimos das falsificações.

Observações geraes e conclusões

Os factos que acabamos de communicar, provam o

que já dissemos na introducção, isto é, que o motivo

principal para o fabrico das cabeças mumificadas é a

vaidade e o orgulho do guerreiro triumphante, que guarda

para si, como trophéo, parte do corpo do inimigo ven-

cido.

Não é esta entretanto a única razão para o pre-

paro das cabeças mumificadas, sendo outra o desejo de

levar á aldeia a cabeça de um guerreiro succumbido

em combate, que alli se torna objecto de veneração, e

que é afinal enterrada na propria cabana, depois de

decorrido certo prazo convencional. Como prova dou

em seguida a respectiva narração de M. A. Gonçalves

Tocantins, referente aos Mundurucús.

«Quando em uma d'essas frequentes guerras suc-

cède que um Mundurucú morre era combate, seus com-

panheiros cortam-lhe a cabeça e a fazem mumificar pelo

processo conhecido.

(i) Juan B. Ambrosetti. Cabeza humana preparada segun el procedi-

miento de los índios Jivaros dei Ecuador. Anales del Museo Nacional de

Buenos Aires, Tomo IX, 1903, p. 519-523.
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Regressando á aldeia, collocam-n'a em um logar

reservado, assim como as armas, a busina e os ornatos

que pertenceram ao guerreiro defunto. Esta reliquia tor-

na-se objecto de veneração publica.

Se passa algum Muudurucú das aldeias visinhas

vai visital-a e rende-lhe o culto devido, chorando e la-

mentando a sorte do finado. Na aldeia natal preparam-

Ihe honras publicas; fixam de antemão a época e fazem

convites ás aldeias visinhas.

Estas festas fúnebres duram mais de um dia. Ce-

lebram uma em cada um dos quatro primeiros annos

que se seguem á morte do guerreiro.

A festa do quarto anno termina pelo enterro da

cabeça . . . dentro da casa onde habita a familia do guerreiro

defunto; abrem uma sepultura em sentido vertical e n'ella

enterram a cabeça, em cuja honra se celebram as festas.»

No mesmo sentido como Gonçalves Tocantins ex-

prime-se também Hartt no seu artigo, tratando dos

Mundurucús (Archivo do Museu Nacional do Rio de

Janeiro, vol. VI, 1885, p. 129) onde diz: «Quando
moiTC um guerreiro ou é morto fora da aldeia, cortam-

Ihe a cabeça, um braço ou uma perna, preparam-n'os

ao moquem e trazem para casa para enterrar; si a

distancia é muito grande, guardam somente uma mão.

Quando um guerreiro morre perto da aldeia, mas dema-

siado longe para poder ser conduzido todo o corpo,

elles extraheni-lhe os intestinos, poem o corpo no mo-
quem e levam-n'o para a aldeia afim de enterral-o. Esta

mutilação e tratamento do corpo pelo fogo não tem pa-

rallelo, que eu saiba, em qualquer outra tribu.»

O costume de levar partes do corpo de um guerreiro,

fallecido longe dos ' seus, á sua cabana é geralmente

observado entre os indígenas do Brazil e especialmente

entre os da familia tupy.

De accordo com estas informações históricas vemos

que os enterros são realisados de dous modos différentes.
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Em geral os Tupys, especialmente do Brazil meri-

dional, enterravam os seus defuntos em grandes vasos

de barro, denominados igayabas, cuja abertura era diri-

gida para cima ; muitas vezes eram cobertos por uma
tampa em forma de outra pequena panella.

Além de urnas que contêm o esqueleto mais ou

menos decomposto encontram-se outras em cujo fundo

está depositada uma bacia bem elaborada, na qual se

acha o craneo e as vezes mais alguma ossada do de-

funto. Em casos como este o enterro era secundário,

tendo sido transportada parte dos ossos, de certa dis-

tancia até a moradia do defunto. Uma destas bacias fune-

rárias, ha sete annos, foi encontrada quando se faziam

excavações na rua Piratininga, em S. Paulo; era uma
igaçaba, que continha um craneo humano bastante de-

composto.

Dei a figura (1) de outra destas bacias, também
exposta no Museu Paulista, que é a obra cerâmica mais

perfeita que conheço do Brazil meridional. Ambas são

de paredes grossas, de formas symmetrica s, elegantemente

trabalhadas e cuidadosamente ornamentadas com desenhos

lineares vermelhos e pretos, sobre fundo branco.

* *

As cabeças mumificadas, quer sejam ellas dos pró-

prios companheiros, quer sejam de inimigos, são prepa-

radas do mesmo modo. Isto se refere especialmente ao

modo como são cortados os cabellos, e especialmente na

frente, onde elles são rapados nos dous lados, conservan-

do-se no meio uma mecha circular. Este é o modo usado

entre os Mundurucús. Assim, por exemplo, o descreve

Hartt (1. c. p. 118):

(i) Revista do Museu Paulista, vol. VI, 1895. Est. XXIII, fig. 31.
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«Os cabellos entre os Kaapinauára usam-se de vá-

rios modos, não havendo distincção para as mulheres,

ao menos pelo que me disse o Tenente Joaquim Cor-

rêa. Ordinariamente p cabello é cortado completamente,

a alguma distancia atráz da testa, deixando somente

uma repa na testa, em forma de coroa, cortado rente

(assemelhando-se á pequena escova usada para engraxar

as botas), sendo a raspagem feita com navalhas de

bambu, como se usa por exemplo entre os Botocudos;

porém agora os Índios obtêm navalhas de aço e tesou-

ras pelo commercio.»

O mesmo modo de rapar os cabellos da testa era

usado entre os Caraïbes, como por exemplo o participa

Waitz (1). Mas também entre os Tupis o mesmo cos-

tume existia em muita parte. Assim, por exemplo, o

conta Jean de Leri (2) com referencia aos Tupinambás
da bailia do Rio de Janeiro.

Julgo este um facto de grande interesse em vista

do pronunciado parentesco que notamos entre os Tupis

e Caraïbes. Trata-se pois de um procedimento de alta

significação, se os Mundurucús, segundo a relação de

Gonçalves Tocantins, rapam os cabellos da frente da cabeça

do inimigo morto, á moda caraibe, antes de preparal-a

como trophéo. Não podemos duvidar da exactidão dos

dados relatados por G. Tocantins, visto que as cabeças

figuradas, provenientes dos Manes e Parentintins tem a

testa rapada do modo descripto, embora estas tribus não

usassem cortar os cabellos desta forma. Tratando-se deste

modo de uma operação practicada em indivíduos já mortos

não tem a mesma valor anthropologico para o conheci-

mento da nacionalidade das cabeças mumificadas.

(i) Theodor Waitz, Anthropologie der Natui-võlker. Vol. Ill, parte I.',

Leipzig 1862, p. 370.

(2) João de Leri, Historia de uma viagem feita á terra do Brazil; tra-

duzida por Tristão de Alencar Araripe. Rev. do Inst. Hist, e Geogr. Brazil.

Tomo LII, parte 11, Rio de Janeiro, 1889, pag. 143.
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Um facto cuja comprehensão psychologica se torna

difficil, é que as cabeças dos inimigos sejam preparadas

pelos Mundurucús do mesmo modo como as dos próprios

parentes e ainda dotadas com os caracteres distinctivos

dos Mundurucús e de seus parentes.

A n>esma singularidade estranhamos relativamente

aos Jivaros, onde a cabeça do inimigo, insultada e mal-

tratada ao começo, depois da cerimonia é tratada como

uma relíquia veneranda. Em geral, os prisioneiros entre

as tribus tupis eram tratados com grande brandura e

aífabilidade. Eram tratados com benevolência quasi como
membros da mesma tribu e se lhes dava de tudo que

quizessem, inclusive mulheres.

Quando afinal os prisioneiros eram mortos e devo-

rados, este acto se revestia de toda a pompa e cere-

monia, sujeitando-se os prisioneiros de boa vontade a

este acto, ao qual muitas vezes lhes teria sido fácil

subtrahir-se pela fuga.

Parece que o prisioneiro, uma vez que era acceito

na communidade dos Mundurucús, era considerado como
membro dessa tribu. Neste sentido affirma Hartt que

a tatuagem á moda mundurucú não pode ser conside-

rada como prova de origem mundurucú, citando casos

em que Índios de outras tribus que elle conhecia, se lhe

apresentaram, depois de um certo numero de annos, com
a tatuagem dos Mundurucús.

Ha ainda outra particularidade com relação a estes

trophées e a sua significação temporária. A cabeça mu-
mificada do guerreiro mundurucú é pelo espaço de quatro

annos exposta e venerada na sua cabana e depois enter-

rada. As cabeças dos inimigos representam para seu dono

uma espécie de pensão ou privilegio, porém somente

pelo espaço de quatro annos.

Esta affi}'mação de Gonçalves Tocantins é confir-

mada por Hartt, que sobre o assumpto se pronuncia

(1. c. p. 131) do seguinte modo :

13
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«Nada pôde induzir o guerreiro a desfazer-se do

medonho trophéo antes de uma certa festa, depois da

qual não lhe dá mais valor algum, sendo vendido ou

mesmo lançado a um canto.»

Não se entende a razão porque um trophéo, muito

apreciado pelo espaço de quatro annos, def)ois deste

prazo seja considerado desvalorisado, visto que nada

perdeu de seu valor effectivo como symbolo.

* *

Todos estes factos tornam difficil conhecer a na-

cionalidade das différentes cabeças mumificadas. Parece

certo que cabeças provenientes de guerreiros mundu-
rucús nem como presentes nem vendidas passam a mãos
alheias. Não podem ser objecto de commercio, visto

como são logo enterradas, ao passo que as dos ini-

migos, especialmente depois de terem perdido seu valor

symbolico, podem ser dadas ou vendidas a viajantes. Esta

presumpção é confirmada pelo exame minucioso das res-

pectivas cabeças. Se bem que a testa rapada á moda
caraibe e o enfeite das orelhas sejam communs ás cabeças

provenientes tanto dos Mundurucús como dos seus ini-

migos, comtudo ha ura caracter distinctivo. Os Mundu-
rucús costumam cortar o cabello na altura da orelha,

ao passo que isto não se dá com os Parentintins,

Manes e outros visinhos dos Mundurucús, Effectivamente

todas estas cabeças descriptas ou figuradas tem cabellos

compridos.

Ha outro caracter a que neste sentido se deve

attender, e que é a perfuração e o enfeite das orelhas.

Spix e Martius figuram na sua obra cabeças de Índios

mundurucús, manes e outros Índios do baixo Amazonas,

referentes a Índios que esses viajantes pessoalmente exa-

minaram e por estes desenhos, bem como pela respectiva

descripção, verifica-se que os Mundurucús traziam na
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orelha um pedaço cylindrico de madeira, no meio da

concha auricular, ao passo que os Manes, usando do

mesmo enfeite, o traziam no lóbulo. (1)

E' esta também a posição que o dito enfeite de

madeira tem na cabeça pertencente ao Museu Paulista,

e que desconfio ser proveniente dum indio Mané,

O outro meio para distinguir a proveniência ethno-

logica destas cabeças mumificadas seria o exame cra-

neologico. Infelizmente a respectiva literatura é muito

deficiente neste ponto e também a extensa monographia

de Ehrenreich não trata do craneo dos Mundurucús e

de seus visinhos. Mas, mesmo se existissem indicações

aproveitáveis na literatura craneologica, não poderiam ser

utilizadas sem" duvidas e precauções. O rapto continuo

de mulheres e crianças, praticado entre os Mundurucús
mais que em qualquer outra tribu e a facilidade com
que elementos extranhos são assimilados ás tribus mun-
durucús, devem ter alterado profundamente o caracter

physico dos Mundurucús. Deste modo deve ser difficil

chegar a resultados concludentes, sem estudos especiaes

nos próprios aldeamentos dos Mundurucús.

Se em geral o preparo e a significação das cabeças

mumificadas com craneo, confeccionadas exclusivamente

pelos Mundurucús, são perfeitamente esclarecidos, não

podemos affirmar o mesmo das cabeças sem craneo. To-

dos os exemplares que vejo mencionados na literatura

provem dos Jivaros, e de tribus visinhas, ao passo que

todos os escriptores tratando dos Mundurucús se referem

apenas as cabeças com craneo. Só Barbosa Rodrigues

descreve estes trophéos desprovidos de craneo como fa-

bricados pelos Mundurucús. Não sei explicar esta con-

tradicção, observando que Katzer (1. c. p. 38) affirma

que conforme suas investigações os Mundurucús prepa-

ram exclusivamente trophéos que incluem o craneo.

(i) Spix e Martius 1. c. Atlas Est. XXXV fig. 6, ; e
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Considerando como exacta a narração de Barbosa Rodri-

gues, seria de presumir que houvesse alguma diíferença

entre as cabeças preparadas por duas tribus separadas

por tão grande distancia, o que entretanto não acontece.

Ha mais um ponto que exige algumas observações.

Figurei e descrevi (1) um cachimbo em forma de cabeça

humana, que em baixo da bocca tem três pequenos

buracos, que lembram muito o fechamento da bocca por

suturas.

Também nas cabeças desenhadas nas urnas de Ma-
rajó notamos em baixo da bocca três pequenos traços

e parece-me que um exame minucioso da literatura ar-

cheologica jia de accrescentar observações análogas. Te-

mos de contar com a possibilidade de que o uso da

mumificação de cabeças, hoje restricto aos Jivaros e

Mundurucús, antigamente tivesse tido uma distribuição

vasta na America Meridional e que a analogia tão sur-

prehendente entre tribus tão différentes e tão distantes

não se explique simplesmente pelo acaso.

Nesta supposição me acho de accordo com Ladis-

lau Netto que ( 1. c. p. 323 ) figura um busto em terra

a cotta sobre um vaso de Marajó, dum sacrifice ou

grande chefe sagrado, que tem nas costas, pendente do

gorro, como trophéo, a cabeça de um inimigo, facto que

nos induz a crer que na época precolombiana o uso de

taes trophéos fosse mais geral do que na actualidade.

Qualquer que seja a solução deste problema, em
todo caso se trata nestas cabeças mumificadas dum as-

sumpto de grande interesse, cujo estudo particularmente

com referencia á archeologia precolumbiana se recom-

menda, sendo possível que diversas figuras representando

cabeças humanas em verdade sejam cabeças mumifica-

das ou trophéos.

(i) H. von Ihering, Bemerkungen zur Urgeschichte von Rio Grande

do Sul; Verh. der berl. anthropol. Gesellsch., 1893, p. 191.
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Explicação das estampas IX e X
Est. IX. Cabeça humana mumificada com craneo; ti'o-

pheo dos Índios Muudurucús da Amazonia
;

Est. X. Cabeça humana mumificada sem craneo; tro-

phéo dos Índios Jivaros do Equador.
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