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APRESENTAÇÃO 

O nome de Vladimir Kozák (1897-1979) aponta nos registros 
antropológicos nacionais, depois de haver trabalhado, convivido e 
.ç_ruzado caminho com algumas das mai.ores figuras brasileiras e 
estrangeiras dessa especialidade. É que, em vida, ele próprio não 
_alimentou _ nem al.mejou forma alguma de notoriedade. Contudo, 
ressurge agora o vulto de seu trabalho de pesquisador, imediata
mente depois de seu falecimento, sem aquele decantado intervalo 
de purgatório com que se costuma entremeiar o desaparecimento 
e a fama de cada a.utor. 

Enquanto viveu, entregou-se de corpo e alma às viagens etno
.gráficas, à pintura de nossa natureza e ao estudo de nossos índios, 
não sendo mera coincidência haver sido encontrado moribundo 
,frente ao cavalete de pintura em que estava o último quadro pa
.norâmico da vida diária dos Héta. Mas, é principalmente no do
cumentário cinematográfico que se encontra o aspecto mais im
portante de sua obra. Chegou nele a adquirir um estilo próprio 
de filmar, inicialmente através do estudo dos grandes mestres nor
te-americanos, dos quais possuía algumas produções, como Pa
ricutin, de Raph Grey, com quem manteve corresp·ondência, até 
,o f alecimentü desse documentarista. 

Aperfeiçoou, na prática diária, o manejo instrumental neces
sário, desenvolvendo-o e adaptan.do-o até o d'omínio de uma mon
tagem cinematográfica objetiva, lacónica (não utilizava o soni) .. 
·mas agudamente didáctica. Seus filmes podem servir de modelo 
como produção documentária correta, enxuta e clássica, com ma
ravilhosa riqueza de conteúdo documental. 

Pelo próprio estilo de vida que levou, lutou Kozák com a ca
rência de meios para conseguir seus objetivos culturalmente ambi
ciosos, mas isso não lhe constituiu barreira intransp·onível. Quan
do não disp-unha do tripé adequado ao tra velling de sua câmara, 
Kozák desenhava-o e fabricava-o em sua oficina caseira, com todas 
as características técnicas desejáveis, pois, era um bom engenhei-

,.. . 
ro mecanico. 

Enfrentou a falta de filme virgem no mercado: 1nuitos de 
·seus filmes foram rodados em películas vencidas, quando não con
seguia outras no comércio. O problema não se tornava maior, 
porque Kozák enviava-as ao laboratório da Kodak, em Rochester, 



tJ. S. A., cóm a respectiva ressalva de revelação. Compreendendo 
também que o filmar exige o máximo de car1Jintaria para poucos 
segundos de tomada, Kozák trabalhou a apresentação de seus fil
mes com todos os recursos de que podia dispor. Construiu o tí
tulo de seus documentários à frente da Terra girando no espaço. 
Só que, por distração, hoje quase imperceptível ao expectador de
savisado, a Terra de Kozák gira para o ocidente. 

Na verdade o mundo de Kozák girava em sentido contrário ao 
nosso, impulsionado por um idealismo fora do comum, o que lhe 
permitiu deixar à coletividade cultural uma herança prodigiosa 
de realizações. Seria injusto não registrar o nome de seu fiel au
xiliar de viagem Artur Schlogl. 

A elaboração da presente monografia, que traz o nome de Ko
zák em primeiro lugar, como merecida homenagem de seus outros 
redatores, teve como fonte principal os documentários seus sobre 
os Héta, fontes suficientes como campo de pesquisa científica. Ge
ralmente, a literatura leva ao cinema, numa espécie de condicio
namento de renovação intelectual temática do cinema. Neste en
saio, a exceção rara: a imagem direta do documentário cinemato
gráfico conduzindo ao ensaio científico escrito. Considerando a di
versidade de tratamento da montagem fílmica e da escrita literá
ria, conclui-se quanto ao rico conteúdo e qualidade desses do
cumentários. 

De sete partes se compõe o estudo de Kozák sobre os Héta, 
sob o título geral de LAST MEN OF STONE AGE: 

1.ª parte - colorida - 55 minutos de duração - i nício da 
viagem à Serra dos Dourados - caçada - fabricação de um ma
chado de pedra - refeição de ratos - fabricação de flechas - re
feição de palmitos - construção de tapuy. 

2.ª parte - colorida - 55 minutos de duração - preparo de 
erva-mate - larvas - tecelagem Héta - manufatura de tembetá 
- cura com pele de onça - refeição de cobra assada - caçada 
de arco e flecha - enfeites de plumagem de arara. 

3. a parte - colorida - 55 minutos de duração - derrubada 
da palmeira jerivá - ritual do urubú - artesanato de vasi lhas 
de ferver e de porungos - artesanato de contas - brincos de plu
magem - artesanato de animais de cera - caçada. 

4. a parte - colorida - 55 minutos de duração - refeição de 
larvas de palmeira - assado de tatú - artesanatos de animais 
de cera - escalada em árvore - cura com unguento de urtiga 
e abanação com couro de onça - artesanato de tembetá. 

5.ª parte - colorida - 60 minutos de duração - manufatura 
de machado de pedra - derrubada de palmeira - palmito - pa
nela de espátula de palmeira ao fogo - banho de crianças no rio 
- manufatura de waúra haimbé - luta simulada com waúra 



haimbé - preparo de wua-hatimai (lança-flecha de mão) - arré
messo de wua-hatimai - mordedura de cobra - tratamento com 
kukuai - assado de cobra. 

6.ª parte - colorida - 40 minutos de duração - manufa
tura de colares - armas - curativos. 

7.ª parte - colorida - 60 minutos de duração - armadilha 
contra furto de caça (manduka) - mulheres na aldeia - assa
do de macaco - preparo de mate - banho no rio - manufatura 
de pino labial - colheita de banana de mico - escalada em cipó 
- môu o espírito máu - coleta de mel silvestre - bicho serrador 
- assado de tatú branco - N ãngo à procura de vermes - lar-
vas - tecelagem - sono ao pé do fogo. 

* 
De como procedeu a equipe que disso se encarregou temos 

ampla notícia na Introdução com que o dr. Robert L. Carneiro 
antecedeu a publicação em inglês. 

O projeto desta tradução brasileira foi do próprio Kozák e 
nasceu quase ao mesmo tempo em que se desenvolvia o texto ori
ginal inglês, sobre o qual recebia seguidas informações. Certa
mente não será esta a tradução com que sonhava. Desejava-a 
acrescentada de todos os pormenores que só ele conhecia e que 
porventura não se contivessem no texto inglês, com explicações. 
do material que ele tão bem guardava, hoje sob a custódia do 
Museu Paranaense, enriquecida de pequeno vocabulário héta, por 
ele levantado durante os longos meses passados na tribo, voca
bulário que chegou a ser por nós datilografado mas por ele não 
revisto, razão por que não aparece nesta publicação. 

Mas, de qualquer modo, mesmo sem a revisão de Kozák que, 
ao que sabemos, não chegou a conhecer diretamente o texto in
glês definitivo, impunha-se o cumprimento do compromisso que 
com ele assumíramos, pois, como já foi publicamente reconhecido, 
o ensaio do American Museum of Natural History é uma obra pri
ma de seu género, que levanta ao olhar dos futuros pesquisadores 
alguma coisa do pesad'<> manto que encobriu para sempre o súbito 
aparecimento e desaparecimento dos Héta na história paranaense. 

Cremos não exagerar reconhecendo nestas anotações cientí
ficas, às quais jamais falta o melhor sentido de exatidão, um da
queles momentos trágicos da existência humana, dentro dos cinco 
séculos de história nacional, que justa ou injustamente tantas ve
zes se exalta pelo seu desenvolvimento pacífico e bom, como re
manso de uma falsa índole histórica. Em vez disso, o sofrimento 
coletivo e calado dos últimos remanescentes dos Héta, tragados 
inexoravelmente pela sofreguidão da terra devastada por uma dita 



civilizaçao, que lhes causou a morte mas não guardou sequer ó 
mínimo sentimento de culpa ou remorso. 

A câmara persistente de Kozák, nessa tragédia final dos Hé
ta, como a pena de cronista inspirado, compreendeu bem o que 
acontecia, sentiu o momento e documentou-o para nós e nossos 
vindouros, na dinâmica colorida de seus filmes. Como ele próprio 
repetia: Se não o fizesse, NUNCA MAIS. 

O Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense 
agradece ao dr. Robert L. Carneiro, Diretor do Departamento de 
Antropologia do American Museum of Natural History, New York, 
que, com sua interferência entusiasmada junto à direção daquele 
Museum, propiciou a tradução do ensaio sobre os Héta, indepen
dentemente de qualquer ônus, liberando os originais fotográfi
cos da edição original, aqui utilizados. O Prof. Desidério Aytai, 
grande pesquisador e talvez o maior etnomusicólogo brasileiro, de 
pronto assentiu em completar o estudo sobre os H éta com seu va
lioso trabalho "Um Microcosmo Musical: Cantos dos índios Hé
ta", aspecto cultural héta não abordado pelo American Museum. 
Da mesma forma, Frei Emílio da Cavas o oferece-nos uma peque
na mas valiosa rememoração de uma grande figu1:a indígena do 
passado paranaense: Libânio Iguajurú, completando o presente 
Boletim dedicado inteiramente a índios do Paraná. 

A Fundação Nacional do lndio - F U N AI - prestigiou o 1 ns
tituto Histórico, com ele se associando nesta publicação, graça:s 
à elevada compreensão de seu Presidente - Coronel João Carlos 
Nobre da Veiga. 

Minha mulher, Liege Mary Trevisan, teve a coragem de acom
panhar-me na revisão de toda a matéria. 

Queira a benevolência dos que encontrarem nestas tradu
ções os pontos passíveis de correção e aperfeiçoamento compreen
der quem laborou gostosa mas árdua experiência. 

EDILBERTO TREVISAN 
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DEPARTMENT OF ANTHROPOLOG\' 

August 8 , 1980 

Engo . Luiz Carlos Pereira Tourinho 
- Presidente 

Instituto Histórico , Geográfico e Etnográfico 
Rua José Loureiro , 43 
Curitiba , Paraná 
Brazil 

Dear Engo . Tourinho: 

I am sorry that my absence from the country for some 
time kept me from answering your letter of April 18 before 
this. I am delighted to hear that you will undertake to 
publisb Dr. Trevisan ' s translation of the Héta monograph , 
and you may consider this letter to be authorization to do 
so. It wi ll be very appropriate for this work on the Héta 
to appear in Brazil in your bulletin. 

I have told Dr. Trevisan that we will make availabl e 
to him.the photographs f roro which the plates in the original 
monograph were made . Furthermore, I have asked him when the 
photographs will be needed, and in what manner he suggests 
they be sent to Brazil in order to ensure their safe arri
val . 

If you have any further questiona at this point about 
the publication of the monograph, pl ease l et me know. I will 
continue to be in touch with Dr. Trevisan about the project 
and am sure be will keep you i nformed. 

S~ncerely, 

....Robert L. Carneiro 
Curator of A.nthropology 

(Fac simile da carta autorização do American Museum 
para a presente tradução). 

A 
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ABSTRACT 

The Héta, a group of South American Indians who are now extinet, 
lived in the forests of the state of Paraná in southern Brazil . The first re
corded contact with them did not occur until December 1954. After this 
contact, the Brazilian Indian Protection Service organized severa! expedi
tions to find the Héta again. Vladimir :Kozák joined one of these expedi
tions as a photograph·er, and during this and many subsequent visits to the 
Héta, he made a valuable protographic record of these Indians and their 
stone-age culture. This monograph, t ranslated from the English edition 
into Portuguese, is a detailed description of the Héta based on notes and 
photographs made by Mr . Kozák bef ore the disappearance of the Hêta 
and their culture . 

f 

INTRODUÇÃO 

Complicada é a história de como esta monografia veio a ser 
escrita e porque aparece em Anthropological Papers do Museu 
Americano de História Natural. Mas, é daquelas que o leitor deve 
conhecer. Narrar essa história e descrever o papel nela desempe
nhado pelas quatro pessoas que aparecem como co-autores cons
titui a finalidade desta introdução. 

Vladimir Kozák nasceu na Tchecoslováquia em 189'7 e, ainda 
jovem, estudou engenharia mecânica na cidade de Brno. Em 1923, 
visitou o Brasil e decidiu estabelecer-se ali, seguindo carreira na 
engenharia. 

Na Tchecoslováquia, quando ainda menino, o interesse de Ko
zák pelos índios surgiu quando lia, do popular escritor alemão Karl 
May, Winnetou, uma novela sobre os índios das planícies norte
á.mericanas. Kozák viu seus primeiros índios brasileiros em 1925, 
quando visitou os Aimorés (Botocudos), um grupo que ainda so
brevivia no Estado do Espírito Santo. Nos anos seguintes, visitou 
'Várias outras tribos, inclusive os Carajá, Urubú, Caiapó do Norte, 
Bororo, e vários núcleos do Alto Xingú. Sua mais longa estada 
no campo foi de seis meses entre os Urubú. 

Kozák estudára pintura em Brno e durante suas visitas aos 
ín,dios, além de tomar notas e fotografias, desenhava-os e, mais 
tarde, fazia pinturas e esculturas desses esboços. 
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Em 1950, Kozák integrava o Departamento de Pesquisas e 
Documentação da Universidade do Paraná, em Curitiba (onde ain
da vive), permanecendo membro ativo até 1967. 

Em 1953-1954, estudei os indios Kuikuru do Alto Xingú, no 
Brasil Central, e voando do interior, num avião da Força Aérea 
Brasileira, encontrei-me com Vladimir Kozák, que era passageiro 
do mesmo avião. Nos dois dias de duração do vôo, tornamo-nos 
amigos e, em Santa Izabel, na Ilha do Bananal, no Rio Araguaia, 
onde o avião pernoitou, ali Kozák mostrou-me o núcleo dos índios 
Carajá, que já conhecia de visita anterior . .. 

Após o meu retorno para os Estados Unidos, continuei a cor-
responder-me com Kozák, principalmente sobre suas visitas às 
tribos de indios. Impressionado com seu conhecimento sobre- os 
índios e por sua excelente documentação fotográfica sobre eles, 
encorajei-o a lançar por escrito o material. Alguns anos depois, 
servi de intermediário para um artigo sobre o Funeral dos Bororo, 
publicado em Natural History (janeiro de 1963). 

Em novembro de 1955, em sua qualidade de fotógrafo da 
Universidade do Paraná, Kozák foi convidado a integrar uma ex
pedição organizada pelo Serviço de Proteção aos índios, na ten
tativa de localizar alguns índios desconhecidos que haviam sido 
detectados nas proximidades do Rio Ivaí, região noroeste do Es
tado do Paraná, no sul do Brasil. Essa expedição encontrou 16 
índios Héta acampados temporaria1nente numa pequena fazenda, 
próxima à orla da floresta. 

A segunda visita de Kozák aos Héta teve- lugar dois meses 
depois, em fevereiro de 1956, através de outra expedição do Ser
viço de Proteção aos índios. Esta, dirigida pelo dr. José Loureiro 
Fernandes, da Universidade do Paraná, teve a felicidade de fazer 
contato com um pequeno grupo de Héta, acampado dentro da 
floresta. Para grande desapontamento de Kozák, três dias após 
localizar esse acampamento, o dirige1ite da expedição resolveu dei
xar os Héta e retornar à civilização. Nunca mais se encontrou no
vamente esse grupo de Héta. 

Ao passo que a Universidade do Paraná não retomou seu tra
balho com os Héta, Kozák manteve vivo· interesse na tribo, e, por 
seu próprio esforço e sem financiamento de terceiros, retornou 
muitas vezes para junto dos Héta. Durante uma dessas visitas, 
em 1960, Kozák tornou-se a primeira pessoa a documeritar, atra
?Jés de notas e em filme, o processo completo de fabricação de um 
machado de pedra por uma tribo de índios da América. Mais tar
de, enviou-me esse material e colaborei com ele no preparo de um 
artigo sobre a manufatura de um machado de pedra héta, pu
blicado em NATURAL HISTORY, em outubro de 1972. 

14 



Até 1974, Kozák e1npreendeu cerca de 20 visitas aos Héta, 
primeiro na floresta e mais tarde nas fazendas e nas cidades onde 
os poucos sobreviventes se tinham refugiado, depois que cessara 
a vida no sertão. Durante essas visitas continuou a tomar notas 
sobre sua cultura e a fotografá-los abundantemente. É surpreen
dente a documentação fotográfica dos Héta feita por Kozák, e as 
fotos reproduzidas nesta monografia concorrem imensuravelmen
te para nosso entendimento de sua cultura. 

Nas várias expedições de campo ao interior do Brasil, adqui
r iu Kozák uma valiosa coleção de artefatos de várias tribos ama
zônicas, e em 1967 uma parte importante dessa coleção foi com
prada pela Glenbow Foundation de Calgary, Alberta. A Fundação 
também adquiriu uma coleção de aq·uarelas e pastéis que Kozák 
pintara de índios que visitara. 

Em agosto de 1967, David Baxter, então trabalhando para a 
Glenbow Foundation, encetou correspondência com Kozák com 
vistas a catalogar essa coleção. No ano seguinte, Baxter preparou 
um catálogo para exposição das aquarelas e pastéis de Kozák, pa
ra coincidir com sua primeira exposição pública. À medida que 
mantinha sua correspondência com Kozák, crescia o interesse de 
Baxter por ele e sua obra. Recorreu ao Conselho Canadense e dele 
obteve subsídio que lhe possibilitou passar quase quatro meses 
com Kozák, em Curitiba, em 1969. 

O estudo de Baxter sobre a vida de Kozák enfocou o seu tra
balho como etnógrafo e fotógrafo de índios. Com referência a 
isso, assistiu a cerca de 26. 000 pés, em 16 m / m, de f ilmes colori
dos que Kozák realizara, documentando a cultura em extinção de 
várias tribos indígenas, inclusive os Héta. Baxter organizou um 
inventário detalhado, trecho por trecho, de todos os filmes de 
Kozák, inclusive daqueles sobre os Héta. Comparou esse inven
tário, trecho por trecho, com as notas de campo de Kozák sobre 
os Héta, achando que tal material poderia algum dia servir de 
base para escrever roteiros para os filmes etnográficos. Mais tar
de, ajustou as informações extraídas dos filmes de Kozák sobre os 
Héta às notas de campo de Kozák, num manuscrito de 44 páginas. 

Em julho de 1971, Baxter enviou-me uma cópia desse ma
nuscrito e escrevi-lhe dizendo que representava ele, até então, o 
mais completo acervo de dados sobre a existência dos H éta. Acres
centava que merecia ser impresso e expressei meu desejo de aju
dar a prepará-lo à publicação. Com isso concordou Baxter. Em 
março de 1973, Baxter escreveu-me dizendo que seus compromis
sos académicos impedir-lhe-iam de participar na revisão do ma
nuscrito e autorizou-me a prosseguir com a preparação necessária. 
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Achando que outros compromissos estavam retardando meu 
progresso na preparação do m.anuscri to à pu bl icação, consultei 
minha assistente de pesqitisa, Lai la Wil l iam son, se poder i a encar
regar-se do trabalho restante, e ela concordou. 

À proporção que mergulhava ela no m anuscrito, tornou-se 
evidente a Williamson que se tornava n ecessário m ais do que 
uma simples preparação de texto, a fim de se aproveitar todo o 
potencial do materi al. Começou, então, a ver ifi car outras f on tes 
di sponíveis sobre os Héta, em busca de dados co1nparativos. Tam
bém esq'u,adrinhou, através das mui tas fotografi.as sobre os H éta 
que, através de anos, me enviara Kozák, quaisquer pormenores 
etnográficos que delas pudessem ser colliidos. liebuscou as car
tas que eu, durante mais de 20 anos, r ecebera de K ozák , procuran
do trechos dispersos de inform ações sobre a tri bo. À meqida que 
surgiam indagações, Williamson escrevia a l{ozálc, pedindo-lhe 
maiores informes e esclarecimentos. Reuniu, desse modo, um gran
de conjunto de dados, que reorganizou e, mui tas vezes, reescreveu 
inteiramente. 

Minha contribuição pessoal ao projeto consi st i u em supervi
sioná-lo de maneira geral e, em parti cular, ler sucessivos rascun hos 
do manuscrito, acrescentando-o ou esclarecendo-o, onde me foi 
possível. Enquanto mantinha Kozák infor1nado da si tuação do 
projeto, dele ia extraindo maiores informações. 

O presente trabalho constitui, até agora, a m aior coleção de 
1tiateri al sobre os Héta jamais publi cada, e, em razão do seu ex
termínio, o derradeiro conjunto substancial de dados sobre eles 
qite há de surgir. 

Nos dias de hoje, ante o grande in teresse teór ico pelas socie·· 
dades de coleta e caça, a informação aqui apreseritada sobr e os 
Héta resultará de utilidade na ulterior descrição desse m odo de 
vida. Se eram os Héta, de modo autóctone, caçadores ou colet ado
res, ou se eram antigos agri cultores, forçados pelas circunstâncias 
a regredir ao estágio de caça-colet a, o fato é que, quando desco
bertos, há. um quarto de século, su bsi st iam inteiramente de ali
mentos silvestres e encontravam-se bem adaptados à maneira nô
made de vida, no meio da floresta. 

A presente monografia não pretende ser ampla. Nem todos 
os aspectos da cultura héta tornaram-se conhecidos para Kozák. 
Além disso, o qite permanece desconhecido, jamais será conhecido. 
Como tribo, os Héta agora estão ext intos e os poucos í1i divíduos 
sobreviventes encontram-se fortemente aculturados e, ou esque
ceram, ou nunca aprenderam os antigos costumes. Graças, po
rém, à inteligência, dedicação e perseverança de Vladimir Kozák, 

16 



um acervo significativo de informações sobre o quase derradeiro 
grupo de caçadores nômades do Novo Mundo é agora tornado pú
blico. 

ROBERT L. CARNEIRO 

Encontrava-se no prelo esta monografia, quando soubemos 
que Vladimir Kozák falecera em 3 de janeiro de 1979. 

, 
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PRIMEIROS CONTATOS 

Em dezembro de 1954, um grupo de índios emergiu da densa 
floresta da Serra dos Dourados, na parte noroeste do Estado do 
Paraná, Brasil, para estabelecer contato com um colono branco. 
Eram os Héta (1). 

Os Héta foram, a princípio, considerados como um grupo de 
índios desconhecidos e, assim, descritos nos primeiros relatos de 
seus contatos com brasileiros. A literatura etnográfica nesta área 
contém apenas algumas notas sobre índios assemelhados aos Hé
ta. O mais antigo relato provém de um explorador britânico Tho
mas Bigg-Wither (1878). Nos inícios de 1870, Bigg-Wither encon
trou um pequeno bando de "Botocudos selvagens'', nas imediações 
do Salto Ariranha, no rio Ivaí, cerca de 120 km (75 milhas) ao 
norte da atual cidade de Guarapuava e quase 300 km (186 mi
lhas) a sudeste da Serra dos Dourados. Esses índios usavam gran
des pinos de madeira através do lábio inferior, presos a travessas 
de madeira entre o lábio inferior e a gengiva. Os Héta usavam 
ornamentos labiais semelhantes feitos de resina. Big-Wither re
representou em gravura uma longa ponta de flecha de madeira 
u11ilateralmente farpada, uma ponta obtusa de flecha, e um ma
cl1ado com cabo de madeira e lâmina de pedra nele inserida ( 1878, 
página 127 verso.) (fig. 1). Esses artefatos são quase idênticos aos 
usados pelos Héta. Essa evidência comprova que os Héta pode
ria.m ser descendentes dos botocudos selvagens de Bigg-Wither ou, 
pelo menos, estreitamente relacionados com eles. 

O relato de Bigg-Wither é provavelmente o único publicado 
sobre um encontro com um grupo de índios estreitamente asse
rnelhados aos posteriores Héta, antes do contato com os atuais, 
em seus acampamentos da floresta, por volta de 1950. 

1) Os índios da Serra dos Dourados têm sido chamados por vários 
nomes: Botocudo, AI é, Yvaparé, Se tá, Xetá e Héta . Preferimos a designa
ção Héta, significando "nós todos", porque é o nome que eles próprios usa
vam. o nome incorreto Xetá apareceu últimamente em diversas publica
ções, talvez pela errónea .crença de que tais índios eram o mesmo póvo ou
trora localizado no Paraná e que A. V. Fric cha}Jlou de Xetá . A pronúncia 
do é . de héta é parecida à vogal õ em alemão. 
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Fig . 1. Machado de pedra e, e pontas de flechas de madeira representados 
em gravura por Bigg-Wither (1878, verso da pág . 127). A legenda respec
tiva descreve as pontas de flecha: a para caçada de onça em emboscadas; 
d e e para anta, veado, porco e macacos maiores; b para aves e espécies 

menores de macacos. Desenhado do original por Nicholas Amorosi. 
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Os relatos sobre índios daquela região que se conhecem, pós
teriores à notícia de Bigg-Wither, descrevem alguns poucos indi
víduos capturados, vivendo com os Kaingáng, no centro sul do 
Paraná. O primeiro deles é do coronel brasileiro - r.relêmaco Mo
rocines Borba. Em 1899, encontrou ele dois cativos de uma tribo 
desconhecida, entre os Kaingáng. Os Kaingáng chamavam-nos 
"Kurutó" , que significa "sem roupas". Os cat ivos, segundo se 
relata, chamavam sua tribo de Aré. 

Em 1907, o cientista tcheco A. V. Fric, encontrou três cativos 
numa vila Kaingáng, no rio Ivaí. Também eram chamados Kuru
tó por seus captores, mas chamavam seu próprio povo de Xetá. 
Fric representou en1 gravt1ra vários artefatos, inclusive o pino 
labial em formato de bala, muito semelhante aos usados pelos 
Héta (Fric, 1943, pág. 81). 

Serão os Héta de 1950 o mesmo povo que os Xetá encontra
dos por Fric nos inícios de 1900? De acordo com Kozák, é isso 
improvável, pois o som tcheco sh é pronunciado muito fortemente 
e não poderia confundir-se com o h ou k h bem aspirado da palavra 
Héta, quando pronunciada pelos próprios Héta. Além disso, uma 
comparação lingü,íst ica de Cestmir Loukotka (1960) entre os vo
cabulários Xetá e Héta revelou que apenas 30 por cento das pa
lavras dos dois vocabulários guardavam relação. Esta porcenta
gem é muito baixa para que sejam considerados o mesmo povo. 
Ambas as línguas são aparente1nente tupis, ainda que os Xetá 
da época de Fric falassem uma linguagem influenciada pelo gua
rani, enquan to que a linguagem héta mostra influências estran
geiras inidentificáveis (Loukotka, 1960, págs. 367-368). Os Héta 
e os Xetá parecem, contudo, culturalmente relacionados. 

Dois cativos dos Kaingáng foram depois estudados pelo etnó
grafo brasileiro Curt Nimuendajú em 1912. Chamou-os Boto
cudos e verificou serem chamados de Kurutó pelos Kaingáng e 
Yvaporé pelos Guaranis (1) . Classifico li sua linguagem como per
tence11 te ao Guarani (Nimuend,ajú, 1946, págs. 93-94). Após 1912, 
esses índios desapareceram de vista e não houve notícias confiá
veis até após a Segunda Guerra Mundial. 

A literatura sobre os Héta é quase inexistente. The Hand
book of South American I rtdians incluiu os Ivaporé. - Aré-Xetá 
como um grupo da língua tupi (Steward, 1946, vol. 6, pág. 298). 
Num breve parágrafo (vol. 3, pág. 72) , são citados como vivendo 
na mesma área em que, mais tarde, viveram os Héta (latitude sul 

1) Um dos informantes h ét a, Eirakán, contou a Kozák que seu pai 
h avia sido capturado pelos K ain gáng na década de 2·0, mas conseguira 
fugir, levando um machado de aço. 
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24º e longitude oeste 53°). São citados como tendo abandonado a 
agricultura, tornando-se nômades. Essa informação baseou-se em 
Borba (1904) e Loukotka (1929). 

A pobreza de conhecimentos sobre os índios da região da Ser
ra dos Dourados e a falta de confiabilidade dessas informações 
tornaram-se bem patentes pelo seguinte parágrafo de uma pas
sagem de Fric (1943, págs. 86/ 87): A tribo Xetá, cujos ancestrais 
possuiam alto nível de cultura, foi expulsa pelos brancos e seus 
vizinhos indios do rio Ivaí, Estado do Paraná, para se refugiar na 
floresta. Ali vivendo isolados durante séculos, perderam a primi
tiva cultura e comportamento social. Pelo cruzamento, degene
raram na estatura e inteligência e falavam aos grunhidos (como 
macacos). Por proteção, viviam nas árvores e se tornaram assaz 
hostís. Uma característica incomum da t ribo Xetá eram seus 
grandes dedos do pé, articulados como o indicador de suas mãos 
e semelhantes aos animais de quatro dedos (como macacos). Ti
nham também longos braços" (1). 

Nova informação sobre os Héta veio a tornar-se disponível a 
partir de 1956. Alguns escritos foram publicados por José Fer
nandes Loureiro, bem como artigos por Cestmir Loukotka, Vla
dimir Kozák e Annette Laming-Emperaire. Contudo, esses escri
tos são breves ou tratam apenas de um aspecto específico de cul
tura. Tem feito falta uma descrição completa e detalhada sobre 
a cultura héta. O presente manuscrito, que compreende o tra
balho de Vladimir Kozák com os Héta de 1955 a 1976, const itui 
uma tentativa para apresentar todas as informações disponíveis 
sobre os Héta. 

CONTATO NA DÉCADA DOS 50 

Até a segunda metade do século vinte, ocorrera pequeno de
senvolvimento na regiao noroeste do Estado do Paraná, no sul do 
Brasil (fig. 2). Diminuta era ali a população brasileira e as quase 
impenetráveis florestas retardavam a expansão do povoamento. 
Isso era especialmente verdadeiro quanto à região densamente 
recoberta de florestas, conhecida como Serra dos Dourados. Gran
de parte dessa área, contendo a última floresta nativa remanes
cente no sul do Brasil, fora uma reserva florestal até a última 
década dos 40. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado do Paraná come
çou a vender terra a companhias particulares, a fim de promov~r 
o povoamento da área e encorajar a expansão das plantações de 
café. Por sua vez, essas companhias exploravam extensas áreas 

1) Tradução do original tneco para o inglês por Helen DeDube. 
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Fig. 2. Mapa do Estado do Paraná, no sul do Brasil. Desenho de 
Nicholas Amorosi. 

de terras para revendê-las a futuros colonos. Enquanto turmas 
de exploração .. e de colonizadores penetravam pelas florestas, va
gas notícias começaram a circular sobre a existência de índios 
desconhecidos nas florestas. Temendo que colonizadores não se 
estabelecessem na região em que se acreditava vivessem livre
mente índios, essas histórias eram abafadas pelas autoridades. 

O Serviço de Proteção aos índios (SPI), em 1945, enviou uma 
expedição e outra em 1949, à procura dos índios (fig. 3). A últi
ma expedição localizou cerca de 10 de seus acampamentos aban
donados, mas, depois de um mês, retornou sem encontrar ne
nhum índio. 

Por vólta de 1950, o número de colonizadores grandemente 
crescera e as povoações se adentravam pela floresta. Em 1952, 
um capataz de fazenda, Antonio Lustosa de Freitas, estabeleceu-· 
se com sua família na região, cerca de 4 km (2,5 milhas) a noroeste 
de Douradinho. Inicíou a limpada da floresta para uma fazenda. 
e construiu nas redondezas um pequeno rancho com alguns. b,ar
racões. Chamou a fazenda de Fa;zenda Santa Rosa. 
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Fig. 3. Mapa da região da Serra dos Dourados, ao noroeste do 
Paraná. Desenhado do original por Nicholas Am orosi. 

Naquele mesmo ano, colonizadores e mateiros capturaram 
um menino índio sozinho na floresta, com cerca de 8 ou 1 O anos 
de idade, que foi entregue ao SPI em Curitiba. Um ano depois, 
outro menino índio, mais ou menos da mesma idade, foi captu
rado e enviado para Curitiba. Esses dois meninos receberam os 
nomes de Kai uá e Tuka.1 Falavam uma língua desconhecida, que 
nem Kaingáng ou Guaranis compreendiam. Supôs-se que fos
sem descendentes dos Xetá de Fric. 

Nesse ínterim, continuara Antonio Lustosa de Freitas a lim
par a floresta a.o redor de sua fazenda. Durante quase dois anos, 
sem que pressentisse, os Héta, das matas circunvizinhas estive
ram vigiando suas atividades com grande interesse. Muitas ve
zes, durante a noite, deixava seus machados de aço na floresta. 
Uma noite, os índios apanharam um deles e tempos depois, outro. 

1) . Adiante, neste trabalho~ Kaíuá será citado pelo seu nome héta de 
Tshekuenwaio, O nome de Tuka é Namowaguáka. 
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Em 8 de dezembro de 1954, ocorreu um evento que mudou 
para sempre a vida dos Héta e levou sua cultura à destruição fi
na 1• Preparava-se An tônio de Frei tas para sair para seu traba
lho diário na fazenda, quando sua mulher, Carola, chamou-o por 
ter ouvido vozes lá fora. Olharam pela janela e viram seis índios 
dirigindo-se à casa 2 • Estavam nús, com exceção de uma pequena 
tanga púbica. Usavam pinos da cor do âmbar nos lábios infe
riores e colares de dentes de animais. Apesar de estarem desar
mados e avançarem cautelosamente, acreditou Antônio de Frei
tas que sua casa estava sendo atacada. Abriu a porta e começou 
a bater contra o umbral com a prancha da machadinha, espe
rando afugentá-los. Depois, Carola de Freitas saiu e colocou al· 
gum alimento e açúcar no chão, sabendo que, em geral, os índios 
apreciam doces. Os Héta, contudo, mostraram pouco interesse no 
açúca.r e no alimento, pois, não sabiam que tais substâncias eram 
comestíveis. O grupo de índios permaneceu à frente da casa du
rante algumas horas. Antes de se retirarem, mostraram-se mui
to satisfeitos com um pouco de arroz doce cozido que Carola de 
Freitas lhes dera. Dois dias depois, Eirakán, acompanhado de 
sua mulher, Alúa, e duas crianças, voltou a Santa Rosa, onde fi
caram três dias, recebendo alimentação de Freitas durante toda 
sua estada. 

Antônio e Carola de Freitas não mais viram índios até mais 
ou menos seis meses depois, quando 29 deles vieram acampar pró
ximo a Sant2. Rosa. Em julho e agosto de 1955, os índios apare
ceram por alguns dias, atraídos aparentemente a Santa Rosa pela 
perspectiva de alimentação e por uma natural curiosidade para 
com a casa de Freitas, seus utensílios e outros instrumentos. De· 
pois, desapareceram novamente na floresta. Provavelmente, tais 
visitas faziam parte de incursões de caça e coleta que levavam os 
Héta a distâncias consideráveis de seus acampamentos, no fundo 
da floresta. Tão boas relações ~ez Antônio de Freitas com esse 
grupo de Héta, que eles o levaram por duas vezes a seus gran.des 
acampamentos na floresta, a muitos quilômetros de Santa Rosa. 

1 ) Os acontecimentos aqui descritos seguem as narrativas dos Héta, 
como os relataram a Kozák, alguns anos mais tarde,. e também as narrati
vas de Antônio e Carola de Freitas. As primeiras h istórias dos Freitas so
bre o contato com os Héta, publicadas em jornais, são um tanto confusas 
e incorretas. Aqui são corrigidas tais confusões. 

2 ) Esses seis homens héta eram Hatshuakán, chefe do grupo Irats
chonbawái, irmão mais velho de Hatschuakán, Eirakán, que depois se 
tornou precioso informante de Kozák, :&agua, irmão de 1Eirakán, outro ho
mem chamado Eirakán, e Kuen, irmão do primeiramente citado Eirakán 
e de Nagua. 
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Imediatamente após a primeira aparição dos índios, Antônio 
de Freitas notificara o Serviço de Proteção aos índios, em Curi
tiba. Com base em sua informação, o SPI organizou uma peque
na excursão de busca, que partiu em agosto de 1955 (fig. 3), no 
esforço de estabelecer contato permanente com os Héta, mas a 
excursão falhou no encontro de qualquer índio. Dois meses de
pois, Antônio de Freitas acusou índios ao redor de Santa Rosa. 
Uma segunda expedição do SPI deixou Curitiba em 15 de outu
bro, levando com ela os dois meninos índios Tuka e Kaiuá (Tshe
kuenwaio). Foram localizados cerca de oito acampamentos aban
donados, um deles nas proximidades do Ribeirão Indoivai (Indo
naí), a cerca de 6 ou 7 km (4 milhas) a noroeste de Santa Ro
sa (fig. 3). Alguns dos acampamentos mostravam sinais de re
cente ocupação; pequenas fogueiras ainda queimavam ligeira
mente. Um machado de pedra, pontas de· ossos, e varas foram 
encontrados num dos locais. Restos de cocos de palmeira e ossos 
de animais foram encontrados em todos os acampamentos. En
quanto atravessava esses acampamentos abandonados, a carava.
na de busca ia deixando machados e facas de presente para os 
Héta. A caravana regressou para Curitiba em 26 de outubro, no
vamente falhando em contatar qualquer índio. 

Em 14 de novembro, foi recebida comunicação de Antônio de 
Freitas, informando ao SPI que os índios haviam reaparecido em 
Santa Rosa. Uma terceira expedição foi organizada,e desta fe4 
parte 'Kozák. A caravana deixou Curitiba em 18 de novembro, 
dirigindo-se a noroeste e chegando a Santa Rosa ce:ca de três 
dias depois. Dezesseis Héta encontravam-se na fazenda. Consis
tia o grupo de quatro famílias: as dos dois irmãos Hatshuakán, 
o chefe do grupo, e Haikumbawái, cada um dos quais com duas 
i1111lheres e vários filhos; os de Eirakán e os de outro homem. 

No dia seguinte, a caravana de busca, conduzida por esses 
Héta, visitou um local de acampamento parcialmente abandona
do, no ribeirão Indoivai (Indonaí), a pequena distância, a noro
este de Santa Rosa. Foram colhidas algumas informações quan
to ao tamanho e disposição geral do lo.cal do acampamento, bem 
como sobre o modo de cozinhar e de cultura inaterial. Outros 
acampamentos abandonados foram ainda visitados durante os 
poucos dias de estada junto desses Héta, depois do que a expe
dição retornou para Curitiba. 

Ainda uma outra expedição partiu para Santa Rosa, em 10 
dQ fevereiro de 1956, e novamente dela era um dos participantes 
Kozák. Dizia-se que outro grupo de Héta se encontrava naquela 
área e procurou-se localizá-lo. A 16 de fevereiro, decidira a ex
pedição abandonar a busca e regressar para Curitiba1 quando en
contraram um mateiro local, Pedrinha Nunes. Contou ele haver 
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Fig. 4. Eirakán e sua mulher Alúa. Ambos usam colares de den
tes de animais. Eirakán faz uma lança enquanto sua mulher tra
balha em fio de fibra de caraguatá. Observe-se a vasilha de es
pátula de palmeira com penas e uma pele de onça enrolada, em 

.. seu interior. 

visto pegadas de criança na lama, alguns dias antes, e não ha
vendo crianças brancas conhecidas na área, concluiu-se que de
viam pertencer a uma criança índia. 

A expedição encontrava-se já a caminho de volta novamente 
para Curitiba, mas Kozák insistiu que se devia fazer um esforço 
em seguir essa pista. Uma vez mais, recomeçaram as buscas e 
após longa caminhada, a expedição encontrou sinais de índios. 
Seguindo os sinais, cairam repçntinamente sobre um pequeno 
grupo, descansando em seu rancho temporário. Nos dois dias se
guintes, a expedição localizou três acampamentos semipermanen
tes, com o total de cerca de 30 índios Héta. Todos esses locais si
tuavam-se no âmago da floresta, nas vizinhanças gerais de Lau
reano, uma fazenda de colonos, 21-24 km (13-15 milhas) ao sul 
de Santa Rosa. O contato que essa expedição de busca estabele
ceu com os Héta da Serra dos Dourados durante esses três dias 
consiste no primeiro e único encontro documentado com eles, em 
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Fig. 5. Grupo de Héta erri seu acam pamento. 
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seu próprio ·h_abita_t da ,floreis.ta. 1 .. . D·e :.~p·rincípio; s.urpr..eenderair..-se 
o~ índios e se atemorizarªm .à. vista do grupo de.: estranhos. Mas, 
após a re.ª-ção i_nicial, aceit_ar_am,_ present.es ·de. machados.~ facas e 
açúcar. Os índios estavam..· nús, .à exceção dos homens que usa
vam pequena.$ tangas pubicas, tecidas de fibra acetinada de Bro
melia_. Tanto homens como mulheres · U$avam. um tipo caracte
rístiGo de colar, em forma de varinh~, à qual, cuidadosamente, 
haviam sido presos dentes de pequenos animais. O adorno mais 
surpreendente, porém, consistia num pequeno tarugo em forma 
de bala, feito de resina, usado pela maioria dos homens e me
ninos. Esses batoques eram inseridos através de orifício no lábio 
inferior e presos a uma travessa de madeira, no interior da boca, 
de maneira que o lábio inferior do homem ficava esticado (figs. 6 
e 7). As crianças usavam colares de vá.rios cordões de sementes 
pretas com pend·uricalhos de ossos de pequenos animais e crânios 
de pássaros. 

Várias mulheres e crianças sentavam-se tranquilamente nas 
pequenas choças, ao passo que alguns homens sentavan1-se sobre 
folhas de palmeira, falando nervosam.ente sobre a visita dos es
tranhos. Alguns hom.ens trituravam folhas de erva mate para 
preparar uma infusão a modo de chá; outros afiavam seus ma
chados de pedra ou prosseguiam em suas outras atividades diárias. 

Resultou assim que, nos dias 20 a 22 de fevereiro de 1956, 
foi, pela última vez, contatado este numeroso grupo de Héta. A 
despeito da insistê11cia de Kozák em tirar todo o proveito dessa 
oportunidade rara de estudar ao vivo um povo da idade âa pedra 
em seu meio n~tural , a -caravana expedicionária retornou para 
Curit.iba. Apesar disso, durante os três dias de permanência da 
expedição~ um considerável acervo de informações foi coligido, 
principalmente a respeito de cultura material. Muitos desses da
tlos foram documentados em filme por J{ozák. Contudo, a opor
tunidade de levantar um estudo etnográfico detalhado da cultut?a. 
dos Héta ficou perdida para sempre. Falharam as várias tenta
tivas posteriores no sentido de encontrar esse grande grupo da 
floresta. Simplesmente a maioria dos Héta havia sumido. 

O trabalho etnográfico prosseguiu com os 18 Héta que per
tenciam ao grupo acampado em Santa Rosa, em 1955-1956. Gran
de parte desse trabalho foi realizado com :Nango, o único sobre
vimente do grupo da floresta, contatado em fevereiro, severamen
te dizimado por uma epidemia de gripe,, como também com os 

1) Este contatô foi precedido apenas pelas d'uas incursões não 
documentadas de Antônio Lustosa de Fr,eitas, junto com os Héta até seus 
acampamentos na floresta (V. pág. 2'5}. 
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dois meninos capturados alguns anos antes. Esse grupo remanes
cente dos Héta havia se estabelecido no antigo acampamento do 
bando do pai de Eirakán, situado a mais de 16 km (10 milhas) da 
Fazenda Santa Rosa. De quando em quando, foi visitado este 
grupo, entre 1956 e 1961, por representantes do SPI, da Universi
dade do Paraná e por alguns repórteres de jornais. Kozák con
tinuou a estudar e a filmar os Héta, à sua própria custa, e a rea
lizar cerca de 20 viagens a seu acampamento, a partir de 1961 . 

. 'Fig. 6. Homem Héta corri seu pino labial. Está usando enfeites 
de orelha feitos de plumagens completas de aves. 
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Fig. 7. Homem usando pino labial, mostrando a travessa de 
madeira. 

Pouco a 
dispersaram 

pouco, os Héta desse grupo foram morrendo ou se 
por outras regiões. Hatshuakán, o líder do grupo, 

morreu de tuberculose provinda de subnutrição, em março de 
1966. Eirakán, sua mulher Alúa e seus filhos morreram em junho 
de 1967. Haikumbawai morreu em 1972. I-Ioje, muito poucos, 
se é que algum, veteranos sobreviventes, talvez apenas um: :Nan
go, Kuen, o irmão de Eirakán, se vivo, e alguns Héta que eram 
crianças pequenas em 1954, encontram-se espalhados no oeste do 
Paraná. Os que eram crianças ao tempo do primeiro contato 
perderam sua cultura e mesmo seu idióma. Kozák sintetizou essa 
tragédia da seguinte forma: "Durante gerações, estes índios vi
veram dos produtos da floresta primitiva, que também os prote-
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gia contra os forasteiros. Liquidada porém a floresta, restaram 
os índios como peixe em lagoa seca. Não mais dispunham de 
meios de sobrevivência e morreram porque o mundo civilizado 
não foi generoso para com eles''. 

LOCALIZAÇAO E HISTÓRIA DOS HÉTA 

Na década dos 
e 54º oeste e mais 

1950, viviam os I-Iéta entre as longitudes 530 
ou menos na latitude sul 23º30'. De acordo 

Fig. 8. Kozák com um homem Héta à frente de uni abr igo (tapuy) 

32 



com o relato de Bigg-Wither, na década dos 1870, os Botocudos 
selvagens viviam aparentemente muito mais a leste. Interessan
te notar, porém, que alguns dos informantes héta 11aviam estado, 
entre 1940 e 1950, tão para leste como as cercanias de Maringá 
e Apucarana. Apucarana fica ao norte do· Salto Ariranha de 
Bigg-Wither (fig. 2). 

É possível que antigamente os Héta vivessem próximos aos 
Guayaki de língua guarani, na parte superior do rio Paraná. Tan
to os Guayaki comó os Héta (veja fig 56) , em ocasiões especiais, 
confeccionavam chapéus cilíndricos de pele de onça (veja Mé
traux e Baldus, 1946, pág. 439 e auadro 96) . Os Héta usavam 
esses chapéus durante uma cerimônia na coJheita da guavirova. 
Alguns Héta relataram que foram familjarizados com o uso da 
pele de onça, na caça de onças e caitetús, por "povos vizinhos", 
que podiam ser os Guayaki. Pode-se ainda notar que algumas 
das armas dos Guayaki e dos Hétas guardam certas semelhanças, 
tais como o comprimento longo e as pontas unilateralmente den
tadas das flechas (veja fig. 1 e Métraux ~ Baldus_, 1946, quadro 95). 

Outra possibilidade seria a vinda dos Héta do Paraguai para 
o noroeste do Paraná. A pequena tanga púbica dos homens, ha
miá, tecida de fibra de caraguatá é espantosamente semelhante 
ao cânhamo. Poderia ter origem nas missões jesuíticas dos séculos 
dezesseis e dezessete, n.as quais os índios, especialmente os ho
mens, eram levados a encobrir seus genitais. 

Os próprios. Héta forneceram algumas informações sobre sua 
história. Viviam em pelo menos dois, talvez vários, grupos maio
res. Um dos ... grupos era chamado "opfábaita". Todos os Héta 
encontrados na década dos 1950 acredita-se pertencessem a esse 
grupo, exceto Eirakán. Informativamente, fora ele capturado de 
o·utro grupo héta chamado "Aigaraté Aguey". 

De acordo com vários informantes, costumavam os Héta vi
ver em quatro grandes aldeias, cada ttma delas com até 10 habi
tações. Ocupavam ambas as margens do rio Ivaí, até que essas 
aldeias foram a tacadas por homens desconhecidos usando faixas 
brancas à cabeça. Nunca fieou esclarecido se esses atacantes eram 
outros índios ou guardas avançados de colonos. Esses ataques, 
presumivelmente, começaram antes da década de 1940 ·e obriga
ram todas as facções dos Héta a deslocar-se para o sul do rio 
Ivaí. Muito reduzidos em número abandonaram seus grandes 
acampamentos e tornaram-se nômades. Ê possível que antiga
mente os Héta cultivassem a mandioca, uma vez que o nome desse 
vegetal aparece tanto nos vocabulários héta como Xetá. Fric re
latou que os Xetá eram familiarizados com o cultivo da mandioca, 
milho, algodão e tabaco (Loukotka, 1960, pág. 336). Apesar disso, 
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os próprios Héta desconheciam o cultivo de plantas, nem qual
quer tradição oral indica que seus ancestrais tivessem praticado 
horticultura. 

O pequeno acervo de informações históricas disponíveis não 
nos oferece muitos dados em que nos basearmos. Em tempos mais 
afastados, os Héta aparentemente foram mais nu1nerosos, vive
ram em aldeias semi-sedentárias e prat icaram algum ct1ltivo de 
vegetal. A pressão e o perigo, tanto de colonos brancos como de 
seus velhos inimigos, os Kaingáng, levaram os Héta a dispersa
rem-se em pequenos grupos e a adotarem uma vida nômade de 
caça e coleta . A destrt1ição de seu habitat florestal pelos colonos 
tnvasores e plantadores de café levaran1-nos a reti.rarern-se para 
mais longe, no âmbito de s11a cada vez lnais decrescente floresta 
nativa. Não faziam nem usavam canoas ou outra embarcação, 
assim apenas podiam cruzar os largos rios Iva.í e Paraná durante 
as secas, a váu nas partes rasas.1 Dessa forma, o seu l i abitat cada 
vez mais se restringia à área suleste dos rios Ivaí e Paraná. 

Em decorrência dos deslocamentos qt1e haviam sofrido· por 
um século ou mais, a cultura héta, tal como descrita nas páginas 
seguintes, deve ser compreendida como mera sombra do que fora 
outrora. 

I 

MEIO AMBIENTE 

A Serra dos Dourados fica ao sul do rio Ivaí, a suleste de 
sua confluência com o rio Paraná . Na década dos 1950, essa era 
uma área de florestas, cercada de todos os lados por colonos bra
sileiros. A despeito do nome, os elevados da Serra dos Dourados 
não constituem montanhas de fato, mas montes cobertos de den
sa floresta virgem. Suas altitudes variam de 500m a 700m (1640-
2300 pés). A área dispõe de clima sémitropical com chuvas regu
lares na estação chuvosa, de setembro a fevereiro. Os verões são 
quentes, mas não ardentes; a temperatura média de janeiro, no 
noroeste do Paraná, é de 24ºC (75ºF) (Shwerdtfeger, 1976, pág. 
234). No inverno, raramente cai a temperatura ao ponto de con
gelação, e a temperatura comum de julho, nas duas zonas do no
roeste do Paraná, é de 14ºC (57ºF e 16ºC (61ºF) Shwerdtfeger, 
1976, pág. 235) . 

A pluviosidade na área da Serra dos Dourados tem sido re
gistrada na média de 150-200 m/ m (6-7-9 polegadas) por mês na 
estação chuvosa e entre 50-100 m/ m (2-4 -polegadas) por mês na 
estação seca. 

1) Não se sabe se antigamente usavam troncos flutuantes para atra
vessar rios . 
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A vegetação da Serra dos Dourados era de floresta tropical, 
ainda que não tão luxuriante çomo nas áreas circunvizinhas me
nos montanhosas. A floresta consistia de várias espécies de ár
vores deciduosas, palmeiras e bambús. Alguns riachos corriam 
através da floresta e havia pequenas lagoas e charcos. Na flo
resta, a árvore mais comum era a palmeira jerivá (Cocos roman
zoffiana). Outras palmeiras, tais como a macaúba ( Acrocomia 
sclerocarpa) e o palmito (Euterpe edulis), eram menos numero
~os . Essa floresta não continha grande variedade de árvores fru
tíferas, mas algumas, como as do gênero Cocos, produziam em 
abundância e durante todo o ano. 

Fig. 9. Grupo de Héta. deslocando-se na floresta. Usam um tronco 
como ponte e um galho de árvore amarrada a dois troncos serve 

de corrimão. 
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A maior parte dessa floresta, desde então, foi derrubada para 
proporcionar terra de plantações _de café. 

ACAMPAMENTOS E ABRIGOS 

Os Héta escolhiam local para seu acampamentos (oka) den
tro de curta distância a pé de um curso de água, que proporcio
nasse facilidade para beber e banho. O acampamento era le
vantado numa clareira, em meio à alta e densa floresta. As ár
vores elevadas proporcionavam proteção contra o vento e o frio. 
A própria clareira e os abrigos voltavam-se para o oriente, de 
modo a captar o primeiro sol matinal. 

Os acampamentos consistiam de 3 a 5 abrigos (tapuy), em 
formato de domo e colmados. Os abrigos eram irregularmente 
dispostos num círculo de cerca de 6m (19 pés) de diâmetro. A 
armação de cada abrigo compunha-se de 12 galhos flexíveis de 

Pa.th to streom 

• t 

... . . : . 

Fig. 10. Esquema de um acampamento héta. Desenhado do 
original de Ney Barreto por Nicholas Amorosi. 
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árvores ou troncos novos de 4 a 8 cm ( 1 . 1/ 2-3 polegadas) de diâ
metro na base, e com cerca de 2. 5 a 3 m (8-10 pés) de compri
mento. p·ara firmar essas estacas ao solo, os Héta cavavam per
furações de cerca de 50-60 cm (2 pés) de fundura, fincando uma 
estaca pont11da no solo (fig. 11). Uma vara do abrigo era então 
enfiada em cada um dos buracos e socava-se firmemente com os 
pés o solo em seu redor. Distribuíam-se as varas numa circun
ferência de cerca de 2. 5-3m (8-10 pés) de diâmetro, arcadas no 
centro para dentro e amarradas entre si com cipós ou cascas de 
,. 
arvores. 

Pequenos galhos eram amarrados transversalmente sobre as 
varas arcadas com lascas flexíveis de bambú, a fim de firmar a 

Fig. 11. Levantamento da estrutura de estacas verticais de um 
tapuy. 
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àrniaçao (fig. 12) . Um homem, muitas vezes auxiliado por ou
tro, construia a armação de um tapuy. No momento de amarrar 
as lascas transversais às varas verticai.s, rnuitas vezes se utiliza
vam dos dedos dos pés para levantar o n1aterial destinado à amar
ração das varas. A cobertura era colmada com folhas de pal1neira 
de jerivá (fig. 13) . Geralmente, as folb.as não eram justapostas 
à ar1nação por meio de amarração e5pecial. Ao contrário, os talos 
das folhas ficavam trançados ao redor das partes da armação. O 
tapuy héta proporcionava pouca proteção contra o frio e o vento, 
pois a parte inferior comumente ficava aberta (fig. 14). Contu
do, a parte aber ta podia facilmente ser coberta com a colocaçáo 
de outras folhas de palmeira sobre a ar1nação. 

Fig. 12. Levantamento da estr11,tura de 'Um tapuy. Amarração 
dos galhos horizontais às estacas verticais. 
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Cada choça protegia de quatro a seis pessoas. Proteção con
tra o tempo chuvoso era a principal função do tapuy: com bom 
tempo, pouco se permanecia dentro dele (fig. 15). 

Geralmente, os Héta dormiam ao relento e não utilizavam 
do tapuy para dormir, exceto quando chovia. Mesmo quando 
doentes, preferian1 descansar fora, ao pé do fogo, à sombra do 
galho de uma árvore ou de um arbusto fincado ao solo. Não usa
vam redes, n1as preparavam o local ao ar livre para dor1nir, co
brindo o solo com esteiras de folhas de palmeira, de tamanhos 
variados. Pequenas estacas eram dispos ~as no solo, ao redor do 
local de dormir9 com a finalidade de evitar que as pessoas rolas
sem êobre a fogueira, que ardia durante toda a no.ite em redor 

Fig. 13. Levantamento de um tapuy: colocação de folhas de 
palmeira sobre a estrutura. 
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Fig. 14. O tapuy t erminado. 

dos que dormiam. Pais e filhos, sem cobertura alguma, dormiam 
amontoados. Metades de pequenas toras, chamadas de aúra pe
ra, se-rviam de apoio à cabeça (fig. 16). 

Providenciava-se o preparo de alimentos ao ar livre, exceto 
com mau 
abrigo. 

tempo, quando se acendia uma fogueira dentro do 

De acordo com os informantes de Kozák, Tshekuenwaio e Ei
rakán, os Héta, antes de sere·m levados a se tornarem inteira- · 
mente nômades, costumavam viver em aldeias, permanentes ou 
semipermanentes, também chamadas de oka. Estas antigas okas 
eram diferentes dos acampamentos mais recentes, porque pos
suíam uma grande estrutura para cerimônias, em forma de domo, 
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Jlig. 15. Uma família fora de seu tapuy. O tronco no primeiro 
primeiro plano é usado como almofariz para f ollias de erva mate. 

chamada apoenge.1 A ítltima apoenge foi construida provavelmen
te entre 1945 e 1950. Desconhecem-se as dimensões exatas de sua 
estrutura. Aparentemente era ocupada por uma família numero
sa, enquanto um ou mais de seus membros sujeitavam-se ao rito 
de passagem, como furação de lábio ou casamento. 

A apoenge, ao contrário do pequeno tapuy, era completamen
te colmada até o nível do solo e dispunha de uma entrada à al
tura do solo, voltada para o oriente. As vezes, por precaução con-

1) Kozák fez uma pintura docu1nentária de um casamento héta nu
ma grand·e aldeia semipern1anente. Tshekuenwaio, que assistiu à cerimô
nia. calcula que ela teve lugar em alguma época: ;entre 1945 e 1948. 
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Fig. 16. Uma família dormindo ao ar l·lvre sobre est eiras de folhas 
de palmeira. As estacas fincadas no chão à sua volta i.mpeàem-nos 

de rolar de suas esteiras sobre o fogo. 

tra 
de 

a ronda de onças, essa abertura ao rez do 
folhas e uma segunda abertura mais alta 

chão era 
fazia 

coberta 
parte se na 

s.uperior da parede. Os que se utilizavam dessa abertura galga
º exterior da parede e. desciam _para denti:o, _por meio 

uma escada de tronco entalhado. De acordo com Tshekuenwaio, 
a apoenge era geralmente construida no lado oeste da clareira 
oval, com a entrada de frente para o oriente. A apoenge também 
possuia uma plataforma elevada, na qual eram isolados os me-

vam de 
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ninos depois de furados seus lábios e enquanto esperavam que 
eles cicatrizassem i. 

Quan.do as fo·ntes de alimentação se esgotavam perigosamen
te numa área, os Héta mudavam acampamento para uma nova 
localização. Aparentemente, cada grupo guardava nítido senso de 
territorialidade, especialmente quanto aos recursos da fauna de 
determinada área. Com o fim de impedir que caçadores de outro 
acampamento invadissem a área "de casa" de um grupo e furtas
sem a caça presa às armadilhas, os Héta, cavavam armadilhas em 
pequenas covas (mandukas), ao longo dos caminhos que levavam 
às suas armadilhas. Armavam-nas com pontas afiadas de jatobá 
fHymenaea courbaril) ou madeira ara.úte, camufladas com folhas. 
Ainda que essas covas não matassem o caminhante, geralmente 
feriam seriamente se_u pé ou perna, tornando claro que sua pre
sença e atividades na área eram in'desejáveis. Se o ladrão perten
cesse ao mesmo grupo, poderia ser reconhecido pelo pé ferido. 

Q:uando de mudança para novo acampamento, os Héta le
vantavam abrigos provisórios. Reservavam-se os abrigos mais bem 
acabados apenas para as aldeias semipermanentes. 

POPULAÇAO, APAR~NCIA E PERSONALIDADE 

Não há estimativas confiáveis do número da população héta, 
ao tempo em que foram contatados. Ao todo, Kozák viu aproxi
madamente 150 adultos, e, por essa base; podemos estimar que 
talvez somassem1 os Héta 300. 

Os .homens héta eram de meia altura, entre 165-170 cm (5 
pés e 5 polegádas a 5 pés e 7 polegadas) (Loukotka, 1960, pág. 
336) e apresentavam compleição mais ou menos entroncada e 
musculosa. Possuíam poucos cabelos no corpo e a maioria era 
arrancada com os dedos. Usavam cabelo solto até os ombros, re
partido ao meio (fig. 17). Nâo fabricavam nem usavam pentes e 
conservavam os cabelos à altura dos ombros, cortando-os com uma 
faca de bambú ou uma lasca de osso afiada. Conservavam-se os 
Héta limpos por meio de freqüentes banhos. Não nadavam, mas 
gozavam espadanando na água (fig. 18). 

Em 1954-1955, época do contato, os Héta mostravam sinais 
de subnutrição. Algumas das crianças pareciam bem magras. Ou
tras tinham o estômago dilatado, evidenciado em algumas das fo-

1) Em 1958 Haikunbawái e Nãngo levaram K.ozák a um acampamento 
abandonado, que, segundo eles, costumava ter uma apoenge. Infelizmente, 
as estruturas estavam tão estragadas, que pouca inf armação delas pôde 
obter-se . 
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Fig. 17. 
o cabelo 
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Homem descansa de afiar seu machado de pedr a. 
cortado à moda típica dos Héta, até os ombros 

partido ao meio. 

Tem 
e re-



Fig . 18. Grupo de H.éta barihando-se no riaclio. 

tografias desta monografia.· 
guns com faltas de dentes 
dent es. 

adultos t inham máus dentes, alOs 
(fig. 19) . As crianças tinham bons 

Os Héta que 'Kozák encontrou eram pessoas alegres, com sen
so de humor. Riam facilmente, mas eram também irritadiços. A 
violência integrara sua antiga vida na floresta. Informantes con
taram a Kozák alguns incidentes, nos quais um homem matara 
a outro ou mesmo a uma mulher. Muitas vezes, pelo desejo do 
matador ficar com a mulher do outro. Soube também Kozák, pe
los dois meninos, que ao tempo de seus bisavós ou antes, os Héta 
praticavam canibalismo. Segundo o relato, capturavam qualquer 
pessoa branca que aparecesse em seu acampamento e comiam 
suas carnes. Os corpos principalmente os crânios, dos prisionei-

45 



Fig. 19. Dois homens riem, pondo à mostra dentes estragados e 
falhas. 

ros (não ficou esclarecido se nesse momento estavam vivos 011 

n1ortos) eraro es1nagados sob o peso de uma árvore caindo be111 
rm cima ou entalados entre duas metades de uma grossa árvore, 
parcialmente fendida em duas. De acordo com esses pequenos in
formantes, colocavam-se, então, os esqueletos nos córregos vizi
nhos ou em pequenos cursos dágua, para afugentar qualquer ou
tra pessoa branca de aproximar-se da oka. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Viviam os Héta em pequenos grupos, nôn1ades, largamente 
dispersados. Viviam dos produtos da caça e da coleta e pratica
vam também pequenas pescarias. A distância entre os acampa
mentos vizinhos não era grande, 4 ou 5 km (3 milhas) e os mem
bros dos diferentes acamp·amentos visitavam-se. Os bandos com
punham-se de poucas famílias nucleares, até seis em número. Os 
membros centrais do bando eram algumas vezes irmãos ou con
junto de irmãos. Concordavam informalmente num líder de au
toridade limitada. Teve ocasião Kozák de observar em certas oca
siões que um pedido do chefe, mansamente proferido, era obede
cido sem discussão. 
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Praticavam poligamia. Freqüentemente, os homens mais ido
sos possuiam duas esposas e, nos primeiros tempos, alguns homens 
tinham até quatro. Eventualmente, um homem com várias es
posas dava uma das mais jovens a outro.1 Nem sempre eram bem 
tratadas as mulheres. Ocasionalmente, apanhavam dos homens. 

Divisão de Trabalho 

Entre os Héta, como entre muitos pequenos grupos de caça 
e coleta, não existia uma rígida divisão de trabalho entre sexos. 
Mulheres e homens partilhavam muitas tarefas e nelas coopera
vam. Ambos participavam das atividades de coleta e da prepara
ção e cozimento de alimento: 2 Ambos teciam as tangas hamia, 
e confeccionavam cestos e ornamentos. Algumas tarefas eram dis
tintamente cumpridas por um sexo, mas, ocasionalmente, também 
realizadas pelo outro. Geralmente, os homens confeccionavam as 
peneiras trançadas, utilizadas para amassar a polpa do fruto da 
palmeira, ao passo que as mulheres teciam as esteiras de dormir 
de folhas de palmeira jerivá, bem como os cestos para colheita 
de cocos e frutas. 

A caça era atividade masculina, como também a confecção 
de utensílios, tais como machados de pedra. Os homens faziam 
a maioria de suas armas, mas, ao menos num aspecto da manu
fatura de armas, participavam as mulheres: faziam as cordas 
para os arcos. 

Na n1t1dança para tlm novo acampamento, as mulheres car
regavam os pertences domésticos e alimentos, em grandes cestos 
de folha de palmeira jerivá, que apenas elas sabiam trançar. Car
regavam os pésados cestos às costas, seguros por uma tira de fi
bra de palmeira dobrada, atravessada à testa (veja fig. 36). Os 
homens carregavam arcos, flechas e maças, sempre prontos para 
caçar quando a presa fosse avistada. 

SUBSISTtNCIA 
Coleta e preparação de alimentos vegetais 

Viviam os Héta dos produtos das florestas ao seu redor. Ex
ploravam quase todos os recursos silvestres disponíveis das plan
tas comestíveis, insetos e animais maiores. A semelhança de ou
tros povos caçadores e coletadores, possuíam completo conheci-

1) Hatshuákán deu sua segunda esposa, Alúa, para Eirakán , que não 
possuia esposa. 

2) Apezar disso, servia-se de alimento primeiro ao horne1n, depois 
vinham sua esposa e seus filhos. Depois deles, a sua segunda esposa e, por 
sua vez, os demais. 
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Fig. 20. Homem com um machado de pedra. 
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mento da flora e fauna locais. Ainda que a floresta tropical da 
Serra dos Dourados não dispuzesse de grande variedade de árvo
res frutíferas, algumas delas produziam em abundância. A maior 
parte da dieta héta consistia de produtos vegetais, alguns dos 
quais disponíveis durante todo o ano. Algumas variedades de co
quinhos e frutos amadureciam em épocas diferentes do ano, com
pensando na dieta vegetal a variação sazonal. Os meses entre 
maio e agosto eram os mais pobres em frutos e coquinhos. 

Os coquinhos de duas palmei
ras, jerivá (Cocos romanzoffia
na), e macaúba ( Acrocomia Scle
rocarpa) eram produtos básicos 
na dieta héta. Os cocos de jeri
vá constituíam segura fonte de 
alimentação disponível durante 
todo o ano. Eram colhidos por 
meio de trabalho cooperativo de 
que participavam homens e mu
lheres. Primeiro, os homens es
calavam os troncos retos e ele
vados das palmeiras até alcançar 
os cocos. Utilizavam-se de laços 
próprios para subir, feitos de las
cas trançadas de bambú ou cipós, 
que os prendiam ao tronco para 
subir às árvores (fig. 21 e 22) . 
Depois, os hómens derrubavam 
os cachos ao solo, onde as mu
lheres os colhiam em grandes ces
tos de carga. Quando os cestos 
ficavam cheios, as mulheres le
vavam-nos para o acampamento, 
às costas, com auxílio das tiras. 

Os cocos maduros eram coloca
dos num grande pilão e amassa
dos com uma pesada mão de ma
deira. Eram removidas as semen
tes soltas dos cocos. Pilava-se a 
parte comestível até formar uma 
polpa grossa, à qual se adiciona
va água. Passava-se então em pe
quenas peneiras de cestaria, es
premendo-se cuidadosamente · à 
mão, até ser extraído todo o su-

Fig. 21. Homem segurando 
um laço de escalar árvores. 
Tem o machado de pedra 
preso às · costas por uma 
corda, pronto para utili·zá-lo 

no alto da árvore. 
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Fig. 22. Homem subindo em 

tronco entalhado ao escalar 
uma árvore com auxílio do 

laço de subir. 

varo uma árvore vizinha, de 
os coquinhos. 

mo. Depois, a polpa era. abando
nada. Recolhia-se o sumo em ti
jelas de cabaça para ser imedia
tamente ingerido, ou, algumas 
vezes, deixado a fermentar du
rante vários dias, transformando
se numa suave bebida alcoólica. 
Quando não dispunham de ne
nhum outro alimento, os Héta 
lascavam os cocos verdes de pal
meira e· comiam as · sementes. . . 

Também comiam os miolos de 
palmeiras. Os suculentos brotos 
das folhas novas, crescendo na 
parte basal, no coleto dessas pal
meiras, formam as medulas cha
madas de palmito. Os brotos sua
vemente lenhosos eram retirados 
de árvores abatidas com macha-' 
do de pedra. Podia o palmito ser 
comido crú ou assado à braza 
quente. Quando se destinava à 
mistura com mel, no preparo de ' 
xarope para tratamento de dor 
de garganta, usualmente adota
va-se o método de fervura. 

Em geral, os coquirihos da pal
meira macaúba eram colhidos de
pois de maduros e caídos ao so
lo, o· que ocorria entre novembro 
e abril. O tronco dessa palmeira 
é recoberto de espinhos, o que 
tomava impos8ivel aos Héta es
calá-lo. Algumas vezes, escala-

outra espécie, conseguindo alcançar 

Abriam os coquinhos com auxílio de uma pedra, de modo a 
extrair o caroço. Também colhiam coquinhos velhos de macaúba, 
por causa das pequenas larvas que se desenvolviam em seu inte
rior (Loureiro Fernandes, 1960, pág. · 41) . Essa palmeira ainda 
oferecia outra fonte de alimento. O centro do tronco continha 
uma medula comestível, que podia ser extraída depois de abatida 
a árvóre com um machado de pedra. Secava..;se esse material ao 
fogo, socava-se no pilão e passava-se .na peneira. · ~ farinha dele 
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resultante era assada ao fogo, em forma de pequeninos bolos (Lou· 
reiro Fernandes, 1960, pág. 41). 

Outra fonte básica de nutrição diária consistia numa bebe
ragem de folhas de árvores de erva ma te ( Ilex paraguariensis). 
Os folhudos galhos dessa árvore eram levemente tostados numa 
fogueira de labaredas muito quentes, na floresta, antes de serem 
arrumados em grandes feixes, feitos às pressas, que eram levados 
para o acampamento. Depois, ligavam-se as folhas em pequenos 
feixes, que eram pendurados de ponta para baixo, para secar, 
por meio de varas fincadas verticalmente e levemente inclinadas 
para o fogo. As folhas secas eram socadas num pequeno pilão 
de madeira (fig. 24). Depois de pulverizadas eram misturadas à 
água quente, constituindo uma bebida refrescante e nutritiva cha
mada kukuai. Nos meses de junho e julho, faziam o kukuai com 
água quente, aquecida por brazas encandescentes jogadas à água. 
O kukuai quente, frequentemente adoçado com mel, ajudava a 
esquentar o pessoal nas manhãs frias. 

Os Héta consumiam muitos outros alimentos de plantas sil
vestres. Os frutos da banana de macaco (Philodendron bipinnati 
fidum), que amadurece em outubro e novembro, eram colhidos 
e assados ao fogo. Esta planta é um cipó, e os Héta tinham de 
subir bem alto pelas gavinhas do cepo a fim de apanhar o fruto 
alongado e verde. As sementes, como milho, adquiriam sabor do
ce quando assadas. O fruto, do tamanho de um ovo, do jacaratiá 
( Jaracatia dodecaphylla), que amadurece de fevereiro a abril, era 
também assado em carvão quente. Tubérculos de kogua, planta 
rasteira, eram desenterrados com um pau ou com a ponta do cabo 
de um macha"do. Assados, sabiam à batata. Os tubérculos da 
kogua, às vezes do tamanho de uma cabe·ça humana, existiam 
durante o inverno. Fungos de árvores, alguns atingindo até 30 cm 
(1 pé) de diâmetro, eram assados e comidos no ato, sempre que 
encontrados na floresta. 

Muitos frutos, especialmente a jaboticaba ( Myrciaria cauli
flora), de um arrozeado escuro e do tamanho de cerejas, que 
amadurece em setembro e outubro, guavirova (Campomanesia 
guaviroba), que amadurece em outubro-dezembro, a pitanga (Eu
genia), que amadurece em outubro e novembro, eram esmagados 
e postos a fermentar num cocho de madeira (tanuango). Esses 
cachos eram feitos de troncos, com cerca de 1,20-1,50 m (4-5 pés) 
de comprimento, rachados ao meio e cavados. O suco fermentado 
era geralmente preparado para festividades especiais, como a fu
ração labial de um menino, um casamento, ou a celebração em 
honra de um dos próprios frutos silvestres. A parte fibrosa do 
interior da vagem de jatobá (Hymenaea courbaril), ao redor da 
semente, era, algumas vezes, comido. Este alimento aparecia de 
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dezembro a junho, mesmo depois que a vagem madura caira aô 
solo já há meses (Loureiro Fernandes, 1960, pág. 42). 

Certas plantas pequenas cresciam próximas de alguns aldea
mentos visitados em 1956. Podiam ter sido plantadas por causa 
de suas sementes. Também comum ao redor dos acampamentos 
era uma planta rasteira (Serjania), que produzia pequenas caba
ças. A polpa das cabaças era comida, enquanto que as cascas 
eram usadas como vasilhas. 

Alimentos vegetais cozidos 

A maioria dos cocos, frutos e tubérculos eram tostados dire
tamente sobre brazas. Alguns, como o palmito, eram fervidos em 
água. Povos como os Héta, que não faziam nem usavam cerâ
mica, geralmente aquecem água colocando pedras quentes ou 
outros objetos aquecidos numa vasilha com água. Assim também 
faziam os Héta, utilizando brazas como agente de aquecimento 
(fig. 25), mas apenas para esquentar a água e não para fervê-la. 
Ferviam a água diretamente ao brazido do fogo, e, para fazê-lo, 

Fig. 23. Almofariz grande com a respectiva mão. Ao fundo, 
cachos de palmeira de jerivá. 

52 

1 

..... 



-
íl 

Fig . 24. 
fazer 

Homem socando folhas! de erva mate num pequeno almofariz, pQ-ra 
bebida kukuai. Atrás dele, galhos de folhas secas encontram-se 

suspe·nsos d1e uma estaca. O prod.uto final é colocado sobre uma esteira 
a 

de folha. de palmeira, no primeiro plano . 

53 



desenvolveram um engenhoso e invulgar método. O recipiente pa
ra cozinhar era feito da longa e verde espátula que rodeia o broto 
quase maduro da palmeira jerivá. Depois de cuidadosamente aber
ta a espátula com a ponta do cabo de um machado de pedra, era 
colocada sobre brazas por alguns minutos, a fim de ressecar o 
broto no interior da bainha. Esse processo facilitava a remoção 
do broto. Depois, colocavam-se travessas pequenas de madeiras na 
parte de dentro da espátula vazia, para impedir que se enrolasse. 
Quando a extremidade pontuda da espátula já se apresentava 
propícia a conter água, não havia necessidade de nenhuma alte
ração. A extremidade oposta era preparada, comprimindo-se for
temente um lado sobre o outro e amarrando-se com fibra de pal
meira, para torná-la conveniente a conter água. A vasilha de co
zinhar ainda se apresentava verde e, dessa forma, podia ser colo
cada sobre as brazas sem risco de queimar-se. Podia ser utilizada 

, . varias vezes. 

Fig. 25. Alúa esquentando água com a colocação de um tição 
quente numa vasilha de espátula de palmeira semicheia de lí
quido. Atrás, o cão constitui complemento temporário ao acam
pamento, após o contato. Tradicionalmente, os Héta não pos-

suíam cães. 

54 



Fig. 26. Homem e duas crianças saboreiam larvas de insetos. 

Coleta e preparo de alimentos de insetos 

A dieta héta incluia vários insetos, particularmente suas lar
vas e o produto de um inseto: o mel. As larvas de insetos cons
tituiam boa complementação alimentícia, facilmente disponível 
em grande quantidade. 

As larvas de três espécies eram particularmente apreciadas 
pelos Héta: Rhynchophorus palmarum, um coleóptero negro co
nhecido como moko; Dynamis politus, também coleóptero, cha
mado kangodzo (ambos vivendo nos troncos de jerivá); Rhinatus 
sternicornis, broca amarela do bambú. Permaneciam os Héta 
sempre à espreita desses petiscos. Esforçavam-se para estabelecer 
condições propícias ao crescimento das larvas, derrubando árvo
res e depois protegendo os troncos caidos com galhos e folhas. Os 
troncos apodrecidos de palmeira eram de igual forma protegidos, 
de tal maneira que ficassem a salvo de pássaros e outros pequenos 
predadores (Loureiro Fernandes, 1960, pág.s 39-40). 

Para desenterrar as larvas, os Héta quebravam os troncos 
com a extremidade pontuda do cabo do machado de pedra. Arran
cavam fora as cabeças e comiam os corpos das larvas, algumas 
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vezés crús. Geraimente, eram as larvas tostadas diretamente so
bre a braza, ou penduradas em um graveto pelas cabeças, depois 
suspensas sobre a braza. Sempre removiam as cabeças antes de 
comê-las. O restante das larvas, inclusive a pele, era comido. 

Alguns insetos, tais como o bezouro serrador e certas espécies 
de pirilampos, eram comidos depois de tostados na braza por al
guns minutos. Em dezembro e janeiro, havia grande quantidade 
de pirilampos, que eram facilmente apanhados à noite, batendo-os 
contra o solo com um ramo de folhas. 

Muitíssimo apreciadas eram as abelhas silvestres. Ainda que 
comessem suas larvas, a principal razão da procura estava em 
seu mel. Quando se localizava uma colméia, um homem subia à 
árvore e arrancava-a do buraco do tronco, com um machado de 

Fig. 27. Procurando mel com a extremidade pontuda do cabo· de 
machado de pedra. 
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Fig. 28. Abelhas inofensivas sobre os corpos de coletadores de mel. 
O homem tem o cabelo cortado curto à maneira dos brancos bra-

sileiros e usa um facão novo. 

pedra, ou então derrubava o galho com o ninho. Se tal fosse im
possível, então toda a árvore era derrubada. Certas espécies de 
abelhas silvestres, por exemplo, a espécie Trigama, chamada ara
puá, eram inofensivas e, assim, não necessitavam os Héta de pro
teção durante a extração de seu mel (fig. 28). De imediato su
gavam o mel dos favos. Se a colméia continha grande quanti
dade de mel, os Héta colocavam-na numa tijela de cabaça e, mais 
tarde, acabavam de limpá-la com um musgo fresco e verde. O 
mel das abelhas venenosas tinha de ser colhido mais cuidadosa
mente. A colméia era queimada ou chamuscada, antes de reti
rar-se o mel. 

As colméias de certas espécies de abelhas proviam os Héta 
de cera de abelha escura que usavam como adesivo ou como ma
terial para escultura de estatuetas de pequenos animais, para as 
crianças. . ~-
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Alimentos animais: caça e armadilhas 

Os Héta consideravam a maior parte da fauna disponível co .. 
mo própria à alimentação. Caçavam e capturavam em armadi
lhas muitas variedades de mamíferos, pássaros e répteis. O arco 
e a flecha, ao lado de várias espécies de armadilhas e laços, consti· 
tuiam os meios usuais de caça. Os homens, acompanhados de suas 
famílias, quase que diàriamente, inspecionavam suas armadilhas. 
Um só homem podia ter até 20 armadilhas e, algumas vezes, a 
inspeção delas levava mais de um dia. Os homens sempre car
regavam consigo arco e flecha, na esperança de descobrir caça du
rante a caminhada. Os animais capturados ou feridos eram mor
tos com paus, varas de madeira ou longas lanças de bambú. 

O meio principal de matar mamíferos eram o arco e a flecha. 
Geralmente, um homem caçava sozinho, mas, às vezes, dois ou 
mais homens compunham uma expe,dição de caça. Todo caçador 
carregava seu arco e algumas flechas. Quando avistava a caça, 
atirava suas flechas, numa rápida seqüência. Muitas vezes com 
a primeira flecha acertava seu alvo, mas atirava outras para 
impedir a fuga pela floresta do animal ferido. r 

Na caçada de animais como a queixada de lábio branco 
(Tayassú pecari), o caititú de colar branco (Tayassú tajacu), o 
veado (provavelmente Mazama), e várias espécies de macacos, 
que eram parte usual de sua dieta, usavam os Héta flechas com 
pontas de madeira invulgarmente longas (até 100-120 cm, 4 pés). 
QuWldo dispunha de tempo, antes de lançar suas flechas, o caça
dor fazia uma profunda incisão, a cerca de 5 cm (2 polegadas) da 
extremidade, de modo que se quebrasse ao atingir o animal, per
manecendo dentro de sua carne. Assim, podia uni caçador recupe
rar suas flechas quase intactas é evitar a perda ou avaria de uma 
delas, o que poderia acontecer se fosse ela levada pelo animal fe
rido através da floresta. A ponta da flecha assim quebrada rece- . 
bia um novo entalhe, aguçando-a com um raspador de pedra. 
Desse modo, o caçador podia reutilizar várias vozes a mesma fle
cha, e a cabeça que originariamente poderia ter tido 120 cm (4 
pés) de comprimento, diminuia para cerca de 45 cm (18 polega
das), antes de ser abandonada. 

Vários mamíferos podiam ser capturados por várias espécies 
de armadilhas e laços, o tatú (C'abassous unicinctus), a cutia 
( Dasy'JYf'octa aguti), a lontra de rio (Lutta paranensis), o qua ti 
(Nasua nasua), o tamanduá-mirim de colete (Tamandua tretra
dactyla), a jaguatirica (Felis pardalis). Durante o ano todo, ra
tos e camondongos eram capturados em armadilhas, para· alimen: 
tação. As armadilhas e os laços variavam de tamanho, desde as 
pequenas para capturar camondongos, até as bem grandes, para 
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Fig. 29. A presa de um dia bem sucedido: 
tucanos. 

quatro macacos e dois 
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anta ou onça. Algumas armadilhas eram mortais. Um puleiro 
com isca, mexido pelo animal, desprendia um pesado tronco que 
se abatia sobre a vítima. Outras armadilhas pendiam de um páu 
de recúo que, solto pelo mamífero ou ave, apertava um nó ao re
dor do pescoço do animal esticado na direção da isca. Frequen
temente, armavam-se laços sobre velhos montes de restos, espe
cialmente os que continham polpa de cocos moidos e macerados. 
A polpa adocicada constituia excele·nte isca para atrair pequenos 
mamíferos e aves. 

Caçar um tamanduá-açú ( Myrmecophaga tridactyla) era ta
refa perigosa que requeria cooperação de vários homens. Esses 
animais podem ferir mortalmente um homem com um possante 
golpe de seus longos membros dianteiros, providos de afiadíssi
mas garras. 

Fig. 30. Homem colocando uma armadilha. 
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Fig. 31. Jovem carregando 
morta. 

uma paca 
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Fig. 32. Um tamanduá gigante apanhado com 
êxito. 

Geralmente, uma flecha disparada do arco não bastava para 
liquidar um tamanduá-açú, que, ferido, podia voltar-se em suas 
pernas traseiras e investir contra seus atacantes. 

Antigamente, os Héta capturavam onça com armadilhas de 
iscas. A isca podia ser o cadáver de um Héta, morto por uma 
onça.1 Ao que se sabe, as onças causavam algumas baixas entre 
os Héta. 

1) Um desses episódios foi relatado a Kozák por seus informantes. 
Uma onça foi, então, capturada e morta com a utilização da vítima como 
isca. 
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Algumas espécies de aves eram apanhadas pelos Héta para 
alimentação, inclusive o tucano (Ramphastos), a arara (Ara), 
o aracuã (Ortalis), o jacú (Penelope superciliaris), o japú-guaçú 
(Gymnostinops) e o mutum (Crax). Os ovos de aves eram reti
rados dos ninhos, chupados crús ou assados à braza. As aves 
eram apanhadas com laços ou alvejadas com uma flecha especial 
para elas. A extremidade embotada dessa flecha conservava in
tactas as penas e a pele d.a ave. As aves eram comidas e as penas 
eram utilizadas nos ornamentos ou na fabricação de flechas. As 
longas asas e as penas da cauda da arara, do jacú, do aracuã, do 
urubú rei (Sarcoramphus papa), eram muitíssimo apreciadas pa
ra uso mágico-medicinal. Um exemplo disso era o urubú-rei, que 
compunha o ritual destinado à cura de doença dos olhos. 

Preparação e cozimento de alimentos animais 

As vezes, animais de caça de pequeno porte eram descarna
dos, assados e comidos no ato. Entretanto, era hábito ser o ani
n1al abatido e levado para o acampamento. Quando era morto 
um animal maior ou mais perigoso, tais como a onça ou taman
duá, o caçador bem sucedido recortava a carcassa do animal e 
levava os pedaços para perto do acampamento. Dali, outro ho
mem apanhava a carne até a choça ou abrigo do caçador. Visava 
tàl costume talvez proteger o caçador e os restantes da aldeia 
contra o espírito do animal morto. Talvez, por igual razão, não 
se mencionava em voz alta o nome do animal. 

O primeiro passo no preparo da carca.ssa a ser comida, con
sistia em chamuscar a pele ou casco (no caso de um tatú), 
colocando-se diretamente sobre o fogo, por alguns minutos (fig. 
34).1 Limpar e preparar de qualquer maneira o animal de caça 
para o assado era tarefa masculina. Esfolava-se e destripava-se 
a carcassa com uma lasca de pedra ou faca de bambú, e, depois, 
exprimia-se para fora o excremento do trato intestinal. 

Terminada essa operação, o homem sempre lavava as mãos 
com água fresca, ou, como último recurso, com sua própria urina. 

Todo alimento era assado. Isso era feito ao ar livre. As úni
cas exceções eram a paca e a onça, que deviam ser assadas den
tro do tapuy, para evitar doença ou morte. O alimento ficava 
suspenso diretamente sobre o fogo, pendurado de um galho fle-

1) Apenas as peles de onças e de leopardos eram tiradas intactas para 
uso na cura de doenças . Eram esticadas para secar sobre uma armação de 
bainhas de jerivá e defumadas, para evitar que moscas botassem ov-0s na 
pele. Peles de aves, com suas penas ainda intactas, eram de igual modo 
preparadas. 
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Fig. 33. Crianças abrindo as asas de aves mortas, à 
(Campephiius surucuá e à direita um pica-pau 

esquerda urri 
robustus). 

xível. Dependendo do tamanho do animal, era assado inteiro ou 
aos pedaços. Para proteger os de·ntes do fogo, a boca era sempre 
conservada fechada. Mais tarde, os dentes eram utilizados co1no 
utensílios ou ornamentos. Os intestinos do animal eram enrola
dos numa vara e conservados sobre o fogo para assar. Todavia, 
se houvesse disponível uma vasilha resistente ao fogo, como o 
casco de um tatú, entranhas e postas de carne eram cuidadosa
mente arrumadas dentro do casco e tudo suspenso ao fogo, como 
uma verdadeira carcassa. Mesmo animais pequenos, ·como ca-
mondongos apanhados pelas crianças em armadilhas mortais en1 
miniatura, eram assados de igual modo. Tais animais, porém,. não 
eram pelados nem limpos, mas comidos inteiros. De igual forma, 
filhotes de pássaros eram atirados vivos sobre a braza e comidos 
inteiros, depois de chamuscadas suas penas. Os colibris eram 
transpassados nun1a vara fina, chamuscados e assados sobre as 
brazas. 

'l 
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Fig. 34. Mulher prepara a carcaHa de um macaco para ser 
assada, chamuscando-llÍ~ a pele ao fogo. 

. 
Várias espécies de répteis constituiam alimentação habitual 

dos Héta. A carne de cágado (Geochelone) era altamente aprecia
da e sua ela vícula suspensa como colar, em forma de pendente. 
Camaleões (Iguana iguana), outros lagartos e cascaveis (Cro
talus durissus terrificus) também constituíam habitualmente a 
dieta héta. Com uma vara longa, matavam as cascaveis a paula
das. Tostavam a pele sobre o fogo, para mais fácil remoção e, 
depois, enrolavam a cobra em espiral e assavam-na como as de
mais carnes, suspensa de um laço entre dois toros ardendo. En
quanto ela assava, os Héta iam recolhendo sua gordura numa 
vasilha de espátula de jerivá (fig. 35). Nesta mergulhavam pe
quenas penas e sugavam-nas. Enquanto a cobra assava iam pin-
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celando-a com as penas retiradas da gordura. Depois de comple
tamente assada, 
faca de bambú. 

a cobra era partida em postas com uma afiada 
A cabeça e a cauda eram recortadas em pequenos 

enterradas próximo a uma corrente de água. pedaços e 

Fig. 35. Duas serpentes enroladas, sendo assadas ao redor do fo
go. A gordura que delas escorre cai numa vasilha de espátula de 

palmeira jerivá. 
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Pescaria 

Ao tempo em que os Héta foram contatados, o peixe não de
sempenhava papel muito importante em sua dieta diária. Quan
do viviam mais próximos do rio Ivaí, parece que praticavam mais 
a pescaria. Anzóis não eram conhecidos pelos Héta. Provavel
mente prendiam a isca diretamente à linha ou talvez usassem 
arco e flecha. 

Restrições dietéticas 

Os Héta guardavam apenas algumas restrições dietéticas. Não 
comiam rãs, sapos ou caracóis. Apesar de estimarem algumas es
pécies de insetos como alimentação, desprezavam outras. Evita
vam os grilos, cigarras, gafanhotos, formigas e ovos de formigas. 
Excluíam dois abutres de sua dieta. O urubú-caçador (Cathartes 
aura) não podia, sob hipótese alguma, ser morto. O urubú-rei 
( Sarcoramphus papa) era morto para utilização em cerimonial 
e por causa de suas longas penas, utilizadas na confecção de fle
chas. Mas a carne não podia ser comida. 

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

Nao era grande o conjunto de artigos domésticos dos Héta. 
Muitos dos artefatos eram facilmente feitos, não havendo neces
sidade de carregá-los quando da mudança para um novo acam
pamento. A preparação de alimentos era relativamente simples, 
requerendo apenas uns poucos utensílios de cozinha. Sendo assa
da a maior parte da alimentação, os únicos utensílios domésti
cos eram arbustos e varas retilíneas, que serviam de espetos em 
que podiam assar intestinos e outros petiscos, tais como fígado. 

A preparação de alguns alimentos, tais como cocos, frutas e 
carne seca de onça ou veado, requeria socagem num pilão. c ·ada 
acampamento dispunha de um ou dois grandes pilões, feitos de 
duas metades lascadas e cavadas de tronco de jerivá, fortemente 
justapostas com cipós (V. fig. 23). O pilão era afundado no solo 
até um terço ou metade de sua altura total de 120 cm (4 pés). 
Seu diâmetro interior media cerca de 35 cm (14 polegadas). Uma 
pedra chata colocada no interior do pilão servia-lhe de fundo. 
Um grande pau, em forma de remo, aúra haimbé, geralmente era 
utilizado como mão. Duas mulheres trabalhavam juntas ao pi
lão, uma vez que a mão era pesada demais para uma só. 

Dispunham os Héta de outro tipo de almofariz, em tamanho 
menor (aguakán). Era cavado na metade de um cepo e media 

67 



cerca de 25-30 cm (10-12 polegadas) de diâmetro e 120 cm (4 
pés) de comprimento. Utilizavam este pequeno almofariz para 
socar folhas de erva mate para a bebida kukuai (V. fig. 24). 

Cabaças secas serviam como vasilhas para uso geral e tam
bém como recipientes para beber as várias espécies de beberagens 
que os Héta faziam de frutas e cocos. Escolhiam as cabaças para 
fazer tais recipientes, porque a polpa interior já começara a con
trair-se, facilitando sua remoção das paredes da cabaça. Corta
vam a cabaça ao meio com um dente incisivo de paca ou com uma 
lasca de pedra e retiravam a polpa com mandíbula de macaco. 
Poliam as superfícies internas da taça esfregando-as com folhas 
de embaúba (Cecropia) e lubrificando-as com a gordura de larvas 
de coleópteros. Em vista do pequeno peso da cabaça e do traba
lho necessário para transformá-la em vasilha, geralmente repa
ravam quaisquer rachaduras nelas amarrando fortemente suas 
bordas, através de pequenos furos feitos com dente de paca. Nas 
mudanças de acampamento, carregavam consigo os utensílios de 
cabaça. 

Geralmente os homens héta eram responsáveis pelo trançado 
das pequenas e redondas peneiras, utilizadas na extração da polpa 
destinada às beberagens, a maioria feita de massa de vários cocos 
de palmeiras. Essas peneiras eram feitas de lascas de bambú, 
formando um quadrado até de 31 cm por 30 cm (1 pé por 1 pé). 
As beiras soltas dessa estrutura eram depois cuidadosamente vi
radas para dentro com força e amarradas com laços de cipó semi
flexível, formando o arremate da peneira pronta. 

Além dos cestos grosseiros p,ara carga, modelados por ambos 
os sexos para o transporte temporário da caça e dos produtos sil
vestres, as mulheres héta trançavam grandes cestos de carga fei
tos de folhas de jerivá. Estes cestos, de certa forma assemelha
dos a canoas, providos ainda de tampas, eram carregados às cos
tas, com uma cinta de casca de árvore ou trançado de folha de 
palmeira atravessada na testa (fig . .36). Todos os pertences de 
uma família, inclusive tijelas de cabaça, esteiras de dormir, en
feites pessoais e muitos outros objetos leves, eram levados em tais 
cestos. O único artigo pesado entre os pertences carregados nesse 
cesto era o encosto de dormir feito de madeira, aúra pera. 

As mulheres héta, carregavam seus filhos em faixas tran
çadas de folhas de jerivá, com cerca de 20 cm (8 polegadas) de 
largura. Podiam ser usadas diagonalmente através do corpo, sus
pensas de um ombro, de tal modo que a criança cavalgava sen
tada e pendente dos quadrís maternos, ou como uma cinta pen
dt1rada às costas, com a criança montada e com as pernas aber
tas às costas maternas. 
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As mulheres trançavam as esteiras de dormir com folhas de 
jerivá. Variavam aproximadamente de 30 cm por 30 cm (1 pé 
por 1 pé) até 1 m por 50 cm (3 pés por 1.1/ 2 pé). As menores 
cabiam perfeitamente dentro dos grandes cestos de carga e eram 
carregadas durante a caça, as andanças coletivas ou mudanças 
de acampamento. 

Os Héta jamais sentavam diretamente sobre o chão, mas 
sempre sobre uma esteira. Na floresta, sem esteira, um Héta 
cortaria uma grande folha fresca para sobre ela sentar-se. 

Quando dormiam, utilizavam-se os Héta de um encosto cha
mado aúra pera. Era feito com a metade de um tronco e tinha 
cerca de 90 cm de comprimento; alguns, mais curtos. Sua su~· 
perfície era cortada e alisada com lascas de pedra. Além de des
canso para dormir, servia também para outro fim. Nas estiagens, 
era utilizado para chamar chuva (fig. 38). Os Héta batiam com 
o encosto contra uma árvore, da mesma maneira como batiam 
com seus paus em formato de remo (aúra haimbé), para avisar 
companheiros de caça. O aúra pera era valorizado em virtude de 
seu papel no chamamento de chuva, sendo um dos poucos arti
gos que uma família héta devia sempre possuir e levar consigo 
em suas andanças. 

Transforn1avan.1 espátulas de folhas de jerivá e1n vasilhas)' 
amarrando-as co1n cordas. Penas, pequenas ferramentas e enfei
tes eram guardados nessas caixas em forma de tubo. Como pro
teção, alguns artigos, tais como perfuradores de fogo e brincos 
de pele de pássaro, eram embrulhados com pele de jaguatirica. 

Para subir em árvores altas, além das rodilhas de escala
gem de lascas de bambú, chamadas peias, usavam os Héta tam
bem escadas grosseiras feitas de estacas. Faziam a escada, cor
tando arbustos e usando os galhos como degráus. O que subia 
deveria abrir caminho para cima amarrando cada uma das pe
quenas árvores verticalmente contra a árvore grande, uma de
pois da outra e pisando em cima dos galhos. A mais simples mo
dalidade de escada consistia num cipó que os Héta amarravam 
próximo a um ninho de ave, em cima da árvore, de tal modo que 
pudessem espiar a emplumação da ave e apanhá-la quando 
crescesse. 

Iniciavam um fogo novo com o perfurador de fogo. Contudo, 
geralmente conservavam cepos ardendo à frente de seus tapuy e 
carregavam brazas ao longo de suas caminhadas de caça para 
começar fogo. Durante a estação chuvosa, para assegurarem su
primento de lenha seca, empilhavan1 lenha na estação seca e co
briam-na com cascas e folhas de palmeiras, a fim "de conservá
las enxutas. 
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Fig. 36. 
tences 
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Fig. 37. Mulher com o filho numa tipoia de criança., 
folhas de palmeira jerivá. 

feita de 
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Fig. 38. Chamando chuva por meio 
com o descanso de cabeça de 
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INSTRUMENTOS E ARMAS 

Os Hétas faziam instrumentos e armas de pedra, osso e ma
deira. Eram artefatos simples, feitos com tecnologia da idade 
da pedra. Alguns dos processos de manufatura eram difíceis e 
demorados. Um dos mais fascinantes e talvez jamais vistos }Jor 
um observador ocidental foi a manufatura de um machado de 
pedra, demonstrado a Kozák por Eirakán (V. Kozák, 1972). 

Em primeiro lugar, Eirakán cuidadosamente escolheu algu
mas pedras do leito de uma corrente de água próxima. ".t\.tenta
mente examinou as pedras para assegurar-se de que não apre-

Fig. 39. Eirakán picotando a lâmina de um machado de pedra 
com outra pedra. Encostadas à parede do tapuy, algumas flechas. 
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sentavam rachaduras ou falhas que viessém a ócasionar fraturas, 
quando começassem a ser usadas. A pedra adequada tinha de 
ser também de formato apropriado: ovoide alongado, com os la
dos paralelos e as extremidades uniformemente encurvadas. A 
pedra desse formato reduzia consideravelmente o tempo de tra
balho necessário para deixá-la em sua forma final. 

Uma vez selecionada a pedra apropriada por Eirakán, sen
tou-se ele no solo e colocou a pedra entre as solas de seus pés. 
Começou suavemente a picotar com um martelo de pedra um 
pouco mais pesado, redondo e confortavelmente adaptado à pal
ma da mão. Bem devagar, a pequenos golpes, foi arrancando 
fragmentos da pedra oval, até remover completamente o seu cor
tex duro e polido pela água. Logo, o pó branco da pedra cobriu 
as inãos e os pés de Eirakán. A miúde, examinava a pedra para 
assegurar-se de que sua superfície estava uniformemente traba
lhada de todos os lados. A pedra tinha que ser cuidadosamente 
trabalhada mediante golpes certos mas delicados, de modo a 
evitar rachá-la e assim torná-la inútil como cabeça de machado. 

Finaln1ente, quando a pedra encontrava-se reduzida ao for
mato e tamanho desejados, cerca de 15 cm (6 polegadas) de com
prime11to, começou o trabalho mais cansativo. Esmerilhar e po
lir. Eirakán utilizou argila branca com areia fina e água mis
turados dentro de uma .. vasilha de espátula de jerivá. Nela mo
lhou a cabeça do n1achado e começou a esmerilhá-la numa pedra 
de amolar, primeiro de um lado, depois do outro (fig. 40). 

De instante a instante, mergulhava a cabeça do machado na 
vasilha e polia sua superfície na pedra de afiar, com forte pres
sã.o das mãos, até que adquirisse ela uma extremidade afiada e 
lados lisos. Durante o esmerilhamento, a pedra era igualmente 
polida, agindo a argila como polidor. Apenas o fio de cortar da 
cabeça de machado ficou polido: o topo permaneceu áspero, de 
modo q11e se firmasse mais fortemente no cabo de madeira. 

O cabo do machado foi feito de um pedaço de tronco de ár
vore, com o comprimento aproximado de 1 m (3 .1/3 pés) e o 
diân1etro de 10 cm (4 polegadas). Eirakán retirou a casca da 
extren1idade que apresentava mais nós; a lâmina pronta do ma
ehado destinava-se a nela ser inserida. A madeira com nós é mais 
dura e também mais resistente a rachaduras com o uso do ma
chado. Usou um afiado formão feito de osso de perna de onça 
para cortar um entalhe à volta do cepo, no lugar em que dese
java marcar o encaixe do machado com o cabo. Depois, segurando 
firme o cabo entre os pés, utilizou um formão de osso e um mar
telo de pedra para abrir um buraco oval na extremidade nodosa 
da madeira, p·ara firmar a lâ1nina do machado (fig. 41). Utili
zando o f ormão de osso de onça como cunha para retirar grandes 
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Fig. 40. Esmerilhando e polindo a lâmina do machado de pedra. 

lascas do cabo, sobre a marcação do encaixe de junção entre o 
cabo, deu à extremidade dele formato de .uma alavanca, com o 
auxílio de uma lasca de pedra e alisou a superfície com um ras·· 
pador de pedra. Por fim, colocou a lâmina do machado em seu 
orifício e ajustou-a com força, batendo várias vezes sobre o lado 
oposto. A madeira verde ajudou a segurar a lâmina de pedra fir
memente no lugar, sem auxílio de qualquer adesivo ou amarração. 

Calcula-se em três a cinco dias o tempo necessário à mant1-
fatura de uma lâmina de pedra por um homem héta, com mais 
nleio dia ou menos para encabar.1 Toda a vez que a lâmina afrou
xava facilmente era firmada no lugar, socando outra vez do lado 
oposto ao cabo. 

1 

1) Eirakan levou sete meses para terminar este machado de pedra 
por causa de doença, outras atividades e ausência de Kozák por seis meses. 
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Fig. 41. Fazendo o cabo do machado. Para cavar o buraco 
a lâmiria. do machado são utilizados um 

telo de pedra. 
f ormão de osso e o 

para 
mar-

Para fins diversos utilizavam os Héta 
dra, chamados itánepraká. Sua principal 

seus machados 
serventia era a 

de pe
derru-

eles ser com 
quatro 

bada de árvores, e quase todas as árvores podiam 
derrubadas. Munidos de seus afiados machados, hon1ens 
eram capazes de derru.bar uma árvore de 135 cm (4.1/ 2 pés) de 
diâmetro, em um dia. Era também usado para quebrar cocos, las
cas de osso, e, em geral, para triturar e martelar. A extremidade 
pontuda do cabo servia como uma combinação de formão e ala
vanca para rachadura e entalhe de materiais lenhosos, tais como 
o interior corroido de árvores, que os Héta procuravam, por causa 
das larvas de insetos ou coleópteros. Abriam buracos de estacas 
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Fig. 42. Com um machado de pedra, homem derruba uma árvore. 

para os abrigos enfiando o cabo do machado no solo, com auxílin 
de uma pedra grande. Era usado como ponta para furar e esca

e, quando utilizado como ca
em arma perigosa. 

var covas de armadilhas 
cete, podia transformar-se 

(fig. 43) 
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Podia-se prender o machado às costas com um fio de cipó 
e assim conservar livres as mãos para escalar uma árvore (V. fig. 
21). Era, então, possível usar o machado para derrubar uma col
méia ou cocos das palmeiras. 

Os Héta possuiam muitas ferramentas pequenas feitas de 
dentes e ossos de animais, os quais, muitas vezes, requeriam pouca 
adaptação. O osso da perna de onça era lascado e afiado com um 
pedaço de pedra de amolar, para fazer um formão de trabalhar 
madeira. As mandíbulas de roedores, especialmente as de paca, 
com os dentes nas cavidades, eram usadas como instrumentos de 
escavação. Como pontas perfuradoras, utilizavam-se caninos de 

Fig. 43. Dois homens utilizam os cabos do machado de pedra pa
ra cavar o fosso de uma armadilha. No primeiro plano, paus 
pontiagudos prontos para serem colocados dentro da armadilha. 
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vários animais, inclusive os diminutos de um rato. Os ossos afia
damente polidos serviam como furador e de palito para retirar 
da pele espinhos e insetos. 

Em geral, as mais usadas armas héta eram o arco e a flecha. 
Os paus de arco tinham comprimento de cerca de 1.8-2 m (6-6.1/ 2 
pés). Eram feitos com o cerne duro do ipê (Tecoma), chamados 
paus de araraúte pelos Héta. Depois de derrubada a árvore, com 
cunhas de madeira desbastavam suas camadas exteriores. Quan
do consideravam o pau na dimensão conveniente, entalhavam-no 
e arranjavam da forma desejada com raspadores de pedras. No 
centro do pau, o diâmetro usual era de 3 cm (l.1/4 polegada) e 
nas extremidades de 8 mm (5/16 polegadas). Tal trabalho re
queria raspadores de espécies e tamanhos diversos. Depois, era 
polido o pau mediante esfregação com folhas de embaúba (Cecro
pia) . A fim de tornar mais fácil de trabalhar a madeira flexível 
do ipê, durante alguns dias, colocavam o pau no fundo de um 
rio, para umedecer. Depois era aquecido sobre brazas e gradual
mente encurvado, dobrando-o com o pé, enquanto uma extremi
dade permanecia no solo e a outra sobre um cepo. Quando o 
pau adquiria a curvatura desejada, era esfregado com uma mis-

• 

Fig. 44. Homem afiando a lâmina do ma-
chado de pedra embotada pelo longo uso. 
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Fig. 45. Homem desfechando uma flecha comprida 
de ponta unilateralmente f arpeada. 

tura de casca de ipê, cinzas e água. A ação desta mistura não 
somente o esfriava mas também impermeabilizava sua superfície, 
protegendo contra a umidade. Essa mistura dava aos arcos héta 
~ua cor característica marron-ferrugem. As pontas do pau não 
eram chanfradas ou arredondadas, mas deixadas simples. 

Os home,ns manufaturavam os paus de arco, enquanto as mu
lheres faziam as suas cordas. Estas eram de fibras internas de 
folhas de caraguatá (Bromélia), parente silvestre do abacaxi. As 
mulheres dilaceravam cuidadosamente as longas folhas espinhen
tas, com grande atenção, para não se ferirem nos espinhos pon
tiagudos. A parte interior fibrosa das folhas era umedecida du
rante três ou quatro dias, até que a ,polpa pastosa em redor das 
fibras se tornasse bem macia e pudesse ser removida com um 
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simples raspamento de unhas. Depois, cardavam essas filbras se· 
dosas em cordões, rolando--as com a palma das mãos, sobre as 
coxas. Esse cordão fino, trançado com outro, tornava·se mais 
grosso, numa corda múltipla que era laçada e presa à cada ponta 
do pau de arco. 

Geralmente, um homem conservava seu arco com a corda 
frouxa. Para prepará-lo, então, para atirar, curvava o pau do 
arco em sua direção, pressionando seu pé contra o seu centro, 
ao mesmo tempo em que puxava para baixo a parte superior da 
corda fortemente ao redor da extre·midade do arco, ali firmando--a 
com um laço seguro. 

Além de atirar flechas, o arco era usado para outros fins. O 
longo pau do arco servia como gancho para derrubar os frutos 
na floresta, que muitas vezes eram comiµos no ato. Na travessia 
de cursos rápidos, usava-se o pau do arco como vara ou salva
vida para retirar companheiros da água. Se não dispusesse de 
outra arma, podia ser usado como lança ou cacete. 

Várias espécies de flechas eram feitas de hastes de bambú. 
Como raras vezes se apresentava o bambú reto, tornava-se neces
sário endireitá-lo, aquecendo e dobrando-o. Antes de aquecer a 
haste, cada nó do bambú era perfurado, de modo a permitir o 
escapamento da umidade de dentro e assim evitar que se tornas
se em vapor dágua, rachando a haste. 

Fig. 46. Três lanças de bambú (wúa hatimai), providas de penas. 
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1 

ôs Héta usavam pontas de flechas de madeira, entalhadas na 
madeira dura de alecrim (Holocalix), que chamavam de araúte! 
Primeiro amaciavam a madeira mergulhando-a no rio, depois 
entalhavam-na com o dente incisivo de uma paca ainda preso 
à sua mandíbula, e depois enfarpavam-na. Usualmente, as pon
tas de flechas eram farpadas unilateralmente, ao longo de q.uase 
todo o seu cumprimento; às vezes, usavam farpas de ambos os 
lados. Eram enrijecidas mergulhando-as rapidamente em braz.a 
en.candescida, depois molhando-as. 

As pontas das flechas para caça maior, como veados, caititús 
e macacos, eram bem longas, até de 110-120· cm (4 pés) e farpa
das. Para caças menores, as pontas eram mais curtas, cerca de 
um terço de seu comprimento. Para aves, faziam-nas de madeira 
mole, com a extremidade rombuda. 

Um homem usava o comprimento total de suas flechas equi
valente à altura alcançada com suas mãos estendidas para cima, 
pouco mais de 2 m (7 pés). 

As hastes da flecha eram guarnecidas com penas de asa de 
cauda de aves grandes, sem distinção, tais como urubús ou ga
viões. Duas penas eram amarradas levemente arcadas, uma em 
cada lado da haste, com fio de fibra de caraguatá. A extremida
de nodosa das flechas era chanfrada. 

Outra arma, mas bem menos comum, para a caça de mamí
feros grandes, especialmente onças, consistia numa lança com
lil'ida ou chuço, chamada wua hatimai. Era feita quase do mesmo 
modo que as flechas. Seu comprimento total chegava a 2,3 m (8 
pés), consistindo numa haste de bambú com uma ponta de araú
te lance0lada, com cerca de 45 cm (1.1/2 pé) de comprimento. 
Da mesma forma como as pontas de flecha, a ponta de madeira 
era endurecida a fogo e esfregada com uma mistura de casca de 
ipê, cinzas e água. A lança era adornada de penas de urubú (Co
ragyps atratus) e chanfrada na extremidade obtusa, o que aju
dava a fincá-la firmemente no solo. Podia ser arremessada ou. 
arremetida (fig. 46) 1• 

Os Héta faziam uma maça em forma aproximada de remo 
(aura haimbé), de alecrim . (araúte).2 Media aproximadamente 

1) Sabe-se que existe apenas um exemplar desta lança numa coleção 
etnológica . Haikumbawai e Eirakán fizeram-na para Kozák, em 1960 e 
agora integra sua coleção pessoal. 

2) Kozák soube, pela primeira vez, · da existência das duas armas. hé
ta, a lança e a maça, por intermédio de Eirakán, em 1960. Vários exem
plares agora na coleção de Kozák foram feitos para ele, de modo que pu
d·esse documentar em filme o processo de sua manufatura . 
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12ô-14ô cm (4 pês - 4.:J,4) de comprimento e tinha uma extremida
de larga e achatada com cerca de 60-65 cm (2-2 pés e duas pole
gadas) de comprimento, 22-23 cm (9 polegadas) de largura e 2 cm 
(3/4 polegadas) de espessura em seu centro. O cabo, reforçado e 
redondo, tinha cerca de 50 cm (1.1/ 2 pé) de comprimento. A aura 
haimbé não era uma arma usual, em virtude da dificuldade de 
encontrar-se um tronco de araúte suficientemente grosso, com um 
cerne duro, espesso e suficientemente largo, de modo a permitir o 
entalhamento de uma maça. Esta, primeiro era desbastada com 
um machado de pedra e terminada com raspadores de vários ta
manhos. Um de seus lados era afiado e depois endurecido entre 
brazas. Sua superfície era polida com uma mistura de casca de 
ipê, cinza e água, a fim de endurecê-la. Os Héta também usa
vam outra espécie de maça, chamada aúra pindépa, que consistia 
apenas numa vara de cerca de 1 m (3 pés) de comprimento. 

A aúra haimbé era usada como defesa contra inimigos, e 
também para liquidar animais de caça de grande porte, captu
rados em armadilhas ou feridos por flechas. Algumas vezes, fun
cionava como mão de pilão para socar carne de onça ou cocos de 
jerivá. Também constituia meio de comunicação. ,Quando o ·lado 
achatado da lâmina era batido contra o tronco de uma árvore, 
produzia som claro que podia ser ouvido a grande distância. Ser
via, assim, como sinal de aviso entre os membros de uma expedi
ção de caça (fig. 47). 

Armados com maças, costumavam os Héta empenhar-se em 
combates de desafio. A maça aúra haimbé, pesada e de lado afia
do, demonstrava, às vezes, ser muito perigosa em tais combates. 
Uma testemunha ocular contou a Kozák a respeito de um ho
mem morto em tal duelo esportivo. 

Os Héta trabalhavam paciente, meticulosamente e com gran
de cuidado na produção de suas armas, utensílios e ornamentos. 
De espaço a espaço, examinavam seu tra.balho, durante o proces
so de manufatura. Igualmente zelavam muito pelos produtos aca
bados, guardando-os em vasilhas especiais ou em cabides. As ar
mas eram guardadas em cabides, em locais sombrios, a fim de 
protegê-las do calor e do sol. 

VESTIMENTAS E ADORNOS PESSOAIS 

A floresta da Serra dos Dourados era úmida e um tanto fria 
no inverno. Contudo, os Héta usavam um mínimo de vestimenta 
e nenhuma cobertura durante a noite. As mulheres e crianças 
andavam completamente núas e os homens usavam apenas uma 
ou mais pequenas tangas (hamiá). O homem héta decentemente 
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vestido na maneira tradicional, usava quatro tangas, uma sobre 
a outra. As tangas eram tecidas pelos homens com a fibra macia 
de caraguatá (Bromélia), ou algumas vezes pelas mulheres, em 
teares muito simples, de duas barras. Em primeiro lugar, colhia
se uma grande quantidade de folhas de bromélia para extração 
da fibra. Para umedecer e amaciar, eram deixadas numa lagoa, 
e, quando retiradas depois de alguns dias, facilmente podia ser 
retirada das fibras a polpa amaciada e apodrecida. Depois, as 
longas fibras eram lavadas num arroio e penduradas para secar." 
Secas, eram cardadas em cordões de fios duplos como fios, ro
lando-as sobre as coxas. O fio era, então, enrolado em novelos e 
encontrava-se pronto para o uso. · 

Construia-se o tear enterrando duas estacas com 10 cm de 
diâmetro (4 polegadas) no solo, afastadas cerca de 2,5 m (8 pés). 
Amarrava-se uma travessa horizontalmente nesses pés direitos, 
a cerca de 60 cm a 90 cm (2-3 pés) do solo, de acordo com a pre· 
ferência do que armava o tear. Depois, uma segunda travessa 
era amarrada mais ou menos frouxamente, de modo semelhante, 
cerca de 20-25 cm (8 a 10 polegadas) abaixo da primeira. A urdi-

Fig. 48. Eirakán tecendo. Com ele, sua mulher Alúa e Kozák. 
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dura da fibra de caraguatâ era, então, traílspassada continuãmert
te ao redor dessas barras horizontais, até encobrir a distância de
sejada em cada barra. Com pedras, fazia-se peso em cada extre
midade da barra inferior, de modo a manter tensão das fiadas 
da urdidura. 

Por si mesma, constituia essa tecelagem um processo muito 
vagaroso e demorado. Duas pessoas, homens ou mulheres, pode
riam tecer simultaneamente no mesmo tear, uma de cada lado. 
Enquanto trabalhavam, os tecelões sentavam-se no solo. Não usa
vam agulhas, mas espátulas de tecer, feitas de madeira e acha
tadas, que manipulavam à mão, acima e abaixo da fiada da ur
didura, abrindo cada ponto. A trama, amarrada a uma lasca de 
bambú sem orifício podia, então, passar de entremeio. Cada ele
mento da trama era empurrado para baixo com firmeza e todo 
o processo se repetia novamente para as sucessivas fiadas. A ur
didura era tecida até um ponto a cerca àe 5 cm (2 polegadas) do 
ponto em que se iniciara o processo. Ali, as urdiduras não teci
das eram, então, ligadas em grupos de duas a três por um cordão 
ou fio que fazia o debrum de nó. O produto cilíndrico era então 
cortado e aberto ao longo deste debrum com uma lasca afiada 
de bambú. A roupagem era, assim, cortada em vários pedaços, 
em geral quatro, amarrados sempre com nós para formarem tan
gas individuais. (V. Apêndice e fotografias que o acompanham). 

O mais notável ornamento corporal dos Héta era o batoque 
ou tarugo labial, usado por todos os machos, desde a idade de 
cerca de 7 a 9 anos. Era feito de resina translúcida. Passava atra
vés de um pequeno e ajustado orifício no lábio inferior e era fi
xado numa travessa de madeira, colocada entre a gengiva inferior 
e a parede interna do lábio inferior. O comprimento da travessa 
acarretava a distensão lateral do lábio inferior, emprestando for
ma retangular à parte da boca. 

O pino labial ou batoque (hametá) era feito de resina de ja
tobá (Hymenaea courbaril). Depois que se removiam as impu
rezas através do aquecimento, esfregando-se então o bloco de re
sina, dele se quebrava um pedaço que se pendurava sobre bra
zas, seguro na rachadura de uma vara. Da resina amolecida, 
translúcida e de cor amarelada, eram retiradas quaisquer impu
rezas remanescentes. Com as mãos era, então, modelado na de
sejada forma de projétil, típica dos botoques héta. De vez em 
quando, enquanto trabalhava na resina, o homem lambia os de
dos para evitar que se queimassem. Deixava-se esfriar o pino, 
antes de começar a alisá-lo e poli-lo. 

Depois, era esmerilhado sobre uma pedra de amolar e final
mente, polido pela esfregação de folhas de embaúba. De vez em 
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Fig. 49. Homem com tembetá de resina. 

quando, era esfregado contra o rosto do artesão, que aproveitava 
os óleos naturais da pele como agente polidor, a fim de obter 
maior lustro. Acabado, o botoque media cerca de 8 cm (3 polega
das) de comprimento.1 

A travessa, com cerca de 1 cm (8/ 8 de polegada) de diâme
tro, usada no interior da boca, era recortada de um pedaço de 

1) De acordo com Haikumbawái, os pinos labiais, em tempos passa
dos, haviam sido mais compridos e finos. 
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madeira mole, côm um incisivo ·afiado dê paca. Em seu centro 
escavava-se uma pequena cavidade redonda, na qual era presa 
a ponta rombuda do pino de resina. Durante o trabalho, freqüen
temente, verificava-se o ajustamento. Quando este era julgado 
conveniente, cortava-se. a travessa em ambos os lados no tamanho 
necessário para caber dentro da boca. Finalmente, era alisada e 
polida com folhas de embaúba.. A manufatura de um batoque 
completo tomava algumas horas de um homem héta. 

Normalmente, para comer ou beber, removia-se o batoque, 
ainda que se pudesse fazê-lo ressaltar de leve nos cantos da boca 
as duas pontas da travessa, para descansar o lábio inferior (V. 
fig. 7). Durante as caminhadas pela floresta, geralmente o ho
mem não usava o ornamento labial, mas carregava-o numa sacola. 

Tanto homens como mulheres usavam cintas nas pernas (si
dua pi), nos braços (simbei pi) e braceletes (simbei manguá), 
confeccionadas com fio de caraguatá ou cipós de cascas, enrola
do várias vezes ao redor da perna ou do braço. As cintas das per
nas eram mais comuns, ao passo que as do braço eram usadas 
apenas raramente. Geralmente, os homens usavam bracelete 
num dos punhos como defesa contra pancadas da <Corda do arco. 
Ocasionalmente, as crianças usavam colar no tornozelo ou brace
lete de corda de caraguatá. 

Muitos homens e mulheres héta usavam colares feitos deva
rinhas semiflexíveis com dentes de animais. Os colares, chamà
dos sipál, eram confeccionados pelos homens. Geralmente, os den
tes do sipál eram incisivos de irara (Tayra barbara), aceitáveis 
também os de coati (Nasua nasua) e os de macaco. O primeiro 
passo para fazer um colar sipál consistia em mergulhar a caveira 
numa corrente ou lagoa, ' à noite, a fim de fazer soltar os dentes. 
Depois, abria-se um orifício transversal, na raiz de cada incisivo 
separadamente, com um pequeno furador manual, guarnecido na 
ponta com dente de paca, girando-se para frente e para traz co1n 
a palma da mão (fig. 51). Eram, então, os dentes enfiados nun1 
cordão de fibra de palmeira, separados. uns dos outros cerca de 
2,5 cm (1 polegada). Com uma longa fiada de fibra de caragua
tá enrolavam lascas delgada.s de folha de palmeira, ao mesmo 
tempo em que o cordã~ com os .... dentes ia ficando amarrado a 
essas lascas recobertas. A varinha então pronta atava-se um cor
dão destinado ao pescoço, no qual eram enfiadas pequenas se
mentes negras de oõl. Considerando que até 34 dentes eram ne
cessários para terminar~ um sipál, as caveiras de irara e coati eram 
conservadas e guardadas durante meses, de maneira a ter-se à 
rnão uma quantidaélé suficiente de dentes. Da mesma forma, uma 
boa porção de fio de fibra de palmeira tinha que ser torci.da e 
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aprontada para uso, antes que se pudesse levar a efeito a con
fecção de um colar sipál. 

Com freqüência, as crianças usavam longos cordões com se
mentes negras de ool, com muitas voltas ao redor do pescoço. En
quanto a mãe segurava a criança, o pai ia colocando os cordões 
ao redor de seu pescoço. As mães colhiam as sementes e prepara
vam o cordão de caraguatá para o colar. As sementes, enquanto 
ainda moles, eram perfuradas por um furador de afiado canino 
de rato. Antes de serem finalmente enfiadas no cordão de cara
guatá, eram postas para secar sobre a nervura central de uma 
folha de palmeira. Ossos de pequenos animais e crânios de aves 
eram presos a esses colares infantís. 

A partir da adolescência, os Héta usavam brincos de plu
magens completas de algumas aves: gaviões, araras, papagaios 
e tucanos (fig. 52). Com uma faca de bambú, as aves eram cuida
dosamente depenadas e a pele esticada sobre uma cabaça para 
permitir a sua secagem sem encolher. O ornamento era pendu
rado por uma fibra de bromélia, através de um orifício no lóbulo 
da orelha e um furo na pele da ave. 

Os homens héta usavam faixas ao redor da cabeça, tecidas 
de folhas de jerivá ou1 às vezes, cie tiras de pele de onça, ou ape
nas caudas de macaco. A faixa da cabeça impedia o cabelo de cair 
sobre o rosto, mas a razão principal de usá-la era a cura e pre
venção de dor de cabeça, fazendo pressão sobre ela. Outrora, as 
faixas de cabeça feitas de folhas de palmeira tinham sido enfei
tadas, em ocasiões de cerin1ônias, com três longas penas de arara, 
verticalmente enfiadas no tecido da faixa, sobre a testa. Em oca
siões festivas, mulheres e meninas enfeitavam-se com pequenos 
t11fos de penas, colados à cabeça e ao corpo com cera de abelha. 
As mulheres também usavam faixas de cabeça feitas de folhas 
vermelho-vivo de abacaxi silvestre. 

Em tempos antigos, os Héta praticavam pintura corporal, 
mas, quando foram encontrados, não mais o faziam. Antigamen
te, tanto homens como mulheres pintavam o rosto e o corpo com 
seiva vermelha, para cerimônias. Com moderação, apenas sobre 
o rosto das crianças, às vezes dos homens, aplicavam-se pigmen
tos negros, com o carvão~ de ~ocos de jeri·v~. ~Geralmente esses de
senhos negros consistiam de trêS linhas . fin~~ em baixo do queixo, 
uma linha horizontal em cada fa~e, partindo . do ._can~o da boca 
e um ponto grande bem embaixo de cada olho. O nariz e as faces 
do menino que ia passar pela cerimônia de furação labial eram 
pintados com linhas em forma de um Y invertido. 

Também usavam ao pescoço penduricalhos de patas de ani
mais. Como amuletos, feixes de ossos de pequenos animais. Vá· 
rios dentes foram encontrados nos locais ' abandonados de acam-
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Fig. 50. Fazendo um colar de sipal. São retirados de seus crâ
nios os dentes de animais. Ao lado dos dentes já retirados, dois 
perfuradores de dentes de paca. Para afiação das pontas dos per
furadores, retirou-se a lâmina do machado de pedra de seu cabo. 

pamento. Carregavam consigo e usavam como enfeite ou amu
letos outras partes de animais pequenos, tais como bicos de tu
cano, cabeças, pernas e garras de aves. 
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Fig. 51 . Perfurando um orifício num dente de animal, para o co
lar de sipál. O dente está sobre um pedaço de madeira que é 

, 
seguro com o pe. 
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Fig. 52. Homem usando o pino labial, colar de sipál e brincos de 
de plumagens de aves, com suas penas intactas. Está com seu arco 

e uma flecha longa e f arpeada. 
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e 1 e -L .O V 1 T A L 

- Nascimento 

As mulheres héta davam à luz seus filhos ao ar livre, em 
local fora do acampamento. Para ·esse fim, não se construia ne
nhum abrigo especial. Outra mulher assistia à parturiente. Se 
outra mulher não estivesse presente ao ato do parto, podia ate11-
der ao nascimento o pai da criança. A parturiente ajoelhava-se 
ou acocorava-se, encostada ao tronco de uma pequena árvore, en
quanto forçava e expelia, durante o .'parto. Depois que a criança 
nascia e tinha cortado seu cordão umbelical, sobre a pele do bebê 
e de sua mãe exprimia-se grande quantidade da seiva verde de 
aspargo silvestre, derramado de uma vasilha de bainha de pal
meira, com a finalidade de ajudar o bebê a crescer e tornar-se 
sadio. As páreas eram levadas à floresta e penduradas numa ár
vore. Nenhuma preocupação em escondê-las ou protegê-las de 
animais. O recém-nascido era lavado num riacho ou corrente de 
âgua e a mãe retomava às suas tarefas. 

Antes do nascimento, já se c;lava nc1ne à criança. Geralmente~ 
não usavam os Héta nomes pessoais, qt1ando se dirigiam ou se 
referiam a um indivíduo. Contudo, norma alguma impedia al
guém de pronunciar o nome de uma pessoa. 

Alguns dias depois do nasci.menta da criança, seu lóbulo era 
perfurado com uma fina e seca lasca da nervura central da folha 
de jerivá. Nessa ocasião, não havia cerimônia especial. Peq11enas 
lascas da ne·rvura central eram deixadas no lóbulo, até sarar o 
novo orifício. Após a cura do lóbulo, as lascas eram substituídas 
por pequenos brincos da plumagem peitoral de aves ainda presas 
à pele. Penduravam-se os brincos de cada lóbulo com o fio de 
fibra de caraguatá. 

Furação labial 

Entre as idades de sete a dez ano~, o menino héta passava 
por uma cerimônia de iniciação, que dava à criança (tshikuen) o 
status de jovem (kuen) . Durante a cerimônia de furação, fazia
se um orifício no lábio inferior do menino e começava ele a usar 
um batoque. Essa cerimônia, chamada akuto membé, dava en
sejo à festa e à bebida. A família chegada ao menino ou parentes 
próximos tinham de patrocinar o evento, fornecendo quantidades 
suficientes de alimento e bebida par~ os numerosos hóspedes con
vidados à cerimônia. Alguns homens héta não tinham seus lá
bios perfurados, porqu~ .seus pais ou pare;ntes eram falecidos ou 
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não haviam providenciado~ ó ·alimento ·e bebida necessários. Al
guns Héta reclamavam que uma cerimônia decente de furação 
de lábios somente poderia ser re~lizac;la numa grande aldeia, con1 
uma ou duas casas cerimoniais ( apoenges). 

A família do iniciado preparava uma bebida fermentada e 
levemente alcoólica, feita de frutos silvestres, como guavirova ou 
jaboticaba, cocos de várias espécies, ou mel, conforme a estação 
do ano. Os frutos eram esmagad·os em grandes ·cochas chamados 
tanuango, feitos para tais ocasiões de tronco de jacaratiá, de cerca 
de 150 cm (5 pés) de comprimento até 120 cm (4 pés) de diâme .. 
tro. Adicionava-se água quent.e e, por alguns dias, deixava-se fer
mentar a bebida. Os patrocinadores colhiam grandes quantidades 
de cocos para alimentar os convidados. Durante as festividades, 
não se consumia carne. Na preparação· da cerimônia de furação, o 
iniciado e seus pais mudavam-se para uma grande casa cerimo
nial ( apoenge), d.ias antes do · acontecimento. O menino devia 
permanecer na parte superior da apoenge, em semi-reclus·ão,. até 
a · cura total de seu lábio. Podia sair da cabana apenas para -sa
tisfação de necessidades corporais. ,,. 

Na manhã da cerimônia, reuniam-se os homens na aldeia € 

começavam a celebràção, caritando · cançõe·s ein ·honra ·de vários 
espíritós, principalmente daqueles associados às · aves. Pouco de
pois e imediatamente antes "da cerimônia de perfuração propria
mente dita, a mãe do iniciado pintava o rosto dele com desenhos 
negros: uma larga linha descendo verticalmente da testa ao na
riz e outra semelhante diagonalmente em · cada ·face, juntando-se 
à primeira. Nesse ínterim, permanecia no local o pai do menino, 
cantando canções rituais. A entrada da apoenge, sentava-se o me
nino sobre um tronco, em dois paus horizontais ou -arcos presos à 
parede (V. fig. 53). Diziam-lhe para não se mover e conservar os 
pés direitos à sua frente-. Retiravam seu colar de· sementes de oõl. 
TJm parente masculino do iniciado tomava então de um pau de ja
tobá endurecido a fogo, tratado · com· solução de casca de ipê e 
cinzas, e rapidamente empurrava o furador através do lábio in
ferior do menino. · A mãe perm.anecia conversando com ele, exor
ta.ndo-o a ser corajoso e não demonstrar fraqueza chorando. Para 
ajudar a estancar o sangue, lavava-se a ferida . com água quente 
e tapava-se o orifício com um peque;no chumaço de cera. 

Em seguida, reuniam-se os convidados para cantar, dançar e 
beber. As mulheres, dé niodo especial, apreciavam a dança. Movi
mentavam-se em linhas retas, levando aos ombros paus leves que 
ofereciam a seus parceiros de dança, a fim de impedir que caís
sem de cansaço. No caso dos homens, de embriaguês, uma vez 
que bebiam demasiadamente" durante essas _danças. Depois~ des-
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Fig. 53. Mulher com um menino que ainda não passou pela ce
rimônia de furação labial: ainda usa seu colar de sementes oõl. 
Está sentado sobre dois troncos amarrados aos suportes do tapuy. 

sas festas, as mulheres, que não se podia esperar bebessem du
rante a celebração, castigavam os homens para torná-los sóbrios 
e, segundo se informou, chegavam a surrá-los. 

Logo que estancava o sangue no lábio do iniciado, um- pe
queno pedaço de osso de jaguatirica, em formato de T, era colo
cado no orifício e ali conservado até curar-se completamente· a 
ferida. Durante o período da cura, diariamente o lábio era lavado 
com água quente, fervida numa vasilha de espátula verde de je
rivá. O jovem permanecia recluso na parte superior da apoenge, 
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áté que seu lábio sarasse. Depois, podia começar a usar o pino 
labial de duas peças, de resina e de madeira. Logo depois da ce
rimônia de furação do lábio, o menino parava de usar o longo 
colar de sementes.1 

Casamento 

O casamento era tratado entre os pais do rapaz e da moça. 
A proposta provinha d~s pais da moça. Se o rapaz e seus pais 
concordavam, o par arranjava sua casa, geralmente sem nenhu~a 
cerimônia matrimonial. Apesar disso, Tshekuenwáio contou ha
ver assistido a uma festa de casamento, quando criança.2 De 
acordo com ele, celebrava-se o casamento com danças e bebidas. 
Preparava-se grande quantidade de bebidas de fruta fermentada. 
Os numerosos convidados vestiam-se de peles de onça e pintavam 
o rosto com tinta vermelha e negra. 

Nenhum dos i.nformantes mais velhos fez quaisquer menções 
à celebração do casamento. 

Funeral 

Ao tempo em que foram contatados, os Héta não desenvol
viam rituais funerários. Apenas os que morriam de causas natu
rais, dentro do acampamento, eram na realidade sepultados. 

Os que morriam de outras causas, fora das vizinhanças ime
diatas do acampamento, ou os que pereciam em luta ou assassi
nados, permaneciam insepultos na floresta. Acreditavam os Héta 
que sepultá-los colocaria em risco a sobrevivência de toda a ma
loca. O grupo inteiro chorava a morte de um de seus mem
bros com lamentações. Os sobreviventes temiam o espírito do fa
lecido, mõu, e imediatamente providenciavam o funeral. Os mem
bros mais chegados da família do falecido não participavam d.o 
fu~~. ' 

O corpo do morto era amarrado com cipós, braços e pernas 
·dobrados, de modo que um homem pudesse carregá-lo às costas. 
b cadáver era levado a grande distância do acampamento, onde 
.era cavada uma sepultura de 60 cm (2 pés) de profundidade. O 
fundo da cova era coberto de folhas, raminhos e capim. Depoi~ 
de sepultado o morto e coberta a cova em forma de montículo, 

1) Não se sabe em que idade as meninas héta deixavam de usar seus 
colares de sem€ntes. 

2) Kozák pintou a óleo uma cena da celebração de casamento, ba
.seado no relato de Tshekuenwaio. A pintura (160,5cm x 120,5) encon
tra-se· em seu poder. 
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acendia-se uma fogueira em seu topo, para impedir que animais 
mexessem nos restos. Após o funeral, não se visitava o local da 
sepultura. 

Ocasionalmente, com o morto enterravam seu arco e flecha, 
'lue, as mais das vezes, eram oferecidos a seu irmão ou filho. 
Nenhum pertence pessoal era enterrado com as mulheres. Aban
donavam a choça do morto, que, algumas vezes, era incendiada. 

Se, no espaço de pouco tempo, morria mais de uma pessoa 
do mesmo grupo, cada um dos mortos era fortemente amarrado 
com cipós, a fim de evitar mais mortes no acampamento, rapida
mente sepultado numa cova rasa e abandonado. 

CRENÇAS ESPIRITUAIS 

Os Héta acreditavam na existência de espíritos diabólicos 
chamados mõu. Todos os seres vivos, humanos e animais, tam
bém possuíam uma alma chamada mõu. As almas dos entes hu
manos falecidos e dos animais liquidados pelos caçadores eram 
consideradas diabólicas e potencialmente prejudiciais aos viven .. 

Fig. 54. Mõu - imagens de um home1n e dois animais feitas de 
cera de abelha. 
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tes, na qualidade de espíritos dos mortos. Os Héta temiam muito 
esses espíritos. O mou vivia na floresta e retornava para perse
guir os vivos, quando da morte· de um ser humano ou de um 
animal morto na caça. Seguiam as pessoas que andavam. pela 
floresta. O mou era invisível, mas os Héta acreditavam que sua 
presença podia ser notada pelo máu cheiro. 

Os Héta confeccionavam pequenas imagens do mou em cera 
negra, antes de mais nada para mostrar esses espíritos temíveis 
às crianças. Geralmente, o mou era representado por um sapo 
acocorado, com cabeça de capivara, entre 5 e 20 cm (2-8 polega
das) de altura. Faziam-se os olhos com duas pequenas pétalas 
vermelhas, comprimidas contra cera mole· e marcavam-se as so
brancelhas por duas linhas profundas na cera, com a unha ou 
com uma varinha.1 Alguns mou eram esculpidos em forma hu
mana, tanto feminina como masculina. Nessas figuras, eram pro
nunciados, ou mesmo exagerados, os órgãos sexuais. As peque
nas imagens sem órgãos sexuais representavam mou infantís ou 
de animais. Algumas imagens mou traziam os braços cruzados 
ao redor da frente do corpo, outras, sem braços, traziam as per
nas finas flexionadas na posição de cócora. 

O costume béta de pendurar amuletos de crânios de ani
mais parece ligado à crença nos espíritos mou. Os crânios de 
animais eram pendurados em certas árvores dentro do acampa
mento ot1 sobre o teto e armação exterior de suas choças. As 
inandíbulas eram sempre fortemente amarradas com cipó, pro
vavelme11te para evitar que o mou do animal escapasse do crânio 
e viesse a prejudicar o caçador ou sua família 2• 

Os Héta nutriam grande medo e respeito pela hárpia (Har
pia hapyja), uma grande e possante ave que habitualmente era 
encontradiça na floresta. Queixavam-se de que às vezes as águias 
capturavam crianças héta como alimento. 

Aparentemente, os Héta não faziam idéia de uma vida pos
terior à morte. Quando indagados sobre o assunto de uma exis
tência posterior, simplesmente respondiam: "Uma vez que uma 
pessoa morre, está morta e não sabemos para onde vai". 

1 ) Existem duas imagens de cera na coleção héta da Universidade 
do Paraná e oito na coleção pessoal de Kozák. Os olhos de todas essas 
imagens são de papel vermelho, pois as pétalas originais secaram e ficaram 
escuras e por fim caíram. 

2) Os crânios exibidos t ambém evidençiava1n sucesso na caça. 
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Rituais 

Após caçar e matar uma ave pimpiai, o urubú-rei (Sarcoram
phus papa), os Héta cumpriam um ritual. A ave morta era pen
durada numa armação de estacas simples, na floresta, com suas 
asas abertas. A família do caçador que havia matado o urubú, 
sentava-se à frente da ave (fig. 55). Depois, era arriado o urubú 
e arrancadas suas penas, para enfeite de flechas. Jamais se comia 
a carne do urubú e sua carcassa era reerguida na armação. A 
família voltava ao acampamento, onde levantavam uma grande 
fogueira e entoavam a canção do urubú. O cumprimento desse 

Fig. 55. Família héta durante o ritual da morte do urubú-rei, 
na floresta. 



Fig. 56. 
de cura. 
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Pele de onça passada por sobre um paciente, 
O curandeiro usa um chapéu cilindrico de 

no ritual 
pele de onça. 
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ritual era considerado imprescindível, sob p~na de o caçador, súà 
família e talvez outros membros de seu bando adoecerem e mor
rerem 1 

Os Héta também entoavam canções em honra de várias ou
tras aves. Todas essas canções ocorriam à noite, à exceção dà 
canção do urubú, que era entoada de dia. Todas as canções eram 
lon.gas, e cantadas, diziam os Héta, Hcomo as aves cantam-nas''. 

Algumas canções relacionavam-se com a cosmologia, mas 
quase nada se conhece a esse respeito.2 

Os Héta usavam pele de onça e especialmente chapéus cilín
dricos de pele de onça, num rito pela safra da guavirova 3• 

Vários homens com esses chapéus permaneciam sob a gua
viroveíra, enquanto os meninos subiam e sacudiam os frutos ma
duros. Levavam os frutos para o acampamento e entoavam can,... 
ções relacionadas com a safra da gua virava~ Antigamente faziam 
um chapéu especial para usá-lo durante o ritual, mas não co
nhecemos sua finalidade exata. 

;• Na estação seca e durante a estiagem, um homem héta cos
tumava chamar chuva para ajudar a produção de coco de jerivá~ 
Batia contra uma árvore com o descanso de cabeça "aura pera" 
e lançava sua oração por chuva aos céus. O termo héta para 
chamar chuva era aúra pera mutére. 

Cura e Remédios 

Os Héta não reconheciam feiticeiros ou outros especialistas 
em cura. Quálquer Héta, mulher ou homem, podia tentar a efe
tivação de uma cura. Os métodos envolviam, antes de· tudo, o 
uso de determinadas partes de animais e de aplicação de pressão 
sobre a parte do corpo atingida. Usavam n1uito poucas poções 
ou unguentos medicinais. 

1) Kozák soube a primeira vez do rito quando, por acaso, encontro:u 
na floresta restos pendurados de urubú. O ritual, tal como acima descrito, 
foi posteriormente reencenado por Eirakán e sua família, afim de poder 
Kozák documentá-lo em filme. 

2) Kozák gravou em fita a Eirakán cantando algumas dessas can
ções, uma delas chamada "canção das estrelas". 

3) Um chapéu de e.ouro de onça fora originalmente feito por iEirakan 
para a coleção de Kozák. Media 50 cm de altura (20 polegadas). Em 1969, 
Haikumb;awai cortou-o em doís, fazendo dois chapéus. Em sua opinião, 
Eirakán deixara o chapéu muito alto. 
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A onça era o mais importante animal relacionado com a prá
tica d.e cura dos Héta. Uma pele de onça constituia parte essen
cial de várias curas. Durante elas, o paciente sentava-se ou ajoe
lhava-se sobre uma pele de onça, enquanto o curandeiro abanava 
outra pele sobre ele (fig. ·56). O curandeiro posicionava-se alter
nadamente nos quatro lados do paciente. Durante este ritual, 
não havi.a cantos nem orações. Numa outra forma desta cura, 
jazia o paciente no chão limpo, com a cabeça sobre o descanso 
de madeira e, repetidamente, passava-se sobre o seu corpo uma 
pele de onça. 

Para cura de dor de estômago, friccionava-se o ventre do 
paciente com patas de onça. No tratamento de doenças da pele, 
os Héta queimavam pedaços de pele de onça e com suas cinzas 
besuntavam o rosto e o corpo do paciente. Algumas vezes, as 
cinzas de couro de onça eram misturadas à bebida kukuai e 
usadas como loção refrescante sobre a pele do paciente. 

Fig. 57. Mulher segurando dois gaviões cativos. 
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Certas aves eram tidae. como de poderes curativos. Freqrierl
temente, dois gaviões, capturados pequenos, eram passados sobre 
o corpo de uma pessoa que estivesse com febre. Seguravam-se 
os gaviões pelos pés e a batida 0e suas asas levantava uma cor
rente de ar fresco sobre o corpo d<J paciente. Muitas vezes as mu
lheres cuidavam dos gaviões cativos, mas tanto homens como 
mulheres podiam usá-los na cura (fig. 57). Não se conservava 
mais de dois gaviões em cada acampamento. Tentando curar vá
rias espécies de achaques, o curandeiro passava sobre o corpo do 
paciente partes de várias aves mortas, aquecidas antes ao fogo. 
Sobre o corpo de uma pessoa que padecesse de dor de estômago, 
passava-se uma ave assada ainda quente. Após o tratamento, o 
paciente comia a ave. Em algumas curas, asas de harpia (Har
pia harpyja) ou de pica-pau eram passadas sobre o corpo do pa
ciente. Buscava-se alívio para dor de dente esfregando a área 
com pé de jacú ou unhas de coruja anã. Achaques dos olhos 
eram tratados passando sobre eles a cabeça seca de um pimpiai, 
urubú-rei. Depois, lavavam-se os olhos com solução de kukuai. 

Algumas curas héta envolviam aplicação de pressão sobre a 
parte afetada. A pressão era exercida com faixas ou cipó, ou com 
os pés. O último método era utilizado no tratamento de dores 
de cabeça. A pessoa que sofresse de dor de cabeça deitava-se sobre 
o solo e pedia a alguém, mesmo uma criança, que pressionasse 
seu pé sobre o lado dolorido da cabeça (fig. 58). Chamava-se este 
método de cura de apara iíagara, cura de "pisar cabeça". De ma
neira semelhante, aliviava-se dores nas costas. O paciente ficava 
no chão, deitado sobre o estômago, enquanto um assistente pi
sava sobre a parte afetada de suas costas. As dores em outras 
partes do corpo, especialmente no peito e na cabeça, eram ali
viadas atando fortemente as partes afetadas com cipós ou fai
xas. Usavam-se as faixas de cabeça de couros de animais, espe
cialmente caudas de macacos e de trançados de folha de palmei
ra, como cura de dores de cabeça. 

Como remédio genérico para doenças, a pessoa doente es
fregava seu corpo com flores espinhentas de urtiga silvestre· até 
a pele sangrar. As vezes, para obter resultado semelhante, os Hé
ta arranhavam a pele com incisivo de paca ou unhas de onça. 
Tratavam as crianças batendo a região doente com urtigas. 

Um dos raros remédios internos que os Héta usavam era 
uma mistura de palmito quente com mel, sorvido para mitigar 
os males da garganta. Para todas as espécies de achaques o re
médio externo mais comum consistia no kukuai, solução de folhas 
de erva mate e água, us~da como loçã:o na massagem dos ·mús-· 
culos luxados ou doloridos e como agente refrescante para fu
rúnculos, machucaduras e febre. Como tratamento externo da 
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Fig. 58. Criança pressionando o pé sobre a cabeça de um homem., 
para curar sua dor de cabeça. 

dor, os Héta aplicavam 1mguento de folhas de erva mate sobre o 
local dolorido. As vezes, esfregavam os ferimentos com carvão 
de cocos de jerivá, misturado com saliva, a fim de auxiliar o pro-· 
cesso de cura. Ou então esprimiam sobre o ferimento o interior 
gorduroso de uma larva Rhyncophorus palmarum. Esfregavam 
o corpo com o suco amargo do fruto de laranja-da-terra silves
tre 1, considerada agente repelente dos mosquitos. 

Freqüentes eram as picadas de cobra entre os Héta, muito 
embora raramente resultassem em morte. O primeiro passo no 
tratamento de uma picada de cobra consistia em atar dois ou 
três tomiquetes no membro picado, geralmente a perna. Depois, 
banhavam a perna com kukuai e abanavam o paciente com uma 
pele de onça. Pingavam sobre a perna gotas de suco Q.e palmito, 
mas não sobre o ferimento. Finalmente, esfregavam-na com cin-

1) Provavelmente essas ãrvores são originárias da Europa e atual· 
mente crescem silvestres em regiões do Brasil. 
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zas de couro de onÇã queimado, misturado com kukuai. A medi
da que eram afrouxados os torniquetes, o paciente era novamen
te abanado com pele de onça ou um gavião vivo. Outra cura de 
picada de cobra prescrevia a ingestão de grande quantidade de 
kukuai, logo em seguida vomitada. Sobre os sinais da picada es
fregavam pele queimada de onça. No dia seguinte, repetiam o 
mesmo procedimento, e finalmente massageavam toda a perna 
com miolo de palmito. Nesta cura, não se faz menção a torni
quete. Quase sempre, a cobra que picara um Héta era captu
rada e morta, mas jamais comida. Sua cabeça era decepada e 
enterrada nas proximidades de um riacho, sendo o corpo joga
do fora. 

Na cultura héta, alguns objetos eram considerados como por
tadores de uma espécie de poder sobrenatural e, assim, tratados 
com especial cuidado e reverência. Um desses objetos era o des
canso de madeira, aúra pera. 

Animais de estimação e brinquedos 

Os Héta não possuiam animais domesticados,- nem mesmo 
cães. Capturavam as crias de certos animais, tais como gaviões, 
que eram conservados para utilização na cura. Davam pequenos 
animais às crianças a fim de brincarem. Os homens e os rapazes 
mais crescidos capturavam animais de estimação para as crian
ças, que deles tratavam bem. Jamais eram mortos 'pàra alimen
tação. Os animais de estimação das crianças compreendiam mui
tas espécies de criaturas, inclusive morcegos, ratos, aves de, em
plumação, colibris, borboletas, cigarras e besouros aúra maguei. 
Para divertir as crianças menores, às vezes, seus pais ou as crian
ças maiores penduravam esses besouros em pequenos ramos. 

Uma parte essencial de crescimento de um rapaz héta con·· 
sistia em divertimentos e, assim, praticar com arco e flecha em 
miniatura. Freqüentemente, os meninos usavam como flechas dar
dos feitos de caniças afiados numa extremidade e empenados na 
outra, à maneira de flechas verdadeiras. Muitas vezes, os alvos 
eram borboletas. -

Para brinquedo de seus filhos, os Héta faziam pequenas ima
gens de cera. Essas pequenas esculturas evidenciavam as delica
díssimas habilidades dos Héta. A maioria representava animais 
bastante conhecidos das crianças héta, tais como a cobra, aves, 
antas, veados, onças e caititús (fig. 59). Alguns representavam 
o espírito máu mõu e serviam para mostrar às crianças esses es--· 
piritos máus. As imagens eram feitas de uma cera negra, dura 
e moldável, de uma certa abelha. Em determinadas épocas, po
diam ser usadas ceras de outras abelhas. Na feitura dessas i:rna-
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Fig. 59. Mou imagens de cera representando um gambá e 
suas crias. 

gens não usavam nenhum utensílio. Em primeiro lugar, remo
viam da bola de cera as sujeiras e partículas estranhas. Depois, 
moldavam a cera à mão no formato de um animal, ou de um 
mou. A transpiração e os óleos naturais das mãos do artista da-· 
vam grande lustro à superfície final da imagem. Como retoque 
final, podia o artista adicionar uns bocados de cinza branca, pe
quenas lascas de madeira ou peque·ninos entalhes na superfície, 
feitos. com a unha.1 

Instrumentos produtores de sons e de comunicação 

Para se comunicarem entre si, 
mentas de produção de sons. A 
informar a outros membros do 

razão 
bando 

usavam os Héta três instru
de transmitir sinais 
sobre uma caçada 

era 
bem 

1) Após 1956, os Héta deixaram inteiramente de fazer essas imagens . 
Tentando fazer reverter essa tendência e adquirir exemplares para sua 
coleção, Kozák encorajou sua feitura . Juntou cera e ele próprio tentou 
fazê-las. De modo geral, reagiram os Héta tomando-lhe a cera e mol
dando-a do modo que consideravam certo. Kozák conseguiu cerca de 150 
imagens para sua coleção, feitas por Eirakán, · Hatshuakán, Nango e Ti
guá, a filha pequena de Eírakán. 
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sucedida e chamá-los para virem participar da carne. Sons dis .. 
tintos relacionavam-se com diferentes animais de porte. 

O mais comum desses instrumentos consistia de 
nos canudos de bambú seguros juntos com a mão, 
inferior e tocado à· maneira de flauta de Pã (fig. 60). 

três peque
sob o lábio 
Produziam 

assim uma série de sons. graves. Como aviso de chamado, asso
pravam a abertura maior . de um caracol terrestre. Instrumento 
mais raro era uma curta flauta ou assobio de bambú, com um 

Fig. 60. Homem soprando em três · pedaços distintos de bambú, 
instrumento à maneira de flauta de Pã. 
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pequeno orifício (1 cm ou 3/8 de pol. de diâmetro) em seu cen
tro 1• Media cerca de 8 cm (3 polegadas) de comprimento e 2-~ 
cm (1 polegada) de diâmetro. Seguro horizontalmente, seu som 
era controlado com os dedos em ambas as pontas da flauta. Cha
mava-se tawaniá e era soprado para atrair o gavião à suficiente 
distância do arco. Nenhum destes instrumentos de aviso era to
cado como instrumento musical, exceto, em certas ocasiões, o 
casco do caracol. A única expressão musical dos Héta era o 
canto, acompanhado algumas vezes do sopro ou toque no casco 
de caracol. 

Os Héta davam também sinais uns aos outros com a batida 
de seus cacetes em formato de remo (aúra haimbé) contra um 
tronco de ârvore, o que produzia som inconfundível à grande dis
tância. 

APgNDICE: TECELAGEM HÉTA 

JUNIUS B. BIRD 

Talvez não imaginasse o sr. Vladimir .Kozák toda a impor
tância do que fez ao documentar a tecelagem praticada pelos 
índios Héta. Persuadindo-os a cardar o necessário fio, a montar 
um tear, a tecer para ele, do processo obtendo ótimas fotografias, 
trouxe-nos ele uma contribuição única para o conhecimento da 
produção de tecido nas Américas. 

O que ele documentou representa uma sobrevivência do mais 
simples e mais primitivo sistema de tecelagem que se possa ima
ginar. Constitui um sistema notável pela mais completa ausência 
de quaisquer meios mecânicos, ainda mais que separando a urdi
dura em aberturas alternadas. Tanto quanto conheço, é este o 
único exemplar de um tear nas Américas destinado à fabricação 
de um produto de tecido, que não seja provido com pelo menos 
alguns meios de separar o fio da urdidura em aberturas opostas, 
controlando e movendo estas posições de modo a arranjar as aber
turas suficientes à inserção da trama. Nas Américas, o sistema 
comum e mais difundido para separar as urdiduras alternada
mente e controlar sua movimentação é a utilização de um botão 
de abertura com a finalidade de manter uma posição da urdi
dura sobre a outra, conservando controlada a posição inferior por 
um cordonel ou cordão. Este cordão geralmente é preso ou cin
gido a uma vara ou bastão, de modo a formar um liço. Esses liços 

1) O uso de todos esses três instrumentos foi demonstrado a Kozák 
por vários homens Héta. 
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Fig. 61. Esta fotografia mostra uma mulher sentada alisando ou 
dobrando uma das longas folhas sob uma vara arredondada, fir
memente presa contra a folha por seu joelho esquerdo e pé di
reito. Assim amassa a estrutura da folha, de forma que possa ser 
rasgada longitudinalmente e separada em tiras. Informou Kozák 
que isso era feito alguns dias depois de permanecer a folha de mo
lho numa lagoa. Tecnicamente, esse estágio é conhecido como de 
Jl1aceração, durante o qual o material da polpa da folha amolece 
é · começa a decompor-se, o que é necessário para a separação des-
, · sas fibras vegetais. 

ou bastões de aberturas podem movimentar e normalmente mo
vimentam toda a urdidura em questão. Há, ou houve, variações, 
geralmente empregadas com materiais especiais, para os quais 
eram usados apenas liços de cordão. Na maioria dos casos, se não 
em todos, o sistema de varetas com liço de aberturas e suas va
riantes não separava suficientemente as aberturas, de modo a 
permitir passagem de u.m rolo com o fío da trama. Para tanto, 
sucessivamente em cada abertura, inseria-se um utensílio ensi
f orme, mais largo do que espêsso, virado depois pelo fio, de modo 
a aumentar a passagem da abertura. Depois que transpassasse 
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a lançadeira, o mesmo utensílio servia para empurrar ou apertar 
firmemente a trama em seu lugar contra a carreira antecedente, 
firmando o tecido. 

No caso da tecelagem héta, as fotografias do sr,. Kozâk mos
tram um instrumento similar, oval ou em forma de lente em sua 
seção transversal, com cerca de 37 cm de comprimento, retangu
lar numa extremidade, depois afilando para uma ponta fina. O 
tecelão héta utilizava este instrumento para levantar alterna
damente as urdiduras, virando-o depois de corte para dilatar 
cada abertura. Uma vez inserida a trama, servia de batente para 
firmá-la. A separação das sucessivas seções da urdidura nas aber
turas era efetuada apenas com este instrumento. De cada vez 
eram separadas umas poucas urdiduras, sendo a trama inserida 
seção por seção. A julgar pelas fotografias, apenas 12 ou 14 ur
diduras, ou menos, eram levantadas de cada vez. Aparentemente, 
a trama não estava enrolada numa lançadeira ou mesmo num 
rolo de qualquer tamanho. Se não enrolada, tinha que ser uti
lizada em comprimentos relativamente pequenos, de modo a ser 
emendada ou por nós ou disfarçada no tecido. 

Fig. 62. I nício da urdidura. O tecelão à esquerda recebe auxílio 
de sua mulher , que passa o rolo do fio por sob a barra inferior., ao 
mesmo tempo em que ele segura a fiada sobre a barra superior, 

a fim de manter a tensão até a volta ser completada. 

110 



Fig. 63. 
do tear 

Descanso durante o processo da urdidura. Os pés direito-s 
conservam-se alongados a fim de suportarem um toldo. 
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Tal trabalho deve ter sido vagaroso e difícil, através de ren
dimento limitado pelo tempo necessário a apanhar a urdidura 
uma por uma. Desejar-se-ia que a estimativa do rendimento hou
vesse sido cronometrada, mas quando se é observador, toma-se 
difícil prever e documentar tudo o que mais tarde venha a in
teressar. 

O que me excita neste método particular de tecelagem é que 
pode ele ser uma sobrevivência dos tempos antigos antes de con
ceber-se o controle por liços. Certamente constitui prova de que 
um grupo sul-americano poderia e de fato chegou a tecer sem 
tais auxílios. 

Anos atrás, analisando uma grande coleção de fragmentos 
téxteis oriundos de um antigo local precerâmico na costa perua
na, concluímos ser a técnicB. dominante o trançado de fio duplo 
(twining). Quase 71 por ce11to de todos os trabalhos eram assim 
feitos. Tecnicamente, as confecções de um só fio, malharia e laça
~as, formavam cerca de 25 por cento, enquanto que os produtos 

Fig. 64. A primeira inserção da trama, iniciada a certa distância 
da ourela direita, depois levada até essa mesma ourela, antes de 
ser levada para a esquerda. Observe-se que apenas cerca de oito 

urdiduras são levantadas pelo utensílio captador e firmador. 
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Fig. 65. Com uma fiada da trama terminada da direita para a 
esquerda, a passada de retorno está terminada até quase a meta
de da urdidura. O utensílio captador segura pelo menos doze ur
diduras, prontas para serem levantadas e permitirem a passagem 
da trama. Pode ver-se que a urdidura não está sendo separada 
numa ordem de uma por uma na primeira passada da trama, nem 
na segunda, em certos lugares. Ter-se-ia que examinar a manu
fatura completa para saber-se se tais irregularidades continuam 

ou se seriam eliminadas com o desenvolvimento do trabalho. 

de tecelagem compreendiam menos do que 5 por cento do total. 
Estes números referem-se a trabalhos produzidos entre 2. 500 AC 
ou antes e 1. 200 AC, de acordo com medições de radiocarbono. 
A época, julgamos que a razão da raridade de tecido provinha de 
não possuirem aqueles povos conhecimento dos controles de liço 
para a urdidura. Aparentemente, veio a confirmação com a do
cumentação textil da mesma região, pois depois da introdução ali 
das cerâmicas, de outros elementos culturais e de novos equipa
mentos, de repente se altera a documentação. Os panos tecidos 
passaram a predominar e o trançado de fio duplo tornou-se uma 
raridade para, finalmente, sobreviver apenas na cestaria e na 
esteiragem (matting). Isto faz crer que com o novo movimento 
cultural adveio o conhecimento dos controles de liço, tornando 
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a tecelagem um sistema de confecção de tecidos mais rápido do 
que qualquer das alternativas. 

Enqt1anto teares ou partes identificáveis suas não forem en
contrados com tecidos precerâmicos, existe razoável evidência de 
que o sistema de urdidura era aquele em que o fio dela é passado 
para traz e para frente à volta das barras do tear, girando a 
cada passagem à volta de um fio de fecho, paralelamente às bar
ras. Se estas fossem presas a estacas fincadas no chão, de muito 
deveria aproximar-se à aparência do tear héta. A principal di
ferença era que, depois de inserida toda a trama, o fio ao redor 
do qual girava a urdidura era puxado e obtinha-se, sem corte, 
u1n trab·alho quadrado ou retangular, ourelas na urdidura de pe
qt1enos laços sucessivos. Este sistema era utilizado para todos os 
téxteis precerâmicos, tanto de trançado de fio duplo (twining) 
como de tecelagem, com uma exceção apenas: uma pequena sa
cola em forma de um cilindro completo, datado de cerca de 2. 000 
AC. Neste caso, ao contrário dos trabalhos héta, a inserção da 
trama era completa ao redor de toda a circunferência da urdidu
ra, e deve ter sido obtida utilizando-se uma agulha para a inser·· 
ção das últimas carreiras o·u pelo puxamente dos fios da trama. 
Era essa uma. prática comum àquele ten1po, utilizada na con
fecção de trabalhos tanto de trançado de fio duplo como de tece
lagem. Não surpreende~ pois, concluir que se destinava a prc
duzir um trabalho completamente cilíndrico. 

No caso da tecelagem documentada pelo sr. Kozák, não houve 
tentativa de completar a trama. Tal não foi necessário, pois não 
havia intenção ou necessidade de usar o trabalho na forma de ci
lindro. Com proveito, poderiam eles ter utilizado o antigo siste
n1a de trama já referido, que teria então resultado em ourelas 
indesfiáveis e resistentes no f~ho das urdiduras. A solucão do 

~ 

problema foi para eles, como descreveu o sr. Kozák, o agrupa-
mento e o debrum conjunto de três ou mais urdiduras, presas ao 
longo de um fio amarrado em nós sucessivos, de uma ourela a 
outra. Estas deveriam ficar junto às primeiras e últimas aber
t11ras da trama. Depois de completada a amarração, cortava~se 
a urdidura. · ·· 

Onde quer que fosse utilizada a urdidura contínua e espirala:
da, tal método de evitar a desfiadura pode ter sido difundido nas 
Américas. Contudo, os únicos exemplares que tenho visto são 
arqueológicos, também provenientes de nossa excavação no Vale 
Chicama, no Perú. Ali se encontram, em trabalhos de algodão 
I:Jreferencialmente de fios finos, os mais antigos exemplos asso
ciados às cerâmicas da Fase Cupisnica do Período Chavin. En
quanto não se fizerem medições suficientes de radiocarbono neste 
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material da costa peruana, talvez se possa sugerir uma idade de 
3.000 anos. 

Ao tempo em que os antigos exemplos deste arremate de 
ourela foram estudados, concluiu-se que indicavam eles a utili
zação de um sistema contínuo e espiralado de urdidura. O do
cumento héta fornece fundamento a essa conclusão. 

Recapitulando e em resumo: o tecido héta terminado cons
titui tecelagem simples (1 por 1), feita numa urdidura contínua 
e espiralada, com a trama voltando na direção do tecido, em 
cada lado da ourela. Isto tem qu.e ser considerado como confec
ção de trama contínua, ainda mesmo que o comprimento de 
cada seção sucessiva da trama não seja longo. Iniciava-se a teci
tura na ourela direita ou próximo a ela, sem nada que evitasse a 
trama de escapar da urdidura. Tanto nas Américas como Sudes
te Asiático, costumam alguns tecelões inserir uma carreira de 
trama dupla para segurar a primeira passagem da trama entre
teeida. É uma velha prática, que não era empregada pelos Héta. 

Fig. 66. A tecitura, aqui pela metade ou quase, f oi feita pelo ma
'fido, inteiramente de um lado do tear. Ele acaba de passar a tra
·r.na através do trecho levantado da urdidura e está pressionando-a. 
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Fig. 67. Fotografia tomada por ocasião do término ou quase tér
mino da tecitura. A irregularidade na largura da urdidura não 
tecida provém da desigualdade das ~arras do tear, causando-a a 

própria tecitura. 

O tecelão héta, ao proceder a primeira separação da urdi
dura, não se preocupava tanto em levantar uma por uma delas, 
ocorrendo assim algumas duplas ou plúrimas. Párece que elas 
iam sendo separadas na medida do possível, com o desenvolvi
mento do trabalho. 

Trabalhando da direita para a esquerda, o levantamento da 
urdidura sempre começava pela frente da trama. Nas carreiras 
seguintes, em que trabalhava da esquerda para a direita, o te
celão héta, que era dextra, inseria o instrumento de levantar a 
trama alguns ce·ntímetros antes do ponto alcançado por ela. De 
cada vez, a próxima urdidura a ser levantada tinha que ser uma 
daquelas atrás da anteriormente tomada na trama. Isso era fácil 
com o fio relativamente grosso que utilizava. Se fossem fios fi
nos, seria muito mais difícil fazer a tecitura. 

Apesar de não ser impossível trabalhar com fios finos, pa
rece razoável concluir que a tecelagem do tipo héta se caracte
rizava pela utilização de fios relativamente grossos. 

Apesar de não mencionar o sr. Kozák como a tensão da urdi
dura era ajustada à medida em que se desenvolvia o trabalho, 
suas fotografias fornecem alguma informação. Em todos os tea
res assim de barras, ou naqueles em que as barras do tear são 
presas em posições fixas, a colocação e o ajuste da trama sempre 
diminuem a distância total da urdidura. A menos que seja feito 
algum ajustamento, a crescente tensão pode tornar impossível 
a continuação da tecitura. ·O-µtros , tecelões que utilizam teares 
de barras costumam dar fólga à ámarráção da b~rra inferior; 
para depois tomar a firmá-la. A-ssim -o· fazendo-, tem que ser 
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Fig. 68. Eirakán, o tecelão, segurando a manufatura ter1ninada 
do hamiá, antes de ser cortada a urdidura não tecida. Será então 

transformada numa tanga igual à que está ele usando. 
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assegurada ou restabelecida uma tensão adequada para impedir 
o desprendimento da urdidura cilíndrica, enquanto for ajustada 
em seu lugar a trama seguinte. A conservação de uma tensão 
adequada constitui sempre um problema quando a urdidura dá 
volta sobre as barras e pode explicar porque muitas vezes encon
tramos barras pesadamente maciças nos teares de quadro, na 
América do Sul. 

No tear héta, foram utilizadas tiras de cascas verdes para 
amarrar as barras às estacas verticais. Tal material perde a fle
xibilidade e endurece com o ressecamento, dificultando assim a 
desamarração. Pelas fotografias parece que o alívio da tensão 
poderia ser obtido fazendo deslisar as amarrações para cima. Não 
era tão fácil restabelecer a tensão, motivo por que o tecelão cal
çava as barras com um pedaço de madeira à sua direita e outro 
pedaço mais uma pedra à sua esquerda. 

O trabalho do sr. Kozák com os Héta ilustra a importância 
em documentar toda a execução da confecção de tecidos, onde 
quer que ocorra. Nestes tempos de alterações, particularmente 
drásticas para grupos culturais antes isolados, em muitos casos 
já é demasiadamente tarde. Onde quer que perdurem algumas 
habilidades e conhecimento dessa arte, será importante obter boa 
documentação, mesmo que possa parecer redundante ou que re
pita o que já tenha sido documentado alhures. Sempre existe 
a possibilidade de diferenças regionais ou individuais, nos por~ 
menores da montagem ou processos. 
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