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Rio de Janeiro, 5 de nOlJe111bro de 1950 

Exmo. Sr. 
General Cândido Mariano da Sill1a Rondon 
M .D . Presidente do Conselho Nacional de Pro

teção aos lndios. 

Tenho a satisfação de encaniinhar à V . Excid. os 
orig inais do estudo .. Religião e Mitologia Kadiuéu .. , 
de autoria do Sr. Darcy Ribeiro, etnó/090 dêstc Ser
c1íço, para publicação, conforme entendimentos qize 
tiLJC a honra de celebrar com êsse Egrégio Conselho . 

Atenciosas saudações 

MODESTO DoNATINI DIAS DA CRUZ 

Diretor do Serviço de Proteção aos lndios 
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O presente estudo resulta de pesquisas de campo 
realizadas pelo autor na qualidade de etnólogo da 
Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos lndios. 
lncluindo~o em sua série de publicações, o Conselho 
Nacional de Proteção aos índios procura cumprir 
uma de suas mais altas finalidade s: a d e promocJer e 
orientar estudos e investi9ações sôbre a ori9 em, lín
guas, ritos, tradições, hábitos e costu111es dos nossos 
índios . 

Seria ocioso encarecer a in1portância de un1 nta~ 

teria[ desta ordem, especial111ente quando colhido com 
os devidos cuidados metodológicos, como contribuição 
à ciência da etnologia e ao conhecimento especifico 
de grupos indígenas do Brasil. 
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Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1950. 
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Cel. A1'11LCAR BoTELHO DE MAGALHÃES 

Secretário do C .N.P.I 
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Os Kadiuéu ( 1 ) são os remanescentes no Brasil atual dos índios de 

língua Guaikurú; constituem a última tribo dos célebres Mbayá ou índios 
Ca\ aleiros. notabilizados pela tena: resistência que opuseram a espanhóis 

e portuguêses na bacia do Paraguai. As tribos Guaikurú eram as mais 
extensamente distribuídas no Grande Chaco. compreendiam os Abipón, Mo..

covl, Toba , Pilagá, Payaguá e os Mbayá. que ocupavam o território mais 
setentrional. ~stes últimos dividiam-c;e em várias subtribos ( :! ) , uma das 
quais. os Cadi9ue9od;s têm como representantes contemporâneos, os Ka
d1uéu ( 3 ). Sómente em fins do século XVIII os Cadiguegodis começaram 
a deslocar-se do Grande Chaco para as barrancas do Rio Paraguai, acam

pando ora junto às fortificações portuguêsas, ora junto às espanholas, 
v1;,do a fixar-se, definitivamente, por volta de 1800, à margem esquerda, 

- -

f 1) Obedecendo ao convénio internacional de etnólogos sóbre o pll1ral dos nomes 
rle tribos. agrl1pamentos sociais e lingu1sticos. escrc>vemos os Mbayá, os 
Kadiuét1, etc.. ao invés de os Mbayás, os Kadit1ét1s, etc . Na grafia das pala
'\'ras indigenas P.n1pregarnos as letras con1 os seus valores em português, ex
ceto o "h" e o "w" que soam como em inglês; os travessões no meio das pa
lllvras ind!cam .<1lottal-stop. 

< 2) Eram as seguintes as subtribos Mbayá em 1767: ApaC<tc1iod<!/Odcgi. Liclr<r
!f!Jtcgorii, Ey1bego<legi e Ootocogcgoclrf/i. na margem oriental do Paragtiái, en
tre 2411 e 20v latitude st1l: na margem ocidental, no interior do Grande Chaco 
de 21" a 189 latitude sul, ficavam os Gu(tiadc.CJOd1 e os Cadig1iegodi. Sánchez 
Labrador, vol. I, 1910, pgs. 255-274. 

, 3) Nas principais fontes bibliográficas encontram-se as seguintes designações para 
os Kadiuét1: Cadigu,ees11tos ou Catibebos ( Agt1irre, 1898, pg. 4 76) ; Cativegevod1 
tF. Mendez, 1772, pg. 9); Cadiueós (Almeida Seria, 1850, pg. 385 e Diretoria de 
tndios, 1848, pg. 3); Cad'ichos (Castelnat1, 1850, tomo 2, pg. 479); Cad1tveo 
l Boggiani, 1895, pg. 253) . 

• 
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p1·óxirno ao local on,de se e11contram atualmente ( 4). De.sde então vêm se 
reduzindo. hoje resta um só grupo, despojado de seus rebanhos, impedido 
de fazer a guerra e tendo de acomodar~se às normas de vida aprovadas 
pelos seus vizinhos brasileiros. Quando os visitamos em 19-47 perfaziam 235 
pessoas distribt1ídas em três aldeias, nas terras que lhes foram reservrldas 
pelo Govêrno entre a Serra Bodoquena e os rios Aquidavão, Neutaka, Na
bileque e Paraguai , ao sul do Pantanal matogrossense. 

Além dos Kadiuéu , restam uns poucos índios Mbayá em Lal1ma à 

margem do rio Miranda. 60 quilômetros ao sul da cidade do mesmo nome. 
Mas êstes perderam a unidade cultural e a língua, caminham ràpidamente 
pa.1:a uma completa integração na população neobrasileira . da qual, já hoje, 
pouco diferem. 

* 

O presente trabalho é u1n esfôrço de interpretação da m1tolog1a e da 
re1igião dos índios Kadiuéu, uma tentativa de nnálise das relações entre êstes 
aspectos da cultura e todos os outros. com o objetivo de esclarecer seus signi
fic..ldos e funções, ou seja. as idé1as e sentimentos a êles associados e a forma 
pela qual se entrosam na configuração socio-~ultural e contribuem para sua 
perpetuação. 

Uma questão preliminar deve ser colocada com respeito à interpretação 
da mitologia Kadiuéu e à utiüzação de seus mitos como fontes para o estudo 
da religião. É sabido que os Mbayá tiveram as mais amplas oportunidades de 
adotar elementos culturais estranhos através da multidão de cativos Guaná, 
Xamacoco, Guaraní. Boróro e tantos outros que viveram em suas aldeias. 
Cabe-nos verificar se esta multiplicidade e intimidade de contatos fêz de sua 
1nitologia uma espécie de antologia da literatura oral dessas diversas tribos. 
só conservada em seu sentido rec:ieativo. 

1 4 J tJm hislórico dos conta tos dos Mbayá com porti1guêses e espanhóis, encontra-se 
em Métraux, Etl1nograpll11, 1946; sôbre setlS ataques às monções paulistas ver 
Sérgio Bt1arque de Hollanda, 1945 e A . E. Tauna)r, 1949 - 3a. parte. 
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Um dos procedin1entos correntes para responder a questão desta or
dea1, tem sido as análises difusionistas .- o estudo da distribuição em outras 
áreas dos te.111as que ocorrem cm certa mitologia, a fim de 2verigt1ar suas 
pro'\·áveis procedências. Outra abordagem possível é a análise funcionalista 
dos mitos, ou, em outras palavras, o exame das relações acaso existentes entre 
os textos rníticos e a realidade atual e antiga para verificar de que modo a 
cuitura se inscreveu nêles e como êles a influenciaram. Êste último critério 
coincide com o propósito fundamental de nosso trabalho: se no esfôrço de 
compreensão dos significados e funções dos mitos podemos apurar sua vin .. 
culação à cultura. não há necessidade de nos desviarmos para um estudo 
difusionista. Acresce ai.ada que, numa ar1álise dos significados sociais dos 
mitos. a comparação sistemática com outros exigiria o exame também dêstes, 
do mesmo ponto de vista, o que é, õbviamente, impraticável aqui. P or estas 
razões demos pouca ênfase às comparações, apenas anotamos semelhar1ças 
formais, assinalando correlações indicadas por outros autores. 

Devemos uma explicação com referência à unidade dês te traba lho : 
poder-se-ia argumentar que uma análise única dos mitos, crenças e ritos lhe 
emprestaria maior unidade, evitando repetições. Realn1ente os dois campos 
eslào de tal forma interpenetrados que é possível um tratamento conjunto. 
Contudo, ainda que muito pe.se esta identidade fundamental, trata-se de dois 
asrectos diferenciados da ct1ltura e uma análise única resultaria em prejuízo 
da mitologia porque não é apenas a concepção do sobrenatural qtte se reflete 
nela. Além disto, devíamos atender ao caráter dêste trabalho como com uni.
cação de dados colhidos em campo, na maior parte inéditos. cuja apresentação 
de forma completa era indispensável para pern1itir outras interpretações. Foi 
em consideração a estas circunstâncias que o dividimos em duas pa!:tes, tra .. 
tando da mitologia na primeira e da religião na segunda, onde retomamos. 
maugrado as repetições, alguns temas míticos para uma análise mais completa. 

* * * 

O material de que dispomos para êste ensaio, consiste de observações 
feitas em campo e de inforn1ações colhidas nas fontes bibliográficas referentes 
ao~ Mbayá. O trabalho de campo foi realizado nos dois últimos meses de 
J 947 e de julho a outubro de 1948, nas a ldeias Kadiuéu do Pôsto lnd.ígena 
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Presidente Alves d~ Barros e no mês de novembro do mesmo ano, junto aos 
poucos remanescentes Mbayá do Pôsto Indígena de Lalima, como parte de 
um programa de pesquisas da Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos 
índios. 

As fontes p1·imárias mais satisfatórias datam de 1760 a 1800 e se 
devem a missionários, militares e geógrafos que conviveram com as diversas 
subtribos Mbayá, legando-nos algumas das melhores monografias etnológicas 
escritas naquele século. Utilizaremos também subsidiàriamente, algumas in~ 

formações anteriores; estas se encontram nas Cartas Ânuas da primeira 
missão jesuítica que tentou a catequese dos Mbayá em começos do séc. XVII. 

Devemos firmar posição diante de dois problemas relativos a estas 
fontes. O primeiro é que elas se referem a diferentes .. momentos" do con

tinuum cultural Mbayá, cabendo perguntar, se os dados que provêem podem 
ser utilizados no presente estudo, embora medeiem mais de três séculos entre 
as primeiras e as últimas e o grupo tenha passado. neste período. pelas trans
formações mais radicais. Dados desta natureza não se prestam a uma recons
trução histórica, todavia. acreditamos ser proveitosa sua utilização aqui como 
fonte supletiva, a fim de constatar até que pont'o se conservaram, como 
se modificaram ou desapareceram os elementos nelas expressamente referidos. 
í!ste procedimento nos permitirá acompanhar as transformações por que pas
saram algumas crenças e cerimônias esclarecendo seus significados e funções. 

O segundo problema concernente às fontes primárias se prende ao fato 
de que os vários autores conviveram com diferentes subtribos Mbayá e só 
alguns dêles conheceram o grupo que correspondia, então, aos Kadiuéu. 
Podemos utilizar suas informações sem comprometer as conclusões a que 
chegarmos? Respondem a esta pergunta os próprios cronistas, todos unânimes 
em afirmar a unidade cultural dos Mbayá. Labrador assim se expressou: 
"Las parcialidades de una y otra orilla hablan el mismo idioma. están empa
.. entadas y tienen unos mismos ritos y costumbres. Por esto todos se llaman 
Eyiguayeguis y hermanos." (3 ) 

Dentro dos limites assinalados. utilizaremos tôdas as fontes, cuidando, 
porém. de anotar sempre o autor em que nos baseamos e de registrar como 

-
t5) Sânchez Labrador, 1910, vol. I, pg. 303. Ver também F. Mendez., Ms., 1772, pgs, 

9-10; Rodrigt1es do Prado. 1839, pg. 36. 
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referentes aos Mbayá todos os dados colhidos nas antigas fontes bibliográ
ficas, sõmente falando dos Kadiuéu quando nos servirmos de observações 
feitas em campo junto àqueles índios por nós ou outro autor. 

* * • 

A fonte mais completa para o estudo dos Mbayá é, sem d(1vidéi, a obra 
do missionário jesuíta J ose Sanchez Labrador, considerada como uma dét~ 

1nelhores monografias etnológicas escritas no século XVIII. Sanchez Labra
dor fundou em 1760 a Misión de N uestra Sefi.ora de Belén e lá permaneceu 
até a expulsão da Cia. de Jesus em 1767; embora vivessem na Redt1ção apenas 
os Apacachodegodegi, êle conheceu tõdas as outras subtribos Mbayá. Du
rante tantos anos de trabalhos apostólicos, êste missionário, dotado de viva 
curiosidade e grande capacidade de observação, adquiriu profundo conheci
mento de seus catecúmenos, deixando-nos, não obstante seu dogmatismo 
religioso, preciosa~ descrições das suas cerimônias e os primeiros mitos 
registrados entre êles. Sanchez Labrador conheceu através da obra de Pedro 
Lozano, algumas informações dos missionários de sua ordem que tiveram 
contato com os Mbayá cento e quarenta anos antes dêle e as comentou indi
cando se as práticas descritas naquela fonte ainda persistiam ou como ha\•iam 
mudado; êstes dados permitem compreender hoje, alguns rituais qt1e, sem sua 
crítica, jamais se poderia interpretar com segurança. 

A fonte seguinte en1 valor documentário, se deve ao célebre geográfo 
português Francisco Rodrigues do Prado. Herbert Baldus referindo-se a 
ela, escreve que é "sem favor a obra mais importante sôbre índios do Brasil 
redigida em língua portuguêsa no século XVIII" (") e acrescenta que ela só 
encontra paralelo na de Sanche;: Labrador que. por feliz co1ncidênci~t. se 
refere ao mesmo grupo. Rodrigues do Prado escreveu sua monografia em 
1795, quando comandava o Forte Coimbra onde se centralizavam, naquela 
época, os esforços portuguêses para consolidar as relações pacíficas recém

estabelecidas com os Mbayá. 

Outra fonte primária de grande importância é a longa carta do mis~ 
sionário franciscano. Francisco Mendez, que sucedeu a Sanchez Labré1dor 

··-----
'6 1 H. Bald11s, 19'19, pg. 2•10. 
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na catequização dos Mbayá. A Coleção de Angelis da Biblioteca Nacional 
ten1 uma cópia desta carta que pertenceu a Félix de Azara; consiste de 30 
tópicos numerados sôbre os Mbayã e 41 sôbre os Guaná em 46 fôlhas manus
critas. Foi redigida em 1772 na Reducção de Itapucú, onde Francismo Men
dez tinha por neófitos os Lic}tagotegodi. Conforme dissemos, Azara teve 
conheci1nento desta carta, mas não parece ter-se utilizado dela, porque a 

maior parte de seus enganos e imprecisões com relação aos Mbayá poderiam 
ter sido evitados se assim fizesse, muito embora o etnocentrismo de Francisco 
Menciez nada fique a dever ao de Azara. 

Merece especial destaque pelo grande número de informações que 
registra, a memória do engenheiro português Ricardo Franco de Almeida 
Serra, escrita em 1803 no Forte Coimbra. então sob se11 comando. Sua obra 
é também muito prejudicada pelo etnocentrismo, mas, no caso. tem o valor 
de documentar a atitude do in\rélsor europeti frente ao guerreiro Mbayá, ainda 
altivo. 

Outras obras da mesma época que oferecen1 grande interêsse se devei11 
ao já citado naturalista e geógrafo Fcl1x de A::ara, comandante das fronteiras 
espanholas do Paraguai de 1781 a 1801; ao Capitão Juan Fr'.lncisco Agu1rre, 
da Comissão de Limites de Espanha e Portugal na América do Sul, que 
deixou em seu conhecido diário algu111as noticias e um vocabulário Mbayá, 
datados de 1793. Pode-se considerar. ainda. como dos fins dêste período. 
as observações do naturalista Francis de Castelnau que visitou alguns 
grupos Mbayá ern 1845, durante sua célebre expedição ao centro da Amé
ric~ do Sul. 

Na utilização das fontes primárias jt1lga1nos a autoridade de cada 
autor pela confirmação que suas informações encontram em outros escri
tores, pelo te1npo de permanência entre os Mb3yá e pela nature:a do co11tato 
que mantiveram com êles. além de seu etnocentrisn10 ou dogmatismo reli
gioso. Obedecendo a êste críterio nos baseamos principalmente em Sanche: 
Labrador. Rodrigues do Prado e Almeida Serra, utilizando as informações 
dos outros autores como fontes supletivas e co1nprobatórias. 

As fontes posteriores já datam dos séCLtlO!> XIX e XX e di:em respeito 
aos Kadiuéu. São devidas a Guida Bogg1ani. o famoso etnólogo e artista 
italiano que cstêve em s11as aldeias en1 1892 e 1897, legando~nos o m<>lhol' 
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documentário sôbre sua arte decorativa, e a Vojtech A. Fric ( F ritch) que 
prosseguiu as pesqttisas de Boggiani, após st1a morte, passando alguns meses 
entre os Kadiuéu, em 1904. Seus trabalhos nos foran1 particularmente úteis 
porque êle orientou suas investigações principalmente para o estudo da re.
Jigião e da mitologia. A mais recente contribuição para o conhecimento dos 
Kadiuéu é de Kalervo Oberg que os visitou ein 1947 e escreveu uma n10-

nografia em que se encontram alguns dados novos sôbre os problemas que 
estudaremos aqui. 

Utilizamos também algun1as obras sôbre mitologia e religião de gru
pos chaquenhos. como os trnbalhos de Herbert Bal<lus, Alfred Métraux, 
Lehrnann-Nitsche, Palavecino e Karsten. Foi-nos de especial valia o ex
celente estudo interpretativo dos mitos heróicos Knd1uéu que se deve a 

· Egon Schnden. 

• 
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Varia muito o domínio dos Kadiuéu sôbre o seu património mítico, 
alguns poucos o conhecem bem, podem até contar as principais variações 
de certos temas; a maioria confunde as histórias, misturando motivos di-
ferentes no mesmo contexto. Embora todos os udultos já tenham ouvido 
algumas vêzes cada história, nenhum as conhece perfeitamente para poder 
contar tôdas, com todos os pormenores. As lendas e outros documentos 
etno-psicológicos apresentados aqui, são, por isto, mais numerosos que o 
repertório de qualquer Kadiuéu em p«rticulur. Foram colhidas com infor-
mantes diferentes em idade. posição social, inteligência, grau de participa
ção na própria cultura e de influênciéls estranhas que sofreram. bem como 
em suas atitudes para coo1 nossa cultura. Como estas características se re
fletem nos textos míticos, devemos dar algumas notícias sôbre os principais 
informantes. 

O "Capitão" Laur1ano Aristides foi nosso melhor auxiliar, compa
nheiro em tôdas as viagens, e amigo, ct1ja morte hoje lamentamos; a êle mais 
do que a qualquer outro e a todos. devemos o conhecimento que consegui
mos obter sôbre sua gente. Era homem de seus 45 anos, filho de cativo 
xamacoco que, graças à sua capacidade de liderança, chegou a ser um dos 
mais prestigiosos chefes Kadiuéu, aquêle que melhor compreendeu o drama 
de destribalização que vive seu povo, e maiores esforços fêz para resolver 
seus problemas. Lauriano nos foi útil, sobretudo. ajudando a estabelecer re
lações com os outros índios e nos auxiliando. com uma paciência incom
parável, na tradução dos cantos religiosos e profanos. 

João Apolinário, pouco mais moço. filho de "capitão". é um dos líderes 
religiosos do grupo. e, provàvelmente. hoje, o homem de maior in fluência 

• 
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sôbrc os Kadiuéu. Como padre êle hesita entre as práticas religiosas do 
"catolicismo" da campanha matogrossense e o xamanismo; entretanto, é o 
Kadiuéu mais decididamente contrário aos brancos e suas narrações se res
sentem desta atitude. A êle devemos muitas informações sôbre a vida reli
giosa dos Kadiuéu e alguns mitos. 

O "capitão" Matixúa, também falecido, era filho do célebre Capitão
zinho que liderou os Kadiuéu nos primeiros quarenta anos dêste século em 
suas lutas contra os fazendeiros vizinhos. Parecia ter 50 anos, era quem mais 
se apegava às velhas tradições do grupo e seu profundo conhecimento da 
vida cerimonial antiga, nos ajudou muito. 

João Príncipe é o mais "puro" Kadiuéu, o que "trata como "meu 
cativo" a maior número de pessoas". Ao seu domínio do português e à sua 
boa vontade em ouvir as lendas de seus companheiros que tinham melhor 
conhecimento do patrimôn10 mítico, e nos contar, se devem alguns dos 
documentos mais completos que colhemos. A especialidade de João Príncipe 
é a narração de histórias divertidas, como a série de Gü-ê-kri9; tem grande 
prazer em narrar e o faz dando ênfase aos pormenores, é a maior vocação 
de "conteur" do grupo, embora pareça emocionar-se menos que os outros 
e às vêzes até esquecer o conteúdo para espraiar-se em pormenores se..
cundários. Terá talvez 35 anos, é muito inteligente e bem ajustado: apro
veita-se das relações com os brancos e impõe respeito a seus companheiros 
que o têm na conta de homem sério e sábio. 

Devemos, ainda, informações supletivas n 1nuitos outros homen" e 
mulheres Kadiuéu, e a Luiz Prêto, um negro que vive há mais de 20 anos 
na aldeia de Tomázia, é casado com uma Kadiuéu e tem filhos e netos que 
não falam o português, bem como ao Sr. Anaudelino, func1onârio do S.P.I .. 
que trabalha na reserva desde 1941; ambos nos ajudaram a compree11der 
certos aspectos da cultura, que, sem seu auxílio, não teríamos percebido. 

As lendas são transcritas neste trabalho na mesma forma em que as 
registramos nos diários, depois de ouvi-las dos informantes. Como a maior 
parte foi obtida em grupos de conversa, à noite, só pudemos escrevê-las no 
dia seguinte, o que prejudicou o estilo dos narradores. Acreditamos que as 
vantagens dêste procedimento compensaram plenamente os prejuízos. Co
lhendo-as informalmente em conversas de história-puxa-história. contamos 
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com maior boa vontade dos índios, que dificilmente se sujeitariam a ditar 
contos e lendas e, ainda que o fizessem, atraídos pelo pagamento, não teriam 
a mesma espontaneidade. Além disto, a forma que adotamos nos permitiu 
ouvi-las dentro de contextos mais amplos que se revelaram tão preciosos 
quanto os próprios textos para a comprensão de seu papel nn configuração 
sócio-cultural . 

Grande parte do material fo1 obtida durante uma expedição de caça 
no Pantanal. con1 um grupo de trinta homens, mulheres e crianças de várias 
aldeias. Depois das correrias do dia na caça ao cervo, ao veado. ou se
guindo vagarosamente as margens das baías e corrichos atrás de lontras 
e capivaras, nos reuníamos, à noite, no acampamento, junto às casas feitas 
de peles ainda frescas dos animais abatidos. Esquentando fogo e to
mando chimarrão respondíamos às suas perguntas; falàmos, então. inúmeras 
vêzes sôbre seus assuntos prediletos: _.. as grandes cidades dos brancos, 
se lá também há caça como em seus campos; o mar, se a água é mesmo sal· 
gada e como andam os navios grandes como casas; a pesca à baleia; como 
são fabricados os fósforos e quem é o dono da fábrica. No correr destas 
conversas sugeríamos um motivo ou pedíamos explicação sôbre um mito ou 
conto já conhecido de que desejássemos obter versão mais completa; sempre, 
porém, perguntando como quem deseja esclarecer-se sôbre alguma coisa em 
que acredita. Muitas vêzes tivemos de levar o esfôrço mais longe. contando 
algumas histórias do nosso folclore para provocar as dêles. Em outras 
ocasiões um dos companh~iros lembrava um mito e pedia a outro que nô-lo 
contasse, porque sabia melhor o português ou conhecia mais profundamente 
o patrimônio mítico do grupo. A princípio era comum darem versões muito 
resumidas que só serviam de pistas para descobrirmos quem pudesse contá
las com pormenores. Ao fim. nosso interêsse pelas histórias era conhecido 
e simpàticamente satisfeito, algumas vêzes tomavam a iniciativa de lembrar 
uma delas perguntundo se a conhecíamos e contá-la. 
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TE~I~.\S E PERSOXACiENS 

As principais questões que os Kadiuéu propõem em sua mitologia são 
de natureza etiológica: como surgiram as constelações, as côres, a morte, 
as diferenças nacionais. as qualidades peculiares aos Kadiuéu, a desigual
dade das riquezas. o relâmpago. o raio, o repouso, a gordura. Tôda uma 
série de histórias procura explicar o mundo tal como se apresenta, repor
rando-sc a uma condição original idílica, a um "paraíso perdido" que se 
teria transformado em virtude da atuação, ora benéfica, ora maléfica, de 
certos heróis. 

Sua mitologia não se propõe _, ao menos na forma em que a conhece
n1os - a questão da origem da Terra, nem apresenta uma cataclismologia 
como sob revém f reqüentemente entre outros povos; cm suas lendas não há 
referências a motivos tão correntes como a destruição do mundo pelo di
lúvio incêndio, frio ou escuridão. Também não ocorrem mitos sôbre a , 

orige1n do fogo. tão amplamente distribuídos. A origem do sol e da lua é 

tratada secundàriamente como tema para explicar o direito ao lazer e ao 
descanso e as relaçõe-s entre senhores e servos. ou patrões -: assalariados. 
que é a formn como esta questão hoje os preocupa. 

EGON s( HADEN aponta outra ausência, esta mais significativa: 
.. a falta de qualquer texto que sirva de explicação para a organização 
social, que fundamente a autoridade e o status dos caciques, bem como a 
condição privilegiada da nobreza de sangue" ( 1 ). Realmente. não se co
nhece nenhum texto que refira formalmente êstes aspectos da antiga or
ganização social dos Kadiuéu. 

( 1) E. Schaden, 1945, pg. 59. 
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O componente cultural a que êste povo deu mais ênfase em sua li
teratura foi ao comportamento guerreiro, ao direito â escravização de outros 
povos, e ao arraigado etnocentrismo que impregna todos os seus mitos. 
E êstes elementos constituem explicação suficiente e justificativa emocional
mente satisfatória para a sua mentalidade senhorial, suas tendências impe
rialistas e, em parte, sua organização social, desde que realmente compreen
dida: uma estrutura de senhores e servos, provida de grande mobilidade 
vertical, através de um sistema de integração dos servos no grupo de se
nhores que se tornou possível, precisamente. pela consistência dos valores 
centrais da cultura. Sem êste núcleo de valeres, que a mitologia exprime 
claramente, os Mbayá se teriam dissolvido na massa de cativos, incapazes 
de juntar, nttrna unidade política operativa, aquêle aglomerado heterogéneo 
de indivíduos. 

O caráter mais particular da filosofia Kadiuéu expressa em seus mitos, 
é a pouca ênfase dada à exaltação dos humildes, à oposição entre a fôrça 
e a astúcia, com a vitória da última, motivos tão comuns em outras litera .. 

turas "primitivas". Ao contrário disto, seu patrimônio mítico reflete a men-. 
talidade de um povo senhorial e tem como traço mais elaborado o etnocen .. 
trismo e a idéia de predestinação dos Kadiuéu ao domínio do mundo. 

Os principais personagens através dos quais a mitologia Kadiuéu 
dramatiza suas representações epistemológicas, fideijussórias ou pttrament~ 

narrativas são os seguintes: 

Gô-noêno-hôdi _, é a figura central da mitologia, o criador de todos 
os povos, a quem devem um grande número de elementos culturais. E' des
crito à imagem de um Kadiuéu comum, que luta com as mesmas dificulda
des e em ambiente semelhante, sendo, todavia, detentor de grande poder. 
Gô-noêno-hôdi é desprovido de malícia. simples e bom, embora lhe atribuam 
a1g11mas ações intempestivas. Por êle os Kadiuéu teriam vida eterna, ali.
mentas abt1ndantes e fáceis de obter, roupas e utensílios perenes. 

Outro personagem n1uito elaborado e até certo ponto, mais vivamente 
definido que Gô-noêno-hôdi, é seu companheiro, o Caracará. :2ste é o 
herói trickster da mitologia Kadiuéu. figura em que se mesciam tôdas as 
quaüdades humanas. exprirnindo a amarga experiência do homem na luta 

• 
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pela vida. E' o oposto do criador: pérfido e egoísta algumas vêzes. outras 
vêzcs bom e justo, mas principalmente, astuto e malicioso, argumentando 
cora inteligência contra os propósitos generosos e ingênuos de Gô-noêno ... 
hôdi. Ao Caracará se deve o mundo com suas dificuldades e agruras: Gô
noêno-hôdi criou os homens, o Caracará os fêz mortais; Gô-noêno-lzôdi criou 
os alimentos e as roupai, o Caracará os fêz pagar pelo esfôrço hurné!no. 
Mas também lhe atribuem benefícios, foi quem lembrou a Gô-noêno
hôdi. a necessidade de criar o "seu povo", os Kadiuét1. quem lhe mostrou 
que a lua não devia clarear muito para que os patrões não exploras·Jem 
seus empregados. fazendo-os trabalhar à noite; que1n intcrf er1u para que as 
riquezas fõssem mais equitativamente distribuídas. contempla11do com mais 
generosidade os Kadiuéu. O Caracará tem também suas dificuldades que 
frisam sua subordinação a Gô-noêno-hôdi: por desobedecê-lo deixa de ser 
homem, transformando-se no urubuzinho de hoje; sua mãe morta. em con
seqüência da instituição da morte sugerida por êle próprio, não pode re
viver; finalmente, sua irresponsabiljdade em levar Gô-noêno-hôdi a uma casa 
de brancos lhe vale uma surra dupla. O Caracará é a maliciosa explicf.ção 
Kadiuéu para a realidade do mundo, o responsável pela tra11sformação do 

paraíso original. 

A associação do herói criadcr 1.:om o trickster lembra as duplas de 
gêmeos tão comuns nas mitologias de todo o mundo; como naqueles caso~. 
trata-se, aqui. das aventuras e desventuras de um personagem bom. in· 
gênuo, com outro egoísta, astuto, inteligente. 

Nibetád é o herói mítico que os Kadiuéu identificam com as Plêiades; 
era a êle que seus antepassados saudavam durante as cerimôn1as com que 
comemoravam o reaparecimento anual daquela constelação. 

A mitologia Kadiuéu apresenta alguns outros personagens, que, corno 
os anteriores. têm grande importância em suas concepções religiosas e 3erão 
analisados mais detidamente ao tratarmos daquela questão. Tais são os 
heróis~xamãs, cujas visitas ao .. céu" são narradas com grande riqueza de 
pormenores. Suas lendas têm mais realidade que quaisquer outras para os 
Kadiuéu. Mesmo os mais incrédulos que falam de "histórias dos antigos" 
quando se referem aos milos. c:rêem nelas e é em relação ao poder dêstcs 
xamãs míticos que jt1lgam. criticam e descrêe1n dos atuais. 

' 
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Gii-ê-krig, outro personagem da literatura Kadiuéu, não chega a ser 
um herói - já que as ações atribuídas a êle não trouxeram qualquer mu
dança para o grupo, nem têm o valor de alegorias que justifiquem qualquer 
comportamento. Êle participa dos característicos dos tricksters por sua sa
gacidade, devassidão, vaidade e bor11 humor. A narração de suas ª''enturas. 
c1nbora freqüentemente repetida, sempre diverte os índios. 

Como os Kadiuéu não têi11 uma catacl1smologia que estabeleça épo
cas. nem se ocuparam com a origem da Terra. podemos iniciar livremente 
esta apresentação de suas notícias sõbre a origem do homem e da natureza 
das coisas. Veremos primeiro o que os Kadiuéu enxergam no céu; daí pas
saremos às várias versões da gênese. e. em seg uida . às atividades do criador 
e do mediador em seus esforços para criar os povos e situar os privilegia
dos Mbayá entre êles: falaremos depois das aventuras dos heróis-xamãs e. 
por fim. das façanhas de Gii-ê-krig . 

• 
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Os Kadiuéu distinguem um grande número de constelações, cujos 
movimentos aparentes conhecem e utilizam para calcular as horas da 11oitc 
e as estações do ano; uma delas. as Plêiades, indiç:a o principal período 

anttal para fins cerimoniais. 

Suas constelações são identificadas com pessoas e animais que nv~sos 
informantes vêem desenhados no céu. embora creiam que tenham sido ml'\is 
visíveis a seus antepassados. os quais podiam divisar, nitidamente, em cada 
uma delas. as figuras descritas na n1itologia . 

A origem destas constelações é explicada pela atuação de certos P.ntes 
notívagos. ora chamados cipós, ora bichos que arrastaram pessoas para o 
céu, transformando-as em estrêlas. ou foram. êles próprios derrotados pelos 
homens e compelidos a fixarem-se no firmamento. 

Durante a temporada já referida que vivemos no Pantanal com u1n 
grupo de caçadores Kadiuéu, um dos assuntos freqüentes das nossas con
\.ersas eram as constelações. Então, Cardoso, um de 11ossos 1nfor1nantcs, 
esforçou-se muitas vêzes pitra nos é\JU<lar a d1slingui-la!>. o qt1e 11em sem1Jrc 
conseguin1os. Algu1nas das que nos fora111 indicatlas, co1110 o Cer('O e o Jabott 
"não tên1 his tória. qt1ando os Kadiuéu acordaram elas já estavé1n1 lá" . 
Outras !:ião ligadas a motivos pouco elaborados. que provàvelmentc são 
fragmentos de antigos mitos esquecidos. 

Vejamos as qu~ conseguimos reg1strar . Duas delas, não obstante as 
pacientes lições de Cardoso. jamais local1zamos pr~cisamente. A prin1ciré'\ 
seria um circulo de velhos (doe. I) que êlc indicava nas in1ediações da 
constelação Lupos; a segunda, uma roda de crianças {doe. II) ( Corona AL1s~ 
tralis?} . ambos. velhos e crianças. arrastados para o céu pelo referido cipó . 

• 
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Ouvimos três versões sôbre as Plêiades. tôdas a identificam com Ni
betád. Uma das versões (doe. Ili ) em que há evidente confusão com o 

tema de crianças, nos foi contada por Apolinário que a relacionou corri os 

antigos cerimoniais pleiadares e com as festas de São João. realizadas na 

mesma época em que as Plêiades reaparecem. Apolinário viveu a lguns anos 

nas fazendas da campanha matogrossense e paraguaia onde teve opo1 tu

nidade de assistii àquelas festas católicns e parece crer que Nibctád ~ São 

João sejam o mesmo personagem. con1 non1es diferentes. 

As duas outras versões (does. IV e XXVI) descrevem Nibetád 
como um homem vigoroso que. certa vez, desceu do céu para casar-se 

com uma Kadiuéu . Viveu muítos anos na terra e deixou dois filhos que. 

depois se tornaram xamãs poderosos. As roças de mandioca ~ milho plan• 

tadas por Nibetád, produziam no dia seguinte, com grande abundância: mas 

a lenda não explica porque êste atributo não foi legado aos Kadiuéu, 'lem 

se seus precarissimos métodos agricolas se devem a ensf namentos dês te per .. 

sonagem. 

Os Kadiuéu nos falaram, também, da estrêla da manhã, como Nibetád .. 
lalé, ou seja o capacete plumário de Nibetâd. o que talvez tenha alguma 

relaçãc:- com a notícia de SANCHEZ LABRADOR sôh're a saudação com que os 

antigos Mbayá se dirigiam a Venus: "Yá viene nuestro amo" (2). 

Ainda há nesta versão um elemento a comentar: as cerimônias dedi

cadas às Plêiades são nela equiparadas às festas de Santo Antônio. O ~in

cretismo é evidente, tanto neste cas0 como no anterior. com referência a 

São João. Reflete os esforços dos Kadiuéu para explicar st1as novas experi

ências em têrmos de concepções tradicionais ou para conciliar seus P11to'i 
com as idéias que vão apreendendo ao contato com os neobrasileiros. 

As Plêiades são personificadas na mitologia de todos os povos cha

quenhos e os de língua guaikurú comemoravam seu reaparecimento anui'l! 

com extensas cerimônias das quais voltaremos a falar. ao analisarmos as 
práticas religiosas dos Kadiuéu . Veremos, então, que o herói-mítico Nibetád. 
foi, provàvelmente, recebido de outra mitologia e reinterpretado como uma 

racionalização daque!as cerimônias. 

(2) S . Labrador, 1910, vol. II, pg. 10. 
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O Cruzeiro do Sul é denominado Agô--nagêná (doe. V), que quer 
dizer. "sem uma perna". A lenda explica tratar--se de um Kadiuéu que, sur-
preendendo um bicho que viera comer os restos de alimentos deixados na 
cobertura de sua casa. entrou em luta com êle e foi levado para o céu. Os 
companheiros dêste homem. tentando arrebatá ... Jo ao bic/10, arrancam-lhe uma 
perna e daí o nome que lhe dão (3

) • 

Ao lado do Cruzeiro do Sul os Kadiuéu divisam outra constelação, 
Apá-kâniko (doe. VI). a "cabeça de ema", cujos olhos são alfa e beta do 
Centauro e cujo pescoço é a ramificação mais próxima das mi\nchas escuras 
da Via Láctea. no sentido de Antares. A lenda fala de uma ema sobre
natural. decapitada por um velho que a encontrou comendo os alimentos 
deixados por êle na cobertura da casa; seriam desta ema a cabeça e o pes
coço qtte vêem no céu (-1) . 

Personagens semelhantes ocorrem na mitologia de outras tribos cha
quenhas. vinculados aos mesmos grupos de estrêlas; assim, os Toba. Ma
taco. Mocoví e Vilela apontam uma avestruz nas imediaçõei do Cruzeiro 
do Sul ( =·) . 

A mesma identificação foi registrada entre grupos tupi-guaran1 da 
orla noroeste do Chaco; seg undo MÉTRAUX, os Chiriguano chamam a uma 
parte da Via Láctea "o caminho dos avestruzes"; e ao Cruzeiro do Sul e 
algumas estrêlas vizinhas .. a cabeça do avestruz"; anota, ainda, que para 
os Guaraiuns a mesma constelação é, geralmente, um nhandú ( 6 ). Os Bo
róro que també1n est1vera1n no raio de ação dos Mbayá. identificam o 
Cruzeiro do Sul como .. pé de avestruz" ( i) . 

Um mito Mbavá citado por EHRENREICH revela que o caráter belicoso 
e a luta pelo espaço refletem-se também, em sua literatura na maneira pela 
qual explicam as trovoadas: as estrêlas tidas como almas de guerreiros, 

( 3) O ho111em de uma perna só lembra o sga'ntabato 1írsico estudado por 
Lehmann-Nitsche 1924-25 vol. 28, pgs. 105-106. 

( 4) K. Oberg, 1949, pg. 63 - registra uma lenda sôbre uma ema. Díguyelo. 
que vive nas nuvens e produz cht1va quando abre as asas. H . Baldus colheu um mito 
~emelhante entre os Tumerehá, cf. 1931, pg. 544. 

C 5 l A distribuição dêste motivo nas literaturas chaquenhas foi exaustiva
mente estudada por Lehmann-Nitsche em st1a "Mitolog1a Sudamericana" publicada 
n1:1. Ret•. M1tSe1t La Plata. vols. 26-27-28-30. 

t 6 l A ~iét1·aux 1950, pg. 100. 
17) A. Colbaehini e C. Albisetti, 1942, pg. 219. 

... 
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combate1n e11tre si por u111 lugar no firma1nento, provoca 11do aqt1êles fe
nó111enos ( K) . 

Ouvimos duas outras variantes sõbre os raios e os trovões. quando pro

curávan1os saber como os Kadiuéu os explicavam. João Príncipe (doe. VII} 

nos fa lou de um barrigudinho feio, encontrado, por acaso, durante un1a ca

çada, cujas longas pestanas, quando arrancadas, produziam relâmpagos e 

raios. Lauriano nos disse ter aprendido de um xamã que aquêles fenómenos 
são provocados por um pássaro pedrez muito comum no Pantanal (!1). 

Mas é preciso observar, com respeito à última versão, que a maioria 

dos Kadiuéu não conhece estas histórias, nen1 se preocupa muito com a 
origem de raios e trovões, dispondo-se a aceitar qualquer explicação. Como 

uma das atribuições de seus xamãs é o contrõle das fórças sobrenaturais. 

podendo. teóricamente, intervir para evitar ou provocar qualquer dêles, ~uas 

explicações sõbre a natureza dêstes fenómenos são acatadas tanto quanto 
as que dão a respeito das causas das doenças. 

O s Kadiuéu se servem de um motivo de sua cosmologia para explicar 

o arco-íris e como os animais e os homens adquiriram suas côres. Segundo 

uma lenda (doe. VIII) antigamente todos os animais eram brancos, como 

se pode ver ainda hoje. pelos seus filhotes. Assim foi, até que uns meninos, 

quando brincavam à noite, foram carregados por um daqueles entes notíva
gos. desta vez na forma de um enorme alguidar, cheio de flôres; quando 

sua mãe quis salvá-los só conseguiu alcançar a perna de um dêles que 

arrancou em seus esforços para arrebatá-lo. O vaso subiu deixando correr 

o sangt1e da criança que formou uma lagoa no chão. O sangue escorrendo 

é o arco-íris e daquela lagoa todos os animais tomaram suas córes. 
A cosmologia Kadiuéu é uma representação episódica de seu animismo. 

quase tóda ela gira em tórno da atuação de entes que povoam a noite, 

ameaçando os homens e, sobretudo, as crianças. 

Como se viu, suas constelações, com pequenas diferenças. são as 
mesmas das demais tribos c.haquenhas, particularmente das Guaikurú. A vin

culação àquela área não se manifesta sõmente pela distribuição; os próprios 

temas são uma projeção do ambiente chaquenho sôbre o firmamento. 

(8) E . Schaden, 1945, pg. 65. 
( 9) Os Xoroti, Lengua e A.9hluslai também explicam o trovão e o raio como 

produzídos por pássaros míticos. Cf. A. Métraux, Eth1iography, 1946, pg. 366. 



GÊXESIS 

São conhecidas muitas lendas diferentes sôbre a origem dos 
Mbayá. SANCHEZ LABRACOR divulgou três variantes que a seu tempo 
disputavam o consenso do grupo. Uma delas os faz provir de uma região 
s ubterrânea. onde foram descobertos. casualmente. por un1 cachorro; outra 
os deriva dos ovos dt. um pássaro gigantesco e. a última, os aponta como 
descendentes de um casal saído de uma lagoa profunda e sombria que 
aquêle missionário conheceu ( 10

) • 

O primeiro motivo tem larga distribuição na América do Sul; só no 
Chaco foram registradas gênesis baseadas no mesmo tema entre os Guaná, 
Tereno, Tumehá e Kaskihá que tiveram íntimos contatos com os Mbayá; 
em outras áreas ocorre na mitologia Pareci, Karajá , Mundurucú, laruno e 
Witoto ( 11). Há certa probabilidade de que êste mito tenha sido tomado 
dos Aruak através de seus representantes chaquenhos que viviam em rela-
ções estreitas com os Mbayá. ScHADEN, citando EHRENREICH, mostra que 
.. é característico da mitologia Arauak fazer sair das cavernas os homens e 
todos os outros sêres" ( 1 :à) . 

O mito seg undo o qual os Mbayá saíram dos ovos de uma ave tem, 
ao contrário dos anteriores, distribuição muito restrita na América do Sul. 
MÉTRAUX aponta um motivo semelhante. registrado na costa do Peru, e 
aventa a hipótese de que os Mbayá o tivessem recebido daquela fonte, atra-

• 

( 10) S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 50-51. 

(11) Sôbre a distribuição dêste tema. ver H. Baldus, 1937, pg. 193 e A. 
Métraux, 1948, pgs. 11-16. 

(12) E. Schaden, 19451 pg. 60 . 

• 
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vês de seus cativos Chané, provenientes da região andina. O mito perttano 

refere-se a três ovos, um de ouro, outro de prata e um terceiro de cobre. 

dos quais se teriam originado, respectivamente, os nobres, as mulheres e 

o resto da população, refletindo. como se vê, uma sociedade estratificada. 
Comparando-o ao mito colhido por LABRADOR, MÉTRAUX pondera que "os 

Mbayá estavam no caminho de criar uma aristocracia, depois de conquista

rem o território habitado pelos agricultores Chané, não sendo 1mpossi\•el 

houvessem adotado um mito que podia JUStificar a divisão em classes sociais 
que já começava a se cristalizar do seio de sua tribo" ( l3} . 

E' interessante notar que eram também n1uito populares no antigo 

Peru, os mitos de origem que fazem os homens provirem de um lago ( 1 l). 
como ocorre numa das versões de LABRADOR. 

O tema de origem pelos ovos de uma ave aparece também num mito 
publicado por ALMEIDA SERRA. com a diferença de que os ovos, aqui, são 

do Caracará, que os pusera por ordem do Ente Supremo, da forma seg uinte '. 

"O Caracará com esta licença come uns peixes que fer

mentados produziram uma ninhada de Uaicurús; outros alte

ram esta mitologia dizendo que o Caracará puzera um ôvo, 

e chocado êlle, nascera um homem. ~ste homem, desejando 
propagar-se e vendo no tronco de uma f rondente árvore um 

buraco. n 'elle se minou; acto de que brotára logo, qual enxame 
de abelhas. outro de uaicurúzinhos" (lã) . 

As versões de LABRADOR e de ALMBlDA SERRA baseam .. se no mesmo 

motivo, mas na segunda intervém um personagem novo ao qual, muito pro

vàvelmente foram atribuídos alguns temas mais antigos como o dos ovos 

e do subterrâneo, que se verá adiante. aste personagem aparece nas lendas 

colhidas por todos os cronistas posteriores a LABRADOR, sendo chamado 

Conoe-natagodi ( F. MENDEZ, 1772. pg. 19); Conoenotagodi ( AGUIRRE, 

1898. pg. 490) : Deus (R. PRADO, 1839. pg. 35; ALMEIDA SERRA, 1850, 

( 13 l A . Métraux, 1948, pg. 18. 
(14) Ibide1n. 
( 15 ) Almeida Serra, 1850, pg. 359-360. 
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pg. 359; AZARA, 1809, pg. 108); o Grande Espírito (CASTELNAU, 1949, 
pg. 245} ou o Ente Supremo (ALMEIDA SERRA, 1850, pg. 360). 

Voltaremos adiante a esta questão, salientemos, por ora, que os do
cumentos de LABRADOR se referem a um período em que os Mbayá ainda 
mnntinham o domínio sôbre as outras tribos e a independência em relação 
aos invasores europeus; quando apenas iniciavam seus contatos maciços com 
os espanhóis e portuguêses; por isto, ainda não refletem estas novas influên
cias, ao contrário, são totalmente indígenas e indicam claramente a multi
plicidade de contatos intertribais a que os Mbayá estiveram submetidos. 

Os cronistas seguintes conheceram os Mbayá nos primeiros anos de 
convívio pacífico com o europeu, de decadência, e, as lendas colhidas por 
êles refletem uma crescente influência européia, a começar pela figura de 
Gô-noêno-hôdt, provàvelmente plasmado, ou ao menos refundido à imagem 
do Deus cristão. Nas lendas publicadas por aquêles autores e pelos que os 
seguiram, até o presente, intervém sempre êste personagem, às vêzes, revi .. 
vendo os mesmos temas. 

E' o caso de uma lenda ouvida por FRIC em 1904 ( 10 ) e pelo autor, 
posteriormente (doe. XI) em que foi retomado o motivo da origem sub
terrânea. Desta vez, porém, é Gô-noêno-hôdi que os encontra, num buraco, 
quando procurava os ladrões que roubavam os peixes de sua armadilha. 
Um pormenor aproxima mais ainda esta lenda da colhida por LABRADOR, 
pois nas duas versões há referências a cachorros, cujo faro permite localizar 
os ladrões. 

Um mito Tere110 transcrito por MÉTRAUX, explica de modo semelhante 
a origem daquéles índios, vizinhos e subordinados aos Mbayá: - Dois irmãos 
viviam da caça apanhada cada dia numa armadilha, notaram que estavam 
sendo roubados. Examinando as pegadas e seguindo as gôtas de sangue, 
encontraram um grande buraco que descia profundamente na terra, lá dentro 
estavam os Tereno ( 17 ). Trata-se. certamente, de mais um elem~nto Aruak 
adotado pelos Mbayá; a hipótese contrária, de que os Tereno o tivessem 

( 16} V. A. Fric, 1913, pg 397 e C. Lot1kotka, 1933, pg. 260. 
( 17) A. ?t-fétraux, 1948, pg. 16. 
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to1nado de seus suseranos é menos provável. em vista da grande dift1são 

do tema entre tribos Aruak ( 1 ) • 

Em outra lenda, também registrada por FRIC ( 111 ), a criação de um 

cnsal é atribuída a t1n1 personagem diferente, Ninigo, qtte seria filho de 

Gó-noêno-/1ôdi: 

- Nini90 criott alguns 11omens. Bateu a terra que assim se 
tornot1 un1a mulher. Depois fêz um homem. Quando os ho

mens foram feitos. Caracará veio e disse: ":Bstes homens 

estão nus. os animais têm a sua pele, os pássaros sua plu

magem. só os l1omens estão nus". Nini90 dett fõlhas n êles 

para se cobriren1. 

Infelizmente estamos diante de ttm mero fragmento do mito de origem 

lJUe não permite uma interpretação segura; depois desta referência sumária 

à gênese, e lenda se desenvolve em tôrno de outro terna. ScHADEN. ana

lisando-a, conjetura que tenha perdido a feição primitiva, na qual a terra 

era a mulher (a mãe primária) (:!li) que deu à luz os primeiros homens ( :.!l) . 

As únicas referências que conhecemos sôbre êste Nini90 se devem 

a FR1c. nenl1um outro autor fala dêle; a menos que se tome por tal o 

Ni,c1ui90, lu-í90, ou "espírito" para os Kadiuéu, citado por BoGGtANI (:!:.!) 
com o mesmo sentido, ou. ainda, o Ni9i19igo de ALMEIDA SERRA (:.!3): o 

espírito maligno que entrava em comunicação com os xamãs. Em qualquer 

dos casos tratar-se-ia de t1n1 ente sobrenntural trasvestido em personagem 

111ítico. 

----- -
( 18 > Versões semelhantes ela mesma lenda foram i-eg1!'llracla.s por J(. Oberg, 

1949, i>g. 42 e Altenfelder Silva, 1949, pg. 350. 
( 19 > C. Loukolka, 1933,' pg. 255. 
( 20) 11. Baldi1s, 1939, pg. l 4!i. 
( 21 l E. Schaden, 1945, pg. 60. 
( 22) G. Boggíani, 1895, pg. 253 - C. Loukotka em 11m dos seus vocabt1lários 

lra.dt1zit1 1 sol> reserva, a palavra N i,11,/,_c10 por C'1 isto - cf • 1930, pg. 104. Esta acepção 
justifica a 11ipótese de que a lenda seja t1n1a versão l{adit1ét1 da g·ênesis cristã. 

( 23) Aln1eida Serra, 18f;0, pg 3GO. 
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O CRIADOR E O ''TRICKSTER'' 

PARAISO PERDIDO 

Vejamos agora, o ciclo mítico de Gô-noêno-hôdi e Caracará, o cria
dor e o trickster. Iniciemos pelo tema da criação do paraíso e sua trans

formação no mundo atual (doe. X) . 

• criar um Segundo êste mito, Gô-noêno-hôdi tinha a intenção de 
mundo bom, uma vida fácil para os homens e assim fêz : - o algodoeiro 
já dava novelos prontos; o mel crescia em cabaças nas árvores, ao alcance 

da mão; as .roupas quando velhas, podiam se.r renovadas com uma sacudida; 

a mandioca e as bananas produziam dois dias depois de plantadas. Mas 

<..:aracará não se agradou desta ordem, fez ver a Gô-noêno-hôdi que não 

estava certo, porque, assim, não se poderia saber qual era a mulher tra
balhadeira, qual o bom caçador, tudo estava feito. Go-noêno-/1ôdi concordou 

co111 os argumentos do Caracará e transformou aquela ordem idílica na at:ual. 

Naquele tempo a morte não era definitiva, as pessoas morriam e vol

tavn111 (] viver dias depois. o c.:aracará se insurge também contra esta dis

J)Osição, convence Gô-noêno-hôdi dos seus inconvenientes, mostrando que o 

n1undo estava cheio de gente e não cabia mais, que a morte devia ser de

finitiva. Assim fêz o Criador, porém, logo depois morre a mãe do Caracará, 

qt1e embalde se lamenta, pedindo sua ressurreição. 

Os dois motivos são dos mais amplamente distribuídos. ocorrem em 

qu~se tôdas as literaturas: o paraíso original e a imortalidade, perdidos em 

• 

• 
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virtude de 11m engano, ignorânica, inobservância de certos preceitos ou in
terferência de um trickster ( 24 ) • 

A oposição do Caracará às disposições magnânimas que Gõ-noêno
hõdi quis estabelecer, define bem seu duplo caráter de herói mediador e de 
trickster. ~le não tem poder próprio para as transformações, tôda a sua ação 
é verbal, consiste na argumentação sagaz que, alegóricamente, explica as 
cruezas da viaa e as justifica, como no caso presente, salientando o valor 
social do trabalho. · 

Emquanto Gô-noêno-hôdi tem certas características de divindade, em
bora os Kadiuéu não lhe prestem qualquer culto, o Caracará não as tem. :e.le 
é, de certa forma, a consciência, a autocrítica do criador ingênuo que, por suas 
palavras, encontra as próprias intenções e cria o mundo tal como devia ser. 
A atitude dos Kadiuéu para com o Caracará é ambígua; não o reverenciam 
nem o execram, cm alguns mitos é chamado .. êste diabo" e descrito como 
vítima, com certa maldade, em outros intervém em benefício dos Kadiuéu , 
como protetor ou aliado. 

Um dos fragmentos dêste ciclo, relata a transformação do Caracará 
que era gente e até sobrinho de Gô-noêno-hôdi no gavião carniceiro de hoje, 
porque êle quis comer o criador ,_ segundo FRIC ,_ ou porque, conforme 
ouvimos, o criador .. já estava com raiva dêle". ( :.15 ) • 

Os primeiros cronistas que registraram lendas dêste ciclo, as concluem. 
quase sempre. exprobando os Mbayá pela irreverência com que tratavam a 
seu próprio criador, ao caracará, matando-o sempre que podiam. Para os 
Kadiuéu não há nis to qualquer irreverência; êste gaviãozinho de seus campos 
nada tem a ver com o mítico, até os nomes com que os designam são diferen
tes (doe. XVI) . Contudo, a identificação do companheiro de Gô-noêno-hôdi 
com o caracará é muito expressiva; a bravura e a voracidade dêste falconídeo 
que fazem dêle um bom símbolo do guerreiro Mbayã. não devem ter sido 
estranhas à sua projeção na mitologia. 

(24) 
ntilologias 

(25) 

Um esludo recente sôbre a dislribuição do lema ela origem da morte nas 
sul-americanas, pode ser encontrado en1 A. Métra\1x, 1948, pg. 25-30. 
V. A. Fric, 1913, pg. 399. 
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COMPORTAMENTO SENHORIAL 

A comparação das lendas de origem colhidas por AZARA, R. PRADO, 
ALMEIDA SERRA e CASTELNA u, revela uma consistência interna muito maior 
do que nas versões divulgadas por LABRADOR; seus elementos comuns são 
mais numerosos que os discrepantes. Elas realçam como motivo supremo não 
o incidente da criação que algumas nem descrevem, mas a atitude de Gõ
noêno-hõdi para com os Mbayá. 

De acôrdo com estas lendas os Mbayá te.riam sido criados depois dos 
outros povos, quando as riquezas já tinham sido distribuídas, e, como nada 
]hes sobrara, Gô-noêno.-hôdi os recompensa com o direito de fazer a guerra, 
saquear e dominar os outros povos. 

Na versão de AZARA, deus. depois de criar todos os povos e distri-
bui-los pela face da terra 

"se lembra de criar um mbayá e sua mulher e como êle já havia 
dado tôda a terra às outras nações, de maneira que não restou 
nada a distribuir, ordenou a um pássaro chamado Caracará 
que lhes fôsse dizer, em seu nome que êle estava desgostoso 
de não lhes poder dar um terreno e, por êste motivo, não havia 
criado mais de dois mbayá; mas que, para remediar, ordenava 
que andassem sempre errantes sôbre o território alheio, fizes
sem sem cessar a guerra a tôdas as outras nações, matassem 
todos os machos adultos e adotassem as crianças e as mulhe
res para aumentar seu número" (!'!8 ). 

Segundo RODRIGUES DO PRADO, os Mbayá contavam que 
"depois de serem criados os homens, e com êlles repartidas as 
riquezas, uma ave de rapina que no Brazil chamam caracar5 se 
lastimara de não haver no mundo Guaycurú; que os creara, e 
lhes déra o porrete, a lança, o arro e as flechas, e dissera que 
com aquellas armas fariam a guerra ás outras nações, das quaes 
tomariam os filhos para captivos, e roubariam o que pudessem; 

l 26) AZSJ·a, 1809, pg-. 108. 
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mas a este seu creador não tributam culto aJgu1n, antes o n1 ,1Lam 

as vezes que podem" ( :?i) . 

A versão de ALMEIDA SERRA já citada , depois de relatar a criação, 
conclui com as seguintes palavras: 

"agradado Deus da perfeição da obra, concedeu ao caracará 
que desse por armas ás suas creaturas a lança e o porrete para 
com ellas conquistarem as outras nações e fazê-la s suas captivas. 
pois sobre túdas ellas lhes dava o don1inio e senhorio" ( :!S ) . 

Vejan1os, ainda, a versão de CASTELNAU: 

"Quando criou o mundo, o grande espírito det1 a cada povo 
uma certa particularidade, cabendo aos bra11cos o gênio co
mercial e a outros o instinto da agricultura. Os Guaicurus 
sentindo-se esquecidos, procuraram então o grande espírito. 
para levar-lhe as suas queixas; percorreram assim as vastas 
solidões do Grão-Chaco. interpelando todos os animais e plan
tas que encontraram pelo caminhe>. Encontraram, finalmente , o 
Caracará, que dirigindo-se a um dêles, disse: Tu te queixas, 
e entretanto recebeste o melhor quinhão; pois uma vez que 
nada te coube na partilha. tens o direito de. tomar tudo quanto 
tiverem os outros; fôste esquecido, e portanto poderás matar 
todos que encontrares. Não esperou o Guaicuru para seguir 
essas instruções, pegando logo de uma pedra e com ela ma
tando o Caracará. Gabam-se os Guaicurus de ter depois daí 
seguido fielmente aquela lição" (29). 

Alguns fragmentos do mito de origem publicados por CLAUDIO 50100. 

confirmam inteiramente os precedentes. A uma pergunta dos Mbayá sôbre 
o motivo de serem tão pouco numerosos, o deus responde que se assim não 
fôsse os outros povos nem mais existiriam, teriam sido escravizados por êles, 
que eram os mais valentes da terra. E à outra pergunta, sôbre a pobreza de 

(27) Rod1·igues do Prado, 1839, pg. 35. 
(28) Almeida Serra, 1850, pg. 360. 
( 29) Castelnau, 1949, pgs. 245-246. 
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suas armas que se rcduzjarn à lança de cir1va, acrescenta: - '"Se tu, Guay .. 
curu, és temido e escravizas os outros homens só com um bastão, o que não 
far1as se usasses as flechas que usam os teus inimigos" ( Jti) . 

Tõdns estas versões giram em tôrno de um tema central: a prcdes
ti11ação dos Mbayá ao domínio dos outros povos; êles serian1 o povo pre
ferido de Gô-noêno-!1ôdi, criado para subjugar os demais. E não é de es
tranl1ar que tivessem desenvolvido tal concepção, porque, efetivamente, ven
ceram a todos os povos que conseguiram alcançar. O território que, no 
auge de sua expansão, cobriam nas sortidas guerreiras, se estendiG de 
Assunção, no Paraguai, a Cujabá, em Mato Grosso, e desde as aldeias dos 
Chiriguano a oeste, no interior do Chaco. até as barrancas do Paraná. 
Cativos trazidos de tribos de tôda esta área, os servian1 em suas aldeias, 
além de elevado número de cristãos, espanhóis e portuguêses (31 } • 

Suas tendências ao domínio de outros povos e a estratificação de sua 
sociedade em camadas de senhores e servos é anterior aos primeiros con .. 
t~1tos com elementos europeus. O mercenário alemão U. Sc11MtDEL que, 
acompanhando a expedição de Pedro de Mendonça. ntravessou o Chaco 
cm 1552, compara as relações que os Mbayá mantinham com os Chané, às 
que existiam em sua pátria, a Baviera, entre senhores feudais e can1po
neses ( 3:.:) • 

Com a aquisição do cavalo de que foram os pioneiros na América 
do Sul. estas tendências se dcsenvolveran1 cxtraordinària1nente. Fazcndo
sc cavaleiros. os Mbayá reorganizaran1 st1as fõrças traun1atizadas ao pr1-
n1eiro impacto com o invasor europeu e não só mantiveram st1a indepen
dência, mas. ainda, dominaram u1n grande nún1ero de outras tribos. passdndo 
a representar o maior obstáculo à ocupação da bacia do rio Paraguai. por 
parte dos espanhóis e portuguêses. 

A mentalidade senhorial dos Mbayá não se refletia apenas cn1 sua 
mitologia. todos os autores que co11vivera111 com êles, fazen1 extensos co-

e 30) C. Soido, 1882, pg. 92. 
( 31) Tôdas as fontes primárias fazem estensas referências ao asst1nto; ver 

especialmente S. Labrador, R. do Prado, A. Serra. 
( 32) U. Schmjdel, 1903, pg. 143. 

• 

• 
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mentários à sua soberb1a. LABRADOR escreve: "Su entonamiento mira al resto 
de las naciones que han ]legado à su notícia, sin exceptuar la Espaiiola, 
como à esclavos" ( 33) . 

RODRIGUES DO PRADO comenta que "são tão soberbos que a todos 

os gentios confinantes tratam com desprêzo e êstes de alguma sorte os 
respeitam" (34 ) e relata os esforços de espanhóis e portuguêses para con

quistarem a aliança e a amizade dêstes índios, historiando, ainda, o tratado 

de paz que resultou de suas demarches, pelo qual a Coroa Portuguêsa as
segurava aos Mbayá - representados na cerimõnia por alguns caciques -

um enorme território ao longo do Rio Paraguai. 

ALMEIDA SERRA trata extensamente do assunto mostrando que os 

Mbayá não só se julgavam superiores aos outros índios, mas também aos 
portuguêses e agiam em conseqüência. Vejamos mais um exemplo muito 

ilustrativo, devido a ALMEIDA SERRA: 

-----

"instei com D. Catharina que fosse ao Cuyabá ver a V. Ex. 
de quem havia receber benefícios, etc. Consultou com os seus 
e d'ahi a dias me deu a resposta; que sendo ella ainda solteira, 

não podia ir ao Cuyabá; porqt1e n'aquelle estado V. Ex. na ... 

turalmente havia querer casar com ella; no que não podia con
vir, por ser uma dona principal e filha do grande Queimá. 

Segundo a ridícula persuasão de cada um dêstes capi
tães, a sua gerarchia a emparelham com o mesmo throno: 

muitos d'elles por varias vezes nos tem explicado os seus sen

timentos e há poucos mezes um capitão velho que se diz tio 
da dita D. Catharina, queixando-se que o marido a largara, e 

of ferecendo-se quantos officiais aqui esta vamos para seus ma

ridos, todos fomos excluídos por muito inferiores á qualidade 

d'aquella dona; porque, segundo elles e os mais Uaicurús. se
nhores generaes. quando queriam, davam a um portuguêz um 

papel, um bastão, e uma farda com gallões para ficar capitão. 

e que o mesmo praticavam os hespanhóis; que os Exms. ge-

( 33) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 52. 
(34) R. do Prado, 1839, pg. 38. 

• 
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neracs 1nesmc eram feitos por El-Rey; porém elles [laic..11rús 

já nasciam capitães. assim como nasceram seus pais 
pelo que não tinham igual á sua grandeza, etc" ( :i=>) • 

• e avos: 

Os elementos para os quais apela a mitologia Mbayá para justi
ficar o comportamento guerreiro são, como se viu: o número reduzido dos 
ancestrais criados e a distribuição injusta das terras e das riquezas. Por 
estas circunstâncias adversas, êles racionalizavam seu expansionismo, a es
cravidão de outros povos, a rapina e o tributo. 

A consciência de território expressa na ênfase que deram ao t~ma 
da distribuição das terras. é estranhável nun1a tribo nômade que vivia da 
coleta. da caça e do pastoreio. Segundo ScHADEN ela reflete a importância 
que alcançou na economia Mbayá a simbiose ( 36 ) com povos lavradore~. 

Outra explicação é possível: tamanha preocupação com o "espaço vital" 
talvez tenha surgido como expressão do encurralamento dos antigos Mbayá 
numa zona inóspita, pois sua fixação no Chaco não pode ter resultado 
de uma acomodação pacífica; é muito provável que tenham sido compelidos 
a aceitar aquêle l1abitat sob pressão de outros povos. Uma indicação disto 
é que os Mbayá ao aumentarem seu poderio guerreiro. foram se aproxi
mando do rio Paraguai. o que. de resto, ocorreu com todos os povos cha
quenhos. sempre em luta pela conquista de um nicho melhor. 

A racionalização e a justificação do escravagismo e do saque é 

igualmente manifesta nos mitos c:itados. Os Mbayá que fizeram da guerra 
e do avassalamento de outros povos uma de suas fontes de subsistência e 
o objeto central de suas preocupações, refletem vigorosamente êstes ele
mentos em sua mitologia. Além de explicar os padrões de comportamento 
querreiro. a mitologia lhes proporcionou um núcleo de valores que os es
timulava e legitimava; fêz do guerreiro e rapinador o ideal masculino da 
cultura, sancionando o seu "código" de relações com as outras tribos e com 
os invasores europeus. 

(35) Aln1eids Serra, 1850, pgs. 3·.19-350. Escrevett ainda: "qt1ando algum por
tuguez lhe cahe em graça (que é sempre o que dá mais), o maior elogio que lhe fazem 
é dizer-lhe que é como Uaictirii. E quando alguns dos seus nãQ é do seu paladar, di
zem q11e é como portuguez. 

( 36) E. Schaden, 1945, pg. 65 . 
• 
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A adoção de crianças to1nadas a outras tribos constituiu u1n verda
deiro processo de renovação da sociedade Mbayá, cm virtude da extensão 

a que Jevaram a prática do abôrto e do infanticídio (3i). Em suas aldP.1as. 

quando foram observados por ALl.'vlEIDA SERRA, 90~c da população. apro
xi1nadamente. era constituída de elementos trazidos à fôrça de outras tribos. 

principalmente crianças, mas ta1nbém de adultos que se aliciavam \•oluntà

riamente às suas fileiras (3"'}. Atravês dêstc expediente. mais que ~1ela 

procriação, os Mbayá se perpetuavam. Esta situação se inscreve tan1bém 

na mitologia que explica episteinolõgicamente a préa e a adoção. pelo re
duzido número de Mbayás criados. justificando-a pela autoridade e o do 

1nínio que o criador lhes deu sôbre os outros povos. 

DESTRIBALIZAÇÃO 

Ein n1itologin o contemporâneo i1en1 se111prc é coetâneo; as novas 
experiências e novas situações. geralmente, só se refletem nela. depois de 

plenamente desenvolvidas e, por vêzes, se conservam muito tem1Jo depois 

de completamente superados os padrões que Jhe deram origem. 

Assim, os mitos publicados por AZARA e pelos autores que o seguiram 
nté CASTELNAU, refletiam, certamente. uma situação anterior, legitin11ndo 

padrões que já iam caindo em desuso. Na época em qtte foram colhidos 

êstes mitos. de 1795 a J 8i5, já estavan1 em plena atuação os fatôres de 
dt>scrganização social que levariam os Mbayá à completa !.ubmissão aos 

------
( 37) D. Ribeiro, 1948, pg. 188-189. 
( 38) Almeida Serra, 1845, pg. 211, assim descreve a con1posição demográfica 

dos Mbayá aldeiados jt1nlo de Coimbra, em 1802: "Oeco111pondo-se êsle agregado 
total da famigerada nação Uaicurú, poucos d'elles ficaran1 que sejam de t1ma anliga 
origem, pois dos 2 . 600 índios dependentes de Coimbra, e actt1almente domiciliados nos 
campos contiguos às serras de Albuquerque. tirados os 600 Guanás que vivem con10 
aldPados, e separados d'elles dos 2 . 000 que restam, 500 ainda são gt1anâs, e set1s fi
lhos entre os uaicw·ús estabelecidos, ou como antigos e actuais captiveiros no nome, ot1 
l'ºr casamentos; montando com pot1ca diferença a 500 xamicocos os d'esta nação há 
cinco anos adquiridos. Finalmente das 1 . 000 almas que ainda restam, talvez não 
cheguem a 200 os que se podem chamar verdadeiros ua1curús; sendo os 800 para 
completar a sornma total um composto de bororós, chiquitos, cayapós, cayuabas, alguns 
negros, caborés, bastardos e seus filhos e netos, de todos êstes diversos índios mis
t 11rados entre si pelos repetidos casamentos, que tanto os uaicurús, como tôdas estas 
nações praticam uns com outros, logo que entram em cada uma das tribos que for
mam o todo dos uaicurús". 
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broncos. l\1as seus padrões senhoriais continut:1vam vivo~ - c111bora encon
trassem campo cada vez mais restrito para se traduzirem e1n comporta
mento expresso. 

Vários autores têm mostrado que êstc núcleo de valores per~istiu 

mesmo depois da con1pleta subjugação dos Mbayá, quando já estavam im
pedidos de fazer a guerra e, portanto, de realizar os antigos ideais da 
cultura ( 30 } • 

Ainda hoje alguns dêles podem ser observados, naturalmente, como 
ideais inating1veis, mas ainda polari::ando sentimentos e lealdades. Os Ka
diuéu que conhecen1os, embora vivendo uma vida quase idêntica a dos neo
brasiJciros da região. conservam sua consciência e seu orgulho nacional. 
Já não dizem "somos o povo mais valente". mas sofrem por não o ser e 
recordam com nostalgia os tempos passados, lainentando: "Ediu-ádi9 {Ka
diuét1) antigo era a nação mais poderosa. êste mundo todo foi nosso, te
reno. xamacoco. brasileiro. paraguaio. todos foram nossos cativeiros. 11oje 

. .. 
estamos assim . 

E não só aí se manifestam êstes padrões; a posição e as atribuições 
dos 110111e11s. na sociedade de hoje, só podem ser explicadas pelo desapa
recimento do gt1erreiro. sem sua completa substituição. Os jovens e adu]tQs 
até plena maturidade recebem mais do que dão à sociedade e a expectativa 
do grupo é de que passem seus dias cttidando de uns pot1cos cavalos e 
bois. em caçadas extemporâneas ou em andanças pelas fazendas vizinhas 
que dão insignificante rendimento material para o grupo. Os velhos e as 
tntilheres é que mais contribuem para a subsistência. no trabalho diário e 
árduo da coleta. da pequena lavoura ou das caçadas organizadas com o 
fito de obter palmas e peles para o comércio com os civilizados. 

Entretanto. êstes jovens jamais poder1am ser acusados de desinterêssc 
pelos cruciantes problemas de subsistência do grupo; mas não se dão por 
achados. é como se não lhes coubesse contribuir para solucioná-los, senão 
por uma única atividade, hoje impraticável, a guerra e o saque. Tudo fun
ciona nas aldeias Kadit1éu, como se aquêles jovens vigorosos estjvessem re-

( 39) H. Baldus - 1945 - pgs. 11-46. 
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servando fôrças e recebendo estímulos para un1a ação gt:·erreira já planc
jada. A situação. hoJe, é quase a mesma de há dois séculos quando aos 
homens válidos só cabia a atividade guerreira (40 ). 

Os funcionários do Serviço de Proteção aos índios encarregados de 
administrar a reserva, lutam há vários anos contra esta "preguiça" dos 
Kadiuéu, e os consideram como os índios mais difíceis de tratar, os mais 
altivos e independentes. Outra manifestação desta altivez ê a sua má fêma 
junto aos fazendeiros vizinhos que os têm por "índios armados de fuzil, 
capazes de matar quem se aventure a atravessar seus campos". Ainda um 
exemplo: esta vivência dos padrões senhoriais foi observada por nós, quando 
fomos chamados a interferir num conflito que criaram com um grupo de fa
mílias Tereno que se havia fixado na reserva Kadiuéu dois anos antes; ve
rificamos que o conflito fôra ocasionado pelas exigências de alguns capitães 
Kadiuéu que reclamavam parte das colheitas como tributo. 

E' muito característica dêste período de decadência, desta "pobreza 
vaido~a" uma outra variante da gênese, ouvida por FRIC. nela se com
binam vários temas diferentes para explicar o comportamento guerreiro. 
O interêsse maior que oferece êste documento é seu caráter de transição. 
já não se vaza na linguagem do povo senhorial dominando, mas do 
dominador subjugado. Nela se perde aquêle tom heróico das outras len ... 
das de criação, a sentença de Gô-noêno-hôdi já soa falsa, antes como 
uma desculpa que como racionalização vigorosa. FRIC a transcreve assim: 

- --- -

"Onoenrgodi divide agora a terra entre os homens. Dá 
casa. gado e armas para os paraguaios e portuguêses. Dá milho. 
mandioca, etc., aos Tereno: dá arco e flecha e caça para os 
outros índios. Aí Deus cansa. Aparece então o pássaro Cara 
cará e diz: Meu senhor, tu não te lembraste dos Kaduveu. 
Onoenrgodi responde: "E' verdade, eu não pensei no "meu 
povo. mas talvez ainda existam alÇJuns ... Êle volta para o buraco 
e dá uma espiada. Havia ainda lá dois homens e duas mulhe
res: os homens chamavam-se Oti9itre9edi e Ecenita; as mu-

( 40) S. Labrador, 1910, II, pg. 21, R. do Prado, 1838, pgs. 33, e 38 e 39; F. 
Mendez, 1772, pg. 21, 26; Almeida Serra, 1850, pgs. 354, 368 e 371. 
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lheres chamavam-se Takonrgedi e Nuanorgodo. Tirou os quatro 
do buraco. Eram só quatro e por isto existem tão poucos Ka .. 
duveu. Aí êle fala pro Caracará: só existem quatro Ka
duveu e não sobrou terra para êles, mas quando êles morre .. 
rem vou fazê .. los voltar. Caracará responde: não, porque hão 
de voltar; é melhor êles lutarem com os outros í11dios e rouba .. 
rem suas terras. as mulheres e crianças. Por isto os mortos 
não voltam. Por isto os Kaduveu roubam e têm o direito de 
escravizar as outras tribos ( 41 ) • 

Numa versão da mesma lenda colhida em 1947 por KALERVO ÜBERG. 

a arrogância Kadiuéu já é tôda humildade e a alegoria da distribt1ição das 
riquezas só pretende explicar e lamentar sua situação de simples caçadores. 
A lenda termina com estas palavras: 

"Então êle tirou tôda a gente. Tirou os brasileiros, pa .. 
raguaios e tôdas as outras nações. Aos Terena êle deu terra 
e lhes disse como cultivá-la. Quase que êle esqueceu dos 
Caduveo, tirou .. os por último e falou que esperassem enquanto 
distribttía terra aos outros povos. Mas os Caduveo foram caçar. 
Onóé-noe ficou zangado e disse: agora vocês devem errar ~em ... 
pre, procurando animais para caçar. E' por isto que os Ca
d uveo ainda são pobres caçadores" ( !:? ) . 

A atitude senhorial é ainda conservada nos mitos I<adiuéu sôbre a ori
gem dos outros povos. nêles persiste o mes1no ctnocentrismo dos antigos. 
Suas gêneses são ridicularizadas. como a frisar. pelo contraste, a preferência 
de Gô-noêno-hôdi pelo .. seu povo" (doe. XIII}. Assin1, os Xamacoco - que 
forneciam aos antigos Mbayá a maior parte de seus cativos ( 13 ) e. ainda 
no fim do século passado, vendiam seus filhos aos Kadiuéu em troca de 
missangas e artigos de ferro ( -1 4 ). são descritos em textos colhidos por FRIC 

e 41 ) V. A. Fric, 1913, pg. 398. 
< 42) K. Oberg, 1949, pg. 63. 
l 43 l Rodrigues do Prado, 1839, pg. 38; Almeida Serra, 1845, pg. 210-212. 
(44J G. Boggiani, 1945, pg. 133. Ver também H. Baldus, 1927, pgs. 17-20 e 59. 
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e pelo autor, como tendo surgido de paus con1 que o criador se limpara; 

os paus jogados no mato gritaram Dadêe (amigo) e Gõ-noêno-hõdi os mandou 
ficar lá, por isto "até hoje os Xamacoco não têm casa, vivem andando no 

mato. daqui pr'alí" (doe. XIV). A versão de FR1c é ainda mais maledicente: 

o criador que não gostara da transformação, sentencia: ·· êles devem morar 

sempre no mato, sempre ter sujeira ( dreck) no rosto e ser sen1pre escravos 
dos Kaduveu. Assim apareceram os Xamacoco" (":.). 

Os brasileiros são tratados com igual animosidade e ironia, o 
meiro que foi criado não soube gL1ardar o órgão genital feminino 

Gô-noêno-!1ôdi lhe dera, prometendo voltar para completar a mulher, 
isto .. os brasileiros têm de comprar suas mulheres" (doe. XV) . 

• pr1-

que 
por 

Os documentos que comentaremos a seguir, embora se baseiem nos 

mesmos temas dos antigos mitos, são expressões da vida, da mentalidade 

e das preocupações atuais do Kadiuéu. Como componentes vivos da con
figuração sócio-cultural, êstes mitos refletiram as mudanças qt1e se processa

vam nela; foram redefinidos para ajustarem-se à nova situação de vida, 
atualizando sua significação social. 

Em seus esforços para trilhar o novo caminho a que foram com

pelidos como povo subjugado, os Kadiuéu adquiriram un1a nova visão do 

mundo, uma nova mentalidade que se projetou na literatura, colocando-a a 
• seu serviço. 

Uma das variantes do mito de origem colhido por FRIC e por nós 

(doe. XI) já comentado páginas atrás, é um exemplo dêste processo. Relata 

como Gô-noêrzo-l1ôdi encontrou os Kadiuéu quando procurava os ladrõe~ de 

seus peixes. Na versão de FR1c divulgada por LouKOTKA, o criador. ao 
deparar com os ladrões de seus peixes. sentencia: "vocês roubaram os p~ixes 

do meu viveiro, por isto l1ão de roubar durante tôda a vida e tirar o set1 
sustento da guerra e do roubo" (-1 11

). E'. evidentemente, uma justificação da 

guerra e da rapinagem num período em que ela já não podia ser praticoda. 

Mas o próprio FRIC teve ocasião de ot1vir uma outra versão do mesmo mito, 
.segundo a qual, Gô-noêno-hôdi tirou não sómente os Kadiu étt , mas todos 

( 45) V A . Fric, 1913 - nota 3, pg. 398. 
( 46) C. Loukolka, 1933, pg. 260. 
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os homens daquele buraco onde estavam os ladrões de seus pei.xes · .. o 
primeiro era um paraguaio (pouco antes os Kadiuéu tinham tido sérias re
fregas com paraguaios). depois vinham os portuguêses, os Guaná, os Te
reno. Sanapanã e todos os OL1tros índios ( 1;-) • 

A versão que colhemos é ainda mais expressiva: .. no buraco ti11h~1 

gente de tôclas as nações; nós, os brasileiros, os paraguaios. os tereno, 
todos. Por isto não sou eu só que roubo. os brasileiros ta111bém roubam , 
quando a gente não é escarecido êles vão entregando as coisas prá gente 
e escrevendo, depois dizem que a gente gastou muito, que não ten1 mais 
saldo" (doe. XI) . 

Bste é um exemplo de como novas experiências se imprimen1 na mi
tologia. Diante da realidade diária, en1 sua nova vida de assalariados. st1-
jeitos a tôda orden1 de explorações, os Kadiuéu redefiniram o mito para que 
ê]e continuasse vivo. senão teriam de abandoná-lo como u1na explicação 
:nsatisfatória que já não se conformava à realidade, ou preservá-io apenas 
como elemento recreativo. 

É expressivo - desta redefinição dos mitos .- o fato de não têrmos 
ouvido nenhuma lenda de origem na forma registrada há u1n século e 1neio 
pelos autores citados. Isto não se deve a um acaso; elas desapareceram por 
não terem realidade para o grupo e referirem-se a valores que só tinham 
sentido dentro de uma configuração cultural já superada. 

Graças a êste processo de rede( 1nição dos mitos à luz das novas expe
riências. Gõ-noêno-/1ôdi e Caracara continuam vivos para os Kadiuéu . 
Através da representação alegórica de f<:içanhas dêstes personaaens, novas 
questões são propostas e respondidas, como a semelhança das línguas faladas 
por paraguaios e brasileiros que se e'<plica por terem sido tirados por Gõ
noê110-hôdi de buracos próxi111os (doe. XII) . A criação do sol e da lua, ou 
do dia e da noite. que é apresentada co1no uma forma encontrada pelo Cara

cará para evitar que .. patrão ruim mate os pobres de tanto trabalhar" (doe. 
XXI) . Ainda uma ot1tra história colhida por K. ÜBERG. explica porqt1e os 
brasileiros tên1 olhos verdes: "Onoé-noe tirot1 primeiramente. todos os índios 

1 47 l V. A . Fric, 1913, pg. 398 . 

• 
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e um gato do buraco na terra. Mais tarde, houve uma grande enchente a que 
sobreviveram alguns índios e o gato. O gato, então, virou um brasileiro e 
é por isto que os brasileiros têm olhos verdes" ( 1~) • 

O drama da destribalização e todos os desajustamentos qt1e 
acarreta a subn1issão ao branco dominador, são os aspectos da sociedade 
Kadiuéu que se inscrevem mais nitidamente em sua literatura att1al . O próprio 
Gô--noêno-/1ôdi que surgiu após os primeiros contatos íntimos com agentes 
da cultura européia, coruo uma divindade tribal, arbitrária e particularista, 
perde sua superioridade e independência para ser descrito como um "homen
zinho" ou como "um velho que vem, às vêzes, para ver como os pobres dêle 
estão vivendoº' (doe. XVI) . O que vale dizer, é despojado da soberbia do 
guerreiro Mbayá para entrar na pele humilde do Kadiuéu de nossos dias. 
Numa de suas andanças pela terra, recomenda ao Caracará que ainda o 
acompanha: ··se encontrarmos casa de gente morena nós paramos, se fôr casa 
de gente branca passamos adiante". O Caracará, sempre errado, o leva à 
casa de um fazendeiro branco que os surpreende rezando e os espanca, n1as 
Gõ-noêno-hôdi consegue escapar, fa:.endo com que o branco surre duas 
vêzes ao Caracará {doe. XVII) . 

A desproporção gigantesca entre o equipamento cívili:ador do branco 
e o do Kadiuéu já não pode ser racionalizada como uma compensação das 
qualidades guerreiras, porque estas desapareceram; exige nova explicação 
que surge em uma lenda mais modesta (doe. XVIII) . Descreve a primeira 
mulher que já existia .. quando ainda não havia gente no mundo .. ; Gô-noêno
hôdi cria um menino e deixa junto dela, mas a mulher .. que não tinha malícia 
nenhuma" abandona a criança porque não sabia o que era aquilo, tão parecido 
com gente. Vem então o criador e condena: ··agora você não vai saber criar 
os seus filhos". 

Depois Gô-noêno-hõdi entrega a ela um fuso e un1 caroço de algodão 
para guardar ··porque a seu tempo terão serventia" e manda esperar por 
êle que voltará com outras coisas para os Kadiuéu. A mulher abandona 
aquelas novas dádivas e sai andando com seus patrícios. Quando o criador 
volta trazendo as riquezas que lhes reservara. não os encontra. sai à sua 

( 48) I<. Oberg, 1949, pg·. 63. 
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procura, 1nas só consegue achá-los de11ois de abandonar os cargueiros. Os 
Kadiuéu estavam no mato "um trazia côco acurí, outro trazia namocoli ( bo .. 
cai uva). outro mel e todos gostavarn. Gô-noêno-l1õdi disse que não queria 
assim, que era prá todos os povos fa::erem suas roças, mas como estavam 
gcstando que ficassem assim mesmo. andando tôda a vida. cinco anos num 
lugar. cinco no outro sen1 ter parada. co111endo frutas do inato". 

A lenda conclui explicando que o mesmo não aconteceu aos brasi
leiros porque ao serem tirados do buraco, pediram a benção a Gô-noêno-hôdi, 
razão porque ganharam "máquinas de fazer pano, de fazer enxada, fuzil, 
tudo". 

A alegoria sôbre o abandono da criança pela primeira mulher é, pro
vàvelmente, uma expressão da prática do abôrto e do infanticídio que alcan
çou enormes proporções entre os Mbayá ( 411

) e contra a qual se batem, 11oje, 
alguns de seus líderes que "•êem nela a mais séria ameaça de extinção do 
grupo. Nern pode ser ou(ra a explicação da sentença: "você não saberá criar 
os seus filhos , porque. ao contato com os neobrasileiros vizinhos e tomando 
conhecimento de seus métodos de educação. os Kad1uéu ganharélm consci~nc1a 
e um grande orgulho do tratamento afetuoso que dão aos filhos. 

Deve ser ressaltada, ainda, a semelhança de certos elementos desta 
lenda con1 a gênese dos Xamacoco. aos quais Gô ... noêno-hôdi faz viver "no 
n1ato. daqui pr' ali. Quando dá fruta nu111 lugar êles ficam até acabar com 
elas. depois vão embora procurando outro lugar, são ~orno os caitetu". Um 
dos argumentos utilizados para frisar a inferioridade dos Xamacoco é apli
cada, con10 vemos. a êles próprios que também v1ven1 nas mes111as condições . 
.só 1neJhoradas pela posse de algt1n1 gado e melhores ar1nas. 

O PASTORI:!.IO. A CAÇA E A COLETA 

As condições de vida dos Kadiuéu encontram sua expressão nas lendas 
que comentaremos a seguir. Nelas se inscreve sua mentalidade e suas pre.
ocupações de caçadores, coletores e pastores do Pantanal matogrossense. 

(49) 
do Prado, 
309. 

S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 29, 31; F. l\'[endez, 1772, pg. 22; Rodrigttes 
1839, pg. 31, Almeida Serra, 1850 pgs. 358-359; Casteinau, 1949, pgs. 253, 

• 
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Já o mito anteriormente analisado espelha uma economia de caçadores e 
coletores que apenas iniciam os primeiros passos na lavoura ÇI' ainda depen
dem exclusivamente daquelas fontes de subsistência, durante longos períodos 
do ano. 

O cavalo que chegou a ser o elemento mais importante da tecnologia 
Mbayá, aquêle que per1nitiu seu ressurgimento como povo dominador, também 
se inscreve nn 10itologia. FRtC ouviu uma lenda que revela a sua origem: 

"Uma vez os Kaduveo roubaram um cavalo. Êles não 
sabiam qual era a sua utiJidade e não estavam satisfeitos com 
êle. Para que serve êste monstro? l bis ouviu e disse aquilo ao 
Ninigo (filho de Gô-noêno-/1ôdi) . Êste pegou uma fruta de 
genipapo e fêz tinta. Pintou sôbre a lua um homem montado 
num cavalo. O retrato não saiu muito bom, poré10 os Kaduveo 
o viram e compreenderam. Fizeram uma sela e montaram no 
cavalo. Desde então êles tiveram n1 ui tos cavalos" (;,o ) . 

É muito caracteristico o fato de que o primeiro cavalo tenha sido rou
bado e também a utilização da pintura como meio de comunicação. É inte
ressante notar que as mulheres Kadiuéu cultivam uma rica arte decorativa, 
porém, seus desenhos são puramente geométricos e abstratos, não pretendem 
mais que embelezar as superfícies sôbre as quais são aplicados, s.tm nunca 
procurar simbolizar ou figurar; já os homens têm um estilo figurativo em 
suas obras de entalhe e modelagem ( :; i) . Nesta última é que se poderia ver 
uma correlação com o expediente usado por Ninigo para fazer compreender 
aos Kadiuéu o meio de usar o cavalo. 

Os cachorros merecem também algumas referências na literatura Ka
diuéu. Como personagens míticos são até mais importantes que o cavalo, 
embora não tenham uma gênese particular (doe. XI) . Em uma lenda, êles 
aparecem como os criadores dos homens (LABRADOR) ou, ao menos, como 
o sêr ao qual se deve a descoberta dos ancestrais no subterrâneo de que 

(50) C. Loukotka, 1933, pg. 255. 
1 51) D . Ribeiro, 1950. 
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saíram. Outro mito fala dos cachorros de Gõ-noeno-!1õd1. cujos nomes são 
conhecidos dos Kadiuéu (doe. XI) . É~te .. interêsse" não corresponde ao 
valor real, pois têm papel muito modesto na econo1nia do grupo. Utilizam-nos 
quase exclusivamente para descobrir caça abatida e para a coleta de pequenos 
animais como os jabotis. Entretanto, cada casa Kadiuéu tem um grande 
número dêles, ao menos um número rnL11to superior àquele que os donos po.
dem alimentar. 

Como índice do "1nterêsse" que despertam nos Kadiuéu, também os 
mosquitos se inscrevem na mitologia. FRIC colheu duas lendas sôbre sua 
origem, em ambas o coelho intervém; na primeira diz a Gô-noêno~hôdi que 
conhece agulhas mais dolorosas que tôdas as outras e lhe mostra o mosquito 
( j 2 ); noutra um feiticeiro muito feio, queima a pele de um coelho fazendo 
com que a fumaça se transforme em mosquitos para compelir uma moça a 
abrigar-se em seu mosquiteiro (53) . Tal "interêsse" é perfeitamente com
preensível num povo que vive no Pantanal, sujeito a verdadeiras nuvens dos 
mosquitos mais vorazes. 

Dt1as outras lendas completam êste quadro das condições de '\'ida dos 
Kad1uéu. lima delas retrata as preocupações de un1 povo caçador (doe. 
XIX); conta as aventuras e transformações de Gô-11oêno-hôdi .- desta vez 
sozinho, com tôdas as tintas de um herói civilizador ..-- para conseguir e dis
tribuir a gordura que, até então fôra posse exclusiva de uma grande cobra. 
Depois de matá-la Gô-noêno-hôdi chama todos os bichos para comerem da 
banha e, segundo a quantidade que cada u111 consegue absorver, se torna 
n1ais ou 1nenos rico em gordura. É Ltma lenda típica de un1 povo caçador que 
valoriza cada aniinal. c;obreludo de c<içi-tdore"i do Pcintanal. que têm como 
principal caça o cervo. cuja carne, 111uito sêcn, corr10 frisa a lenda, precisa ser 
associada a outras para proporcionar urna alimentação equilibrada. Isto é 

particularmente importante na dieta Kadiuéu que complementa a carne quase 
sõmente com palmitos e uma farinha feita do cerne da bocaiuveira. 

A lenda refere-se especialmente ao jacaré que rouba uma porção de 
gordura, reservada pela onça, depois de saciada, e ao jaboti que come a lan1a 

(52) 
(53) 

C. Lot1kotka, 1933, pg. 254-255. 
C Loukotka, 1933, pgs. 260-261. 
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de gordura derramada pelos outros. E estas menções particulares se expli
cam: no jacaré têm êles uma das principais fontes de gordura, tomam litros 

dela sempre que andam pelo Pantanal; o jabotí constitui a fonte mais fre
qüente de carne e, o prato predileto dos Kadiuéu, é uma espécie de l1ngu1ça 

feita da tripa ouveira da jabota, recheada com ovos e pedaços de fígado 
intercalados, que êles assam ao borralho. 

O outro é un1 1nito de gêmeos nos moldes clássicos; ttm esperto. ao 

qual atribuem a in1c1ativa das ações, outro que apenas o segue con10 uma 
contraparte ingênua. A versão que otivimos difere em alguns pormenores da 
colhida por F'RIC ( :-, 1) • Segundo esta última, uma n1ulher que perdera a 

parentela. casa-se com uma onça e vive entre elas até ficar grávida: depois. 
quando ten1 o filho na viagem de regresso, mata-o, mas como a criança 
chama. ela volta e a corta ao meio; os pedaços viram duas crianças e a mãe . 

afinal , as leva consigo: elas são chamadas N areatedi. Descreve a seguir uma 

série de aventuras essencialmente iguais às de nossa versão. 

Nesta (doe. XX), é Gõ-noêno-hôdi que intervém: encontra um ho

mem morto. partido ao meio: da parte superior fa= um menino ( Godâ-kil -
o da cabeça). da parte inferior faz seu irmão ( Godá-txak - o das pernas) . 

Trata-se, certamente. de mais unia façanha arbitràriamente atribuídé! ao 

criador. 

Na versão de FRIC manifesta-se mais uma vez o padrão de infantic1dio 

ao qual nos referimos. O tema do casamento de uma mulher com uma onça 
ocorre também nas mitologias Boróro e Pareci ct1jos gêmeos míticos se ori

ginaram de 1nodo sen1elhante ( ;;:; ) . 

O motivo principal do ntilo é o roubo das scn1entes da algarrobeira 

que os gêmeos jogam no ca111po fazendo-o povoar-se destas árvores tão 

importantes na alimentação e no cerimonial das tribos chaquenhas. Segundo 
FRIC uma velha de quem as crianças roubaram as sementes da algarrobeira, 

arranca as plantas semeadas por êles, mas não consegue exterminar aquelas 

(54) C. Loukotka, 1933, pgs. 255-256; H. Baldus, 1946, pgs. 27-39 e 99 - pt1-
blicou uma tradução portuguêsa e fêz comentários a esta lenda. 

(55) A . Colbachini e C. Albisetti, 1942, pgs. 189-196; - l{arl von den Steinen, 
1940, pgs. 473-474. 
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plantadas pela criança que saira da parte inferior da original, o que natu

ralmente se liga às idéias do grupo sõbre a fecundação. Depois os gêmeos 

te!1ta1n roubar as sementes do feijão mas não c:onseguem, senão o campo 
estaria cheio dP. pés de feijão. 

Se HADEN 1nostra que êste mito .. tem i11tcressantes pontos de con
ta to com outro t'\;iné sõbre a criação do mundo, etc, divulgado por Nor

denskiõld" e salienta que, .. o problema principal expresso nes ta lenda é a 

oposição entre os modos de vida dos coletores, de um lado e dos lavra

dores. do outro. Assim como o feijão simboliza a vida dos índios que 
cultivam a terra. as árvores s ilvestres se1neadas pelos gêmeos represe1itam 

c1quela forma de vida econômica da maioria das tribos chaqL1enhas que 
se alimentam de alg<:irroba e outros frutos" ( .iU). ScHADEN mostra ainda 

que o fato dos gêmeos escond.erem as sementes 11a bôca se liga ao tema 
da árvore universal que se encontra entre várias tribos das Guianas, t.1nto 

Kara1b quanto Aruak. E conclui, do confronto, que os Kadiuéu receberam 

êste mito dos Chané. transformando-o de acôrdo com a sua mentalidade 
e CLt1tura ( :;r) . 

Na versão que colhemos há ainda alguns eiementos a comentar: os 
gên1cos. entre seus mal feitos abrem a "tampa do vento" ocasionando sérios 

preJui::os: e. enquanto que. na versão de FR1c êles encontram a morte 
quando mexiam com a corda que um velho papudo fizera para subir nas 

árvores. na que ouvimos, morrem envenenados por uma velha que já havia 
decepado seus membros genitais com sua vulva dentada ( ;;s) . 

Bste tema ocorre no Chaco entre os Mataco e os Toba , cujas mu
lheres antes de conviver com os homens tiveram de ser livradas dés tfs 

dentes pelo caracará mítico daquelas tribos ( :;n) . 

Outra manifestação da mentalidade de caçadores e coletores se en

contra en1 uma narrativa de João Apolinário (doe. XXVII). Em seu es-

e 56 1 E. SC'l1acle11, 1945, pgs. 61-62. 
(57) Ib icie11r. 
158 l Pôbre a disl1ibuição dêsle tema ver H. Baldus, 1937, pgs. 262 e 277; 

A. Metrattx, 1948, pgs. 19-20. 
(59) Lehmann·Nitsche, 1923, vol. 27, pg. 284. 
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tilo todo pec;soal e sua tendência a atr1bu1r-se un1 papel em cada mito. 
fala do tema universal do dono e protetor das caças que impede seu ex
ter1nínio, castigando aos que abusan1 delas. Aplica depois o mesmo motivo 
às árvores mostrando que elas tambéo1 devein ser ele fendidas. 

Finaln1ente, encontram-se expressões dos 1nesmos "ir.terêsses" nas 
histórias de anin1ais (does. XXXVIII a XL) que colhemos. Elas são 
muito sen1clhantcs às de nosso folclor~ e forain, provàvelmente, tomadas 
dêle. mas sua seleção entre tôdas as que estava1n à disposição dos Ka
diuéu. já ind1cu os penderes de un1 rovo caçador. 



1 

Queremos salientar, inicialmente. que o co1nportamento guerreiro. 
embora vigorosamente fundamentado pela mitologia, não lhe empresta per
sonagen~. o herói guerreiro não ocorre na literatura dêste povo cuja preo
cupação principal era preparar hon1ens para a guerra. E11tretRnto, os heróis
.xamãs são figuras correntes e das mais elaboradas. Através delas ~ão valida
das as práticas dos xamãs reais, Cl1jas vitórias e fracassos, prerrogativas 
e prec~1lços, dramatizam. 

E esta projeção não se deve a fatôres ocasionais; o xamanismo é 

um dos interêsses básicos da cultura. impregna tôda a vida dos Kadiuéu 
como uma preocupação dominadora. Aos xamãs cabe um papel de destaque 
em todos os ritos de integração dos indivíduos na sociedade; lhes incumbe 
a defesa do grupo contra a multidão de entes sobrenaturais que o ameaça 
permanentemente. na forma de doenças e tôda sorte de desgraças; servem 
de intermediários entre o mundo dos vivos e o dos mortos; e, são, ainda. 
os ordculos cujas previsões decidem se um exército - ou uma simples 

expedição de caça - marchará para diante ou recuará cheio de terror. 
Por estas razões não é de estranhar que se imprimam tão vigorosamente 
na mitologia. 

Mas antes de tratarmos dos heró1s-xamãs, vejamos o relato da avea
tura de um Kadiuéu que conseguiu visitar o alé1n e voltar, trazendo para 
sua gente os conhecimentos que têm hoje do mundo que os espera depois 
da 1norle: ( 1111 ) um Kadiuéu muito abatido pelo falecimento de um amigo, 

(60) Palavecino registrou relatos semelhantes entre os Taksl1,ik,. Latiagasliik. 
<' l'ntrc> os Mataco ( Cf 1935, pg. 376). 
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vai procurá-lo no cemitério, permanecendo algum tempo com êle. Verifica 
que os mortos julgam-se vivos, cuidando que os vivos é que morreram; seus 
campos são os mesmos dos Kadiuéu com a diferença de que suas caças 
são os cupins, nos quais vêm cervos e veados, e a c.arne da caça. as fõlhas 
vermelhas ela paine1ra. Têm cavalos em que poden1 montar. desde que não 
os espanquem; casam-se pedindo a espôsa ao pai. como entre os vivos, 
mas 11ão mantêm relações sexuais porque os espíritos são imateriais e .. não 
têm malícia·· (doe. XXII) . 

O personagem que viveu estas étventuras voltou à aldeia para co!ltá
Jas. mas ia sempre rever o amigo morto e acabou morrendo também. Nos 
mitos seguintes veremos repetir-se a morte de todos os que têm exper1ê11-
cias semelhantes à relatada; é. provàvelmente. o inativo da sanção que 
sofre o n1ortal que se adianta além da fronteira entre o profano e o 

sagrado. . 

Outro mito, (doe. XXIII) tambem colhido por FRIC que obteve 
uma versão 111ais completa, exalta o xamã-1nau, o otxikonrigi que os Kadiuéu 
distinguem do nidjienigi. vendo no pri1neiro o feiticeiro e no últírno. o 
/Jadre, o curéldor. St1a história nos foi contada diversas vê=es, com dife
rençns de porn1cnores sc1n i1nportância, scn1prc para 1nnstrar o poder dos 
xamãs. co1no êlcs são irresistiveln1ente tentador. a praticar o mal e para jus
tificar o seu assassinato. FRIC relata o 1111to da scgu111te forma: 

• 

"Netiue \!ra u1n fe1t1ce1ro bon1 de \·erdade. mas as velhas 
11ão querian1 acreditar e se rían1 dêJc. Nctíuc ouviu isto e quis 
castigá-las. À noite êle J alou. eu vou fa::er com que amanhã 
vocês não encontrem lenha sêca; tôda él lenha estará verde. 
De fato. no dia seguinte as velhas não encontraram lenha sêca. 
As pobres velhas não podiam n1a1s fa::er fogo. Elas choraram 
e pediran1 muito, então êlc deixou a 111adeira secar. Êle podia 
adivinhar tudo e tudo acontecia segundo suas palavras . 

• 

Certa vez sua mulher pergu11tou: E' verdade que você 
quando está bêbedo conta que não conheceu sua mãe e que 

uma cadela o criou? Um din, estando lúcido, êle mandou suas 

escravas Juntar uns os~os, secá-los be1n e cozitihar. Quando 
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acabou de tornar esta sopa êle ficou alegre e disse; não conheci 
minha mãe, eu só conheci uma cadela que me criou. Nt1m out10 
dia a mulher perguntou de novo e êle ficou desconf1.:1(lo: 
Quem sabe se minha mulher não vai dar un1 golpe em 1n1m. 
Ele cuspiu na mão e, como se estivesse brincando. acariciou a 
inulher nas costas e no umbigo. Dias depois êl~ reuniu todos 
os caçadores e disse: Vamos procurar mel e beber muito. Foram. 
ai êle os deixou ir para o mato e ficou sozinho no aca1npa
mento. À tarde os caçadores voltaram; quando estavarn todos 
retinidos veio o pássaro on11di. Sentou-se ao lc.do de Netzi1c e 
cantou. Nct1uc falou: Perguntem-me. 1neu5 a1111gos. porque o 
passwrinho canta tão perto de mim. Eles pergt111tarain. Então 

êle respondeu: Olhem bem o caminho por onde vieram: Jogo 
virá alguém que nos seguirá . êle não te111 nada contra vocês, 
sómente cou1igo aconteceu algo desagradável. Os caçadores 
olhara1n bem e u111 disse: Vejam. lá ven1 alguém. Era o sogro 
de N etíize que lhe vinha dizer: Meu filho. sua mulher foi infiel 
a você e grudou nu1n rapaz corno acontece. às vêzes, cor.1 os 
cachorros. Faça o fa'-'Or de.' separar a minha filha do rnpaz 
que cu lhe darei todos os 111cu~ cavalos. Mas N etiuc já sa bia 
de tt1d0 e respondeu: eu já te11ho muitos cavalos e só me 
faltam escravos para tratar dêles. O sogro foi para casa, 1nas 
a filha mandou-o de novo fa lar com N etíuc. i;:le devia oferecer 
tõdas él suas jóias ao marido. N ctiuc disse: Eu tenho muitos 
colares de prata. mantas enfeitadas com contac; e não tenho 
mnis lugar para guardá-los. Não quero as suas jó1as. O \1elho 

voltou de novo parél casa. A 1nulher então lhe. disse: Olha. nós 
temos ainda três filhas virgens. ofereça-as ao Nctíuc. talve.: 
êle aceite. vamos experimentar. O velho foi e disse: Escoll1a 
uma de nossas filhas. Quando Nctiitc ouviu isto. ficou alt.Jre: 
Porque você não gritou da aldeia. eu teria ouvido daqui e iria 
logo . .Bles foram então ver a mulher de Nctiitc. l!le t1rol1 o 
facão. cortou a casinha de palha co1n a qual ela estava co
berta, tirou o cobertor e falou: Por que você me perguntou se 

eu era parente de cachorro? Eu vou separá-los, mas vocês devem 

• 

• 
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se lamber como fazem os cachorros. senão vocês vão n1orrer. 
Ble cuspiu na 1não, bateu nas costas da 111 ulher e do jovem 
e ambos ficaram livres. Mas êles não seguiram as orden.., de 
N etíue e inorrera1n. O feiticeiro escolheu a cunhada mais nova 
e teve uma filhinha com ela. 

Um dia , quando teve uma festa grande e todos estavam 
bêbedos, Netíue disse aos convidados: Nenhum de vocês pode 
me matar; experimentem. tomem uma flecha, mas digam-me 
primeiro: Meu amigo. eu vou malar você. LI m dos seus amigos 
tomou a flecha. nias assin1 que acabou de falar , o feiticeiro 
transformol1-se en1 u1n ninho de ve!;pas cm que a flecha que
brou. Logo êlc virou homem de novo e d1<:>se; Experimentem 
agora com o machado. mas avisem-me antes. O 1nachado que

brou-se em pedaços na cabeç~ dêle, pois se tinha trans(or

mado cm pedra. Desde êste tempo. todo5 o lemiam e rha

mav<1n1-nn o mau-feiticeiro ( 1ná9ico) . 

Quando êle desejava uma mulher, mandava seu escravo 
buscá-la sob o pretexto de que a queria para arrancar .. Ihe•; os 
cílios e depois a mandaria de volta ao mnrido. ~le já tinha 
estado com tôdas. só faltava uma cunhada. Quando o irmão 
de Netíue foi caçar. êle mandou chamar a mulher dêle e disse: 
Vem me c3tar os piolhos. Ela foi para casa e chorou. Quando 
o 1narido voltou, JJerguntou porque ela estava chorando. Ela 
contou tudo. Aí o marido disse: Como irema~ nos vingar? 
Ninguém pode matá- lo. 

A aldeia estava de 111udança e o fe1tice1ro mandou o 
seu ir1não procurar os cavalos. Aí o irn1ão disse: Enquanto 
eu vou procurar os cavalos, você vai amolar o machado para 
m1m. Aí êle escondeu os cavalos no mato, voltou e disse: Eu 
não posso encontrar êsses cavalos. mas daql1i a pouco 1re1 pro
curá-los de novo, enquanto isto termine de amolar o n1eu ma
chado. Quando o irmão de N ctíue voltou. o feiticeiro disse : 
Vem ver se o seu machado está bom. O irmão experimentou 
o machado. mas ainda não teve coragem porque. havia alguns 
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índios na aldeia e disse: Aind« não está bom! Voltou de novo 
e andou vagando pelos campos para ganhar tempo. ~le pensou: 
Talvez o n1eu irmão morra se eu não avisá-lo antes. Quando 
êle voltou o machado estava pronto. O feiticeiro deu..-lhe o 
machado sem desconfiar de nada. nem olhar para trás. Ble bc1teu 
com o machado na cabeça do feiticeiro e como não lhe havia 
avisado antes. êste não pôde se transformar em pedra. O irmão 
fêz um fogo grande e jogou lá dentro o feiticeiro. que estava 
morrendo.. A1 todos os bichos que estavam no corpo do fei
ticeiro foram saindo e o 1rrnào dêle foi matando um após o 
outro. Tudo já estava queimado. só faltav? n estômago. quando 
o irmão tocoLt no estôn1ago saiu u1n passarinho branco ('11 ) 

tão depressa que êle não pôde n1atá-lo, de modo que o de!xou 
voar e voltou para junto dos seus. Quando chegou lá. disse 
para su.1 mulher: Eu matei o met1 Irmão e todos os bichob, 
c;õmente o pássaro Debal/ok fugiu. Logo se viu o fogo que o 
passarinho tinha aceso e que se aproximava dêles. Tomaram 
um susto grande, mas uma velha aconselhou que a filh:nha 
do feiticeiro ficasse em frente do fogo. o fogo rodou em 
tôrno da criança e apagou. Se essa criança não tivesse nascido 
todos os Kadiuéu teriam morrido queimados" ( G!?) • 

Ouvimos dois outros mitos cujo tema é a visita ao .. céu", a Go-noéno
hõd1, que em ambos é descrito como um otxikonrigi perigoso e mal-intencio
nado. Os xamãs que vivem a façanha têm de submeter-se a várias prova
ções. sendo salvos pela ajuda de seus bichos que os instruem sôbre as arti
manhas com que Gô-noéno-hôdi tenta destruí-los. Nos dois textos a aldeia 
de Gô-noêno-hôdi, o .. céu", é descrito como sendo idêntica à terra dos 
Kadiuéu: .. er.i tudo igual que o nosso campo, tinha rio, pastaria, bastante 
caça e bastante peixe". O padre foi andando ali. tinha muita caça e o povo 
que morava lá era o nosso mesmo. Tinha movimento grande. caçador vinh~ 
carregando veado branco, cervo, jaboti. tudo que er? caça". 

( ôl > Quando um certo pássaro branco aparece perto dA. aldeia, isto significa 
que ha,•erá morte, então, atiram nêle para matar. (V . A . F. ) . 

( 621 V. A. Fr1c, 1913, pg. 400-402. 



ÜARC y RIBEIRO 

Um dos xamãs (doe. XXIV) procura Gô-noêno-l1ôdi para pedir-lhe 

o poder de salvar da morte aos homens e às át vor.ç.s que envelhecen1. Aquêle 

poeta-xamã sofria ve!1do os homens envelecerem até niorrer e. conversando 

com as velhas árvores. se enlr1stec1a ao ouvi-las lamentar-se de que Já es
tavam no fim: "Agora não tem mais salvação. Veja con10 estou sêco, quélndo 

cl1egar o fogo do can1po. acabou eu, vou queimar todo". 

Na aldeia de Gô-noêno-l1õdi êle passa por várias casas, antes de 

encontrar a do criador. em cada uma delas morava uma pessoa nasc1dél da 
unha. dos cabelos ou àos e~crementos de Gô-noêno-l1õdr. pois ··onde êle cor

tava a unha ou o cabelo ou deixava alguma coisa dêle. ali mesmo ficava 
un1 morador". Vêm depois as provações, Gô-noêno-l1ódi tenta perdê-lo ofe

recendo um cachimbo que, se fumado, o transformaria en1 onça; depois um 
cigarro que o destruiria igualmente. Vencidas tôdas elas. o xamã obté1n o 

que procurava, mas ao sair olha inadvertidamente para o dedão do pé da 
filha de Gô-noêno-J1ôdi e. com êste olhar a engravida. por isto morre logo 

depois para cuidar daquele filho assim gerado. 
• 

No outro rnito (doe. XXV) lpékc-liwilã (pele sõbre os ossos) pctssa 
pelas mes1nas provações a fim de obter de Gô-noêno-l1ôdi poder para en

frentar outro xamã. n1as ta1nbén1 engravida a filha do criador. 

1 peke-litvilã, depois de regressar do .. céu". inicia uma competição com 

seu opositor. cada um canta, invoca seus bichos e os expele. dando ao outro 
para engulir; por fim o herói-xa1nã le\'él a pior, pois engole um bic/10 

quando já não tem mais nenhum para dar ao contendor. Sai, então, bate 

na barriga de um cavalo n1orto . já bichado. que se levanta e o leva para 

casa. Mas consegt1e sair novamente à procura do inimigo que tinha partido 

"com tõda a gente da aldeia para procurar alguma nação e tomar os 1ne

ninos e os tarecos dê)es ... Ainda alcança os patrícios e mata o outro \.amã. 

Mas morre também. pouco depois. 

Em ambos os mitos tcn1os os n1cs1nos motivos aplicados a dois per-
, sonagens. o prin1eiro se desenvolve cm tôrno de esforços para conc;egu:r il 

1rnortalidadc. o segundo retrata a rivalidade ~ntre os xamãs, a luta pe.·ma

ncnte que movem uns contra os outros na ân~ia de se superarem em poder 

mágico, Esta competição é um dos traços mais característicos do xamanismo 
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Kadiuéu, a preocupação constante de cada nidjieni9i é desmoralizar os outros 
e vencê-Jos màgicamente. 

O mito de Nibetád (Plêiades) é retomado em outra versão (doe. 
XXVI) que descreve as aventuras de seus filhos. cujas ações retratam tam
bém a hostilidade entre os xamãs e suas lutas de morte. Mostra ainda mais 
vigorosamente que nos textos precedentes a pa'isagem do estado de nidjienigi 
para o de otxikonrigi. 

A inimizade começa porque um dos irmãos não foi capaz de res
suscitar um homem morto por mordidura de cobra; ve1n o outro e invoca 

- - . . . 
ttm passara que. com suas patas em pa, consegue tirar a terra que estava 
na barriga do morto. porque quando a gente morre a barriga já fica cl1eia 
de terra". E'. pois. nitidamente, um caso de rivalidade para ver quem tem 
maiores poderes mágicos. Depois de tentar vários recursos. um consegue 
matar o outro. Ma~ o matador se torna feiticeiro e um irmão (o mito não 
esclarece se um terceiro ou o morto) consegue matá-lo também. Neste caso 
como nos anteriores o otxikonri9i só é morto porque não consegue <;ocorrer
se com seus àliados sobrenaturais. os bichos. 

' 
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Examinamos até aqui a literatura Kadiuéu, enquanto documentário 

etno-psicológico. procurando compreender suas relações com a configura .... 
ção socio-cultural. Mas teremos uma visão incompleta se não a conside

rarmos também em seu conteúdo estético, como produto desta tendência 
universal para a narração ou como fantasia poética. 

Certos elementos que surgem nos textos e alguns recursos de que 
lançam mão na representação episódica do mundo sõmente podem ser ex

plicados como expressões literárias desta vontade de beleza e perfeição que 
é a fonte de tôdas as artes. 

Naturalmente ao procurar êstes elementos estamos sempre sujeitos 
e enganos. sobretudo se quisermos levar muito longe a distinção entre o 
prosáíco e o poético. Mas vale a pena rever a mitologia Kadiuéu dêste ponto 
de vista, ao menos. par.\ salientar os 'iet1'i mais altos valores estéticos do 
ponto de vista de nos~a cultura. 

P,1recen1-nos notáveis e>.pressões cl.1 fantasia poética Ki<liuéu, o mito 

que explica a origem do arco-íris e das côres (doe. VIII) e a história da~ 

quele xamã comovido diante dos velhos e dns árvores que secavam para 
morrer e empreende uma extraordinária aventura para conquistar a graça 
de rejuvencsce1 os homens e as plantas (doe. XXIV) . 

Entretanto, estamos perfeitamente dispostos a admitir que esta se
leção seja nossa e que os Kadiuéu talvez vejam mais beleza na lenda da 
origem da gordura. que lhes pode parecer mais sublime . 

• 

• 
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C~ueren1os nos ocupar aqui de outra categoria de histórias que são, 
sem qualquer dúvida puras expressões do gôsto pela narração, não pre

tendendo n1a1s que deleitar e div·ertir. Em vão se procurará outro p~pel 

para elas. o que não as impede, todavia. de serem tan1bém eloqüentes ex

pressões da vida diária do grupo que 'lS criou. São as histórias de Gii-ê-krig 

(does. XXVIII d XXXVII) o herói bufão que e11ca11tn e diverte os Kadiuétt 
ntravé.s de suas 1nú1neras aventuras cheias de humor picanle. E' descrito 

co1no um velho pândego e mentiroso que percorre suas aldeias atormen

tando e divertindo a todos con1 suas peripécias. O próprio nome do herói 
já indic~ seu cnráter, significa ··o mentiroc;o"' (Gu-ê-kriy) ou ··o ladrão" (Oli

krig); natura lmente um ladrão e mentiroso aventureiro e divertido cujas 
trapaças, embora reprovadas, são n1ais extravagantes que delituosas. 

Gii--ê-kri9 não constitui um herói míticc por não ser credor de qual

quer atuação de qt1e hajam resultado transformações maléficas ou benéficas 

para o grupo. E' desprovido de qualquer poder sobrenatural; engana 
e é enganado. apela1&do sempre para expedientes ardilosos. mas naturai::;. 

Gii-ê-kc(q de\'e ser visto també1n co1no uma expressão de certos ideais que. 

embora socialmente re-provados, i11fJa111a1n os n1ais recônditos deseJOS dos 
KadiuéLt; não poucos dêles bem gostariam de se verem na pele dêste truão. 

Colhe1nos, ainda. entre os Kadiuéu algun1as outras histórias dt! ca
ráter predominantemente recreativo. Tais são as narrações sõbre aventuras 
de animais (does. XXXVIII a XL): seu tema central é a luta da fórça 

brttta contra él malícia e a esperte::a. Retratain as disputas da onça contra 

o tatLI, o mac<1co e o cupim. Ao nos referirm0s anteriormente a elas di?se-
111os que se lrclta ele elementos lomnc.1os de nosso folclore. E' interessnntc 

c1ssinalar aqui. que un1a destns histórias (doe. XXXIX) foi colhida ta111-

bem por C11ARl.ES WAGLEY e EouA~oo GA1_vÃo (li3 ) entre os Tenetel1ara 

do Maranhão e aquêles autores consideram provável tratar-se de uma fá .. 

bula de orige1n africana. redefinida e difundida entre nós. Embora as ver
sões Kadiuéu conservem os elementos gerais, êles atenuaram muito seu ca~ 

ráter de fábulas, tão característico da literatura primitiva africana, como 

das histórias de animais dos grupos Tu pi (6*) . 

l 63) C Wagley e E. Galvão, 1949, pgs. 129 e 157-159. 
( 64) C'o11to ele Magalhães, 1940: Barbosa Rodrigttes, 1890: H. Baldus, 1946, 
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MtTOI OGIA i9 
• 

Já dissemos que os mitos apresentados neste trabalho foram ouvidos 
em conversas informais e registrados posteriormente, não tendo valor como 
documentos lingüísticos para o estudo do estilo narrativo dos Kadiuéu . 
Por esta razão reproduzimos aqui a fim de servirem como elementos de con
trôle e para análises lingüísticas. parte do ciclo do Caracará em gravação 
de João Príncipe, o Kadiuéu que n1elhor fala o português . 

• 

.. Quero contar pro senhor o caso do principalmente dos 
índios Kadiuéu; como as mulheres ia achá novelo feito no 
algodão mesmo. Então como êsse. êsse diabo do Caracará, 
êle não achou bom, porque n1esmo a mulher que não sabe 
trabalhá acha novelo pronto. Assim é que dizia prá nosso 
senhô: 

- Olha, meu Deus, não convém fazê assim já tudo os 
trabalho feito, porque assim o senhô já não vai sabê qual é 

a mulher que vai trabalhá. Já acha tudo pronto. 

Aí nosso senhô acha que é certo. Acha que é certo. 
O que êle Iêz? Então, invés de achar novelo feito, já inventott 
de fazê prin1eiro a flô do a lgodão. Flô do algodão. Depois da flô 
já ve1n aquela baguinha dêle; depois daquele carocinho dêle já 
tem algodão no meio dêle. Tem que tirã semente dêle prá pudê 
fiá linha nt1111 fuso. Assim é. O Caracará ficou contente por~ 
quê êle já !'abe qual é a mulher que trabaia. Já não acha mais 
os trabalho feito. 

Assin1 também o mel. Assim também o mel: os home 
ia achá o mel fácil pregado num pau. O Caracará dizia 
prá nosso senhô: 

- Assim o senhô não sabe qual é o home caçad0 
E acha tudo fácil. Bem, nosso senhó, êle acha que é certo, 
deve fazê, fazê isso. Melzinho de jatí fica bem no n1eio do 
pau, tem que cortá primero prá poder tirá o mel. Assim Ca
racará ficou com êle contente também. ~le acha que é bom. 

Como a mesma, a mesma. . . o caso dos urubu. Existia 
urubu, era gente. Urubu era gente. Bem, então disse que de 

• 
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• 

longe enxergaram o nosso deus e assobiaram um pro outro, 
dizia: 

,....... Óia aí um sujeito de cadera chata, um sujeito de 
cadera chata. Aí êsse Caracará tava ovino tudo e dizia pro 
nosso deus: 

- Óia meu deus. êsses urubu tão dizeno pro senhô que 
o senhô é cadeira chata. E tava êsse subrinho dêle, êsse Ca
racará era subrinho dêle. Então dizia: 

- Óia, meu subrin ho . ocê vai outra vez lá com êsses 
urubu, mas eu vou fazê pro se11hô, eu vou dá um sinal pro 
si nhô saí do meio dêles. Porque eu vou fazê êles virá outra 
vez como passarinho . 

E como êle chegou com fome, êle mesmo é que e 
culpado. que podia achá tudo a caça feita, achada a carne. 
Como o Caracará pudia achá uma carne barata prá êle vivê. 
Bem, então foi lá com uns urubu e chegou com fome. Quando 
deus deu o sinal prá êle que podia retirá dos urubu, que êle 
não sai, pois tava com fome. tinha que cumê primeiro. diz 
que prá pudê afastá. Mas nosso senhô já tava com raiva dêle. 
:2.le deu um susto nos urubu, levantaram como passarinho 
urubu, urubu avoando. E já foi Caracará no meio, como agora. 
até agora, ficou por isto. E nosso deus dizia prá êle: 

- Óia aquí meti subr1nho, eu não falei pro senhô saí 
d d -1 7" o meio e es. 

Vejamos, agora, uma variante do n1esmo r11ito, gravado em kadiuéu 
por João Apolinário e tradLtzido ao português con1 a ajuda de Lau.r1ano. 

João Apolinário: 

DIGA WÉ LA-MíN-NIGO! 
Ora veja êste caracará! 

DON-MEHÉ-OTÉ Gô-NO~NO-HôDI GôTAMOKO ODA-• 
Já fêz nosso criador no algodoeiro já está 
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MIÉ-UTEDI INDA-N lBl-LOKl. NAHA-DJEHÉ ENAGI LA-MIN-
pendurado aquêle novelo. Depois já vem cara-

NIGO: "I-NO~NO-HôDI . AHELÉ, DHE ENAGI IWALO ANÉ-
• cara: 

BEIÉG 
'Meu Criador 

DJA-DIWIN-NETÉ 
não é bom, 

DJ1-0Hô 
vem aquela mulher 

DA-IGô, AHA-LÉ IKA-
ruim já acha tudo pronto. não tem mais 

Li-BAKEDI; NAP-HA NIGÉ-NAG. NIGÉ Nô-TÉG, NIGE' IA-
serviço; 

TOP NIGÉ 
se fizer diferente, elas vão colhêr, elas vão 
LA WtTE, NAI-IA-IWILA". DJA-IA-KADITÉ 

fiar. elas vão fazer linha , terão trabalho". Já achou certo, nosso 
NO~NO-HôDI MELÉ . 

criador concordou. 
INA-NA-PtGO ODA WA IUTÉ. LA-M1N-NIGO Alt;:-MAHA; 

~ste mel já está pendurado. . -caracara nao quer; 
DOITÉ-BIGí DHA-AIN -NETÉ ONELÉGl NIGODJIGO. DJA-IA-
estava com mêdo êle não dá sorte, aquêle homem safado. Já con-

KADI MÉLE Gô-NO~NO-HôDI. 

cor dou nosso criador. 

João Prínci[JC: 

DJA-ANIKõ OI)ILA-TELO IDJA-HIDJô AMIDJOA ADô-
Então fale outra vez sua mesma pala-

T AHA. ODA-HA WA POKôN-NI1.,É AMIDJô-ADA-TEMA'-TIGõ. 
vra, para co1n pletar esta história . 

João Apolinário: 

Gô-NO:eNO-HôDI DITEDI OGILO ôPOÉDI, NAGANô-ONA .. 
O nosso criador vai lá onde está urubuzada. Quando êles 

DITÉ-GETA : "ANAGI. NAGôDI. ETAM Mt-HANA AWI-0". 
o vêem. dizem: "V ~nha, coitado. E stá aqui o ôsso da bunda'', 
HÉ-HENO LA-M1N-NIGO : "1-NO~NO-HôDI, AMINÉ METI 1HADATI 
Quando chegou o Caracará. disse: " M eu criador, quando êles nos vêem 
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DJEHÉ T!HA-DAMÉ". INI-HA Gô-NO~NO-HôDI DJA-Dl-LO-
já ficam rindo". Então nosso criador já está 

GIDÉ. ONÉ-TITA-NAGô: 'º IA-TIN-NIKÉ. AMIN-NADI-GIDE DJI-
bravo. ~le faloL1: ··Meu filho. quando eu fizer sinal 

GOTA IBAHA ODA-HADI-ADI-NOHAKI, ADHA' AWAN-NI-
com a mão pode sair. senão vai junto 

GíLO EKó-DJAHÃ õPOÉDI". lÉ-LOADI-TôDA-NIGINI DIGt 
com urubuzada". Como êle estava com fome ficou 

TOKHAN-NODA. DJô-AÉ-LOA-TODAN Ní-GYKI DJAl-IAWÉ 
roendo ôsso. Porque estava faminto, ficou no meio dos 

TIGETA ôPOÉDI. IWi-Aül ôPOÉDI LA-MíN-NIGO. NA-DAiô 
urubus. 

T ATí-BIGI ... 
tava lá voando ... 

Eram caçadores êstes urubu-caracará. Quando es-
"N AGô. IA-TIN-NIKÉ ELó-KO,.f A UÉ-DÉLE". 
··coitado, era 'meu f1ll10". agora já vai comer carrapato". 



CONCLUSÃO 

Mostramos no 1nic10 dêste trabalho que u111a prelin1inar era indispensável 
no estudo da mitologia Kadiuéu e nn utilização de seus mitos como do
cun1entos etnO-JJsicológicos: o exan1e de sua vinculação à cultura. Os con
ta tos que os Kadiuéu mantiveram com outras tribos e com agentes de cul
tura européia. foram tantos e tão íntin1os. que justificavam a suposição de 
que cstivéssen1os diante de uma antologia da 11teralur<1 oral daquele.s povos. 
sõmc-nte conservada cm set1 sel'ltido recreativo. Se assim f ôsse, seu estt1do 
só ofereceria interêssc como análise de valores literários ou de difusãL) de 
temas. e os mitos não poderiam ser t1t1l1zados co1no fontes para a com-
f"reensão da sociedade Kadiuéu, a menos que se provasse. que sua adoção 
fõra presidida por um critério seletivo. Cabe-nos, agora, enunciar as con
clusões a que chegamos no decorrer da aná lise precedente em relação a 

êste problema limiar . 

1 . 
• 

A comparação da literatura Kadiuétt co111 a de ot1tras tribos. evidenciou 
q11e grande nún1cro de SE'US elementos ocorre1n em diversas outras lite
raturas. Estn ampla dif•.Jsão de 1notivos míticos aliada i constatação da 

grande variedade de \'ersões registradas entre os Kadittéu sôbre os mesmos 
temas. demonstrou que seu patrimônio m1tico é, en1 grande porte, um com

posto de elementos de origens diferentes. 

2. 

O cotejamento de cada aspecto da configt1ração socio-cultural Kadiuéu 
com os textos míticos, revelou que na mitologia se inscreveram vigorosa-

' 

• 

• 
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mente sua 1nentalidade e suas preocupações de caçadores. coletores e pas
tores nômades; sua sociedade estratificada en1 can1adas de senhores e servos. 
etnicamente definidas; seu expansionismo e sua atitude senhorial para com 
os outros povos; a importância do comportamento guerreiro no sistema adap
tativo e integrativo da sociedade Kadiuét1; e. f1nal1ncntc, st1as concepções 
do sobrenatural . 

3. 

O confronto dos textos míticos colhidos cin érocas diferentes e •o 
exame de suas relações com a configuração soc10-cultural evidenciou que. 
às mudanças ocorridas na sociedade e na cultura, corresponderam redefi
nições nos 1nitos que os ajustaram a cada nova situação de vida assim 
criada; e que, em cada .. momento" do continuum cultural Kadiuéu, a mito
logia foi uma expressão da mentalidade e das preocupações então domi
nantes . 

4. 

O alto grau de cons1stênc1a da ni1tologia con10 e'pressão da configu
ração socio-cultural provou que a adoção de elementos estranhos foi prece
dida por sua redefinição ou presidida por um critério seletivo que excluiu 

os incompatíveis, resultarido disto a 1nexistênc1a de correlação entre a origem 
estranha dos mitos e sua vinculação à cultura; tanto os originalmente ela
borados pelo grupo, quanto os adotados. são intin1amente relacionados à 

.sociedade e à cultura Kadiuéu. 

5. 

Graças a êste processo de seleção e redefinição, a mitologia Kadiuéu 
se tem mantido vinculada à configuração socio-cultural, como componente 

vivo e atuante que explica o mundo que os rodeia, sua posição e papel dentro 
dêste mundo, fundamentando os valores e ideais que dão sentido à exis .. 
tência dos individt1os , 
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Pela vivência que os Kadiuéu têm de sua mitologia ela encontra um 
paralelo em nossas concepções religiosas, filosóficas e éticas, como repre
sentação do mundo expressa em explanações etiológicas e como tábua de 
valores que motivam e sancionam o comportamento. 

• 

6. 

A m1tolog1a a<>segurou à sociedade Kad1uéu, no período de s ua má
xima e-xpansão - quando sua coesão e solidariedade estavam ameaçadas 
peJa presença de uma maioria de cativos tomados a diferentes tribos _. um 
núcleo de valores altamente consistente e unânimemente coparticipado, que 
contribuiu para a preservação de sua unidade política. Através de suas 
representações episódicas. a mitologia assegurou ao grupo a consciência 
de uma origen1, situação e destino comuns, acentuando a noção de sua es
pecificidade como povo diferenciado pelos costumes e pela "destinação". 

7. 

A atual mitologia Kadiuéu reflete seus esforços para adaptar.-se às con
dições de vida que lhes foram impostas; é em grande parte. uma expressão 
da nova visão do mundo que vão adquirindo como povo dominado, impe
dido de fazer a guerra e que tem de acomodar-se aos meios de vida apro
vados pelos seus VJzinhos neobrasileiros . 

• 



II 

RELIGIÃO 

• 



OBSER \~.\ÇOES I)l{E1.IJ11:\ .\RES 
• 

O documentário com que contamos para o estudo da religião dos 

Mbayá é suficientemente amplo para permitir uma visão de conjunto, mas 
padece de sensíveis lacunas quanto a certos aspectos do problema. Con
siste de informações deixadas por vários escritores, principalmente SANCHEZ 

LABRADOR que se oct1pou extensamente do assunto. Os dados que colhemos 

em campo, compreendem: cantos religiosos, histórias de caso e relatos dos 
nidjienigi sôbre suas experiências sobrenaturais, além de certo número de 

comentários ouvidos em conversas com os índios, a respeito da formJção, 
atribuições e técnica dos xamãs. 

~stes dados foram obtidos de diversos homens e mulheres Kadiuéu 
que se dispuseram a falar de sua vida religiosa, quando se convenceran1 

de nosso respeitoso interêsse pelo assunto. Procuraremos caracterizar aqui 
sômente os principais informantes. os nidjienigi dos quais obtivemos a maio
ria dos dados em que se baseia o presente trabalho. 

João Gordo terá talvez 65 a11os, é Xamacoco e foi trazido ainda 
criança. aos 6 ou 8 a11os de idade para as aldeias Kadiuéu. Cerno vivia 
entre êles. naquela época, um grande número de cativos da mesma tribo, 

João nunca chegou a aprender bem a língua kadiuéu e hoje é o último ca
tivo que fala sua própria língua (ao menos pretend~) e o único nidjienigi 

q1..1e canta em xamacoco. Tornou-se padre há uns dez anos. Desde então nunca 
se fixou em qualquer aldeia, vive sempre viajando porque teme os parentes 

de seus clientes mortos que o acusam de feitiçaria. É o nidjienigi menos pres .. 
tigioso. os homens sempre caçoam de sua linguagem atrapalhada em ka ... 

diuéu e em português, de seu lábio e orelhas furadas e do seu mêdo de se~ 
assassinado, mas o procuram e dizem que t~m çurado algu~~- d.oenças . 

• 
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Por estas razões os dados obtidos de João Gordo nos merecem certa re
serva e só foram utilizados na medida em que encontraram confirmação 
em outras fontes. 

Morcego é um Kadiuéu de 40 anos, muito magro e alto, cabeleir~ 

negra, basta, e olhos expressivos. Tornou-se padre ao mesmo tempo que 

João Gordo. depois de uma doença que parecia incurável. É o ntdjieni9i 
mais apreciado, pelo seu gra11de IJoder de cura. e, tambem. o mais temido 

como fe1t1ce1ro responsável por 1nuitas n1ortcs. Atribuem-lhe diversas fa

çanhas, entre outras a de se ter transformado. certa vez. em onça. para 
proteger um caçador Kadiueu que se perdera no Pantanal ( li:l). Suas ses

sões atrae1n gra11dc assistênc1d; às vêzes todos os n1oradorcs da aldeia se 

Juntam na casa onde vai cantdr. levando esteiras. cot1ros e mosquiteiros. 

para passarem a noite. ouvindo-o. Preferen1-no a João Gordo porque canta 

em kadiuéu e todos o podem entender. Estas sessões. além das finalidades 
curativas são motivos de recreação pois todos gostau1 de ot1vir seus cantos, 

geralmente entre1ncados de ditos humorístico'-. adivinhações e prognósticos 

que podem interessar 11ão só ao cliente con10 a qualquer dos presentes. 
João Apolinár10 é um dos princ.ipa1s lideres do grupo. ldentiftta-se 

co1n os padres católicos. cura por benzeções, beberagens e rezas. Iniciou 

estas atividades há cinco anos, depois de voltar das fazendas vizinhas. onde. 

trabalhando con10 pcao. lenheiro e caçador. teve oportunidade de apreender 
alguns elementos do ritual católico, c;em at1ng1r-lhe o conteúdo. Contou-nos 

que ser 11idjieni9i é perigoso porque sua gente sempre os mata e que não 

pode n1istu rar os seus santos co1n coisas de nidjienigi. Os Kadittéu insistem 

sempre para que êlc to1ne cl cabaça e o penacho e se tor11e um \'erda<lciro 
:xan1ã. Apolinário ten1 en1 casa ,1lgu1na~ c~tantJJas <lc santos e nos 11ed1u 

un1~1 iniagem de São João. o sc1nto que feste1a e e seu "padrinl10". Segundo 

K. ÜBl~R<; êlc foi bati::ado por uni padre católico aos c.1ozc anos e recebeu 

seus 11oc.lcres sobrenaturais. <luranlc u1na c.loença. c.lc São João e Si1ntc) An
tõ11io c.1 uc lhe apareceram en1 visões ( ni;) . 

Assistimos a duas sessões de curn de Apolinário; cn1 an1b<•"· pôs a 

111ão sôbre a testa do doente e 1nurmurou u111a oração; depois ajoelhou-se 

e rezott em voz baixa durante algt•.ns minutos: por fin1. apalpou as juntas 

< 65) I<. Oberrr. 1949, pg. 64. 
( 66) lb'dem. 
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do doente (um caso de hérnia, outro de gripe) e mandou banhá-lo num~1 
infusão. Nunca quis nos ensinar suas orações que dizia serem iguais às 
dos padres. Durante as duas semanas que vivemos em sua casa o vimos 
abençoar a inúmeros homens e mulheres que lá apareciam e. é preciso notar 
que é o único Kadiuéu que vimos fazer isto. Todos os dias. ao anoitecer, 
êle acende uma vela diante de suas imagens, ajoelha-se com a mulher e 
reza por uma meia hora. Aparentemente, trata-se de um caboclo católico, 
talvez um pouco mais devoto. mas igual a todos os outros da campanha 
matogrossense. Contudo, João acredita em tôdas as práticas dos nidjieniyi 

Kadiuéu. está convencido de que é. êle próprio, um nidjieni91, mas não quer 
assumir a responsabilidade. nem arro-;tar os perigos que aquela situação 
acarretaria. Seu .. catolicismo" lhe assegura um grande prestígio entre os 
~ndios. sem aquê)e1.; precalços. 

Vicença - velha Guaikurú de 50 ou 60 anos, vive no Pôsto !nd1-
gena de Lalima, onde é a nidjena mais conceituada. não só entre os índios, 
mas até entre os caboclos das fazendas vizinhas que freqüentam suas " festas" 
e apelam para seus serviços. Tornou-se padre há uns 7 anos, depois da 
morte de sua irn1ã Sinhana. de quen1 era auxiliar . Hoje Vicença substitui 
a irmã, mas não conseguiu ainda o mesmo prestígio, pois aquela "era pro
curada ;ité por brancos ricos de Miranda e Aquidauana" . 

Vicença não só é uma líder religiosa. mas também a pessoa mais 
influente no grupo, seu conhecimento da língua guaikurú que ainda fala 
em casa e com u1n irmão lhe assegura grande prestígio aos olhoc; dos ou 
tros índios. mestiços de Tereno. Kinikinau, Laiano e Guaikurú ql1e já per
deram a unidade cultural e a língua. A única expressão ainda viva da an
tiga cultura é, en1 Lalima, o xamanisn10 de Vicença que se tornou, por isto. 
um símbolo das tradições grupais, ao qual todos se apegam. 

Muitos outros informantes além dos xamãs nos forneceram dados que 
aproveitamos neste trabalho. Em alguns casos suas informações se reve
laram mais relevantes que as dos padres por serem menos eivadas de ra ... 
cionalizações. Os xamãs, como profissionais do sobrenatural, e, mais ainda, 
em virtude de sua posição insegura na sociedade Kadiuéu, sentem..-se no 
dever de satisfazer prontamente a qualquer pergunta sôbre seu "ofício" e 
não raro improvisam as respostas de acôrdo com as circunst&11cias ocasionais. 
Para evitar respostas destas ordem que êles procurariam manter por coe ... 

• 
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rência, nos abstivemos de lhes fazer perguntas diretas, preferindo ouvir ex 
plicações de outros membros do grupo sôbre os problemas que estudávamos. 
quando elas eram indispensáveis. E tôdas as vêzes que nos servimos de 
dados intencionais, procuramos reproduzir os trechos do diário de campo 
em que foram registrados, segundo as próprias palavras do informante . 

• 
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CRENÇAS E CERIMONIAIS 

Gô~NOt!NO-HôDI - O CRIADOR 
• 

Gõ-noêno-}1ôdi é o personagem central da mitologia Kadiuéu; por 
sua ação, complementada pela inteligência e argúcia do Caracará, êles ex
plicam o mundo. Suas características mais acentuadas são a preferência 
pelos Kadiuéu e a bondade ingênua e indiferente. 

As lendas apresentam Gõ-noêno--hôdi com muitos caracteres contra
ditórios; sua figura mais comum é a de um simples Kadiuéu sujeito aos mes-
mos vícios e virtudes e enfrentando as mesmas dificuldades. FRIC o re
tratou com as seguintes palavras: - .. sômente sua imortalidade o diferencia 
dos índios Kadiuéu. Fora disso, vive e se movimenta exatamente como êles, 
come os mesmos alimentos, briga quando se embebeda, engana e intriga. 
Como o grande feiticeiro cura as doenças, mas tem também o poder de 
trazer doenças e desgraças; transforma os homens em animais e pratica 
outras maldades" (º7) • 

A primeira referência que conhecemos a êste personagem se deve 
• • a F . MENDEZ; LABRADOR menciona várias vêzes o seu nome na gramat1ca 

Mbayá e, sobretudo, na tradução do catecismo (68 ) como sinônimo de 

(67) V . A . Fric, 1913, pg. 399. 
(68) S. Labrador, 1917, vol. m, escreve: Oo-noe1iata-godi, que se decomporia 

em Oo (nos, ou nosso), ?toen. (fazer, obrar), godi ( aquêle que), ou seja: "aquêle que 
nos fêz" - pgs. 114, 297 e 301. Outros autores grafaram Oonoe1iotagodi (Aguirre, 
1898, pg. 490 ) ; Oonoe1in.ataggoddi ( Gilij. apud Boggiani, 1895, pg. 253 ) ; Ooro
enatagodt (Hervás, apttd Boggiani, Zoe. cit.); Oattioottai1iatagodit (Martius, 1863, pg 
127) ; Oo1ioenatagodi (Boggiani, loc. cit.); 011oe1irgodi, (Fric, 1913, pg. 397) e 
011oé-1toe ( Obere-, 1949, pg. 63 ). 
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criador, porém, não parece ter tido conhecimento de que seus catecúmenos 
acreditavam numa divindade suprema, como diria seu sucessor, F. MEN

DEZ, que assim se expressou: -- "Reconocen en Diós el atributo de cria

dor, y así lo nombran en su idioma, y le llaman Conoe-Natagodi, que suena 

rigorosamente ·· el que nos crió" - em pero ni lo adoran. ni le prestan culto 

alçiuno como à tal criador" ( 1111 ). Ao contrário disto, LABRADOR frisa re

petidas vêzes a inzxistência de uma divindade e quando fala de .. seu 

pouco claro conhecimento de Deus", refere-se às cerimonias pleiadares e 

lunares. para asseverar que não estavam ligadas a qualquer crença desta 
ordem. 

À vista dês tes fatos , é muito viável que o .. criador" a que se re

ferem F. MENDEZ e todos os cronistas posteriores tenha resultado da ati
vidade missionáría de LABRADOR; neste caso Gô-noêno-hôdi seria um novo 

personagem pôsto em companhia do Caracará depois dos prolongados \.:On

tatos mantidos com cristãos no séctt1o XVIII e. talvez. até a redefinição 

de ttm herói ct11tural mais antigo ao qual atribuíram novos feitos. apro

ximando-o da divindade de que lhes falavam os cristãos. 
Neste terreno, à falta de provas é difícil passar de conjet11ras 111ais 

ou menos gratuitas. Todavia a hipótese explicaria satisfatóriamente a au

sência de referências a êste personagem nas obras de LABRADOR e dos 

cronistas do século XVII e seu súbito aparecimento nos autores qui'! os 
sucederam. E un1a confirmação da possibilidade de que os Mbayá tivessem 

t1m antigo herói n1ítico que fôra trasvestido de criador, encontra-se na exis

tência de personagens semelhuntes nas 1nitologias dos outros grupos 
Guaikttru. Embora êstes sejam identificados com as Plêiades e aprec;en

tem, neste sentido. mais semelhança com Nibetád. um traço os liga de 

modo peculiar a Gô-noêno-l1ôdi: é que todos êles, como demonstrou 

LEHMANN-NITCHE, têm a mesma etimologia, tanto o Gdoapi-dalgate dos 
Mocoví , o Yacaoguodi dos Toba. o Groaperikie dos Albipón e o Conoenota9odi 
(Labrador) dos Mbayá, significam .. o fundador da linhagem da tribo" ( 70 ) • 

Gô-noêno ... hôdi jamais alcançou uma caracterização acabada de alto

deus, na forma como ocorre, por exemplo. entre os Yahgan ( 71 ), sua amo-

( GO) F. Mendez, 1772, pg. 19. 
(70) Lehmann-Nitsche - 1924/ 5, vol. 28, pg. 72. 
(71) vV. Koppers, 1946, pgs. 280-313; A. Métraux - Iill Dios, 1946, pgs. 10-13. 
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ralidade e 1nd1ferença. o fato de não representar qualquer esperanç.1 de 
salvação para os Kadiuéu , o situa na posição de herói mítico que apenas 
se aproximou da idéiél de divindade. Entretanto, Gô-noêno-l1õdi conlinLta 
VJ\ro e atuante para os Kadiuéu, enqua11to Nibetád. que era reverenciado nos 
r1tL1a1s pleiadares. persiste apenas corno figura literária. 

O confronto dos textos míticos que se referem a Gõ-noêno~hôdi re
\:ela sucessivas redefinições dêste personagen1 que exprin1en1, a nosso ver, 
diferentes momentos da configuração sócio-cultural do grupo. Em alguns 
mitos é o criador bon1 e ingênuo. cheio de intcrêssc pelo destino dos homens. 
particularmente dos Kadiuéu : outros o descrevem como um personagem 
aterrori::ador que se fixou no "céu". onde fo1 procurado por diversos xamãs 
excepcionais e. onde ainda pode ser encontrado. se um xamã atual fôr su .. 
f1cientemence poderoso e quiser arrostar os perigos da emprêsa; outros, ai11da. 
o apresentam con10 um velho humilde que às vêzes aparece em suas casas 
· para ver co1no os pobres dêle estão vivendo". Nesta última feição não lhe 
atribuem poder algum. é apenas un1 "'eJho que merece piedade por sua po
breza e não conduz qualquer ameaça. 

A pri1neira figura, o Gõ-noêno-l1ôdi heró1co, aparece nos mitos de ori
gem que são as mais expressivas racionalizações do comportamento gL1er
re1ro. as mais claras justificações da rapina e do domínio de outros povos. 
óbviamente êstes ele1nentos correspondem à fase mais alta do imperialismo 
Mbayá. foram colhidos por volta de 1800. quando apenas iniciava seu de
clínio e suas relações com portuguêses e espanhóis eram antes de aliados. 
que de povo subjugado. 

A última feição - o Gõ-noêno-l1ôd1 pobre e sofredor -- é a con
cepção que os Kadiuéu de hoje têm dêle e reflete o drama dêstes nossos 
contemporâneos Mbayá, depois de um século de convívio pacífico com o 
branco, impedidos de exercer os padrões de comportamento para os quais 
foram preparados e que ainda não puderam -- e quiçá jamais o consigam -
estabelecer outros interêsses e motivações capazes de substituir suas antigas 
fontes de inspiração na luta pela vida. 

Só assim se pode compreender a transf or1nação do criador de todos 
os povos. o distribuidor das riquezas. aquêle que forjou as características 
superiores de ··seu povo". na figura 11umílima e sofredora do velho pobre . 

• 

-
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andando a pé pelas estradas de Mato Grosso, que mesmo espancado pelos 
fazendeiros não esboça qualquer reação. 

Trata-se de mais um caso de redefinição do deus pelo povo que o 
idealizou. A divindade tribal, exclusivista. etnocêntrica do povo senhorial. 
é reinterpretada à Juz de novas experiências, quando êste povo é subj ugado . 
para poder explicar sua própria tragédia e situar o dominador que. no antigo 
contexto, só podia ser Visto como inferior. 

A hipótese de que tal redefinição se deva a uma conciliação do Gõ
noêno-hôdi com a versão do Cristo humilde que se sacrifica pelos homens, 
não nos parece verossímil. O cristianismo, na forma em que se apresenta 
aos índios. que só o podem ver através da magnificência do culto, não tem 
aquelas características. 

Os movimentos messiânicos tão freqüentes entre os Tupí-Guaraní ( i:!) 
os .. homens-deuses" dos Chiriguano e de tantos outros povos ( i3) têm sido 
analisados como conseqüências das condições de penúria e desespêro oca
sionados pelo impacto do invasor europeu com aquelas tribos. Nestes casos 
se trata de reações ativas. da polarização das últimas energias dêstes povos, 
depois de traumatizada sua cultura, para a reconquista da felicidade per.
dida: enquanto que no caso dos Mbayá temos uma reação passiva. 

SCHADEN demonstrou que o surgimento dêstes messias não se ex
plica apenas pelas condições de depril1ation, é necessário que a cultura tenha 
pré-elaborado êstes padrões para que êles entrem a funcionar (i 1). Os 
Mbayá não têm estas promessas de salvadores, de Messias que voltaria1n 
para conduzir seu povo a um paraíso. Ao contrário, tôda a sua literatura 
frisa uma dominância presente, explica e justifica sua prioridade e seus di
reitos atuais sôbre os outros povos e sôbre seus bens. O herói--xamã é tam
bém na mitologia Kadiuéu um pequeno deus, mas através dêle, o grupo tem 
apenas a confirmação da validade de seus ritos. ~le não representa espe
ranças de salvação e nem pode reincarnar-se como profeta ou redentor para 
liderar rebeliões místicas . 

(72) C. Nimuenda.jú, 1914; A . MétratlX, 1950; E. Schaden, 1945. 
( 73) A. Métraux, 1931. 
(74) E . Scha.den, 1945, pg. 39. 

I 
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NIBET AD - O HERôl PLEJADAR 

Os antigos Mbayá realizavam grandes festas em meiados de junho 
quando as Plêiades voltavam ao céu austral. depois de alguns meses de 
desaparecimento. As descrições que os vários cronistas nos deixaram, as ca
racterizam como cerimonias religiosas, embora alguns dêles lhes neguem ex
pressamente esta feição. Datam do início do século XVII as primeiras in
formações que conhecemos sôbre o assunto. e, são, no essencial, consistentes 
com tôdas as posteriores. 

LozANO, baseado em documentos das missões jesuíticas que traba
lharam com os Mbayá durante quase duas décadas, na primeira metade do 
século XVII. as descreve com as seguintes palavras: 

"Hay tiempo en que en sus tierras no se descubren las siete 
estrellas a que vulgarmente llamamos las Cabrillas, y cuando 
se comien:an a aparecer. es n1uy para vista la fiesta y regoci
jo que hace toda la nación, pero fiesta propia de gente bár
bara. y que carece de la luz dei Santo Evangelio; porque aquel 
dia sacuden todos sus esteras, dando muchos golpazos en ellas, 
y lo que es más de reir o de llorar, los índios varones entre 
sí. y Ias indias unas con otras se están por largo tiempo apor
reando, imitandoles los muchachos y muchachas con grande al
gazara y regocijo. Después corren. y hacen fiestas a su modo, 
prometiéndose con esto salud y hartura. y victoria de sus ene
migos. Luego se remata todo con una gran borrachera" (7:>) • 

Em linhas gerais, esta é a descrição de todos os cronistas que o se .. 
guiram, e, também, a que ouvimos de velhos Kadiuéu que, na juventude, 
participaram delas. Consistiam na sacudição de todos os pertences a fim de 
ficarem fortes, para conjurar doenças e assegurar fartura. Além dêstes ele
mentos nossos informantes falaram de danças. cantos e provas esportivas 
que eram seguidas de sangrias 

SANCHEZ LABRADOR, comentando as descrições de LozANO e suas 
próprias observações, assevera que os 

< 75 ) P. Lozano, 1941, pg. 74. 
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"Ey19L1nycguis no t1ene11 claro conocimiento de:> 01os. y 4uc 

\'iven como unos ateístas. De que se alegren cuando empieza 
á verse JJOr eJ horizonte ó algo n1ás alta Ja luna nueva. y al 
aparecer las pléyades ó cabrillas en su hem1sfer10, nada se c.on

cluye para cargarles el error de idolatria, como ya en su lugar 

se dijo. No son sus tripudios otra cosa que indícios de la in
terior alegría de que con las luces de la prirnera podrá11 di

''ertirsc ~in receio de tigres y de enemigos que les acometen ó 
atalavan à obscuras. y dei buen tiempo para buscar su caza 

y la algarroba coo las segundas. Ya así no se 'e en ellos ce
rimonia que indique idolatria" (76 ). 

f{ODRIGUES DO PRADO e ALMEIDA SERRA, deram, por volta de 1800. 
explicações semelhantes para aquêles cerimoniais, relac1onando-os. porém. 
com o amadurecimento dos côcos boca1uva mais importantes na alimenta

ção dos Mbayá quando êles os conheceram, porque. então, viviam em ter

ritório pobre de algarrobeiras ( 77 ) • 

Est;is explicações s3o muito ra=oáveis. 111as incompletas; a vincula

ção das cerimonias às fontes de subsistência não lhes tira e caráter reli

gioso. pois. em muitos casos. ~ principal atribuição dos rituais f. pre..:isa

mente o contrôle daquelas fontes. 
A ocorrência de cerimoniais ple1adares entre outros povos chaque

nhos. conectados com diferentes heróis 1níticos. mostra que <:stamos diante 
de um dos rituais mais amplamente distribuídos e elaborados naquela área . 

Nas fontes bibliográficas há extensas informações sôbre êstes per
senagens. GuEV1\R.1\ nos deixou notícias de um Gdoapidalgate · nosso avô 

e senhor" identificado com as Plêiades e reverenciado como o criador dos 
Mocoví en1 cerimônias essencialmente 1dênt1ca" as Mbayá ( ''}. O s Abipón 
por sua vez. saudavam nas Plêiades a Groapertl(te .. nosso avô". atribuindo 

seu desaparecimento anual à doença e regosijando-se com seu regresso (7!
1

) . 

Os Payaguá. segundo AZARA, .. reali=avam cerimônias nas imediações de 

-----
( 76) s. Labrador, 1910, vol. II, pg. 53; ver também F. Mendez, 1772, pg. 35. 
( 77) Rodrigues do Prado, 1839, pg. 35; Almeida Serra, 1850, pg. 354. Ver 

La1nbém F. Mendez. J 772, pg. 34. 
< 78) J. Guevara, n.pttd Lehlnann-Nilsche, 1924 25, vol. 28, pg. 72. 
C 79) Dobrizhoffer ap1td G. Fúrlong Cárdiff, 1938, pgs. 39-40, 47. 
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São João" - o que vale dizer ..- por ocasião do rcapélrecimento das Plêia~ 
des ( su). MÉTRAUX se refere a identificação daquela constelação entre º" 
1 oba e P1Jagá \com um grande pássaro) (si); entre os Mataco (com um 

homem ( ':!) . dec;crevendo rituais semelhantes. Cerimoniais pleiadares foram 

rcgistrados na mesma áren. tnmbém entre os povos não Guaikurú; é o caso 

dos Guaná, cujos ritt1ais mais complexos estavam vinculados àquela cons-
telação ( "3 ) . • 

Segundo nossos inf armantes Kad1uéu. era a Nibetád, o herói mítico 

identificado com as Plêiades, que seus a ntepassados saudavam cada ano 

redindo sa(1de. poder e riqueza. Qual seria a origen1 dês te personagem , 
o único reverenciado e que, por isto. 1nais que Gô-11oêno-l1ôdi merecia a 
qualificação de divindade? 

Como se viu acin1a. a presença de um herói pleiadar não pode causar 

estran he:.a na n11tologin de um povo chaquenho, em vista de sua .:trnpl~ 

dist ribuição entre outros grupos da 1nesma área, entretanto. certas parti

cularidades da lenda Kad1t1cu sugerem que ela foi adotada de outra litera

tura e reinterpretada co1no rac1onalizaç5o das cerimôn1as ligadas à~ Plêiade5. 

Nibetád é descr ito como um homem q ue desceu do céu para casar 

co1n uma Kad1t1éu com que1n te\·e dois filhos, os quais, depois se tornaram 

/)éldres fa111osos. O elemento a que a lendn dá mais ênfase é s ua qualidade 

de agricultor, cujas roças produziam logo depois de plantadas. ~ste é um 

motivo inesperado num povo que viveu da caça, da pesca, da coleta, do 

pastoreio e do saq ue, mas nunca da agricultura. E' mais estranha ainda a 

conexão de um agricultor com o período de mais intensas e rendosas ati

\•idades coletaras ( algarroba e bocaiuva). Êstes fatos estão a indicar, como 

assinalamos. que a le11da foi tomada de outra literatura. acrescida de ele

mentos novos - como os filhos xamãs. tão caracterís ticos da mitologia 

Kadiuéu - e aplicada como racionalização a um cerimonial pré--existente. 

Uma con firm ação desta hipótese se encontra na ampla difusão do 

tema em outras áreas. O motivo da estrêla ou constelação que desce do céu 

em forma de homem para se unir a uma mulher ocorre nas mitologias 

( 80 J F. Azara, 1904, pgs. 363-364; M Schmidt, 1949, pgs. 248-249. 
( 81 J A. Mélraux, 1946, EtJii iograpliy . pg. 366. 
~82 l A. M étraux, 1935, pg. 137. 
1 83 J F. Altenfelder Silva, 1949, pg. 356. 

' 

• 

• 



.. 

70 DARCY RIBEIRO 

Umotima e Cara já ( · "*). Na última a semelhança é das mais estreitas, pois 
1 'ahina-can, o herói civilizador dos Carajá, é descrito com os característicos re

leridos. e até como o plantador de roças prodigiosas do qual aquêles índios 
aprenderam seus métodos agrícolas { 8:.) . 

Motivos semelhantes ocorrem também no Chaco, com.:> o tema Xa

macoco da mulher estrêla que se casa com um índio { 81;). A uma destas 

personagens astrais, os Toba, Pilagá e Mataco atribuem n criação das 
plantas cultivadas. da algarroba e de suas pinturas de rosto e adornos ( ~;) . 

Como se vê, as cerimônas pleiadares e os heróis míticos ligados 

àquela constelação são muito comuns no Grande Chaco, o que nos auto
rizaria a considerar Nibetád como originalmente Kadiuéu. Entretanto, os 

mencionados caracteres estranhos nos levam a acreditar que estamos diante 

de uma aquisição recente e que Nibetád veio reforçar uma cerimônia mais 
antiga, vinculando as Plêiades ao destino do grupo, explicando e validando 

os ritos que inarcavam. no passado, o período anual de maior fartura; o 
amadurecimento da algarroba quando seu habitat era o Grande Chac.o e 

das bocaiuveiras, ao se deslocarem para as margens do Rio Paraguai. e. 

principalmente, o início da vasante dos campos do Grande Chaco e do 
Pantanal. depois dos longos meses em que ficam alagados, dificultando 

as caçadas. 
Para os Kadiuéu de hoje que nos contaram a lenda de Nibetád. ela 

é apenas uma his tória sem qualquer conseqüência, êste herói nada lhes 

deixou, o segrêdo de suas roças prodigiosas foi perdido e depois de seu 

desaparecimento não se relata nenhum outro contato com êle. As cerimô
nias que no passado lhe eran1 atribuídas. ton1aram nova feição : hoje são 
organizadas por Apolinário e dedicadas ao .. meu São João··; e. os Ka

diuéu . que se vão acaboclando. estão prontos a acreditar que os antigos 

rituais pleiadares também eram dedicados a êste santo ou a outro qualquer . 

CERIMONIAIS LUNARES 

O padre PEDRO ROMERO, que foi um dos primeiros missionários a 

trabalhar junto aos Mbayá, afirma que êles só reverenciavam "à lua e ao 

e 84) H. Baldus, 1946, pgs. 19-23 e 88. 
e 85) H. Baldus, 1946, pgs. 19-21; A . Botelho ele Magalhães, 1942, pgs. 354-356 
! 86 l H . Baldus, 1946, pg. 88. 
( 87) A MétrallX, 1935, pg. 136. 
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carro celeste. não reconhecendo qualquer outra divindade". A notícia es
crita em 1613 por aquêle padre, adianta qt1e "los Guaucuruus adorã la 
Luna . los tres o quatroprimeros diasq sale y esto com mui grande algaçara 
de gritos (flautas) y otros ynstrumentos saliendo todos deentre s t1s esteras 
nverla" (s~) . 

. O inesmo missionário nos deixou também ttm relato de sun interven
ção numa destas cer1mônins. - Notando, certa noite, qt1e os índios se jun

tavam para reverenciar a lua nova. o bom padre, cheio de santa indigna
ção, vestiu seus paramentos. tomou um crucifixo nas mãos e. assim pre
parado para impressioná-los. foi pôr fim à heresia ( bll) . 

LABRADOR. que conheceu êste episódio através de referências de 
LozANO (ll11

). adiant3 que. a seu tempo, os Mbayá conservavam aquelas 
práticas, mas pondera que não se tratava de cerimônias religiosas ( nt). g}e 
as descreve como festanças "dignas de las pocilgas de inmundos animales". 
Conta que nestas ocasiões. dois cantores se 1evezavam, um cantava até meia
noite. discorrendo sôbrc a~suntos indiferentes; daí em diante outro tomavn 
seu lugar e prosseguia até a madrugnda; êste último cantaria "' temas pró
prios de lupanares". Qt1ando aparecia a estrêl.:i da manhã st1spendian1 os 
instru111entos e entoavam estas palavras: 

- · Y á vieae nuestro amo". no porque reconozcan soberania 
en aquel cuerpo lúcido, sino por seguir los despropósitos de 
sua educación bárbara. No q11ieren significar otra cosa sino 
que el lucero anuncia cercano e] día. AI empezar la luna 11uev~ . 

tienen también sus regocijos. y ai vrrla gritan: Epe-nai, E pe
nai. la luna. la luna . Aun los que no son bárbaros se con
sue]an viendo las nocl1es claras y serenas" ( u:.i) . 

As festas nas noites de lua nova são, hoje. purame11te recreativas, 
não temos nenhum elemento que permita avaliar até que ponto pode ter 
sido um cerimonial lunar como queria o missionário R.OMERO. Nas noites 

( 88) Esta é a única referência que conhecemos a um culto solar. 
( 89) C. Leonhard, 1927, tomo XIX, pg. 160-161. 
( 90) Ibideni. 
191) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 68 ; Lozano, 1941, pg. 152. 
t 92 > S I ... abrador, 1910, vol. II, pg. 10. Ver também vol I, pgs 301-302. 
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claras. os jovens Kadiuéu de hoje. como de resto, todos os jovens índios 
que conhecemos. costumam reunir-se no terreiro de unia casa. para fazer 
música, dançar, organizar jogos esportivos e conversar. com o mesmo en
tusiasmo e alegria que os rapazes e moças de qualquer fazenda. 

PRATICAS R.11"UAIS 

As fontes bibliográficas nos dão notícia de outras cerimônias das 
quais teremos de tratar sumàriamente aqui. para situar certos procedimentos 
rituais. Grandes festejos que duravan1 semanas eram realizados por ocasião 
do nascin1ento àe um filho de cacique e durante as cerímônias de intc1a
ção dos rapazes e l!!oças; festas menores tinham lugar antes e depois das 
sortidas guerreiras e quando recebiam visitas de membros dos outros grupos 
locais. 

O pr0gr:ima geral dêst~s festeJOS, afora certas práticas específic3s 
em alguns dêles, era o mesmo para todos. Cons1st1a na reali:::ação de t.om
petições esportivas, r arsas de mascarados, música intrumental, cantos e 
danças - enquanto a bebida fermentava - e. em seu consumo. r1ei úl
timo dia. 

Nosso propósito é indicar o papel da bebida e das sangrias na vid~ 
cerimonial Mbayá. Pélra isto. vejan1os como LABRADOR descreveu a maior 
festa que assistiu em suas aldeias. aquela com que comemor~vam o nasci 
menta do filho de um cacique e. segundo sua expressão: - "es un com
pendio de cuantas cliversiones se celebran en e l círculo del afio· ( 113). 

Anotemos, de passagem. que as Cartas Ânuas de 1618 dão notícia das 
mesmas cerimônias: "hacen grandes fiestas cuando nacen (os caciques) é 

cu ando empiezan á andar. sacando la criatura en público ( 111 ) con mucho 
gozo de todos, con danzas y publicas borracheras y muchas cerimonias à 
su uso; lo cual yo ví hacer em una nieta de un cacique ... " (n:;). 

Conta LABRADOR que, logo depois do nascin1ento, os homens saíam 
para coJhêr mel e as mulheres se pintavam de urucu em sinal de rego-.:ijo. 
Perto d'a casa da parturiente levantavam uma paliçada de esteiras onde JUn-

(93) 
(94) 

hJ i ográf i ca. 
(95) 

S. Labrador, 191'0, vol. II, pgs. 14-18. 
Não encontramos referências a esta prática em nenhtuna ot1tra fonte bi-

Carlas Ant1as. Br<'l'r Hotíria. etc. Ms., 1618. 
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tavam grande número de cabaças que deviam se.r enchidas de hidromel. 
A parli.r do segundo dia os homens começava1n a chegar com os carrega
mentos de 111el que era separado da cê.ra e pôsto a fermentcir ao sol, 'sob 
a \'igilância de doze velhos respeitáveis, ao som de tambores, cantos e de 
muitas buzinas de chifre de vaca e de cabaças. Aos velhos cabia experi
mentar a bebida e recolher à casa da festa as cabaças que iam atingindo 
o ponto desejado. 

Desde o primeiro dia, a cada manhã, um velho cativo Guaná. tocava 
um tambor feito de um vaso de barro, cheio de água, à cuja bôca era prêso 
um tímpano de couro e cantava predizendo ao infante muita5 felicidades e 
glórias na guerra. A larde era substituído por jovens que rufavam taml1ores 
semelhantes e maracás. convidando os presentes a part1c1parem dos festejos, 
animando as lutas corporais, as corridas. os Jogos de peteca e .. chueca ·· 
( hockey) em que eram contendores crianças e adultos de ambos os s~xos 
e as danças das mulheres e moças que se prolongavam até à noite. As velhas 
participavam organizando tôdas as tardes u111él farsa em que remedavam aos 
1nin1igos Mocoví; tecendo uma esteira com fios de várias côres para servir 
de berço ao recém-nascido e dando, cada ttma, seu peito sêco para a cri:tnça 
n1amar. 

J\ festa terminava ao oitavo dia depois das cerimônias em que eram esco
lhidos os "caciquec; de favor" (!lH). com t1ma "solene bebedeira". para a qual 
todos se preparav?m jejuando desde o dia anterior. 

Referindo-se ao entusiasmo de seus catecúmenos pela bebida. LA
BRADOR co1nenta que até parecia um vício inato, tal a paixão com que se 
entregavam a êle. A seus esforços para combatê-la, respondiam que bebiam 
para dormir e ver. cm sonhos. coisas nt1nca virtas, festas, jogos e deli.
cias (tl7 ). 

As bebedeiras duravam 24 horas. os participantes - homens e mu
lheres adultos - se dispunham em círculo. alternando a bebida com o ta
baco. mascado pelas mulheres e fumado pelos homens (98 ). Algumas moças 
<>erviam o hidro1nel em meias cuias de cabaçns, enquanto outras cuidavam 

e 96) Não cabe aqui uma análise desta cerlmõnia, da maior importância no 
estt1do do cacicato Mbayá. Ver H. Baldus, 1945, pgs. 30-31. 

1 97) S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 3-5. 
1()8) S Labrador, 1910, vol. I, pgs. 277-278 . 

• 
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de aparar os vômitos ocasionais (U9). Os cativos não podiam participar, 
cabia-lhes cuidar dos "senhores" e levá-los para casa quando seu estado 

não permitisse ingerir mais hidromel. Mesmo exprobando os exageros e as 
balbúdias destas festanças, LABRADOR acrescenta que sempre transcorriam 

em harmonia, sem dar lugar a conflitos sérios entre os participantes ( 1011 ). 

A bebida era servida em ordem hierárquica, realçada pelos cantos d1tirâmbi

cos com que os jovens tamborilheiros saudavam cada guerreiro que ia sendo 
servido. 

Um tratamento especial era dispensado às pessoas embriagadas. Lê-se 

em SANCHEZ LABRADOR "Es como ley entre ellos que lo que uno pide á 
otro cuando está entre dos 111ces )' sin saber lo que habla, no se le ha de 
negar: lo contrario fuera falta de hidalguía" ( 101) . 

A descrição deixa manifesta a importância cerimonial da bebida, Lôda 

a festança girava em tôrno de sua preparação e consumo, ambos extrema
mente elaborados. A fermentação era entregue a velhos veneráveis e acom

panhada de música instrumental, cantos e danças que asseguravam um re
sultado satisfatório; o consumo obedecia uma complicada etiqueta, final

mente, o embriagado era tido como em estado especial. merecia cuidados 

particulares, sendo até investido de certas prerrogativas. 

Vimos que as festas pleiadares eram. antes de tudo, ritos prop1cia
tórios ligados ao amadurecimento da algarroba. Ora, esta fruta era usada 

principalmente na preparação da aloja, a chicha preferida das tribos cha
quenhas. KARSTEN fala até de carnavais da algarroba que seriam as prin

cipais cerimônias daquela área. O mesmo autor mostra que os Mataco Nocte
nes concebiam as bebidas como detentoras de um espírito, sendo que a aloja 
de algarroba teria o espírito mais suave, mais benfazejo. e que os cuid,1dos 

rituais seguidos em seu preparo tinham por objetivo proteger o nasci111ento 
e a conservação daquele espírito (to:?) . 

Não sabemos de concepção semelhante entre os Mbayá. porém. !-eus 

cuidados no preparo do hidromel e as idéias ligadas a êle. já refer1dt:Js, 

mostram que bem poderia ter existido. 

199) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 4. 
( 100 J Ibiden1. 
( 101) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. O. 
t 1(12 ) R l{ars ten, 1913, pg. 203. 
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A utilização cerimonal do hidromel, preparou o terreno para a intro
dução da aguardente pelos brancos, contribuindo para que chegasse a cons
tituir o maior fator de dissolvência do grupo, aquêle que mais influi, isola
da1nente, para a destruição de sua unidade tribal . 

Os cronistas posteriores a LABRADOR, documentam êste fato; ALl-.lEIDA 
SERRA, CASTELNAU, BoGGIANI e FRIC { iu:J) dão extensas descrições da cor
rupção que se seguiu à sua introdução. Estudando o álcool como fator de 
decadência da tribo, escreve BALDUS: "O álcool que antigamente fêz fun
cionar certas particularidades da sua cultura, conservando a etiqueta e ani
mando tendências para o êxtase, razão essa pela qual ficaram benvindos 
os importadores brancos. tornou-se agora o meio de perturbar a mesma 
cultura. Sujeitou-a, cada vez mais, às influências daqueles "importadores", 
cujo número cresceu ao redor do número minguante dos Caduveo" { 101 ) • 

Pudemos observar em suas aldeias que a bebida é, ainda hoje, um 
elemento cerimonia] indispensável, além de ser o mais sério fator de cor
rupção. Os índios a obtêm em troca de couros e artefatos. com os negoci
antes vizinhos. viajandc dois a três dias para conseguir algumas garrafas. 
Suas ccrimônias qu~ são. de certo modo. uma caricatura das antigas, não 
dispensam nunca êste substituto do hidromel. As festas de nominação, de 
corte de cabelos. de iniciação das moças e até de suspensão do luto, co
meçam quando o !esteiro parte para comprar a aguardente e se prolongam 
em danças. jogos e cornpetições esportivas até o dia de seu regresso. Ainda 
é servida com uma etiqueta complicada. bebendo os participantes em ordem 
de hierarquia. e acompanhados de toques de flauta e tambor que anuncian1 
as qualidades de quen1 bebe. se é o "capitão", seu "ajLtdante", "cabo" OLt 
"soldadon ..- palé:1vras con1 que traduzem os antigos títulos. 

Os Mbayá praticavam sangrias em muitas ocasiões e para diferente~ 
fins. Tôdas as fontes antigas se referem a esta prática, associando-a aog 
ritos de passagem, à guerra, às provas esportivas e ao xamanismo. 

(103) 
J D4G, pgs. 

t 104) 

Almeida Serra, 1850, pg. 354; F. Caslelnau, 1949, pg. 313; 
84, 164. 171, 188, 191, 209 e 330: V A . Fric. 1913, pg. 4.05 

H. Balcl11s, 1945, pg. 41. 

G. Boggiani, 
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Umn Carta Ânua do Pe. DIEGO TORRES, datada de fevereiro de 
161 3 ( 11

•:-.) descreve um cerimonial de iniciação, fazendo referências às san

grias. a que os iniciados deviam submeter-se. como prova de valor. . 

LoZANO ( 11111
) descreve os rito<> de passagem dos élntigos Mbayá 

como consistindo de três cerimônias. uma na passagem da infância à 
adolescência. outra que integrava o jovern entre os soldados e. uma 

terceira, pela qual atingia o statiis de adulto. Nos dois t1ltimos ritos seriar.1 

submetidos a sangrias. 

Segundo esta descrição de LoZAI\:O, o adolescente para passa!.' do 
primeiro ao segundo estágio. escolhia um vell10 \"'li um guerreiro famoso que 
o subn1etia a várias provas en1 que devia de111011::>t1ar coragem e resistênc1él 

à dôr. uma delas era furar-lhe os membros. inclusive a genitália, com um 
osso de veado e untar-lhe a cabeça com o sangue derramado. Para passar 

ao último estágio e integrar-se na vida adulta como guerreiro veterano. as 
provações eram ainda mais exigentec;. Vejamoc; con10 o mesrno autor des

creve as sangrias então praticadas: o iniciando 

.. toma s1ete huesos de venaclo nlU)' agu:ados o espinas de 

pescado raya. y los reparte a los soldados veteranos. que el 
n1ismo escoge; éstos. !legando al puesto en que está cantando. 
que es [uera de la ranchería. le cogen el miembro natural, y 

con el dicl10 hueso o espina se le traspasan de parte a parte 

ct1atro o cinco veces cada uno como y por donde quiere ha
ciéndosele una cr1ba. v el mártir dei dcmonio se está inmóvel , 
sin quejarse. embijánclole luego 1., cabeça y cuerpo con 5u pro

.. (!Ili). pr1a sangre 

LABRADOR refere-se a ec;ta descrição, co11firmando-a e1n linhas gerais. 

quanto às sangrias ( 111
') e acrescentando: 

(105) 
(106) 
(107) 

"Los de edad de 12 anos á 16 t1enen su pürticular fiesta. 

que les sirve de ensayo para hombres. El que se ha de de<;-

C. Leonhard, 1927, pg. 160. 
P. Lozano, 1941, pg. 75. 
Ib1<ir.n1. 
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pojar la puer1cia, se pinta bellamente de colorado y bla11co: 
vístese cuantas galas de plumas, cuentas y metales tiene: Dis
pone el tamborilillo: toca y canta toda una noche y el siguiente 
dia hasta que el sol se pone. Antes de ocu]tar~se. el planeta un 
Nigienigi ó médico inhumano lon1a el punzón de hueso de tigre. 
Así armado, le punza en varias rartes de su cuerpo. sin ocultar 
las que oculta el recato. Desángrase el n1uchacho, que rnira 
con grande serenidad su sangre. Con ésto el Nigienigi le tine 
el cuerpo. dejándole así rubricado en la categoria de hombre. 
Todo se acaba con solemne borrachera. à costa dei inau
gurado" ( 109 ) . 

Vê~se que é essencialmente a mes111a cer1môn1a. com o pormenor muito 
expressivo de que o sangrador é um nidjieni9i. 

LABRADOR refere-se. ainda. à prática de sangr1as depo1~ das grandes 
pro\•as esportivas. Os competidores assim que regressam da-> corridas em 
meio aos nplausos dos circunstantes, 

.. sz hacen crueles sangrías en varias partes del cuerpo. T1enen 
unos punzones hechos de huesos de tigre, poco menos grueso 
que el dedo meiiique. Con eslc instrumento se taladran de 
parte á parte las pantorrillas junto al talón del pie y cerca 
de las corvas. DeJ mismo modo barrenan ó abren agujero en 
los muslos. en los brazos y algunos junto á la cintura. Cada 
uno se sacr1f1ca â sí mismo: y raro es el que en ésto muestre 
cobardia; pero no es desdoro hacer que otro eJecute la car
n1fic1na. Oicen. y creo que no yerran. que con tales sangrías 
no sienten e] cansa cio" ( 11°) . 

Práticas muito semelhantes foram observadas por AzARA entre os 
Payaguá. que as realizavam também, por ocasião do aparecimento das 
Plêiades - ou nas imediações de São João - como diz êste autor. Os ho-

( 108) S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 316. 
( 109) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 8. 
1110) Jbulc1n. 

• 
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mens depois de se sangrarem reciprocamente com espinhas de arraia. 11os 
braços. músculos. pernas e língua . banhavam os rostos com o sangue que 

Jorrava. repetindo algumas vêzes os mesmos atos, sem que se ouvisse queixa 
ou o menor indício de sofrimento ( 111) . 

LABRADOR indica a sangria entre os 1nétodos de cura do.! nidjieniyi 
Mbayá, descrevendo a prática do seg uinte modo: 

"Pónese de rodillas el que necesíta la sangria . s1 esta ha 

de ser con los hombres ó hacia la cabe::a. Siéntanse. s1 se le 

ha de picar en los muslos ó en Ias pantorillas. En esta postura 
coge el médico un hueso de tigre con punta y pasa la carne 

de una á otra parte, cuantas veces gusta. Substituye tamb1én 
el hueso por dos agujas ó lesnas de hierro, y separada un poco 

Ia una de la otran con las dos taladra la parte que punza. No 

sabía de que admirarme más. si de la barbaridad dei médico 
ó de la dei enfermo. Aquél pica s1n piedad. y éste sufre s1n 

hacer el menor mov1miento. Esta es á cuanto puede !legar la 
presunción que tienen los Guaycurús de su valentia.. ( tt:!) . 

Estas informações são confirmadas por ALl\1EfDA SERRA, que també1n 

se refere à prática das sangrias como método de cura e para aliviar a fa
diga ( 113) . 

Resta-nos ver. agora, o papel das sangrias na guerra; segundo LA
BR.Z..DOR, elas eram praticadas antes dos combates para avivar o valor dos 

guerreiros e como ostentação de coragem ( 114 ). Mas devemos a ALMEIDA 
SERRA uma descrição mais expressiva e que realça seu papel na guerra como 

ritual de purificação diante da ameaça de morte ou de derrota anunciada 

pelos nidjienigi. Depois de descrever o modo de sangrar , êle aduz 

.. quando são n1uitos os assustados, que é sempre nas ~uas 

marchas, e os seus padres lhes prognosticam que o inimigo 

( 111) F. de Azara, 1904, pg. 363. 
( 112 ) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 44; ver também pg. 35. 
e 113) Almeida Serra, 1850, pgs. 365-366. 
( 114) S. Lab1·ador, 1910, vol. II, pg. 21. 
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que buscam. ou está a chegar. ou sahirá com a vantagem imme
diatamente se sangram em um instante uns aos outros, e bas
culham o corpo com ramos. gritam, sacodem os pannos, para 
afugentarem assim o mal, ou a morte que estava a chegar; e 
se retiram apressadamente. Esta cerimônia, filha do terror pâ
nico. praticaram êlles em Janeiro d 'este anno, quando acom
panhando o alferes Floriano José de Mattos. e mais 20 sol
dados portuguezes, já nas vizinhanças de S. Carlos. cheios de 
medo, não foi possível passarem adiante, nem ensinarem o 
caminho, apezar dos premios que se lhes prometiam" (ll:i). 

Os testemunhos citados. cuja consistência interna é notória, embora 
abranJam um período de du=entos anos. esclarecem perfeitamente o papel das 
sangr1as na cultura Mbayá. Além de processo curativo usado pelos nidjie
nigi desempenhavam papel ritual, como nas cerimônias de iniciação, em que 
constituíam as principais provações: - só depois de lavar-se com seu prô
prio sangue. derramado por guerreiros, o Jº''cm podia assumir o status de 
adulto. Tinham, ainda. significados religiosos, como sacrifícios coletivos de 
oferta - nas festas pleiadares. e. de expiação - na guerra. 

Os Kadiuéu apenas conservam a sangria curativa e mesmo esta é 
só1nente usada como recurso extremo pelos nidjienigi. Não tivemos oportu
nidade de assistir a nenhuma, mas alguns de nossos informantes disseram 
que haviam sido submetidos a tais tratamentos, sendo sangrados nos braços 
e nas pernas . 

Durante as principais festas Kadiuéu. são realizadas carneações de 
gado tão sangrentas que recordam as antigas práticas rituais. Assistimos a 
uma cerimônia de i11iciação de uma moça em que duas rêzes foram aba
tidas assim. A primeira foi solta num cercado diante de um grupo de quatro 
mascarados que avançaram para ela, armados de facas e facões e a abateram 
depois de cortar-lhe os tendões. Após a matança os mascarados se afasta
ram e um dos amigos do festeiro carneou-a e distribuiu porções para cada 
família. A segunda rez foi sôlta no mesmo lugar, diante de todos os adultos 
do grupo; cada qual levava seu laço, além de facões e machados. O Lon-

r 115) Almeida Serra, 1850, pg. 367. 

' 
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tentar que conseguiu laçar a cabeça do touro firmou-o para os outros que 

atacaram nLtma a lgazarra indescritível. retirando patas e quartos do animal 

ainda vivo. O laçador ficou com a cabeça. os outros. com os pedaços que 
conseguiram arrancar. mas antes de levarem-nos para suas casas. tiveram 

de disputá-los co1n as mulheres e com os outros homens. nttma batalha em 
que se atiravam chifres. fe:es e cascos do animal. 

O aspccto sangrento destas 1natanças e. sobretudo. o fato do 11idjic-

11i9i presente se lan1buzar co1n o san911e da rez. lembra as sangr1as cles

critas acima: todavia, provàveln1ente. estas práticas não são mais que ver
sões Kadiuéu das touradas à espanhola que seus antepasgados ass1sliram 

quando conviviam com paraguaios. 

FETICHES 

BOGGIANI e FRIC dão noticia de '" insígnias" e "ídolos .. que encon

traram nas a ldeias Kadiuétt em 1892 e 1904. respectivamente. As prim'!iras 
são descritas como .. paus entalhados nu parte superior com figuras simbóli

cas e revestidas na parte inferior. lisa. com uma espécie de fôrro de pano 
vermelho. recamado de pequenas contas brancas e azuis ( 111·) BoGGIANI viu 

nelas insígnias familiais e CoLir\I as comparoLt com postes totêmicos ( 111 ) . 

Não encontramos mais êstes elementos, vimos apenas uma imi
tação que um Kad1uéu com quem falamos a êste respeito fêz para nos mos

trar; êste e todos os outros informantes as descreveram como sin1ples cabi
des esculpidos em que .. os antigos guardavan1 seus tarecos": as roupas. 

faixas recainadas de contas. colares e capacetes. Cada homem tinha um 

dêstes objetos que levava consigo. quando se casava. para a casa da espôsa. 
fincando-o ao pé do girau onde dormia; só pelas riqLtezas que guardava 

podia simbolizar sua posição social. 

LABRADOR faz ligeiras referências a estas peças. decreve-as como 

postezinhos lavrados que os índios cravam em terra para pendurar seus 

trastes ( 1 1 ~) e que depois da morte do dono. continuam no mesmo serviço. 

1116} 
( 117) 
(118} 

G. Boggiani, 194.5, pg. 190, fig., 88. 
G. A. Colini, 1946, pg. 51. 
S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 169. 
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Junto à. sua sepultura ( tlll), mas não lhes cm ;>resta qualquer significação 
particular ( 1~0 ) • 

As figuras femininas e masculinas modeladas em barro ou entalha
das em madeira, adquiridas por BoGGtANI represent:tvam "santos", segundo 
lhe disseram os índios. Eram designadas como Santo Antônio, São José, 
São João, etc. .. Porém - acrescentu BoGGl.A NI - eu os vi usados pelas 
crianças a modo de bonecas e brincar com êle.s vestindo .. os e despindo .. os, 
jogando-os pelo ar ou ao solo, com a maior indiferença" ( l:!l) e adianta 
que os índios não tinhan1 qualquer escrúpulo em vendê-los. 

FR1~· fêz uma coleção destas pequenas imagens e conta que depois 
de comprar várias delas que serviam de brinquedo às crianças, embora 
fôssem chamados ··santinhos", encontrou algu1nas melhor entalhadas que os 
donos não lhe quiseram vender por preço algum. porque "eram os brin
quedos dos parentes mortos, tinham recebido o nome dêles e agora signi
ficavam os próprios parentes" { l:?::) • 

KALERVO ÜBERG faz comentários sen1elhantes a respeito de bonecas 
que encontroL1 quando estL1dava os Kadiueu em 1947; as descreve como 
feitas por padres e tidas como detentoras de poder mágico ( 12ª} . 

Encontramos também algumas pequenas esculturas, tôdas modele-das 
ou entalhadas por Kadiuéu que não eram padres e às quais ninguém atribuia 
poder mágico ou religioso. O fato de serem chamadas "santinhos" nos 
parece apenas o uso mais livre de uma das poucas palavras portuguêsas 
conhecidas dêles, aplicáveis àquelas peças ( l!!-&). Naturalmente podem ter 
tido. no passado. outras atribuições. mas hoje são sómente brinquedo!> de 
crianças e achamos muito provável que te11ha sido sempre assim e que sua 
semelhança ocasional com as imagens católicas permitiu estas comparações 
por parte dos próprios índios sem que chegassem a constituir ídolos. 

e l 19) S. Labrador, 1910, vol II, pg. 4 7; F. Mendez. 1772, pg. 29; A. Rodri
~1es Ferreira, Ms. 1848 - refere-se a "forqttilhas" \1sadas nos cemitérios para pen
durar os pertences dos defuntos. 

(120) Não pudemos consultar a con1unicação de V A. Fric e Paul Radin sô
bre estas peças - "Notes on the Grave-post of the Kadiuéo". - Ma1i .• tomo VI, 
London, 1906, pgs. 71-72. 

(121) G. Boggiani, 1945, pg. 200, fig. 101. 
(122) V. A. Fric, 1913, pg. 309. 
( 123) K. Oberg, 1949, pg. 64. 
(124) D. Ribeiro, 1950. 
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João Apolinário o "benzedor" Kadiuéu, tem em sua casa uma 1ma
gem de gêsso e algumas estampas de santos católicos. diante das quais 
acende velas, mas ninguém as identifica com as bonequinhas das crianças. 

Além dêstes "ídolos" e .. postes", a bibliografia provê poucas in
formações sôbre outros objetos aos quais os Mbayá atribuíam poder má
gico; só conhecemos referências a uma jaqueta de couro de onça, às tintas 
usadas na pintura de corpo e a alguns instrumentos utilizados pelos ni .. Jjie

nigi ( l:!;;) . As referidas jaquetas eram usadas na guerra, acreditando os 
Mbayá que, vestindo-as, se tornavam invulneráveis às flechas e até às balas 
dos inimigos, além de se investirem do poder daquele animal ( l:!u) . 

Segundo LABRADOR a tinta vermelha do urucu era tida como infausta 
para a guerra, aquêle que se pintasse com ela antes de um combate, fatal
mente morreria ( l:!i). A tinta negro-azulada do jenipapo, conserva ate 
hoje uma restrição semelhante; não pode ser usada pelas moças durante a 
festa de iniciação. Porém os padrões de desenho, em si mesmos, não pa
recem ter tido qualquer valor simbólico: são usados atualmente pelos Kad1uéu 
na pintura de rosto. cou10 recursos puramente decorativos, sem qualquer im
plicação mágica ( 12"). As pinturas grosseiras feitas com cinza tabatinga ou 
carvão pelos nidjienigi durante as suas festas ou curas mais difíceis não 
têm nenhuma relação com a pintura decorativa comum. 

ANIMISMO 

Os Kadiuéu povoam o mundo co1n um grande número Je sêres sobre
naturais; tais são os entes notívagos que ameaçam aos homens que não se 
recolhem cedo, principaln1ente às crianças; já os vimos retratados na inito
logia como bichos ou cipós que carregaram para o céu alguns homens e 
mesmo grupos de velhos e de crianças, transformando-os em constelações. 
As lendas referem-se. também. a sêres que preservam os recursos natu1a1s 

(125) 
melhantes 
Kadiuéu. 

(126) 
(127) 
( 128) 

H. H. Manizer, 1934, pg. 309 refere-se a zunidores ( bull-roares) se
aos ttsados pelos Boróro, assinalando sua tttilização nos ritos funerários 

S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 189; Rodrigues do Prado, 1839, pg. 40. 
S. Labrador, 1910, vol. I, pg 308. 
D. Ribeiro, 1950. 
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contra a exaustão; são os donos das caças cu das árvores que as defendem 
das maldades e desperdícios. 

LABRADOR descobriu entre os Mbayá um personagen:& que, a seus 
olhos, seria "uma confusa idéia de demônio" ( 12º). Os homens o chama.
vam Ayamarigodi e as mulheres Guayemagayego que significa "o dos pesa
res, das desditas", nomes aliás, acrescenta êle, muito usados nas descom
posturas mútuas e, sobretudo, nas brigas de marido e mulher. Os Kadiuéu 
de hoje têm algumas notícias do demônio de que tanto lhes falam os neo ... 
brasileiros vizinhos, mas não crêem que exista um êmulo tribal dêste per .. 
sonagem ( 130 ) • 

K. OBERG faz referências a alguns outros entes sobrenaturais dos 
quais não obtivemos informação; fala de hodini uma grande cobra que per,.J 
segue e devora os caçadores; de nakotákra um touro aquático que arrasta 
as mulheres para ter relações sexuais com elas no fundo dos rios e lagos; 
e de emariko .. koné, espécie de macaco aquático que também persegue as 
mulheres, mas tem decidida preferência pelas moças bonitas ( 131 ) . 

Há outra categoria de entes sobrenaturais. êstes realmente operantes 
na vida diária dos Kadiuéu. LABRADOR os chamou latenigi caracterizando.-os 
como os personagens con1 quem sonharn e aos quais os niedjienigi invocam 
( 132 ) e lhes aparecem na forma de tigre, galo ou outro animal (133 ) para 
adverti-los de perigos iminentes ou lhes dar o poder de curar ou causar doen
ças. }'.;: o mesmo niguigo ou nianiguaigo que ALMEIDA SERRA define como o 
espírito demoníaco, com quem os padre" se comunicam ( t:t a) e, ainda, o iu .. igo 
de que nos falaram os Kadiuéu. 

e 129) s. Labrador, 1910, vol. II, pg·. 54; F . Mendez, 1772, pg. 20. 
( 130) Outros autores registraram em seus vocabulârios os seguintes nomes 

Kadiuéu para dem.Onio : Ag1ippeig1taghi < Gilij. apttd Boggiani, 1885, pg. 253) ; 
Itte1tia1iegoggigodo ( Castelnau, apttd Martius, 1863, pg. 127) ; Nauigogigo -
spirito /atale para Boggiani ( loc. cit.) ; Aya:1nagaigo ( Aguirre, 1898, pg. 490). 

(131) K . Oberg, 1949, pg. 63. 
(132) Esta palavra tem sido grafada das seguintes maneiras: Nigieliigi. (S. 

Labrador, 1910, vol. II, pg. 31) ; Ni11:ié11ig1i.i e Hervas, apud Boggiani, 1895, pg. 253) ; 
Nieg1tié1iigu:i (Aguirre, 1898, pg. 490); U1tigenes (Almeida Serra, 1850, pg. 364); 
Nin:ie1iigi (Boggiani, loc. cit.) ;Nidjyietiigi (Fric apttd Loukotka, 1933, pg. 275) . 

(133) Labrador, 1910, vol. I, pgs. 191-192 e vol. II, pgs. 32, 40, 53; F. Mendez, 
1772, pg. 20. 

( 134) Almeida Serra, 1850, pg. 367. 
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No seu português êles não encontram melhor tradução para Latenigi 

ou íu-igo que bichos; mas êstes "bichos" tanto podem ser animais como onça 
e cachorro, ou pássaros, insetos, molúsculos, quanto espíritos dos xamãs 
Kadiuéu, Tereno, Xamacoco e. até de médicos brasileiros. Ouvimos a mesma 
expressão aplicada também aos ovos, pedaços de ossos, larvas, espinhas de 
peixe e outros objetos que os nidjienigi expelem ou extraem de seus clientes. 

Desta aplicação ampla dos têrmos latenigi ou bicho se depreende qt1e 
êles tanto se aplicam a espíritos de pessoas mortas, quanto a espíritos puros, 
impessoais; os Kadiuéu não dão ênfase a esta distinção. parecem considerar 
uns e outros como sendo do mesmo caráter. Até certos personagens míticos, 
como os heróis-xamãs. quando invocados pelos nidjienigi são designados como 
latenigi ou bicho. , 

A utilização desta palavra portuguêsa se deve ;i que a grande maioria 
dos entes sobrenaturais invocados pelos xamãs Kadiuéu lhes aparecem sob a 
forma de animais e, a que o sentido de íu-igo, niguigo ou liguigo ( 135) em 
sua língua se aproxima muito de bicho em português, porque o têrmo usual 
para indicar qualquer ani1nal só se d1ferenc1a dêle pela terminação, é niguicadi 

ou ninicadi ( l36), assim como a designação do n1undo de além-túmulo, que 
soa nigiyodi ( 137 ). SANCHEZ LABRADOR e1nbora usando sempre o têrmo late

nigi para indicar êstes entes, fala de y..-9i1icadi, "animal" e de liguicatedi 
"animal de padre". ou bicho ( 1311) • 

Ouvindo um barulho estranho à noite, os Kad1uéu podem julgar que 
seja um dos entes referidos. se o ruído fôr maior, podem até tomá-lo por uma 
multidão dêles Mas é preciso frisar que êste animismo não pode ser tido 
como uma obsessão constante, nada mais falso que a imagem de um Kad1uéu 
pern1anentemente aterrorizado por fantasma'i. Não conhecemos nenhum que 
ao menos se aproximasse dêste estereótipo tão comum nas digressões sôbre 
o "primitivoº. Uma personalidade instável, SUJeita a temores e sustos cons-

(135) Nig1iiggo (Hervás, ap1icl Boggiani, 1895 ~g. 253) ; Niattigtigigo (Al
meida. serra, 1850, pg. 367); Niguigo (Boggiani, lfJC. cit.) Ligiiigo (Ag·uirre, 1898, 
pg. 490) . 

(136) N'i!J1t,icadL (Ma.rtius, 1863, pg. 127}; Labrador, 1910, vol. III, pg. 40 e 
Boggiani, (Zoe. ctt.). 

(137} Nigtiiyoddi AHervás, aptid Boggiani, Zoe. cit.); Niguiyiod·i ( Zoe. cit.). 
( 138) S. Labrador, 1910, vol. III, pgs. 170, 253, 295, 368. 
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tantes encontraria na cultura Kadiuéu muitos fantasmas e duendes para 
identificar e temer, mas esta personalidade, por estas mesmas preocupações, 
seria logo tida como nédjieni9i, pois só a êles cabe ter tais visões e, seria 
posta, assim. a serviço da comunidade. 

Embora o mundo esteja povoado dêstes sêres e tôdas as pessoas sujei
tas à sua ação maléfica ou benéfica, !ómente os nidjienigi e mesmo êstes em 
situações especiais. podem vê-los e tratar com êles. Cada xamã tem certo 
numero de bicho .. sob seu contrôJe e seu poder é proporcional à quantidade 
dêles que possa 1nvocar e às qualidades de cada um. Assim, o latenigi da 
onça só pode ser invocado pelos grandes nidjicnigi pois constitui um perigo 
para êles próprios. 

... 
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e ainda em SANCHEZ LABRADOR que encontramos a principal fonte para 
o estudo da concepção da morte. dos ritos funerários e do mundo de além
túmulo dos antigos Mbayá. Acompanharemos. mais u1na vez, suas pormeno
zadas descrições. anotando sempre as confirmações e infir111ações de outras 
fontes , anteriores ou posteriores e, 111ostrando até que ponto, as práticas e 
crenças observadas por êle permanecem atuantes, ou como foram modi
ficadas. 

Os Mbayá explicava1n a morte pela separação de corpo e alma. As 
fc nte biblíográficas não esclarecem perfeitamente esta separação; em alguns 
casos parece tratar-se do roubo por parte de 0L1tra alma ( 139) , ou de um 
agente furioso ( 14º) que a arrebatava ( 141 ) . em outros a simples abandono 
conseqüente de sofrimentos físicos acidentais ou provocados por sortilégios. 
A estas concepções se liga a idéia de que a morte é sempre resultado de uma 
violência, ou, ao menos, de que não há morte natural . Tõdas são atribuídas 
a sortilégios dos nidjienigi ou à atuação ele fantasmas . 

O estudo dos rituais funerários pern1itirá uma visão mais completa 

destas concepções. 

SEPll LT AMENTO 

Os preparativos para o sepultamento iniciavam antes mesmo do fale ~ 

cimento; uma das atribuições dos nidjienigi era prever a morte e anunciá-la 
para que aquêles preparos tivessem início. Quando percebia que seu cliente 

< 139 1 S. Labrado1·, 1910, vol. ll, pgs. 36, 39. 
t 140 > S. Labrador. 1919, vol. ll, pg. 45. 
l 141 l S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 41. 
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não tinha cura. encerrava-se num cercado de esteiras e cantava fazendo os 

últimos esforços para obrigar a alma a voltar ao corpo: depois de um colóquio 

com o seu bicho entrava em êxtase e anunciava estar vendo a alma do enfêr

mo que vinha montada num cavalo. correndo pelos campos, até aproximar-se 

da aldeia. Esta visão da alma cavaleira era o prognóstico da morte ( 142) . 

Após esta desobriga. o xamã esperava o desenlace para entrar novamente 
em atividade. 

Quando o moribundo começava a expirar o r1idjieni9i tomava o cho

calho e saía em disparada, corria um quarto de legua, gritando, cantando e 

chamando a alma. Voltava, depois. e, de longe. comunicava que seus últimos 

esforços tinham s ido vãos. Então todos os circunstantes começavam a xin

gá-lo. a atirar-lhe tições e quantos objetos pudessem alcançar ( 143 ) • Os 

parentes se punham a chorar e a preparar o moribundo para o enterramento 

( 111 ) . Pintavam-lhe de urucu o rosto. os braços e o peito; adornavan:-no 

com os mais belos tembetás. brincos e colares que usara em vida. Quando 

era mulher. além das pinturas fazian1 também os arranjos de cabeleira usados 

nas grandes festas ( 145 ) • 

Assim paramentado, como nos melhores dias. expirava o Mbayá . 

Juntavam-se. então, tôdas as mulheres do toldo para chorá-lo e cantar seus 

feitos heroicos ( 1 tti). Depois acocoravam o cadáver e o amortalhavam com 

ttma inanta : nesté1 posição crtt lcvt1cJ0 e111 scti 111clhor cnvéllo para o ce1nité
r10 { l'1i) • 

Assin1 que saia o fcretro. se o f alccicl<l crfl adulto, as casas da aldeia 

eram queimadas. bem assim todos os 11ertenccs do defunto que não tinham 

sido levados com êle. e quebrados o~ potes e tudo o mais que pudesse recor

dá-lo. Em seguida todo o grupo mudava-se para outro sítio, a fim de 

afastar-se da alma que cont1nuar1a <tndando, cn1bo1·a invisível. nas imediações 

<la morada ( 118 ) • 

pg. 

36; 

(142 ) 
(143) 

366. 

S. Labrador, 
S. Labrador, 

1910, vol. II. pg. ·10: Ah11c1cla Serra, 1850, pg. 367. 
1910, vcl. II, pg. 42; ver la111l)ém Almeida. Serra, 1850, 

(144) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 165. 
( 145) S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 4l -42 ; Rodrig t1es <.lo Prado, 1839, pg 

F . Mendez, 1772, pg. 29. 
(146) S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 26; vol. II pgs. 46, 277. 
(147) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 46; Rodrigues do Prado, 1839, pgs. 36·37. 
(148) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 46, 48. 



RELIGIÃO b9 

O cemitério não diferia do toldo em que viviam, era uma aldeia das 
mesmas proporções e com o mesmo número de casas, feitas de esteiras 
constanten1ente renovadas. Aí era enterrado en1 sepultura rasa, ao Jad•J de 
seus parentes; cobriam-no com pouca terra sôbre a qual colocavam uma 
pequena esteira, cântaros de água muito bem decorados e às vêzes guarne
cidos de contas. Junto à sepultura fincavam o postez1nho lavrado, que em 
vida lhe servira para pendurar os pertences e ali continuava guardando as 
suas armas e adornos - se era homem. e. se era n1ulher - as cuias. fusos 
e outros petrechos fen1ininos ( l'4fl) • 

Quando o morto tinha cavalos, matavam alguns (mas não as éguas) 
ao lado da sepultura para que pudessem servi-lo em seu novo estado ( 150 ) . 
Já F. ME1'DEZ ( 1 r,1 ) e RODRIGUES DO PRADO falam da matança de um ape11as: 
aquêle em que foi levado ao túmulo e era a sua melhor montaria ( l'1!?) • 

Encontran1-se nas Cartas Ânuas, da primeira missão jesuítica junto 
aos Mbayá (Século XVII) ( i;,3 ) uma descrição de sacrifícios humanos que 
seriam realizados por ocasião do enterramento dos caciques. LABRADOR que 
conheceu estas informações, através da obra de LoZANO ( 154 ) conjetura que 
os Mbayá tivessem perdido êste costume, pois já não era observado ao tempo 
en1 que os conheceu. Assinala que a única diferença entre o enterramento 
de um cacique e o de outros membros do grupo, Cfél que 

• 

"mientras está presentt> Pl cadaver. ponen cerca una cazuela 
con agua y uno como hísopo para que los que llegan lc asper-
1er. Ceremonia que acac;o tomaron de los cristianos cuando 
fueron sus ca$cros. corno ellos se expl1can. ó entraban y salian 
á hacer s us contrutos" ( i:.;;) • 

C1491 S. Labrador. 1910, ''ol. II, pg. 47: F . Men(lez. 1772, pg. 29; A. Rodri-
gues Ferreira, ?\.is .. 1848. 

t 150 l S. Labradol', 1910, vol. II, pg. 47. 
e 1511 F . l\1endcz, 1772. pg. 29. 
l 152 1 Rodrtgues do Prado, 1839, pgs. 36-37. 
( 153) C. Leonhard, 1929, vol. XX, pgs. 72-82 e 123-131. 
( 154) P. Lozano, 1941, pg. 76, 150, 158, 159. 
( 155) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 48. 

• 
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É possivel que esta prática tenha substituído a antiga. por sua ve=. 
inteiramente verossímel, pois baseava-se nas m~smas 1dé1as que levaram. 
posteriormente. à matança dos cavalos. Antes eram sacrificados os cativos 
para servir 'nos caciques mortos, como depois passaram a !ler mortos os 
cava]os para assegurar montarias aos que as tiveram e1n vida. 

LozANO escreve : 

.. Muerto el cacique o h1Jo suyo, o algún 1ndio pr1nc1pal, matan 
a algunos así varones, como mujeres, para que les vayan a 
servir, teniendo por c1erta la inmortal1dade de las almas enga
nados a que andan por este mundo con necesidad de quien las 
acompaiíe y sirva; y hay así indios, como 1ndias tan ciegos en 
esta parte, que ellos mismos se ofrecen de su propia voluntad 
para este sacrificio dei demonio, pareciéndoles que con esto 
muestram el amor y estima que les t1enen. El lugar donde con 
csto entierram el cacique o sus hijos. le cubren de esteras, y al 
difunto adornan com collares de cuentas, quitándoselos gustosc 
cada uno, aunque les haya costado mucho, para parecerles acto 
de piedad debida con los muertos, y al llevarle a la sepultura 
t1san algunas ceremonias bárbaras nacidas dei natural senti ... 
miento que ocupa su corazón por la pérdida de quie11 ama
ban" ( 1:;6 ). 

A narração do Pe. ROMERO em que se baseou LoZANO pélra suas obser
vações é das mais convincentes; conta que morrendo u'a menina que havia 
sido batizada pouco nntes, êle a fêz enterrar na igreja e conseguiu que set1 

pai desistisse de sacrificar alguns cativos para servi-la. em seu novo estado. 
Mas os outros membros do grupo não concordara1n , mataram secretamente 
uma velha e quiseram sepultá-la ao lado do cadáver da menina. custando
lhe grandes esforços e perigos, impedir o sacrilégio ( l:ii) . 

ALMEIDA SERRA se refere a cerimônias idênticas, como sendo prati
cadas ainda a seu tempo: "costumam enterrar um cavalo e um cativo para 

( 156) P. Lozano, 1941, pg. 76; ver também pg. 150. 
t 157 l C. Leonhard, 1929, vol XX, pgs. 76-82 e 123-131; e P. Lozano, 1941, 

pgs. 158-159. 
• 
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servire1n na outra vida a seu senhor; haverá oito anos que deu assás tra
balho ao tenente Francisco Rodrigues. então comandante de Coimbra . 
para salvar uma criança que o bárbaro uso dêstes homens queria sept1ltar 
com seu senhor; mas presentemente já vão abandonando esta prática { 1 :-.~) • 

Surge aqui uma questão: como teria passado desapercebjdo a LABRA
DOR um uso desta ordem? A única hipótese acejtável é a de que tivesse 
~ido abandonada e até substituída pela borrifação dágua n que êle se re
fere . nos grupos que conheceu melhor e que eram exatamente aquêles que 
mantinam mais freqüentes contatos com os espanhóis. E teria sido con.
servado nos outros, mais distantes e menos afetados pelas influências eu
ropéias. podendo ser observado por RODRIGUES DO PRADO ainda em 1795, 
28 anos depois dos últimos contatos de LABRADOR com os Mbayá . 

A hipotése de que ALMEIDA SERRA houvesse fantasiado a informa .. 
ção não nos parece aceitável, em vista de sua semelhança com a des~rita 

quase dois séculos antes e porque êle invoca o testemunho de seu anteces .. 
sor num relatório ao comandante de ambos. Merece, porém, ser conside~ada 
com reserva, porqt1e o próprio RoDRlGues DO PRADO, referido como teste .. 
munha não a relata em sua magistral monografia sôbre os Mbayâ, o que 
só se explicaria se tivesse ocorrido depois de escrita aquela obra. 

Os Kadiuéu de hoje têm a mesma concepção da mortP., seus nidjic .. 
nigi continuam perseguindo as almas fugidas e explicando por estas fugas , 
os desmaios e a morte. Quase todos os falecimentos de que nos deram no
tícia foram atribuídos a sortilégios, mesmo o caso de velhos alquebrados 
que conhecemos, como Bili, um cativo Enimá de seus oitenta anos. cuja 
morte era esperada por todos, mas foi tida como provocada por inalefícios 
de um civilizado; e a de Segundo, outro velho, cativo Xamacoco, falecido 
em 194 7 ··por coisas de minha gente". A morte do Cap. Matixúa, viti111ado 
por uma hérnia e a do Cap. Lauriano, atacado de varíola em Campo Grande, 
foram tmbém consideradas sobrenaturais. Só fazem ex cessão os casos de 
[Jadres assassinados e referências a pessoas mortas na guerra. 

Atualmente os Kadiuéu têm dois cemitérios, um muito antigo junto 
do rio Paraguai. outro fundado em 1942, pelo Pôsto do S. P. I .. O primeiro 
é ainda utilizado pelo pessoal de Tomázia, embora fiqt1e à distância de 

t 158 ) Almeida Serra, 1850, pg. 361. 
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setenta quilômetros daquela aldeia: o segundo serve às povoacões mais pró
ximas do Pôsto. Já não são réplicas da aldeia, mesmo porq11e os ranchos 

armados com esteiras de piri foram substituídos por casas de duas águas. 
cobertas de palmas ou de capim. Mas as sepulturas contintiam sendo fa

miliais; enterran1 juntas as pessoas aparentadas biolõgican1ente ou por 
relações de servidão ( i;;u) e revestem suas sepulturas com cobertores ou 

mosquiteiros. dando-lhes forma de barraca. 

A pintura de corpo, hoje usada quase sómente por mulheres e ap~nas 

no rosto, não é mais aplicada para o enterramento, mas ainda colocan1 junto 
à sepultura em latas ou vasos de barro. todos os adornos do morto, ass11n 

como os demais objetos de uso pessoal. Encontramos no cemitério de Pi
toco, um amontoado de tralhas que constituiriam uma riqueza em qualquer 

casa Kadiuéu, como uma máquina de costura. fuzís, lanternas. lampeões. 
copos, pratos, talheres. panelas. moringas. garrafas. guarda-chuvas. roupas 

e muitas outras miudezas, em que ninguém toca. A matança de cavalos 

ainda é praticada ein alguns casos raros. Vimos. em 1917. as ossadas de 
dois cavalos abatidos dois e cinco anos antes e os restos dos arreios que 

foram destruídos na mema ocasião. E dando vida à cerimô'1ia, persiste a 

crença de que os mortos podem usar os cavalos sacrificados por ocusião 
do seu enterramento. 

Algumas vêzcs quei111et111 n 111oradia do falecido, n1<1s qunndo se trat(t 

de ttma boa casa, '=lntes da crcn1nção, as melhores tahuns .são distribuid<1s 

aos que deseJan1 arroveitá~la~. o 1nesmo nco•1tecendo c0n1 outros pertences 
do morto. O grupo ainda não conseguiu estabelecer normas unânin1emcntc 

aceitas para a distribuição dos cavalos e bois que pertcncia111 aos mortos, o 
que conc;titui um dos motivos freqüentes de desentendimento. pr1nc1paln1entc 
entre pais, irmâO'> C Í1 )h<)S, ele UITI ),tdo C cl vi\1v,1 COlll SCllS pnre11tcs, llt) 

outro ( 1611 ) • 

Co11ta LABRAl>OR que os mortos nas guerras e dttrante as epidcinias. 

bem como todos os que morriam em lugares muito distantes da aldeia eram 

enterrados em sepulturas provisórias. muito rasas, cobertas com uma es

teira e cercadas com troncos para evitar que onças retirassem o corpo. 

(159) 
(160) 

Sôbre esta questão ve1~ D. Ribeiro, 1949, pgs. 185-187. 
D. Ribeiro, 1949, pg. 191. 
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Posteriormente, quando julgavam que a carne já se havia decomposto, e 
só restavam os ossos, voltavam a recolhê-los em mantas de algodão para 
levar à sepultura familial. Só então, realizavam as cerimônias de luto que 
se tornavam anda mais martirizantes, se acaso uma onça houvesse retirado o 
corpo ou o fogo do can1po queimado os ossos. Neste caso, redobrava.-se 
o sentimento e as velhas levavam a extremos seu pesar, chorando e can
tando ao redor do toldo, vestindo apenas um trRpo, de modo que as ná.
degas ficassem desnudas, o que, mesmo então, devia ser suprema vergo
nha ( 1u1 ) segundo se depreende das freqüente.i; ref erênc1as de LABRADOR 

ao recato das mulheres Mbayá ( lt.i:.!) • 

O sepultamento provisório é ainda prat1cac!o pelos Kadiuéu, quando. 
num acidente de caçada ou em fatalidade semelhante, morre algum dêles, 
muito longe dos cemitérios. Segundo nos informaram, costumam, nestes 
casos. fazer o enterramento num fôsso, cobrindo-o com troncos, ou envol
vendo o defunto em esteiras. pendurá-lo numa árvore, de modo que não 
possa ser atingido por onças nem urubus. Voltam depois para recolher os 
ossos e levá-los em esteiras ( iua) ou sacos de pano .. que nunca foi usado· , 
para o cemitério comum. Ouvimos falar também de sepultamentos provisó
rios realizados em conexão com o xamanismo, qua~do acreditam que a morte 
foi causada por Ieitíçaria, a [im de descobrir qual o padre culpado e puni-lo 
màgicamente ( 161 ) • 

LUTO 

Ao tempo en1 que foram observados por LABRADOR. as forn1alidades 
do luto iniciavam assim que os parentes se estabeleciam no novo tôldo. 
O membro mais velho do grupo escolhia novos nomes para todos os outros 
aparentados com o morto por consangüinidade, casamento ou por servi
dão. Os enlutados cortavam os cabelos para deixa-los crescer até que o 
luto fôsse levantado, meses depois. Passavam a alimentar-se sõmente de 
palmitos, frutas e verduras ( sic) quando as conseguiam dos servos Guanâ: 

<161) s. Labrador, 1910, vol. Il, pgs. 47-49; ver também F. Mendez, 1772, pg. 29. 
1 

(162 ) S. Labrador, 1910, vol. 1, pgs. 147, 280. 
( 163) G. Boggiani, 1929, pg. 532. 
( 164) E. Palavecino, 1935, pg. 180 - estuda o sepultamento provisório entre 

algl.1mas tribos chaqtienhas antigas e contemporàne~. 

' 
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abstinham-se de pescado, cervo e outras carnes e deixavam de usar pintt1ras 
de corpo e adornos, bem como de freqüentar festas. Deviam ficar em casa, 
guardando silêncio só quebrado pelas lamentações ao amanhecer de cada 
dia. até que o cacique os mandasse suspender o luto e alegrar-se ( ta5) . 

Os Kadiuéu conservam hoje o mesmo cerimonial. depois de reuni
rem-se numa casa todos os parentes do falecido que lhe devem consagrar 
luto, ficam sujeitos às abstenções referidas, durante dois ou três n1e!:es. 
já não cortam o cabelo após o falecimento, o deixam crescer. porque hoje 
usam cebeleira à européia e cabelos longos é que passaram a servir como 
símbolo de pesar. O mesmo acontece com as depilações. antigamente tôdas 
as pessoas cuidavam sempre de extirpar os pêlos do corpo, exceto a ca
beleira, hoje, porém, a depilação só é praticada pelos velhos e velhas que 
a iniciam quanào estão de luto e conservam daí por diante. 

E' ainda observada a mudança de nome por parte ,de tôdas as 
pessoas aparentadas com o morto. Os nomes são patrimônios de família 
e quando alguém morre, seu nome não pode mais ser pronunciado, até que 
um neto ou bisneto o retome. Os nomes portuguêses adotados pelos Kadiuéu 
e aos quais nos referimos sempre, são usados sómente nas relações con1 
estranhos e não mudam com a morte de parentes, boje êles têm uma ;iova 
utilidade que é permitir falar dos parentes mortos, o que era muito di
fícil, em virtude de não se poderem referir aos seus nomes tribais. 

As modificações resultantes da morte de um parente vão além da troca 
de non1e; verificamos que ocorrem mudanças nos próprios têrmos de pa
rentes com que os membros mais intimamente aparentados com o morto 
se designam reciprocamente ( 11111

). A mudança de nomes, todavia, não está 
associada a qualquer crença na transmigração das almas. 

Encontramos de luto, em 1948. uma família que conhecemos no ano 
anterior, cujo chefe havia falecido. Todos haviam mudado os nomes tribais. os 
homens vestiam sómente calças e explicaram que assim faziam para sofrer 
frio e chuva pelo parente morto. Tinham os cabelos crescidos e não toma
vam banho desde há um mês. Uma mocinha de 12 anos. filha do falecido, 

( 165) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 48-49, 146. 
( 166) Estas designações foram estudadas em D. Ribeiro, 1949, pg. 184-185. 
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não pusera luto porque .. ainda não sabe nada", mas uma velha a substi
tuiu, submetendo-se a tôdas as privações. 

O levantamento do luto se fêz em alguns casos que nos foram relata
dos, por ocasião de festas: o festeiro manda tirar o luto, dando calças e saias 
novas a todos, uma garrafa de pinga a cada um, sentando-os num couro de boi 
para cortarem o cabelo e recebem pinturas no rosto e adornus. Depois da 
bebedeira divertem-se na festa, confundidos com os demais e daí por diante 
retomam o comportamento ordinário. 

Segundo inlormações que obtivemos em Lalima, de um Kadiuéu que 
nos acompanhou até aquela aldeia, e, que, infelizmente, não pudemos apro
tundar, existe ainda um ritual muito complexo pelo qual se "consagra" uma 
criança a uma família que perdeu um membro importante. Consiste numa 
cerimônia pela qual a criança muda de nome e passa a ser designada por 
aquela família com certos têrmos reverenciais. No caso que nos foi rela
tado, o "Cap." Lauriano pretendia .. devotar" sua filha à família do "Capi
tão" Matixúa, que acabara de perdê-lo e estava de luto; segundo nosso 
informante, a criança seria "como o capitão" e quando qualquer de seus 
parentes estivesse fazendo alguma coisa errada, bastava sua presença para 
acalmá-los; além disto a criança teria autoridade para lhes dar ordens que 
seriam imediatamente cumpridas. Como se vê, parece tratar-se da substi
tuição simbólica de um parente morto por uma criança que passa a re
presentá-lo, sendo investida de tôda a autoridade e prestígio que o falecido 
gozava em sua família. 

Queremos nos referir. ainda, a duas cerimônias ligadas aoi ritos 
funerários, das quais obtivemos informações muito precárias, através de 
índios Kadiuéu, que as assistiram hã anos. São os preceitos rituais a qt1e 
devem submeter--se os homens que querem casar com viúvas e os rito5 de 

purificação pelos quais o matador expia seu ato. 

O primeiro, denominado Dã-txigeté, consiste, ao que soubemos, de 
uma festa realizada pelo noivo, durante a qual êle canta e rufa um tam
bor feito de uma vaso de barro; esta cerimônia se prolonga por uma noite 
e um dia, em que todos dansam e bebem. Só depois desta longa cantoria, 
sôbre a qual não conseguimos mais pormenores, o noivo pode casar.-se sem 
o perigo de morrer. · 

• 
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A outra cerimônia chamada Diwá-tiká. consiste também de cantos 
e toques do mesmo tambor, antigamente usado em tôdas as festas Mbayá 
e que parece ter sido conservado em associação com os ritos descritos. 
Segundo nossos informantes, todo aquêle q·.:e rr.ata alguém, seja um inimigo 
em combate ou um membro do grupo. tem de submeter-se a esta cerimônia. 
Deve tamborilar e cantar durante tôda uma noite, contando como matou, 
em Qlte lugar, que armas usou e se teve de lutar muito. 

Sómente a equiparação do assassinato de um estranho com o de um 
membro do grupo é que caracteriza esta prátíca como ritual de purificação, 
através do qual o matador procura livrar-se de alguma influência maléfica. 
Senão, a julgar pela descrição, seria apenas um canto de vanglória do guer
reiro vitorioso em meio às homenagens com que era recebido na aldeia. 

A utilização ritual de um tambor não é uma particularidade cultural 
dos Mbayá, o tambor acima referido tinha ampla distribuição no Chaco 
e segundo KARSTEN, era usado pelos Mataco Noctenes para conjurar es
píritos malignos durante a preparação da aloja nas cer1mônias especiais de 
nascimento, iniciação e, ainda, para espantar fantasmas de enfermidades ( 167 ). 

ALBM-TúMULO 

Os ritos funerários acima descritos tinham objetivos claramente ex
pressos: excluir do seio do grupo um membro que se tornara perigoso e 
ameaçador, e integrá-lo, nas melhores condições possíveis, na nova sociedade 
de que passaria a participar. 

Depois dos esforços 1nauditos para recuperar a alma fugida, quando 
as fôrças sobrenaturais que a dispulavarn conseguiam mesmo arrebatá-la, a 
atitude do grupo mudava completamente: urgia afastar, excluir aquêle 
membro perdido. Para isto, queimavam a moradia e todos os seus pertences. 
mudavam-se para outro sítio, adotavam novos nomes e até novos têrmos de 
parentesco, destruiam tudo que pudesse recordá-lo e mesmo o seu nome não 
mais podia ser pronunciado. 

Os ritos, asseguravam, também, a integração do morto numa outra 
comunidade essencialmente idêntica à dos vivos, o que se manifestava na pró ... 

( 167) R. Karslen, 1913, pg. 207-208. 
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pria forma do cemitério que era uma cópia da aldeia; lá "vivia" a outra 
comunidade, cujas necessidades e prazeres eram os mesmos. Por esta razão 
o paramentavam como êle costumava estar nos melhores dias, pois devia apre
sentar-se em tôda a grandeza que atingira em vida. Levava suas arlD.as, 
adornos, montarias e até cativos para servi--lo, se antes os tivesse possuído. 
E' manifesto o esfôrço, não só de integrá-lo na nova sociedade, mas, tam
bém, de assegurar-lhe o mesmo status anterior. , 

Como se vê, a estratificação da sociedade Mbayá em camadas de se
nhores e servos, se estendia também à comunidade dos mortos; os nobres 
conservavam lá suas riquezas e prerrogativas. 

Nos estorços para levar os restos mortais ao cemitério, onde quer que 
ocorresse a morte, se revela a concepção de que o componente imortal não 
era completamente desvinculado do mortal ~ era necessário co11duzir o corpo. 
ou ao menos os ossos à outra aldeia, para que lá, junto dos ancestrais, en
trasse a ''viver" o novo estado. 

O morto, porém, mesmo depois de integrado na comunidade dos an
cestrais não lica completamente 1solado dos vivos; através dos nidjicnigi 
as duas comunidades se comunicam e, ocasionalmente, êle pode intervir, pre
vendo uma desgraça imi11ente e acautelando os vivos contra ela. Mas vol
taremos a êste assunto ao tratarmos do xamanismo. 

E' na mitologia que se encontra a expressão mais completa da con
cepção Mbayá sôbre a vida de além-túmulo. Já comentamos neste trabalho 
a lenda que relata as experiências sobrenaturais de um Kadiuéu que visi tou 
os mortos, conviveu longamente com êles e voltou para contar qual a .. vida" 
que se deve esperar depois da morte (doe. XXII). Vimos, então, que os 
111ortos "vivem" no mesmo campo que os Kadiuéu, cavalgando, caçando, pes
cando e até casando-se como os vivos, porém em condições ideais, setn os 
precalços e a malicia do mundo real. J;:.ste mito confirma inteiramente a ex
planação que inferimos dos ritos funerários. Duas das lendas dos heróis
xamãs {does. XXIV e XXV) relatam suas visitas a um .. céu" diferente 
dêste mundo de além-túmulo ao qual nos referimos. Embora seja descrito 
como a morada de Gô-noêno-hôdi, habitada por gente da mesma fala e cos
tumes dos Kadiuéu , nossos informantes acreditam que não se trata do lugar 
de destino dos mortos. nem de um ··céu" especial dos nidjienigi. Todavia, uma 
informação de CASTEI NAU indica que os Mbayã acreditavam que a "alma 
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dos chefes como a dos feiticeiros. uma vez desprendida do corpo. passa a 
voltear em tôrno da lua, ao passo que a das outras pessoas fica vagando 
pelas planícies e campos" ( 1';"). Não conhecemos referências explícitas de 
outros autores a êste .. céu" especial, contudo, nos parece muito provável que 
a projeção da estrutura de senhores e servos sôbre a concepção do além ... 
túmulo, tenha sido mais profunda que nossos dados indicam. E bem pode 
ser que, no passado, êste "céu" descrito na mitologia fôsse o paraísc, da 
aristocracia e dos xamãs. 

Os Kadiuéu mantêm • viva sua crença nesta morada de Gô-noêno-l1õdi, 

os cantos e os relatos de seus nidjieni9i atuais fazem referências freqüentes 
a êle. João Gordo conta que o visitou numa de suas viagens xamanísticas 
e o descreve do seguinte modo: 

º'Lá em cima tem campo grande, tem macega , pirizal e 
tem rio colorado. rio ve1melho. Lá em cima tem tudo. Mas 
lá é ruim, padre vai lá, bicho pega. mata padre lá· coitado p..adre 
Já tá morto aqui, mas foi lá. Padre forte pode ir lá. E' ruim 
lá no campo do rio vermelho. 

Tem baía grande naquele campo lá de cima. A lua 
entra dentro da baía. fica até dois dias lá dentro, vem o sol 
e tira a lua fora outra vez. O sol é bicho forte f!lesmo, êle não 
cai na baía. Lá tem luta grande do sol com a água, por isto 
chove aqui. E tem peneira lá no campo. peneira grande mesn10. 
O sol queima o campo. queima tudo, vem a águ2. mas é chuva 
grossa como rio, luta com o fogo. O sol queima mais, vem tnais 
água. Aquela chuva de Já passa na peneira e vem cair aqui 
e1n baixo fininha, fininha . é da peneira. Quem sabe qtianto 
padre já morreu lá. mais de trinta. Cha111a Ni[Já-digôdi aquêlc 
campo lá em cima. 

A descrição reúne elementos das mitologias Kadiuéu '! Xamaco~o. o 
que não é de estranhar porque João é Xamacoco de nascimentc e nas aldeia~ .. 

( 168) F. Caslelnat1, 1949, vol. II, pg. 216. Labrador diz, ao contrário, que os 
mortos "vivem" melhorados de estado, em festas e 011tros exercícios q11e não lhes 
cat1sam fadiga, mas sen1pre jtmto ao cemitério ( 11n.pinq l l 910, vol. II, pgs. 53-!54. 
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Kadiuéu conviveu com muitos outros cativos de sua tribo. Os temas da luta 
do sol ou fogo contra a água e da peneira que or1g1na a cht1va. foram 
registrados por BALDUS ( 1•

1n) entre aquêles índios . 

Um outro nidjieni9i Kadiuéu deu notícias dês te "céu"; não o visitou. 
porém, ape11as entrott em contato com um "morador" de lá, durante uma 
se.ssão xamanística. Eis o caso tal como nos foi relatado por João Príncipe : 

"Rodrigues era padre bem curador. cantava bonito. era 
melhor que êsse Morcego, mas matava muita gente, como 
Morcego mesmo. Mas meus patrícios o mataram numa caçada. 
nos campos do Barranco Branco. Uma noite êle estava can
tando e muita gente juntou para escutar; aí êle chamou o bicho. 
mas não era bicho, era gente mesmo e veio um fulano. Contou 
que lá em cima era um campo também, tinl1a aldeia de n1inha 
gente, aguada. gado, animais. plantas e que êles fazem roças. 
Eu acredito porque êle falava nossa língua mesmo". 

Os relatos citados. demonstram que persiste a crença nesta morada 
de Gô-noêno-/1ôdi, embora não se ja concebida como o mundo de além
lúmulo qt1e espera todos os vivos. 

t 169 J A. Métra\1x, 194.6 - Ellt11or1rapl1y, pg. 351. H. Baldus, 1931, pgs. 538 e 548 . 

• 

• 
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As duas faces da sociedade Mbayá, a comunidade dos vivos e a 

dos mortos. se comunicam através dos nidjienigi que, de certa forma, par
ticipam de ambas. :E;:stes contatos. da maior importância na vida da tribo. 
têm por objetivos: aplacar os espíritos que se arremetem contra os vivos. 
aliar-se a êles pitra obter poderes benéficos ou maléficos, disputar as almas 
que êles roubam e servir de intermediário e porta-voz dos ancestrais. 

O bem e o mal, os impulsos de ajuda e de perdição, estão associa
dos tanto nos sêres sobrenaturais como nos xamãs; os primeiros aparecem 
alg11mas vêzes como fôrças malignas responsáveis pelas desgraças, outras 
vêzes como espíritos tutelares que protegem a sociedade dos vivos, adver
tindo-a de perigos e ensinando como evitá-los. Correspondendo a esta am
bigüidade dos espíritos a atuação dos xamãs tanto pode ser benéfica c0mo 
maléfica, e o grupo toma certos cuidados para se defender de uns e outros. 
Está sempre observando o comportamento dos nidjienigi, pronto para 

obrigá-los a explicar qualquer ato que lhe pareça suspeito. 

Quando estivemos no Pôsto Indígena Presidente Alves de Barros. 
ouvimos o velho João Gordo ser advertido por um grupo de homens que es
tavam preocupados por vê-lo cantar tôdas as noites até muito tarde. Um 
dos desconfia.dos nos disse então: 

"~stes padres são mesmo safados. João Gordo está can
tando aí tôda noite. não tem ninguém doente e êle está can
tando. Já fo:::am falar com êle para não cantar mais, o velho 
ficou com mêdo e disse que tinha muita doença chegando, por 
isto cantava; mas largou de fazer isto. só cantou ontem por 
causa da criançada. Isto é história dos antigos, mas eu acre ... 
dito: padre é contra doença, se êles ficam cantando muito, 
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cl1amam doença prá gente. Tem padre bem ruim. se não fôssc 
padre tinl1a muita gente. Olha esta gente velha tôda que morreu~ 
Foi padre que matou (citou uma dezena) mas a gente não 
cria padre ruim aqui, acaba com êles logo". 

Os heróis-xamãs são os personagens mitológicos mais vivos para os 
Kadiuéu , suas histórias são narradas com grande riqueza de pormenores 
e elevada emoção. Êles atuam não sómente como expressões alegóricas do 
xamanismo real. que comprovam sua validade, mas também, como modelos 
pelos quais os xamãs atuais pautam sua conduta e a comt1nidade ajusta 
suas expectativas. 

Para os Kadiuéu . seus xamãs atuais são do mesmo tiFO dos míticos. 
menos poderosos. naturalmente; crêem, contudo, que poderia surgir ainda 
hoje um nidiieni9i capaz das mesmas proezas. Aquelas lendas nos foram 
contadas juntamente com histórias de xan1ãs que conhecemos, de outros. 
mortos recentemente. e. ainda, de alguns 1nais antigos; e, para nossos in
formantes elas são notícias tão verdadeiras qtranto os relatos sôbre xamãs 
que conheceram e façanhas que assistiram. 

' 

A história seguinte dá uma idéia desta transição entre lenda e tra-
dição histórica; 11os foi contada por João Príncipe que a situou em Coi1n
bra, ao tempo de seu pai. quando os Kadiuéu costumavam passar longas 
temporadas caçando nas imediações daquele forte: 

: "Uma vez no FortE>: de Coimbra mandaram pedir re-
médio para uma mulher que estava doente, quase à morte. 
Aquêle padre escutc>u e prometeu curá-la. De tardinha vestiu 
um xiripá e uma faixa de caraguatá e foi saindo de e.asa. 
À mulher estava olhando e perguntou: aonde vai vestido dêste 
jeito, você não vê que dêste lado está o rio e do outro o 
povoado? Êle respondeu: 

- Não, minha velha, o cafesinho (um pequeno pássaro 
aquático) ine deu passagem na água. Eu volto de madrugada, 
não precisa dizer nada a ninguém. A meia noite aquela mulher 
já vai saber que está curada. 
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Todos ficaram acordados esperando o padre. Depoi~ de 
meia noite a doente mandou dizer que já estava salva, o padre 
apareceu prá ela e disse que ia voltar de madrugada e que ela 
estava curada. Sarou aquela mulher e de 1nadrugada o padre 
voltou, caminhando em cima da água do rio". 

Tanto quanto os xamãs míticos, os atuais oscilam entre dois polos: o 
nidjieni9i ou padre que serve fielmente à comunidade e usa seus poderes para 
protegê-la e o otxikonrigi ou feiticeiro ao qual se atribuem as mortes, as 
doenças e quase tôdas as infelicidades. A atitude do grupo para com êles. 
e, por isto. impregnada de suspeição e temor; a expectativa é de que todos 
se transformem . ou ao menos atuem algumas vêzes como otxikonrigi. 

Em virtude dêste jôgo de expectativa, os Kadiuéu estão sempre pron
tos a acreditar que os sucessos e os insucessos de um xamã, na cura das 
doenças e no esfôrço para controlar os elementos naturais. se devem à sua 
vontade. E o seu prestígio, uma vez estabelecido, firma-se cada vez mais, 
porque os fracassos do nidjieni9i são apregoados como vitórias do otxi .. 
konrigi. 

SANCHEZ LABRADOR e ALMEIDA SERRA referem-se a xamâs Mbayá 
que se vangloriavam tanto das mortes quanto das curas de seus pacien
tes { 1 ;u). Encontramos a mesma situação entre os Kadiuéu, agravada pela 
competição existente entre os xamãs. Em seus esforços para se fazeren1 re
conhecer como o melhor e o mais poderoso, cada qual acusa aos demais de 
charlatanice e imputa a sortilégios alheios, as doenças de seus clientes, além 
de se atribuir tôda a sorte de experiências sobrenaturais. 

Assim, João Gordo nos contou sua visita ao "céu" já mencionada; 
Morcego não se cansava de falar do prestígio que alcançara nas fazendas 
onde estivera trabalhando; João Apolinário, readaptot1 algumas lendas, fa.
zendo-se intervir como personagem e nos contou dois encontros que teve 
com Gô-noêno-!1ôdi; finalmente, a velha Vicença, embora mais modesta, nunca 
perdia oportunidade para vangloriar-se de suas curas em meio às lamenta
ções dos ossos de seu ofício: as visões que a assaltavam, se~ temor à mui ... 
tidão de espíritos dos antigos Guaikurú que viveram e mo,rreram em Lalima, 

(170) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 43; Almeida Serra, 1850, pg. 365 . 
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e à noite ainda perambu1a,1am pelas estradas em grandes grupos visíveis a 
seus olhos. 

Esta competição pelo prestígio tem tambén1 seu modêlo nos heróis
x~mãs, cujas histórias, como vimos, retratam a luta selvagem em que se 
empenhavam para se superarem uns aos outros. 

Atualmente até os neobrasileiros vizinhos são incluídos nc:-;tas 
disputas; os curandeiros das pequenas comunidades matogrossenses, próxi
mas à reserva, são. às vêzes, responsabilizados pelas doenças dos xan1ãs 
Kadiuéu. Uma enfermidade de Apolinário e o fato de ter sido surpreendido 
em viagem por uma tempestade, foram explicadas como perseguições de un1 
certo curandeiro que êle conhecera anos antes. 

O mais comum, porém, é se incriminarem uns aos outros; o caso nJais 
grave que conhecemos. atribuído a esta competição, é a doença da filha de 
João Gordo, que êle e todos acreditam ser efeito de un1 sortilégio. Vejamos 
como o relatam: 

.. Aquela filha do João Gordo, veja ela, tá assim doente, 
foi padre. Queria saber se João era padre mesmo e pôs car

ra1Jato no pescoço dela. João tirou o bic/10, mas a ferida foi 
crescendo até ficar daquele jeito. João não pode curar. é filha 
dêle. Onde tem muito padre. êles br1gam uns com os oucros. 
acabam fazendo mal-feito, pondo feitiço nos outros. Também 
aqui matam êstes padres, não duram 1nu1to tempo". 

Presentemente há um conflito aberto entre Morcego. João Gordo e 
Apolinário, principalmente entre o último que procura firmar seu prestígio 
de benzedor e os dois nidjienigi cuja posição é quase insustentável pelo nú
mero de vítimas que lhes atribuem. Entretanto, ambos são muito procura
dos para tratamentos, sobretudo Morcego, cujas sessões reunem grande as
sistência. As queixas contra êle são tão sérias que já não pode perma
necer na aldeia, vive quase sempre trabalhando nas fazendas vizinhas e, 
em suas rápidas visitas evita ir à caçadas e não se afasta do Pôsto. ~le 
atingiu aquêle grau de prestígio a que aspiram os nidjieni9i; sua gente está 
convencida de que tem nêle um grande xamã. mas por isso mesmo o teme. 
lhe atribui muitas mortes e já o hostiliza a ponto de mantê,..Jo desterr=ido. 
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As seguintes opiniõe~ colhidas nun1 grupo de conversa de que par~ 

tic1pamos exprimem bem a situação atual de Morcego e a atitude dos 
Kadiuéu para com seus xamãs bem sucedidos. Apolinário falando de si 
próprio e de Morcego. disse: 

- Quando morreu o filho do Bonifácio, um menino assim (3 anos). 
falaram que fui eu, 1nas não fui eu. Eu só curo ge11te. não inato. Eu não 
sou padre. Eu sei de tudo. mas não mato gente. Chamei o Morcego u1n 

dia e falei prá êle: "Por que o senhor mata gente, isto não é bom, cura 
gente doente e fica homem bom. O senhor por que mata gente? Isto é coisa 
ruim". Êle não falou nada, eu sei que já matou gente. Mariano intervindo 
na conversa, confirmou: 

- Pois é assim mesmo, meu senhor, oll1e êste Morcego , um dia êle 
estava bêbedo e rontou tudo. gritou bem alto: .. eu sou padre mesmo, sou 
padre. já matei muita gente, matei aquela minha irmã, matei a filha de 
Toá ·· . - falou muita gente que tinha matado. Matou mesmo. Mas êle não 
pára aqui. vem e volta no mesmo dia, tem mêdo porque há gente querendo 
matá-lo. Santiago um dia tava bebendo com êle, aí Morcego foi falando 
dos que já matou. Santiago pulou na guela dêle, agarrou para matar. mas 
os outros viram e separaram. O "Capitão" Matixúa que também partici .. 
pava da conversa. concluiu: 

--- Padre é assim mesmo, antigamente tinha muita gente, por que 
nossa gente acabou? Foram os padres! Êles mataram nossa gente tôda, 
hon1en1 , mulher. criançada. Tambéln muito padre morreu, êles matam, mas 
a gente não erra um. 

Vários nidjienigi foram assassinados nos últimos dez anos por pes,.. 
soas revoltadas contra seus "feitiços"; um dê1es foi morto durante uma 
caçada para a qual o atraíram com êste propósito. A morte de outro nos 
foi descrita do seguinte modo: 

"'finha um padre Venâncio aqui, irmão dês te Júlio, 
matava muita gente e quando bebia contava os que tinha ma-
tado; matou muitas mulheres e homens, velhos e meninada. 
Aí êle matou um irmão dêste Joaquim Mariano; outro padre 
descobriu e falou prá nós. Foram então uns cinco homens 
pegá-lo. Quando chegaram na casa, o pai de Mariano di~se: 
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.. ei, amigo velho, estamos aqui, vamos divertir"; era de madru
gada, mas êle já estava esperando com uma winchester. viu 
o vulto do velho e soltou logo um tiro em cima.. O pai do 
Mariano morreu ali mesmo; aí êle saiu com um machete, sua 
arma era de um tiro só. Saiu perseguindo os outros, deu uma 
facada no Honório e foi atropelando um por um, os homens 
corriam, paravam e atiravam, foi ttm tiroteio doido. A mãe 
do padre, lá da casa . uma velha, ficou gritando: "Briga, meu 
filho, briga que êles querem é matar você!" Quando uma bala 
pegou nêle e os homens chegaram perto para acabar de matar 
a porrete e facada, a velha saiu com um machado e avançou 
por cima dêles. Só neste dia morreram três por causa do 
padre; morreu êle, morreu o pai do Mariano e a mãe dêle". 

Ainda um terceiro mais recentemente, foi assassinado durante uma , 
festa oferecida por êle próprio. Vejamos como Matixua relata o caso: 

"Tinha um padre aqui bem ruim. E.le matou minha irmã 
que podia estar aí cuidando daqueles dois filhos; matou uma 
filha do velho Pinto e a filhinha dela, no mesmo dia. Uma 
noite estavam aqui todos os moradores do Nalique, para uma 
festa. Aí aquêle padre começou a falar que tinha marado 
muita gente e ninguém podia com êle, porque era padre mesmo, 
tinha muita fôrça. Uma hora o padre começou a provocar. 
Disse que Barbosa tinha fa lado em matá-lo mas não podia por
que quem fala em matar padre, já está acabado, o padre não 
morre mesmo. E perguntou se tinha ali algum parente do 
Barbosa com coragem para brigar. Tinha o Gttasca. mas êle 
ficou quieto. O velho continuou provocando e, perguntou ao 
Guasca se êle não tomava a defesa do parente. Guasca disse 
que tinha ido lá tomar pinga e não para brigar, ficou quieto. 
Aí o Rufino puxou o Guasca e foram saindo abraçados. O 
padre viu os dois, tirou o revólver e tocou fogo no meio, o 
tiro pegou no pé do Rufino que já ficou brabo. Aí Guasca 
disse: bem. êste homem hoje quer brigar mesmo . .Sles foram 
apanhar armas em casa, voltaram e atiraram no padre. O tiro 
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do Guasca pegou nas cadeiras dêle e quebrou, saiu do outro 
lado, o padre ficou no chão. sentado. Rufino chegou e disse: 
"não feche os olhos, não foi você mesmo que começou esta 
briga?" ...- encostou o fuzil na testa dêle e abriu fogo. 

Os irmãos dêste padre ficaram brabos e queriam brigar, 
diziam que era para inatar Guasca e Rufino, mas depois não 
fizeram nada, o pessoal do Nalique era muito e êles não ti .. 
veram coragem, tôda gente tinha algum parente matado pelo 
padre e andava com raiva dêle" . 

LABRADOR, referindo-se a alguns nidjienigi expatriados ( 171 ) que co
nheceu, pondera que eram os mais jatanciosos, pois os recatados viviam sem 
ameaças. Mas tudo indica que o destino dos nidjienigi bem sucedidos em 
seu papel é mesmo êste, de se transformarem em otxikonrigi e serem mortos 
ou banidos. 

O grupo os estimula através de tôda a ordem de reverências e prêmios, 
a adquirir um poder cada vez maior e lhes oferece como padrões ideais, os 
heróis-xamãs da mitologia, mas os bane quando, à semelhança daqueles 
modelos, êles se tornam otxikoncigi. 

Ouvimos dos Kadiuéu algumas referências a otttro modo de punir os 
nidjienigi que se tornam otxi!Gonrigi. O primeiro a nos falar disto foi o 
"capitão" Lauriano. Contou que: "um ho1nem morreu , a gente sabia que 
aquilo era serviço de padre. mas não sabia qual era. Quando nós queremos 
saber qual foi, não enterramos o finado. Deixamos num buraco com pau 
debaixo, dos lados e em cima para bicho não mexer e vamos olhar todo 
o dia. Fizeram assim com aquêle homem. aí viram sair do corpo dêle três 
formigas grandes; êles pegaram as formigas e cortaram a cabeça. Não levou 
um mês, o padre quebrou o pescoço e morreu. Tinha sido êle, tinha ma.
ta do o homem" . 

Um outro caso. nos foi contado por João Apolinário, quando procurá.
vamos verificar a informação anterior: .. um homem morreu e do buraco 
saiu uma lagartixa, nós pegamos o bicho, abrimos a bôca e enchemos de 
fumo. depois quebramos pelas cadeiras; não levou um mês e já um padre 

(171 ) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 43; F. Mendez, 1772, pg. 21; Almeida 
Serra, 1850, pg. 365. 
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ficou doente, pegava tôda porcaria do chão e punha na bôca, depois que
brou as cadeiras e morreu" . 

Práticas semelhantes ocorriam entre outros grupos chaquenhos estu
dados por PALAVECINO. Segundo suas observações. os Mataco e outras tribos 
daquela área costumavam quebrar, antes do enterramento, os 1ossos das 
pessoas que julgavam terem sido mortas por sortilégios de intrusão. a fim 
de evitar que os bicl-zos ( Kiakaik) fizessem mal a outras pessoas e para 
causar a morte do feiticeiro. Observou, ainda, entre os mesmos índios a 
cremação do cadáver de pessoas más, de cujos espíritos só pudessem es
perar malefícios ( 172 ) • 

LozANO fala de uma feiticeira F rentone. cativa dos Mbayá. batizada 
pelos primeiros missionários, não obstante o clamor do grupo que pedira 
para não fazê-lo, porque, sendo cristã, deveriam enterrá-la n.1 igreja e isto 
os poria em perigo. pois fatalmente se transforn1aria em tigre depois de 
morta ( 17!i) . Comentando esta informação, diz LABRADOR que os Mbayá 
não tinham tal idéia da transmigração da alma dos maus para o corpo das 
feras (174). 

Estas indicações nos levaram a investigar a forma de enterramento 
dos xamãs e constatamos que todos êles, mesm0 os assassinados são enter
rados no cemitério comum, pelos seus parent~ 'orno qualquer Kadiuéu. 

FORMAÇAO 

Obtivemos algumas histórias de vida de xamãs atuais e antigos que 
lançam luz sõbre a formação dos nidjieni9i. Segundo êstes dados, não há 
qualquer processo formal de instrução, nem uma pessoa pode tornar-se padre 
apenas por desejá-lo. O noviço, que tanto pode ser criança como adulto, 
ou mesmo um velho, homem ou mulher, nobre ou cativo (1i:i), sempre des
cobre suas vocações xamanísticas. 

Em tôdas as histórias de caso que colhemos, tal descoberta se dá 
por revelação através de sonhos, visões, experiências sobrenaturais, sem~ 

• 

(172 ) E. Palavecino, 1935, pgs. 374, 380. 
( 173) P. Lozano, 1941, pg. 156. 
t 174) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 72. 
< 175) S. Labrador, 1910. vol. II, pgs. 32-33, 54, 72, 151 . 

' 
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pre acompanhadas de doenças que não se curam enquanto o noviço não 
!:ie decide a cantar. Depois desta revelação o noviço começa a exercitar 
seus poderes que irão aumentando à medida que consiga controlar novos 
bichos. Devemos a Lauriano o seguinte caso. muito característico: 

·· Um padre estava em viagem quando foi chamado para 
atender uma moça doente, Já na miséria, para morrer. Êle vol
tou para vê-la ; quando chegou e viu a moça, disse logo à mãe 
dela: esta menina não está doente, Já chegou o dia dela cantar. 
ela não quis e agora não tem jeito, só cantando. A moça que 
estava muito magra e já com a bar1ga dura disse que não tinha 
falado por vergonha da mãe, não queria que a velha soubesse 
que ela era padre. O pai dela, então, mandou vender um bo1, 
comprou um garrafão de pinga e convidou os padres para 
a casa dêle. Sentaram-se todos no terreiro, a moça no meio 
dêles. Deram a cabaça a ela, mas a moça estava muito fraca 
para cantar. só podia balançar a cabaça e falar baixinho, foram 
assim até meia-noite. Na manhã seguinte a moça já tinha 
sarado e ficou muito boa padre, curando muita gente. Mett pai 
conhecet1 aquela mulher". 

A moça não só estava doente. mas sabia que era nidjena; o cerimo
nial da pr1n1eira noite repete-se em todos os outros relatos que obtivemos. 

• 

Mas vejamos como Lauriano descreve esta transformação: 

··Antigamente os padres começavam já de criança, hoje 
não, é homem maduro que fica padre. Êles já sabem que são 
padres, mas não querem falar prá ninguém. Mas um dia 
encontram um bicho e contam prá gente, depois tornam a en
contrar e contam outra coisa. A gente vai sabendo que êle 
é padre. Depois êste homem adoece e fica bem ruim, não pode 
sarar com remédio, fica que quase morre, a genle dá remédio. 
mas êie não levanta. aí vem um dá cabaça e penacho prá êle, 
aquêle homem canta e no outro dia já está bom. pode levantar. 
está be1n são. Vê Morcego e êste João Gordo? Não faz nem 
de: anos qt1e são padres. Morcego veio de Tomázia, chegot1 
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e adoeceu, não tinha remédio prá êle, não sarava mesmo. êle 
falava que via bicho, contava as coisas. Então eu falei: êste 
homem já é padre. Aí eu arrumei uma cabaça e um penacho 
para êle e fomos levar lá, foi bastante gente, fomos de tar
dezinha. Chegamos lá, sentan1os, eu pus a cabaça na mão 
dêle e ficamos conversando. i:;:1e não queria cantar, estnvn 
com vergonha. Ali pelas 1 O horas êle cantou, aí cantott a 
noite inteira e já estava curado, depois ficou bem são". 

Morcego e João Gordo contam que receberam seus poderes de an
tigos xamãs que lhes apareceram e ensinaram os cantos, dando-lhes a fa
culdade de invocar certos bicl1os. Ambos estão convencidos de que não 
podem utilizar impunemente os cantos de padres antigos. mesmo que se 
lembrem perfeitamente dêles, porque cada padre tem seus próprios cantos. 
Há. entretanto, uma grande semelhança na melodia de todos os cantos xa
manísticos que gravamos. particularmente entre os de Morcego e de Vicença 
que, aliás. nunca se viram e pertencem a diferentes subgrupos Mbayá. 

Conhecemos um an1igo de Morcego que domina perfeitamente os seus 
cantos e o auxilia nas sessões xamaníst1cas, às vêzes. até recordando "'º 
padre algum canto de que não se lembre no momento. Entretanto, êste 
rapaz não se considera xamã e o grupo acredita que não tem mais opor
tunidade de tornar-se padre que qualquer outra pessoa. 

Dos nidjieni9i que conhecemos. Morcego é o único que pode ser 
considerado como uma personalidade instável, todos os outros são pessoas 
comuns; o nervosismo que às vêzes denotam explica-se perfeitamente pela 
situação em que vivem: o mêdo de serem assassinados e a competição para 
conservar o prestígio já alcançado. Até mesmo a instabilidade de Mor
cego bem poderia ser uma decorrência dos exaustivos esforços físicos e psí
quicos a que se tem submetido desde que se tornou xamã. Contudo, de
vemos levar em conta que um ind1víduo de sistema nervoso alterado. su
jeito a alucinações tem mais probabilidade de tornar-se xamã, porque êstes 
sintomas coincidem aproximadamente com o estereótipo Kadiuéu de nidjie
ni9i, e, ocasionalmente, poderia encontrar neste papel um ajustamento sa
tisfatório que lhe daria oportunidade de exercer um comportamento atípico, 
sem ser repelido. 

• 
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As histórias de vida dos xamãs de Lalima, confirmam os dados que 
colhemos entre os Kadiuéu. Todos êles se tornaram padres depois de ex
periências semelhantes às descritas. Os seus testemunhos são muito ex
pressivos. porque evidenciam, com maior clareza a característica de conde
nação e autotratamento. da atividade xamanística. 

Uma menina de 1 O ou 11 anos, ajudante de Vicença, tornou-se padre 
do seguinte modo: .. era uma menina fraca, até os 4 anos sempre andou 
doente e ninguém conseguia curá-la; mas os guias de minha irmã Sinhana, 
falaram: ··ó! porque não dá logo uma cabaça prá ela? Dá!" Deram ... lhe então 
uma pequena cabaça e um penacho, reuniram os padres e fizeram a can
toria, a princípio a menina só chorava, mas acostumou-se, agora é padre. 
canta no meu dia e eu vou deixar meus preparas para ela". 

Vicença. a verdadeira xamã de Lalima, tem seis outros "ajudantes" 
além desta menina. todos se dizem padres, cada um tem seu dia anual de 
cantar n1as não são capazes de curar, cantam apenas para não adoe
cerem ( lil.i) . Curioso é que a maioria dêstes acólitos de Vicença só fala 
o português e como crêem que devem cantar na língua de seus antepas
sados, apenas chocalham o maracá. balançam o penacho e gemem, esfor
çando-se por imitá-la em litanias sem palavras. 

Os testemunhos indicam que. teõricamente, qualquer pessoa está su
jeita e tornar-se xamã e que isto acontece independentemente de sua von
tade. por iniciativa de fôrças sobrenatttrais qtte a põem en1 contato com 
as fonles do poder xamanístico. E esta escolha tem o caráler de conde
nação. o noviço fica doente. enquanto não se comunica, através da técnica 
xamanística. com os .. espíritos" que o distinguem e o perseguem. 

Entretanto. deve-se considerar que o xamanismo envolve técnica com
plexa, além de terem os nidjienigi um vocabulário especializado, uma boa 
sessão xamanística ao gôsto Kadiuéu, exige pantominas, imitação de pás
saros, animais e de outras línguas e escamoteies difíceis. óbviamente, só 

< 176) Vicença herdou de sua irmã lambém a data da festa, 20 de agosto ; só
mente um de set1s acólitos realiza fesla semelhante, não relacionada com "dias 
santos": todos os outros têm se11s dias de festa, mas ao lado dos cantos xamanísticos. 
1·ezam e fazem larlainhas. 

.. 

• 

• 
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aos poucos é que os padres vão dominando esta técnica e nem todos se tor-

nam v1rtuoses. 
SANCHEZ 

creve a 

coroado 

formação 

LABRADOR não 
dos nidjienigi 

atribui o poder mágico à revelação. des
camo resultado de um aprendizado formal . 

por uma cerimônia de iniciação que n1erece ser transcrita: 

·· Satisfecho el maestro de los talentos del candidato. se 

congregan en el toldo de éste cada uno con su plumero y ca
labazo que forman el distintivo. Ã vista del pretendiente cada 

uno levanta el Otigadi. y con el Lodan1 mete ruído; entonando 
la canción que s1rve de Prolusión. )' tienen para estas gradas 

cantar de costumbre. Mués trase á todo muy atento el discí
pulo, que en cada lección aprende el modo de vivir 11bre y de 

enganar autoritativo" { 11•) • 

Na noite seguinte reunem-se novamente os mestres e bebem per 

conta do iniciado, enquanto êle canta até o an1anhecer. 

Ao tempo em que foram observados por LABRADOR, os Mbayá con

servavam quase intacto o seu patrimônio cultural e ern cada uma de suas 

várias aldeias, cheias de gente, tinhan1 dois ou três nidjienigi que, para 
ocasiões especiais, ainda se reuniam em Juntas ( 17~) com os colegas de 

outros grupos locais. Os seus remanescentes estão hoje reduzidos a u111 
vigésimo e contam apenas com dois nidjienigi, 11m dos quais é Xamacoco 
e canta em sua língua. Estas mudanças explicam as diferenças no cerimo

nial de iniciação, então mais elaborado e a cargo dos xamãs. 

Acreditamos, porém, que o aprendizado formal a que se refere LA

BRADOR provàvelmente sucedia 'ª uma experiência sobrenatural que dis
tinguia o novo xamã. rl'eria a finalidade de comunicar a técnica xamanís

tica a un1 indivíduo que já tivera acesso às fontes do poder mágico e que 

seria. en1 breve, integrado na condição de xan1ã, através de um ceri1nonial. 

( 177) S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 32-33; A1n1eida Serra, 1850, pg. 364 faln 
de sucessão hereditária no xamanisn10, informação qt1e não encontra apoio e111 11e

nhuma ot1tra f onle. 
l 178 l S. Lab1 aclor, 1910, vol. II, pg. 4:~ . 

• 
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A1.RIBll/Ç'ôES E RéTRIBUIÇôES 

A carreira de nidjieni9i é hoje a principal fonte de prestígio co1n 
que contam os Kadiuéu, nenhuma outra atividade é tão altamente honrada 
ou igualmente remunerada, exceto, talvez, a de cacique, que é hereditária . 
Impedidos de fazer a guerra e, portanto, de viver os ideais do herói guer,.. 
reiro e rapinador, em parte ainda vivos, só lhes resta êste caminho de gló
rias. Todavia, parece ser demasiadamente pesado o preço que se paga 
por êste prestígio: a perspectiva do assassinato como fim mais provável. 
Talvez por isto, os Kadiuéu o tenham em conta de uma condenação por 
todos os títulos indesejável. Mas para o iniciado, ou seja, aquêle que in
dependentemente de sua vontade estabeleceu contato com as fontes do poder 
sobrenatural. a condenação pode parecer compensada, pelas promessas de 
prestígio e de riqueza. 

As atribuições dos nidjienigi são muito variadas, a principal delas, 
como fonte de prestígio e riqueza, é curnr e causar doenças. Como mé
dicos e como feiticeiros é que os nidjienigi firmam o seu prestígio alcan
çando retribuções às vêzes, muito altas. 

O pagamento de seus serviçõs é feito, geralmente, antes da cura, por
que o doente e seus parentes temem tanto a má vontade e até as intenções 
malignas dos nidjienigi que se apressam em satisfazê .. los. Em alguns casos 
que presenciamos, o padre sugeriu o que desejava em pagamento, noutros 
o doente se adiantava acumulando dádivas, como Lauriano, por exemplo, 
que deu a Morcego uma vaca, um cavalo e dinheiro para que curasse sua 
neta que acabou morrendo. Não é de estranhar, pois. que Lauriano se 
queixasse de Morcego. lembrando estas dádivas e tôda pinga que êle bebeu 
à sua custa para, afinal, "matar a menina". O pagamento varia con1 as 
posses do doente. o caso relatado é excepc1onal pelo apêgo de Lauriano à 

sua única neta e por sua riqueza. 

Os nidjienigi, contudo. não podem acumular êstes bens, a expecta
tiva do grupo é de que os consumam logo e com libe1·alidade. Durante 
nossa estada na aldeia. Morcego iniciou o tratamento de uma moça que Jhe 
pro111etera un1a vaca em pagamento e logo ot1vimos comentários de que, e111 
bre\•e. todo!-i terín111os carne. Apolinário. o benzedor. cobra ta1nbé1n suas 

' 
• 

• 
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curas, en1bora assevere que nunca o faz, e está granjeando certa fama de 
avarento porque guarda os bezerros e potros que ganha, ao invés de trans
f orn1á-los logo cm festanças. 

Segundo LABRADOR os nidjienigi sempre recebiam suas retribuições; 
nos casos fatais, quando percebiam que o enfêrmo ia morrer, tiravam seus 
melhores pertences e. nos felizes. podiam roubar o que desejassem. Acres
centa ainda, que os caciques-nidjienigi obtinham elevadas retribuições ( 1 í!l) . 

Já mostramos que a expectativa do grupo é de que todos os nidjienigi 
se transformem em otxikonrigi e que, nesta última feição, êles alcançam seu 
t11aior poder e prestígio. Os Kadiuéu acreditam que seja possível encomen
dar a uni xamã um n1a)eficio contra qualquer desafeto, mas a prática não ~ 
usual. Són1ente os xamãs foram recriminados nos numerosos casos que ')UVi-
1110~ sõbre pessoas que adoeceram ou morreram em virtude de sortilégios. 

As outras atribuições dos xamãs têm grande importância para o 
grupo e para êles próprios co1no fontes de prestígio, mas pouco ou r.ada 
lhes rendem em riquezas, exceto aquelas ligadas à guerra que. talvez no 
passado. lhes assegurassem parte do produto do saque. conforme obse1 volt 
ÜOBRIZIIOFFER entre os Abipón ( 1x11

) • 

Reproduzimos atrás uma referência de ALMEIDA SERRA sõbre o papel 
Jo xa1nã nas guerras de que êles participavam encabeçando as fileirac:; de 
con1batentes em marcha ( ixi). O mesmo autor fala do canto dos nidjie1zi9i. 
na véspera das expedições de guerra ou de caça para prever o seu sucesso 
e LABRADOR conta que êles se1npre acompanhavam tôdas as expedições. 
c~nt:1ndo cada noite para estimular os participantes com promessas de feliz 
~ucesso e de prosperidade ( 1 :! ) • 

Estas adivinhações e profecias não se restringian1 às expedições: 
quélndo o grupo estava preocupado. temendo ltm ataque. indagando o sign1-
ficaclo de fu1naças que indicavam acampamentos longínquos - se seriam 
amigos que vinham visitá-los ou inimigos que marchava1n sôbre ê]e::; -

( 119 ) 
(1801 
( l81) 
t 182J 

S. Labrador, 1910, vol. TI, pgs. 32, 41-4.2. 
Citaclo por G. Furlong Cardiff, 1938, pgs. 42-43. 
S. Labrador, 1910, vol. II, pg 290: Almeida Serra, 1850, flg·s. 367-369, 
S. I~abi·a<lor, 1910, vol. IJ, pg. 23; Aln1eida Sena, 1850, pg. 365. 
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todos esperavam qtte os nidjienigi usassem de seus poderes e profetizassem. 
Qualquer acontecimento infausto que ocorresse, como a morte inesperada 
de uma pessoa de destaque era motivo de revolta contra os xamãs que 
I1ão previram a desgraça ( 1 ª). O grupo espera, também, de seus xamãs 
que êles possam adivinhar onde se encontra um objeto perdido. 

Compete, ainda, aos nidjienigi proteger a comunidade em que viven1 
contra o ataque de fantasmas portadores de doenças. Para is to cantam, à~ 
vê:es, noites seguidas invocando a proteção de seus latenigi. Nestes serões 
as almas dos xamãs costumam sair dos corpos e, cavalgando os penachos 
de ema, sobrevoam os campos vendo e combatendo as doenças que an1ea
çam seu povo ( 181 ). Durante a temporada em que vivemo5 com os Ka
diuéu, tivemos oportunidade de ouvir, muitas vêzes, cantos dêste tipo en1 
sessões de João Gordo. Gravamos alguns que infelizmente não puderan1 
ser traduzidos, porque, como foi dito, João canta em xamacoco. Mas, por 
isto mesmo, êle sempre dá um resumo de cada canto, algumas vêzes en1 
kadiuéu. outras em português. Transcrevemos a seguir algumas notas de 
nosso diário de 1948, sôbre uma destas sessões: 

"Quando chegamos João Gordo nos deu assentos 
conversou um pouco neste seu português quase ininteligi
gível e se pôs logo a cantar. Segura na mão direita um cho
calho e na esquerda um penacho de ema. O chocalho feito 
de uma cabaça de uns 15 cms. de diâmetro. cheio da cacos 
de garrnfa é sustentado firmemente por um cabo de ma
deira; João o balança e rodando de vários modos os cacos 
na cabaça, tira diferentes sons em diferentes ritmos, umas vêzes 
é grave e longínquo, outras. violento e estridente. O penacho 
é segurado por um punho de pano que prende as pontas das 
penas e é virado para trás como se abanasse as costas à altura 
dos quadris. João acompanha o ritmo com a cabeça e balança 
o penacho, enquanto emite sons roucos, guinchos e gritos gra
ves. rodando vagarosamente no mesmo lt1gar . 

1 183 ) S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 192 e vol. II, pg. 105. 
t 184 l S. Labrador, 1910, \101. 11, pg. 35. 
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Meus companheiros ficaran1 junto ao braseiro; num dado 
momento um dêles soprou o fogo, levantando umas labaredas 
que me deram ensejo de ver as pinturas grosseiras em cõr 
branca, feita no chocalho e no rosto do João . mas êle fêz 
npagar o fogo prontamente. Assim rodando sôbre si mesmo. 
vergando um pouco os joelhos, chocalhando e abanando, can
tava durante uns quinze ou vinte minutos, parava depois e nos 
dizia algumas palavras. geralmente contava um caso a pro
pósito do que cantara e continuava. Sua grande preocupação 
era justificar-se, dizia a cada momento que curava gente e con
tava casos para confirmar. O ritmo de batidas do chocalho di
feria em cada novo canto. Contou. nos intervalos dos cantos, os 
seg uintes casos, em sua linguagen1 trôpega que não sou capa: 
de reproduzir perfeitamente: 

1) Eu curo inuita gente, brasileiro, paraguaio, índio, 
êste mundo todo. Já trabalhei em Pôrto Esperança . em Aqui
dauana. Eu já trabalhei em Miranda. trabalhei em Coru111b3 . 
Curei gente doente . Não pasto carne de gente, não como carne 
de gente; eu padre bom; eu não, só cura gente doente

1 
menino 

doente, mulher doente, homem doente, tudo. 

2) Estava em Miranda. Aí veio mulher louca. Coitadi
nha ... louca! Louca ... Falei: coitadinha da mulher, tão bo
nita, está louca ... Veio o pai da mulher, falou: tá louca. louca : 
sai de noite corre11do. canta. . . ~anta, tá louca. Eu falei: 
Jeva ela, eu vou curar. Tava louca ... puxava a roupa . rasgavn 
tudo. rasgava. . . panhJva bosta de bci e passava na cara. 
ras~av.1 bosta de boi na cara. no corpo todo, tava louca . .. 
roi . eu fiz uma garrafada com mato. Panho mato, cosinho êle. 
Dei garrafa. toma uma ch1cára, bem pouquinho, cedo, ton1a 
n1eio dia , toma de noite. Quando acaba a garrafa. moça tá 
boa. Bonita. E' terena. tá com o pai dela lá. Tá boa. 

3) Gente fica lot1co porque bicho entra. Doido é pas
sorinho bem pequenininho. passnrinho entra na cabeça e gente 
fica louco. Bicho ben1 br.,1clo. Mns et1 sei tudo. Ett tira lo11co 
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Jo corpo. Doutor brasileiro dá rcn1éd10. Não presta, é ruim . 
rt11n1. Eu chupo doença fora, ~üi do corpo. Bicho cura , eu 
cha1no bichürada tôda, êlc ven1 , ai sara. 

4} Andei longe, fui lá no córrcgo. Tinha uma onça. 
Onça caça anta grande, bem bonito. . . Tava comendo anta. 
Eu fui passando, onça falou: Como vai, João? Eu falei que 
tava bom, onça falou : vem comer carne . Eu não queria, ela 
falou : carne boa , João, boa João, vem co1ner. Eu falava : não , 
eu não quero comer carne. Onça falou : carne de anta, João. 
bcn1 boa , vem comer carne. Eu não podia comer, carne tava 
crt1a , não tinha fogo para cosinhar carne de anta . 

5} Eu sai , vou longe. Vejo todo bicho. Vou ao Rio, 
tem um rio, rio grande. é só sal. Vejo cidade grande, mas 
casa é tudo pequenininha . Bicho tudo pequeno. Vou andélndo. 
vejo mato, todo bicho tá lá, caçando, comendo. Lá no Para
guai tem cobra grande. a bôca é grande mesmo. Vai o 'ento 
leva bicho, gente, mato, tudo cai dentro da bôca da cobra 
grande. no Paraguai. A cobra grande com bôca grande vai 
con1endo. Cobra tá cantando. Onça caça bicho e come. Agora 
onça, com a barriga cheia, canta. 

6) Andei tudo. Cuiabá? Já fui. Lá tem tesoura grande. 
E ' tesoura mesmo, tesoura bem grande; vai cortando, cortando, 
corta mato. corta rio, corta bicho. corta gente. corta caminho. 
Tesoura grande. Tenho mêdo de 1r lá. Bicho bem brabo lá. 
Não gosto, tenho mêdo de ir lá. Tem cobra cantando. 

7) Andei muito. Vi cobra velha. Cobra já tá sem dente 
na bõca, canta assim, sem dente já, cobra velh:l tá cantando. 
Vento tá cantando aí (o vento uivava na coberta de fõlhas de 
palmeira da casa do Nagapi). 

8) Saí longe. Prá ]á tem bexiga, muita doença br~ba. 
Vai dando, larga o couro da gente, encosta a cara, já 1.:irga 
o couro da carp ; deita, larga o cotiro do corpo. Bexiga, do
ença ruim , ruim. Tem muita bexiga lá. Andei muito. Eu sei 

' 

• 

• 
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tudo, já andei muito. Trabalhei bastante . Curo gente. curo i11c

n1no, curo mulher. Sei tudo. Eu padre bom, cura gente. Canta 
muito, chupa gente doente. gente sara. 

9) Gente tá doente, mulher louca, menino doente do
ença ruim. Vem mulher com filho, mas já tá morto o filho 
da mulher. Menino pequeno doente, chega. Menino bem 
bonito. Eu fala: coitado menino. já tá morto. Já morreu me
nino. Coitadinho. menino morto. Quando tá doente vem, iuim. 
Mim cura doente. Já tá morto. não cura mais. Doente muito. 
já tá morto. tá doente. mas já tá morto. Coitadinho me;lino 
pequeno morto. Mulher chorando muito, pede para curar. Já 
tá morto seu filho. mulher, tá morto, já veio, tava morto! 

1 O) Eu saí. voei longe. Vejo campo. vejo mato, vejo 
bicho . Tem cobra. Canto, chan10 todo bicho. Vem cobra, eu 
tiro dente de cobra prá furar cabeça do homem doente. Sai 

sangue da cabeça. Dente de cobra cura. Vai homem sara. fica 
bom. Dente de cobra. Cobra tá cantando. .. 

11 ) Eu anda aqt1i (mostra o penacho da ema e co
loca a mão fechada no meio das penas). Vai longe. Eu sot1 
como passarinho! Vejo tudo (gira o penacho fazendo um 
círculo) . 

Outra atribuição dos nidjieni9i é o contrõle dos elementos naturai:;. 
Empunham seu maracá e penacho para dissipar as nuvens que se acumulam 
ameaçadoramente sõbre a aldeia, para dominar as tempestades, conter os 
raios e trovões, fazer parar as chuvas. ou atrai-las, quando necessário ( 1

";;). 

Cabe-lhes, ainda, prognosticar o destino dos recém-nascidos. Se
gundo LABRADOR, a criança logo depois de nascida era levada ao nidjienigi 

que se recolhia com ela em seu cercado de esteiras cantav:i e prognosti
cava longa vida de felicidades e glórias ( 1 11 ). Porém. quando se tratava 
de gémeos, o seu nascimento era interpretado como infausto e ambos con-

• • 
( 185 J S. Labrador, 1910, vol. I, pg. 152 e vol. II, pg. 35. 
C lP6) S. Labrador, 1910, ''Ol II, pg. 34. 

• 
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t.~e11<ldos a scre111 enterrados vivos ou abandonados no n1ato, par~1 ali111ento 
das onças ( 18;) . 

Morcego nos falou de mais urna atribuição: a de ajudar aos upai
xonados que desejam ser correspondidos ou esquecer um consorte infiel. 

O s JOVens, moços e moças, são fregueses usuais para êstes feitiços de an1or. 

A técnica aqui é a mesma das sessões de cura, proteção ao grttpo ou adi 

\'inhação. 

Reproduzi1nos, a seguir. t1m dêstes .. cantos de saudade" gravado por 

Morcego, transcrito e traduzido com ajuda de Lauriano. 

Oh! Meu amigo, meu amigo 

Oh! Meu amigo. meu amigo 

Coitado. . . n1eu amigo 
Está triste. . . 1neu an1igo. 

Oh! Meu amigo 
Está pensando no lugar 

Onde o sol esconde. 

Oh! meti amigo. coitado, 111eu 

Que foi , meu amigo? 

Está pensando no lugar 

Onde o sol esconde. 

fv1eu au1i90, meu amigo 

Já sei. . . meu amigo 
Já sei. . . meu amigo 
Acha falta da mulher 

Acha falta da mulher. 

r amigo j 

1 187) S Labrad<>r, 1910, voJ II, pg. 30 . 

• 

Está triste n1cu an1igo 

Coitado, meu a1nigo 
Está pensando no Jugar 

Onde o sol esconde 
Está triste aí , olhanco ... 

Meu a111igo, 111eu an1190 

Você está com ''re111édio" 

Meu amigo, 1neu amigo 
Sua mulher me pediu .. remédio" 

Sua mulher me pediu "remédio" 
Dei "remédio", dei "remédio". 

Meu an11go ... 1neu a111igo 

Oh! meu amigo, coitado 

Já não pode deixar dela 
Já não pode deixar dela · 
Dei "remédio", dei "ren1édio" 

Sua mulher veio pedir 
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Meu an1igo. . . 111cl1 nn1igo 
Agora n1eu an11go 

Agora vou curar o senhor 
Vou salvar o senhor. 

Meu amigo, meu amigo 
Vai esquecer Sl1a mulher 

Vai esquecer sua mulher 
Não pense mais sua n1ulhcr. 

Meu amigo, meu aniigo 
Está curado, está curado 

Não pense mais sua mulher 
Não pense mais onde o 

sol esconde. . . ineu a1nigo. 

DAR< y RlDlilRO 

O senl1or não 111e co11l1ccc? 

Meu a1nigo. . . ineu <1n1igo 

Sou o bicho. . . sou o bich<.) 

Posso Cllrar. . . posso curcll' 

Meu a1nigo. . . ineu a1nigo. 

O sc11hor não 111e coi1hecc? 

Sou o "bicho" do poente 

Sou o ·· bicho" do poente 

Meu amigo. meu amigo. 

Et1 acabo com a saudade 

Meu amigo. meu amigo. 

Consiste, como se vê. de um refrão que é repetido inúmeras vê=cs. 
intercalando algumas frases referentes ao tratamento. Segundo explicação 

de Lauriano. o "bicho do poente" de que fala Morcego é apenas un1 /atenrgi. 
nada tem a ver com o sol e é geralmente invocado nestes "cantos de sau
dade". 

CONCEPÇÃO DA DOENÇA E DA CURA 

Os Mbayá atribuiam suas doenças a diversas causas que "ão d\!sde 
explicações naturais até concepções muito elaboradas como a fuga da n!ma 
e a intrusão. A gravidade da moléstia é que realmente define sel1 caráter 

sagrado ou profano; ninguém pensa atribuir uma dor de cabeça, um res

friado ou um ferimento acidental a causas sobrenaturais. M as se a dor de 
cabeça aumenta muito, a gripe se alastra ou as machucações se repetem 

amiúde, surgem logo estas explicações. Geralmente, partem dos nidjienigi 
encarregados de tratá-las e todos estão dispostos a aceitar suas explicações, 

embora haja diferentes graus de credulidade. 

Algumas doenças epidêrnicas são personificadas, é o caso da varíola. 

que desde os primeiros contatos com os europeus vem dizimando a tribo. 

Segundo SANCHEZ LABRADOR, que assistiu um surto propositadamente pro-

• 
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vacada pelos espa11hóis ( lHI'). a varíola é concebida con10 "un ente vivo. 
nunque invis1ble, amigo del sol y dei calor. no menos oposto ai frio y a la 
sombra". que corre as estradas vitimando os incautos que se mostram à Juz. 
Esta concepção explica o abandono das aldeias atacadas pela epidemia, a fuga 
para o mato e o desan1paro dos variolosos pelos seus parentes. 

Quando estávamos em suas aldeias em 1947. quase todos os índios 
foram atacados de terçol, principalmente as crianças, que f.ofriam muito; 
então, João Gordo cantava tôdas as noites até muito tarde .. para espantar 
o bic/10 qt1e arrodeava a aldeia querendo entrar": ___. o terçol. 

U1na outra explicação corrente para as doenças é a fuga da alma 
e alguns tratamentos dêstes casos são descritos nas fontes espanholas e po1·
cuguêsas. LABRADOR fala dos esforços de um nidjienigi para trazer do ce-
111itério ou de um bosque. a alma de um doent~ qt1e lhe havia escapado ( 18u). 
ALl\tEIDA SERRA dá um precioso relato de uma destas curas: 

.. No anno de 1800 houve em Coimbra umas febres 
agudas e nervosas. que: puzeram em perigo a vida de alguns 
portuguezes da sua guarnição: A mesma molestia atacou vi
gorosamente a preta l\.1artha , filha da interprete Victoria; pelo 
que o nosso cirurgião lhe pôs causticas; os quais principiando 
i1a madrugada seguinte a fazerem seu effeito, mais dolorosa
mente. estas dores escandalizaram os U aicurús, que mandando 
chan1ar a Victoria lhe estranharam a fé que dava aos portu
guezes, que queriam matar sua filha com aquelle violento re-
111edio, e lhe arra!lcaram os causticas, e foi logo convidado 
um unigene para a cura; no espaço d'esta bulha, rnorre~t no 
\risinho rancho uma velha que logo lamentaram, e amortalhada 
a conduziram segundo o seu costume para o seu cemiti>rio, 
n'este intervallo. olhando para a Martha a viram en1 lethargo; 
pelo que houve grande algazarra. e assentaram todos que a 
inorta velha lhe tinha roubado e levava a alma: oara embarêtçar 

• 

este roubo e fuga montaram a cavallo immediatamente bastan-

11~8) S. Lab1·ador, 1910, vol. II, pgs. 45, 144-146. 
( 189) S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 3ó-36 . 

• 
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tes llr1aicurús. com lanças e porretes, e foram faz.t>r, con1 gr ... ndc 
gritaria, uma violenta e encarniçada escaramuça na estrada, e 
à vista d'este presidio; apezar d'esta cavalhada, a alma sempre 
passou; pelo que um padre que já estava nú, mascarado de 
preto, vermelho e branco, e ornado de pennas, tudo em horrida 
figura, se lançou a correr n ·uma violenta carreira para recon
du::ir a roubada alma da Martha, que foi achar d'aqui a quatro 
leguas embaraçada na passagem de uma bah1a, gastando n'esta 
diligencia desde as nove horas da manhã até às cinco da tarde. 
em que voltou co1n a mesma apressadissima carreira, trazendo 
no seu penacho a obsecada alma; elle fixo sobre os 1nembros 
quando êste unigene vinha chegando ao rancho da enferma. 
lhe atiravam as velhas com quantos tições de fogo acharam, 
para afugentar o Nianigug1go: chegado em fim o afadigado 
padre ao pé do doente se lançolt por terra com o ventre para 
cima com mil medonhos gestos, urrando suffocadamente em 
quanto algumas velhas. umas succedendo ás outras sobre n 
barriga lhe iam calcando. e êlle bebeu duas grandes porções 
de agu.:i. o que tudo junto produziu um copioso suor. até que 
de repente como un1 furioso possesso, muda o penacho das 
suas partes. para as da enferma: que immediatamente bafeja 
e vai repetido entre urros os mesmos balidos, sobre a boca. 
ventas. ouvidos e olhos, e assim fêz reentrar no corpo da en~ 
ferrna a fugitiva alma" ( 1110) • 

Posteriormente, FRIC assistiu tratamentos do mesmo mal e. segundo 
co11ta. chegou a realizar êle próprio a façanha, passando por nidjienigi ( 191 ) . 

A maior parte das doenças é explicada pela teoria da intrusão e tra
tada segundo esta concepção: os médicos-feiticeiros chupam a parte afetada 
procurando tirar corpos estranhos que foram introduzidos por bichos de 
outros padres e geralmente .. conseguem" extrair algu1na coisa que prova sua 

-asserçao. 

- -
1190) Almeida Serra, 1850, pg3. 365-366. 
1191) V. A. Fric, 1913, pgs. 402-403. 

... 
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SANCHEZ LABRADOR 1nostra. poré1n. que a restituição da al111a fugida 
ot1 arrebatada por algum espírito, não exclui o tratamento posterior para 
extrair os corpos estranhos. Segundo sua descrição, o nidjienigi depois de 
capturar a alma. encerra-se com o doente em un1 cercado de esteiras 0nde 
ninguém pode entrar e o próprio paciente deve manter os olhos fechildos 
sob pena de 1icar cego ( 111:.!); em seguida: . 

·· Échanle sobre una piel de ciervo. de t1g re ó de otro 
anin1al. Puesto así. se es varón, le descubre el Nigienigi desde 
la cara hasta los pies. quitándole la manta en que va envut:·lto. 
Si es mujer. la destapa hasta !a cintura, ó poco más, como 
medio cuerpo. En esta diligencia no se dispensa, ni por frio, 
ni por viento. Toma ya el médico en la mano derecha un fJa lo 
de media \'ara de largo y casi u11a pulgada de grueso. aguzéldo 
en una punta. Chupa en varias partes al enfermo, y levanta la 
piei y carne con su brutal boca como lo hiciera una ventosa. 
Cada vez que chupa hace mil ascos y como que quiere vo
mitar con aquellns ansías que en realidad en otros causaran 
bascas verdaderas. Arroja la saliva en un hoyito que ya tiene 
hecho; descansa un rato y con el mismo 'instrumento está dando 
siempre en el hoyo como para enterrar la materia morbífica. 
Repite las chupaduras y el escupir en el hoyo hasta que le 
parece tiempo de sacar á luz su perícia médica. Chupél la 
última vez: tiene de propósito y con estudio cn la boca un 
poco de paja. una espina y casco de ella, y aun un pescado, 
gusano ú otra cosa. E scupe en su mano, y muestra á ]os cir
cunstantes lo que envuelto en saliva echó de su boca como ex
traído dei cuerpo ( 193 ) • 

Neste. caso parecem ter sido combinadas as duas explicações, a fuga 
da alma e a intrusão; o papel do xamã, então, seria provàvelmente, o de 
retirar o quid. reconstituindo as c<Jndições para que a alma volte a fixar

se no corpo do paciente. 

<192> 
1193) 

S. Labrador, 1910, vol. II, pgs. 37-38. 
S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 36-37 . 

• 

• 
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• Os 11idjicnifJi que co11hece1nos proceden1 do 111cs1110 111odo, mas já não 
se c11cerra111 em ccrcê.dos especiais. cantam no terreiro ou dentro de Lasn, 
rodeados de grande assistência, tendo somente o cuidado de qttc não se acen
dam lt1zes, nem se deixe subir labaredas do fogo. 

Assistimos a diversas sessões de cura realizadas por João Gordo, Mor
cego e Vicença. Cada um dê1es tem seu estilo pessoal, no canto. no modo 
de perctttir o maracá e agitar o penacho de en1n e nas próprias técnicas. 
Reproduzimos, a seguir, algumas anotações de nossos diários sôbre as • cs

sões mais completas. 

Vejamos, primeiramente, con10 trabalha João Gordo: 

"Ontem à noite tivemos outra cantoria de João Gordo. 
Quando chegamos lá estavam sentados em um couro de boi. 
o Miguel e sua mulher que troL1xera uma filhinha con1 terçol, 
todos enrolados em cobertores. João cantava dentro da casa 
e. como sempre, un1 foguinho ~em chamas lambia brasas do 
lado de fora. João cantou forte como nunca tinha ouvido antes 
e também com variações muito maiores; imitava guinchos. as
sobios. gen1idos. tosse. falava em tôdas as "línguas" que êlc 
pôde i1naginar e batia a cabaça com grande estrépito. 

A certa altura. depois de espirrar no penacho ~orno 

quem cospe areia. aproximou-se da criança doente e varieu-n 
com o penacho durante alguns mi11utos, conversou um pouco 
conosco, fumou um cigarro e relon1ou os cantos durante uma 
hora aproximadamente, para repetir, ao fin1, a 1nesma penei
ração de penacho na criança" . 

Pouco tempo depois assistirnos a outra sessão de João Gordo. realizada 
durante o dia. Éle foi chamado para atender o "capitão" Matixúa, que sofria 
uu1a violenta cólica e teve de agir com rapidez. 

- Quando chegamos para visitar o capitão. lá e-:;tava 
João Gordo sentado na ponta de um banco, muito sem j~ito: 

o coitado anda com mêdo daquele pessoal depois das a1nea .. 
ças qt1e lhe fizeram por cantar tôdas as noites. Um irmão de 
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Matixúa pediu a êle que fizesse alguma coisa para aliviar o 
velho. João saiu p.:ira apanhar o chocalho e o penacho e 
voltou pouco depois. Já da porta pôs-se a chocalhar o ma
racá e a agitar o penacho de ema na direção do Matixúa. 
Aproximou-se assim e começou a soprar e cuspir em sêco e 
abanar a barriga do Matixúa. Repetiu e5ta operação 
algumas vêzes, a seguir iniciou uma massagem nas imedia
ções da hernia que deve ter sido dolorosíssima, porque o vr.lho 
se retorcia todo, embora não gemesse nem uma vez. Então, 
João repetiu o abanamento e passou a apalpar mais levemente 
a barriga do doente, abanando sempre, com o penacho como 
se fôsse un1a ventarola. Finalmente inclinou-se e começou a 
cht1par a barriga do Mat1xúa. enquanto balançava o penacho 
nas coslas, com a mão direita e apalpava con1 a esquerda. 
Chupou em dois lugares próximos da inchação. Depois de. cada 
sucção, levantava-se e fazia enormes esforços como se fôsse 
vomitar, por fim, cansadíssimo, resfolegante e vermelho com o 
sangue que lhe subia à cabeça. cuspiu alguma coisa na mão. 
Mostrou-nos, então, o que extraira da barriga do capitão: 
a lgumas espinhas de peixe muito pequenas e uma larva de 
pau podre que, ao sairmos, enterrou no quintal. Junto da c.'.lsa. 

Depois da sessão encontrei-me com João em sua casa; 
C'\plicou-me, então. que não cantara porque .. padre só canta 
à noite"; queixou-se dos Mat1xúa dizendo que não gostavam 
de padres e haviam espalhado que foi Apolinário quem ct1rou 
a velha mãe dêles e não lhe deram nada pelas noites que 
cantou para ela. Mas, ücrescentou que. no dia seguinte. ao n1eic 

dia, iria curar a cólica do Matixúa : "1neio dia eu vou curar 
Matixúa com o espêlho. Tem que ser n1cio din, depois não 
pode 1na1s. Meio dia tá cheio de gente lá em cima. no campo 
do rio vermelho (mostra o céu). Tôda a gente fica lá olh:indo 
para baixo. Meio dia ninguém vai trabalhar. ninguém vai pas
sea r. f 1cam olhando prá baixo. Eu vou co111 o espêlho, olho 
para c1n1a. no espêlho vejo gente , n1uita gente ]á dentro. Quando 
gente tá com menino novo. be1n pequeno no braço. é bom, et1 

• 



126 

posso curar. 
prá fora, osso 

. .. 
mais sarar . 

• 
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Quando eu olho e veJO só 
, . ~ . 

mesmo, ai Jª vai morrer, tá 
braço saindo 

morto já, não 

' 

osso 
pode 

Infelizmente, João não reãlizou o seu tratamento com o espêlho, JJOr
que Apolinário, chamado pelos Matixúa, chegou naquela mesma noite e 
ínciou o tratamento com suas ben.:eções. rezas. banhos e beberagens. 

Vejamos. agora, o estilo de Morcego, o nidjienigi Kadiuéu que go::a. 
atualmente, de maior prestígio. Esta foi uma das primeiras sessões dêle 
que assistimos, logo depois de sua volta das fazendas vizinhas onde estava 
Iugido desde há dois anos. Por isto nem tinha os petrechos de padre e pre
cisou improvisá-los para atender a uma cliente. 

"Ontem assisti outra sessãC" de Morcego· era noite de 
lua clara, estavam todos ao redor do fogo em frente à paliçada: 
os homens sentados em banco~. as mulheres e crianças deita
das em couros, ou sentadas ('.Om criancinhas no colo. Morcego 
estava bem destacado, num banco mais alto. separado dos 
outros. 

Ao contrário de João Gordo, canta sentado e corr. o 
fogo aceso ao lado, tomando mate e fumando nos interv.:ilos. 
Seu canto é também diferente, canta na língua dos Kadiuéu, 
porém, com variações mais pobres que João Gordo. Começa 
en1 geral com um grito agudo e termina abruptamente como se 
parasse no meio da melodia. Alguns rapazes que o estavam 
ouvindo, comentavam. rindo-se sem qualquer cerimónia das 
coisas que dizia. E debaixo de um mosquiteiro. vi de::>ois. 
estava lracema e a mãe; soube . então. que Morcego estava 
tratando dela. Há muito tempo que esta moça anda doente. 

A certa altura Morcego levantou-se e foi sentar num 
banco mais baixo, o seu lugar foi ocupado pelo garoto mai~ 
velho do Miguel Fernandes, que se colocou entre o padre e 
o fogo para fazer sombra nêle. Morcego pegou seu chocalho 
improvisndo e recomeçou a cantar. Depois de alguns cantos. 
dissernrn-rne que êle 1a chan1ar o "set1 bicho". Até então. todo-; 
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tagarelavam livremente. tomavam mate, fumavam e riam, mi'~mo 
quando êle estava ca11tando. Nesta hora ficara111 quieto~ e 

atentos. O canto foi se tornando mais alto e varindo, enquanto 
o chocalho era batido em r1tn10 mais forte. E1n dado momento 
Morcego passou a falar em tom cada vez mais alto e con1 
vozes diferentes, intercalando assovios, gemidos e vociferações. 
como se mantivesse um diálogo desesperado com outras pes
soas. Depois parou de cantar, levantou-se e, de costas para 
nós. começou a contorcer-se como quem vai vomitar, repetiu isto 

algumas vêzes, comprimindo a barriga, até que se voltou e 
aparentando grande esfôrço, como para desengasgar-se, cuspiu 
na mão um ôvo de passarinho com alguma saliva. 

Todos se levantaram para ver o feito. Então êle n1e 
disse: alumia. Tomei a lâmpada e vimos que era um õvo; o 
Miguel Fernandes comentou: o senhor viu? e o Isidoro: Padre 

é assim mcsn10. Voltamos a sentar e Morcego ficou parado 
um instante para depois, inesperadamente, num gesto largo 
com os braços fazer um escamoteio com o ôvo, juntando as 
mãos para mostrar que estavam vazias. Depois disso êle in
terrompeu o trabalho, conversou. tomou mate e fumou. só reini

ciando dai a uma meia hora ; e assim foi noite a dentro. De 
ve= em quando seu canto tornava-se mais forte, interca!ado 
por silvos, assobios e rugidos, então dava notícias de um 
grupo de caçadores que estava no Pantanal e respondia às per
guntas que lhe fazian1 .. 

As curas da velha Vicença, de Lalima, segue111 o mes1110 padrão. 
apc11as são inais ortodo:xas. ela não permite qualquer luz , nenhun1 ba1 t1ll10 
e canta horas a [10. fazendo raros intervalos para tossir e fumar; qt1nndo 
o c.Jnto atinge o n1áxi1no de intensidade. ela começa a fazer as massagens 
e extrações que, no fim da sessão exibe aos circunstantes. 

As práticas descritas indicam que o 11idjienigi f tinciona con10 inter
n1ediário; os bic/10..... invocados por êle - depois de horas de canto repe
t1t•''º e 111onótono. quando entra em êxtase - é que fazem ~ ct1ra. Tr.\tcl-

• 
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se do mesmo tipo de invocação que ocorre no xamélnis1no ártico ( 1111 ), a 
possessão mediúnica do xamã pelo espírito. i\f esta comunhão direta com o 
sobrenatural reside o poder do xamã. 

Por isto inesmo não há .. diagnóstico", nem o xamã se interessa por 
conhecer pormenores da doença, aos latenigi é que cabe esclarecer a na
tureza da enfermidade. Quando contratado para um tratamento o nidjienigi 

apenas marca o dia em que fará as invocações, e na mesma sessão pode 
atender a vários doentes. Não existe tratamento específico para qualquer 
doença, tôdas são enfrentadas com as mesmas práticas, exceto quando se 
trata de dores,, feridas ou qualquer lesão localizada que sugere, natural
mente, a sucção. Os instrumentos utilizados pelo xamã são apenas o ma
racá e o penacho de en1a já descritos, e umas pequenas hastes de ma
deira enroladas com um cordão e enfeitadas com penas que enfiam na 
própria cabeleira enquanto cantam e na dos doentes para exorcitar espí
ritos malignos ( IO:i). Merecem referência, como pnrte do instrumental xa

manís tico, os quid que retiram dos doentes por StLcção, otL expelem nas 
exibições. 

Não conseguimos informações sôbre crenças ligadas ao maracá e ao 
penacho. Apenas a oferta de um penacho que nos foi feita por um xamã. 
com a recomendação de que o mantivéssemos bem guardado para nos aba
narmos com êle quando adoecêssemos ,........., pode indicar certa conexão 

• • magica. 
A s sessões de cura que assistin1os incluíam sen1pre algum escamoteio, 

imitações de animais. jogos vocálicos para dar a impressão d e diálogos, en1 
que os xamãs mostravam inaior ou inenor virtuosismo. Mas é preciso as
sinalar que êles próprios acreditam em suas práticas, ou. ao menos. nun1n 
parte delas. Prova disto se encontra no fato de que êles cantam, invocam 
os bicho c; ~ abanam-se para curar a si próprios. quando adoecem. Vimos 
João Gordo realizar uma sessão seme lhante às ordinárias e sob grande 
tensão nervosa, quando foi mordido por uma cobra. 

Os nidjienigi não usam remédios vegetais ou quaisquer outros, nen1 
praticam cirurgia ( 1111 i); seus tratamentos consistem nas invoL<tçõe~. acon1pa-

( 194) R. Pardal, 1937, pgs. 58-62. 
11~5) G. Bogg·iani, 1929, pg. 543. 
t 196 l S. Labrador, 1910, vol. l , pg. 187; vol. II. pgs. 32. 43; F. J\1.endez, 1772. 

11g. 20; Rodrigues Cio Praclo. 1839, }Jg. 36: Al111êi<.la Serra, 1850, 1>g. 364. 
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nhadas quase sempre de massagens, extrações de corpos estranhos por 
sucção na parte afetada. sangrias e em soprar os ouvidos e o ápice do 
crânio dos enfermos ( 11'i). Existe até manifesta oposição dos nidjieni9i 

Kadiuéu contra o uso de remédios. Num canto de João Gordo, já citado. 
êle diz: "Doutor brasileiro dá remédio. Não presta, é ruim, ruim. Eu 
chupo doença fora, sai do corpo". Morcego denota a mesma oposição ainda 
mais claramente num diálogo com o Latenigi. que veremos adiante, no qua] 
é severamente repreendido e ameaçado por haver tomado .. remédio de bra
sileiro". Entretanto. soubemos que João Gordo curou um de nossos infor- . 
mantes, há alguns anos, usando beberagens. Verificamos que êle reinter
pretou o uso de receitar infusões. seg undo seus conceitos de cura; quando 
lhe falamos disto. explicou que às vêzes ensina " remédios". mas não é "êle" 
quem conhece as plantas boas para curar. é o bicho que invoca; êste - que 
pode ser um médico ou um curandeiro - lhe ensina como preparar a me
sinha adequada. A oposição dos xamãs aos "remédios de brasileiro" a que 
nos referimos. não os in1pede, todav1<l. de tomá-los sempre que adoecem 
e conseguem arranjar algum. 

Os Kadiuéu procuram freqüentemente o Posto Jocal do S.P.I. para 
adquirirem remédios. principalmente analgésicos. Em geral só apelam para 
os xamãs depois de esgotados êstes recursos, sem conseguir melhc1ras. 
Alguns "remédios" usados pelos peões matogrossenses e paraguaios alcan
çaram grande prestígio entre êles, o principal é uma solução concenuada 
de querosene ou creolina com água, que bebem quando são mordidos por 
cobra venenosa. Observamos também o uso do suco de jenipapo verde ('.Omo 
cicatrizante, o que result<t, às vêzes, en1 marcas negro-azuladas, semelhétntes 
às antigas tatuagens. 

Os nidjienigi não utilizam tabaco ( ioR) ou qualquer outro estimulante 
ou ilusionígero em suas cerimônias, às vêzes fumam e quase sempre b~bem 
aguardente. porém. sem utilizar ritualmente a fumaça ou as bebidas, como 
ocorre com tantos outros grupos indígenas ( 100 ) • 

( 197) S. Labrador, 1910, vol. II, pg. 152; F . Mendez, 1772, pgs. 20-21; R. do 
Prado, 1839, pg. 36; Almeida. Serra, 185Q, pgs. 365-367. 

(198) Sôbre o t1so do tabaco por xamãs, ver C. Wagle~·. 1943, pgs. 30-33; 1942, 
pg. 286. . . 

1 199) A importância dos ilusionigeros no xamanismo chaquenho foi estudada 
por A . Métraux, 195, pgs. 161, 167; Palavecino, 1933, pg. 580; R. Pardal, 1937, pgs. 
273-333. 

• 
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As vestimentas especiais dos nidjieni9i descritas por LABRADOR, 

cairam em desuso. Consistiam em baetas sem mangas, muito estreitas, fe.itas 
de mantas de lã com listas pardas e vermelhas ( 200 ). Dos nidjieni9i que co
nhecemos apenas Vicença tem paramentos especiais. Consistem numa manta 
de tipo muito comum entre as mulheres Kadiuéu, mas usada por ela exclusi
vamente nas cerimônias, e numa larga faixa recamada de contas de louça 
azuis e brancas e enfeitada de penduricalhos também de contas; e, ainda, de 
um adôrno de penas de papagaio para a cabeça. Os dois últimos objetos têm 
aparência de muito antigos e, segundo Vicença. foram herdados de sua irmã 
que, por sua sua vez, os recebeu de um xamã mais antigo. Ela só veste 
êstes paramentos uma vez ao ano, por ocasião de uma festa em que reúne 
todos os seus acólitos e passam a noite bebendo e cantando. Nesta ocasião, 
faz-se pintar o torso, o rosto e os pés com tabatinga e uma mistura de car
vão, mel e urucu. em desenhos muito simples. 

(200) S. Labrador, 1910, vol. I. pg. 283. 
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As manifestações religiosas dos Kadiuéu podem ser conceituadas 
como um conjunto de crenças em fôrças sobrenaturais e de práticas que 
procuram controlar estas fôrças. Neste conjunto pode-se distinguir, num 
esfôrço de abstração, três diferentes co1nplexos: as explanações etiológicas 
da mitologia, a concepção do além-túmulo e a noção de entes sobrenaturais 

multiformes. -

As explanações etiológicas embora sejam, por definição, os elementos 
mais especificamente religiosos, têm antes o caráter de especulações filo
sóficas que de dogmas. São as respostas Kadiuéu (próprias ou adotadas. não 
importa) às pergunta5 que todos os homens se fazem como filósofos; aten
dem a esta inquietação do espírito humano que levou todos os povos a se 
proporem a questão da própria origem. Explicam como e porque os Kadiuéu 
apareceram e a criação e transformação de tôdas as coisas, em têrmos de 
racionalização das suas condições de vida e da posição que ocupam frente 
aos outros povos. 

A figura central da mitologia, Gô-noêno-hôdil sómente tem as quali .. 
dades de um alto poder, enquanto necessárias para estabelecer, através de sua 
ação dramática, a ordem social em que se assenta a sociedade Kadiuéu, como 
uma ordem moral e cósmica. gste d~miurgo só encontra expressão religiosa 
como morador de um .. céu" onde pode ser procurado pelos xamãs que buscam 
poderes especiais; não acena com qualquer promessa de salvação, nem as .. 
sume feições de divindade justiceira, guardiã de normas sociais. 

A concepção do além-túmulo e a crença em fôrças sobrenaturais mul
tiformes, constitui o que se poderia chamar de atitude religiosa dos Ka
diuéu, em oposição à atitude filosófica expressa nos mitos de origem . 

• 

A crença em uma existência id~ntica , após a morte, junto ao mesmo grupo 
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local, na mesma residência familial e onde se gozará do prestígio que se 
alcançar em vida. preenche, na sociedade Kadiuéu, às mesmas funções da 
idéia de salvação ou de compensação vicária na nossa sociedade; torna 
duplamente desejáveis os ideais culturalmente definidos e estimula o indi
víduo na luta para alcançar prestígio entre seus contemporâneos, prome
tendo perpetuar para além da morte. tôdas as suas conquistas. 

A diferença entre o conceito de fôrças sobrenaturais multiformes e 
as explanações etiológicas lembra a célebre dicotomia do sobrenatural : - o 
mágico e o religioso. Muitos dos fatos exposto~ no presente estudo poderiam 
ser classificüdos como mágicos. e até. um pouco forçadamente, como sim
pático.ç uns e contagiosos outros. mas a maioria dêles não cabe na singeleza 
do escaninho, e não se enquadra também na definição de religioso. como 
opôsto ao mágico. Por êste motivo. a distinção dos fenõmenos examinados 
em imanentes e tran5cendentes, ou em quaisquer outros. em têrmos da ci--tada dicotomia, além de representar uma simplificação injustificada de fenô-
menos na realidade mais complexos, não contribuiria de nenhum modo para 

-sua compreensao. 

A noção de entes sobrenaturais multiformes, permite aos Kadiuéu ex
plicar os fenômenos que escapam à lógica e às motivações comuns, consti
tuindo, por assim dizer, uma dimensão especial da cultura, sujeita a uma 
casuística própria. Só assim se pode conciliar a admirável acuidade que 
observamos nos Kadiuéu, s ua objetividade sadia, com a crença nesta multi
dão de entes sobrenaturais prontos a intervir em qualquer terreno. 

A verdade é que também os Kadiuéu têm duas atitudes disttntas 
diante do mundo, uma objetiva, diríamos mesmo científica, responsável pelo 
seu profundo conhecimento do ambiente em que vivem; outra mística, im
pregnada de emoção que completa a primeira, explicando os fenômenos que 
lhe escapam. Um exemplo mostrará claramente as circunstâncias em que 
apelam para uma e outra atitude. 

Quando organiz3m uma expedição de caça cuidam de todos os 
pormenores com a maior atenção e o mais acentuado bom senso. Não 
lhes faltarão armas e munições, a matula e água para a travessia dos 
campos sêcos. peles que amaciarão os arreios e servirão de cama à noite, 
alguns palitos de fósforo, o sal, um pouco de querosene ou creolina para a 
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eventualidade de que alguém seja mordido de cobra, a guampu, a bomba e a 
erva para o chimarrão e uma infinidade de oulras coisas. Vale dizer, to1nam 
tôdas as providências que estão a seu alcance com uma previsão que, por si 
só, garantiria o sucesso da caçada. Mas há o imprevisível: a caça pode 
não estar no campo para onde se dirigem, embora um dêles a tenha visto 
lá dois dias antes, um <lCidente pode sobrevir vitimando qualquer dos par
ticipantes e até algun1 inimigo desconhecido pode cair de surprêsa sõbre êles. 
Como controlar o incontrolável? Para is~o contam con1 os recursos do xa
manismo, um nidjieni9i preverá a sorte lla expedição .- indicando, quiçá. 
um outro campo de caça que esteja livre de t ':ldos os perigos imprevisíveis -
e os acompanhará atento para tudo que po5sa indicar insucesso: o cnnto 
de um pássaro azíago. as mensagens de seus latenigi, uma formação inusi
tada de nuvens. ou qualquer coisa que s ugira àquêle nidjienigi em par
ticular. que seus companheiros correm perigo . .Z\ presença dêste controlador 
do incontrolável dá ao grupo o sentimento dt• segurança indispensável é\ 

qualquer reaiização. garantindo a eficiência d<'S esforços objetivos contra a 
ameaça do imprevisível. Mas a ninguém ocorre1ia prescindir do instrumenta l 
com que a cultura os provê e só apelar para o "religioso". qualquer que fõsse 
seu objetivo. 

O xamanismo é a resposta Kadiuéu à necessidade de fazer fr~ntc 

ao azar e a tôdas ac; ameaças reais e imaginárias que pesam sôbre êles e 
que não podem ser resolvidas pelos processos ordinários. Esta função não 
o faz de nenhum modo menos eficaz ou objetivo que qualquer outro aspccto 
da cultura. Êle efetivamente assegura. à sociedade, um sentimento de se
gurança. de importância inestimável, na consecução de qu~lquer tarefa . 
O xamã é o guardião do sossêgo em que todo o grupo vive suas atividades 
cotidianas, embora permanenteme11te ameaçado pela atuação d~ tantas fôrças 
invisíveis, de tantos perigos possíveis. Constitui o mais bem sucedido es
fõrço dos Kadiuéu para organizar suas relações com o Sl)brenatural. O pres
tígio do xamã. seu poder. a fé que o grupo deposita nêle e a autocon
fiança com que age, se devem a ê-ste caráter social ,........ a que êle é a perso
nificação dos esforços coletivos para resolver um dos probl~mas básicos da 
sociedade. Os conceitos e as práticas através das quais l!le cura, enfeitiça 
ou adivinha. são coparticipados pl1r todc o grupo e êste consenso é que 
torna possíveis seus milagres . 

• 

1 
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COSMOLOGIA 
• 

I 
• 

Tinha morrido o Capitão e os velhos se juntaram para um Conselho. 
Naquele tempo tinha muita gente e muito velho. Ficaram aquêles velhos 
todos tomando mate, contando casos antigos e conversando. Mas velho não 
é como menino. não dorme à toa. Ninguém sabe como foi, veio um Cipó 
e os velhos todos c:umiram; daí a dois dias estavam lá. E' bem ali ( ime
diações de Luptzs) . Agora a gente quase não vê mais, antigamente via todos 
direitinho. 

(Cardoso) 

II 

A criançada quando junta prá brincar não quer largar mais. A 
chama para ir embora, mas êles estão aí brincando, não querem parar. 

Passou meia-noite e a meninada está brincando. Aí um falou: 

-n1ae 

- Vamos dormir companheirada, daqui a pouco nós acordarnos e vamos 
brincar até amanhecer o dia. 

Éles dormiram. Ficou aquela men1nada dormindo ali no terreiro. A1 
veio o Cipó e carregou todos. Agora estão lá em cima no céu, aquela rodü 
grande de meninada ( Corona Australis?) . 

(Cardoso) 
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III 

O senhor vê aquelas sete estrêlas bem juntinhas? Eu sei a história 
delas. E' assim: 

Os meninos e as meninas estavam brincando no terreiro em frente 
da casa, be111 de noite, eram sete n1eninos. O pai os mandava dormir, 
mas ê1es não iam . O pai dizia: 

- Vão dormir meninada. senão b1clio 'em e pega vocês. 
Os meninos continuavam brincando bem juntinhos. À meia-noite veio 

o bícl10, pegou a meninada e levou para o céu. 

Agora estão lá em cima. Chama Nibetád (Plêiades). Em junho. 
na festa do meu São João, e]as aparece111 na Serra Bodoquena, ficam lá 
muito tempo, depois vão subindo e a gente não vê mais. 

Antigamente. quando elas vinham. os velhos ficavam acordados para 
ver e faziam festa grande. Agora. só eu é que dou festa de São João que 
é meu santo . Os outros só sacodem os tarecos que têm prá ficarem fortes 
outra vez. 

(Apo/;nário) 

IV 

A hislória de Nibetád (Plêiades). das sete estrelinhas. é d1fe1cnte. 
A que Apolinário contou deve ser de outras estrêlas. 

O que está ]á é um homem muito forte. prá êle é que a gente fazia 
festas. Uma vez uma mulher olhou pro céu e disse que queria casar com 
aquê1e hofil.e1n. Então, à meia-noite êle desceu e foi prá ca111a dela. pen
sando que a mulher ia ficar muito assustada. Mas ela já tinl1a falado que 
queria mc~1110 casar con1 êle e não assustou. 

O 11omem ficou com ela inuito tempo. Plantava roça para ela e a 
mandioca e o milho que êle plantava já davam no outro dia. 

Tiveram dois filhos, que depois dêle ir embora ficaram com a mãe, 
aqui, junto com os Kad1uéu. Os filhos dêle foram padres muito poderosos. 

Tem uma estrêla que de manhã fica no céu, chama-se Nibetád
I alP (Venl•~ m;itt1tina): é. o pe:nach0 oP NihPtád 
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Elas aparecen1 na Bodoquena é no dia de Santo Antôn10. A gente 
fa: nesse dia corridas de cavalo e uma corrida de todos os homens ao . 
redor de un1 capão de mato ou em tôrno das casas . 

• 

Antigamente. quando os homens chegavam muito cansados furavam os 
braços e as pernas para f 1carem fortes. 

Agora a gente só balança as roupas e todos os tarecos que tem para 
ficar forte. 

• 

(Lauriano) 

V 

Um homem, dos antigos, ficou fora de casa à noite, sem fazer nada . 
Não queria ir dormir. 

Naquele tempo tinha um bic/10 que vinha comer o resto da comida quE> 
a gente deixava pendurada na esteira A gente podia vê-lo. era um pá.;saro 
grande. era Gô-noêno-lzôdi. 

A meia-noite o homem ainda estava lá fora, aí veio o bicho voélndo 
e começou a comer. Aquêle homem viu e gritou pros outros virem olhar. 
111as atrapalhou o bic/10, que, por isso. o pegou e fo1 subindo com êle. 

Chcgaran1 cinco homens, ainda pegaran1 na p~rna do con1panheiro e 

puxara111, mas o bic /10 não largava e com a fõrça que fizera1n o homcn1 
partiu; o bicho levou u111 pedaço, f1col1 só u1na perna e um pedaço do correi 
com os cinco homens. 

O resto está lá em cima, chama Agô-nagêna; que quer dizer 
uma perna" . E· o Cruzeiro dos brasileiros. 

(Matixúa) 

VI 

.. sem 

Morava um velho e uma velha numa casa. Tôda a noite vinha u111 
bicho que comia o resto da comida que êles deixavam pendurada na es ... 
teira. O velho queria ver o que era e ficou sem dormir. 

A meia-noite veio o bic/10, era uma ema e começou a comer o resto 
da comida que estava na cobertura da casa. O velho pegou um ...- o 
informante interrompeu a narração para perguntar aos outros índips pre-

' 
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sentes. em sua língua, o que tinham os antigos quando ainda não havia 
facas; não obteve uma resposta satisfatória e continuou, sem se perturba!:' 
- O velho cortou fora a cabeça da ema. 

Ela é que está lá em cima agora. Chama Apá-kaniko; seus olhos 
são aquelas duas estrêlas grandes (alfa e beta do Centauro) que fican1 
à esquerda de Agõ-nagêna (Cruzeiro do Sul) . 

(Segundo) 

VII 

llns homens estavam no mato tirando mel de uma árvore muito grossa; 
quando êles iam alcançando o cerne, acharam um menino feio. barrigudo, 
muito feio mesmo. Tinha umas pestanas grandes do tamanho do nariz. 

Levaram aquêle menino para casa. ~le foi logo pro terreiro brincar com 
a meninada: aí uns ml'ninos tiraram um cabelo da pestana do barrigudinho 
e relampejou logo. a menina achou aquilo bonito e tirou mais, foi re
lampejando até que trovejou forte e caiu um raio que matou aquela crian
çada tôda. 

(João Príncipe) 

VIII 

Três meninos brincavam sempre até muito tarde, até depois da meia 
noite, na frente da casa dêles. O pai e a mãe nem se importavam. 

Uma noite estavam brincando e já era muito tarde, então foi descendo 
do céu t1ma panela de barro muito grande, tôda coberta de desenhos, vinha 
cheia de flores e ficou bem no meio do terreiro. 

Você sabe como menino gosta de flor, não pode ver flor . tem que correr 
para apanhar. 

Os meninos viram as flores e foram apanhá-las. Mas quando esti
cavam o braço para apanhar as flores , elas corriam para o outro lado da 
bacia. Assim os meninos foram e11trando atrás das flores. 

J a tinham entrado dois meninos e o outro estava só com uma perna 
de fora. 

• 
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Ai, uma mulher da casa viu e disse para a mãe dos meninos: 
- Vai ver o que está lã no terreiro, seus filhos estão l:~incando numa 

bacia bonita que você nem nunca viu. 

A mãe da criançada foi olhar. Quando vinha chegando a bacia C\'• 

meçou a subir, ela ainda agarrou uma perninha do filho que não tinha en
trado inteiro e puxou, mas a bacia ia com fôrça e logo subiu; a mãe, pu
xando, quebrou a perninha do menino. 

A bacia foi subindo e o sangue do menino escorrendo; mas @ra muito 
sangue, como se fõsse de três ou quatro rêzes. O sangue correndo da 
perninha arrancada é a faixa vermelha do céu. Daí até hoje ela aparece 
quando dá uma chuvinha. antes do tempo da sêca. 

O sangue que correu fêz no chão uma lagoa bem ve~·melha . pert•) da 

casa da mãe dos meninos. 

Ela chorou muito e pediu a quem carregou seus filhos que ficasse com 
êles. já que tinha levado, mas que os tratasse como filhos. 

Primeiro chegou uma arara, dessas que agora são verdes . Sim, naquele 
tempo nenhum bicho tinha côr, todos eram branquinhos. E até hoje os 
pintinhos de todos os bichos são brancos, depois é que vão mudando de côr . 

A arara bateu na casa da mulher; quando ela apareceu a arara disse 
que tinha vindo ver a lagoa vermelha e falou o seu nome prã mulher saber 
quem era. 

Foi banhar na lagoa e saíu be1n vermelha, mas o sangue do menino 
começou a coçar muito no corpo dela, e como era muito quente, ela foi se 
esfregar na macega. por isso ficou verde e vermelha. 

Chegou depois a arara de outra côr e depois a outra, tõdas falaram 
o nome prá mulher, se banharam e foram esfregar nalguma coisa, por isso 
tomaram as côres que têm até hoje. 

Chegou. então, o urubu, era branquinho que nem os outros bichos. 
disse seu nome prá mulher ficar sabendo e foi tomar banho, mas não 
agüentou a quentura e foi depressa se esfregar. Encontrou um campo de 
macega f:na queimada e se esfregou com a cinza. Por isso ficou bem prêto . 
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O urubu olhou prá sua côr e n.ão achou boa então apanhou cinza de ma
cega grossa e esfregou nas pernas, por isso ficaram inais brancas. 

Assim todos os bichos do mundo foram àquela lagoa, banharam-se e 
depois se esfregaram nalguma coisa. Os que não se esfregaram ficaram 
bem vermelhos, os que não foram à lagoa fi caram brancos. 

Os homens ta1nbém tomaram côr naquela lagoa do sang ue do menino. 

(João Príncipe) 

• • 

• 

• 1 • 

1 1 1 

• 
• ' • • 

, • 
• 

• 
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Gô-NOSNO-HôDI E O CARACARA 

IX 

Quando Gô-noêno-hôdi estava fazendo as coisas. Caracará andava 
com êle. Viu os pés de algodão que já davam novêlo de linha feito e falou 

pro Gõ-noêno-hôdi: 
,........ ó. o senhor não deve deixar isto assim não, senão êstes safados 

dos Kadiuéu não fazem nada. senão as mulheres ficam à toa; deixa só Iº 
algodão no pé. prá elas terem que fiar a linha. 

Gô-noêno-hôdi fêz assim. 

Quando o Caracará viu o mel que já dava numas cabaças grandes, 
era só levantar a mão para ter meJ, êle disse pro Gô-noêno-lzôdi: 

- Não senhor, não é bom, não faça assim não, põe o mel bem no 
meio do pau que é para êles terem que cortar. senão êstes safados não tra
balham. 

Gô-noêno-l1ôdi achot1 bom. 

Antigamente, quando as roupas ficavam velhas, rasgadas e sujas, era 
só a gente balançar para ficarem novas outra vez. Mas o Caracará não 
gostou disso e falou pro Gô-noêno-hôdi: 

- Não é ·bom, assim êste safado não trabalha e a mulher dêle tam
bém fica sem ter o que fazer. Quando uma roupa ficar velha, deixa acabar 
prá êles terem coragem de trabalhar e comprar roupa nova. 

(Eu tenho visto na linha (E. F. Noroeste do Brasil) muitos homens 
que não têm mais roupa, nem camisa, nem chapéu, nem nada, porque não 
têm coragem de trabalhar. ) 

Quando Gô-noêno-hôdi fez a mandioca, a gente plantava e podia 
tirar as raízes para comer no outro dia, elas já estavam boas. Mas o Caracará 

-
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disse pro Gô-noêno-hôdi que assim a gente não teria nada prá fa:;:e r. qtie 
era melhor a mandioca ficar na terra muito tempo para poder ser t1ri1da. 
A bananeira também, a gente plantava e daí a dois ou três dias já ti nl1a · 

um cacho grande de bananas para comer. 
Mas o Caracará falou pro Gô-noêno-hôdi fazer diferente e agora a 

gente planta bananeira e tem que esperar muito tempo para ter ban.1na. 
(Apolinário) 

X 

Antigamente quando a gente morria tornava a viver dois dias de
pois, era como se tivesse dormido. 

Mas êste Caracará vendo isso disse a Gô-noêno-hôdi: 
- Não é bom, não pode ser assim. quem n1orre tem que morrer mesmo. 

não deve tornar a viver daí a três dias. o mundo já está cheio de gente 
que não cabe mais . 

Gô-noêno-hôdi disse que estava bem e fêz assim. 
Aí morreu a mãe do Caracará, êle foi logo procurar Gô-noêno-hôdi 

chorando muito e pediu que desse vida a ela outra vez. 
Gô-noêno-hôdi ensinou que prá mãe dêle viver, bastava levar à sua 

sepultura um lírio vermelho (Awá-tinrhá) que tem um talo liso e dá 
muito no pnntanal. Fazer a velha segurar na ponta do talo e puxar, ai ela 
levantaria já viva . 

Assim fêz Caracará, trouxe a flôr, firmou bem as mãos de sua mãe 
no talo e puxou . Mas o talo era muito fraco e partiu com o pêso da velha . 

Caracará voltou chorando muito e contou a Gô-noêno-hôdi o que 
tinha acontecido, pedindo outro recurso. G ô-noêno-hôdi ai disse: 

- Então não tem jeito, Caracará, sua mãe tem que ficar morta 
mesmo . 

(Lauriano ) 
XI 

Gô-noêno-l1ôdi só comia peixe, tinha cm jiratt nua 
de noite pulavam de qualquer lado das varas, c:-.::lco .:1::~ 

do jirau . 

• • rio e e-:; pc1 ':es 
p:lih~s e.~'.) ceio 

Mas começnram a sumir os peixes. G õ-noC:no-l1ôdi vinh:i. b~o cedo 
e nüo ccl1cvn peixe nenhum parJ comer . 



' 

• 
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Sle então chamot1 a aniuma ( etal1ahá) e pediu prá ficar vigiando, 
prá ver quem estava roubando os peixes. Mas a aniuma dormiu logo, não 
viu nada. 

No outro à1a Gô-noêno-hôdi veio e ela falou : 
.- Q', eu dormi Jogo, não Vl 11ada. 
Depois Gô-noêno-hôdi experimentou o caborezinho ( étolitoli), pediu 

para êle vigiar o jirau a noite tôda. O caborezinho ficou, mas dormiu tam
bém e não viu os ladrões. 

Gô-noêno-hôdi vo1tou no outro dia e ficou bravo con1 aquéle cab-oré. 
Então, chamou o carão ( gô-pókoná) e disse: 
- Você quer fazer o favor de ficar aí olhando prá mim, quero saber 

quem é que rouba os meus peixes, você me diz depois. 
O carão respondeu : 
.- Pois sim. E ficou a noite inteira cantando e olhando. 
Uõ-noêno-hôdi tinha dado car<l mujo para o carão comer. mas o 

Caracará botou cinza nos caramt11os. por isso é que caramujo não tem 
gordura. Assim mesmo o carão ficou oll1ando e cantando a noite inteira 
e viu uma porção de gente. muita gente mesmo, roubando os peixes e su
mindo no mato. 

Quando Gô-11oêno-/1ôdi voltou o -carao, 
.- Eu vi muita gente, 

cabeça. 
sumiram por ali 

disse: 
- e mostrou o mato com a 

Gô-noêno-l1ôdi pegou seus dois cachorros que chamam Djá-kôda 

e Uái-djuí-dá e pôs no rastro. O s cachorros chegaram num buraco que tinha 
gente de tôdas as nações~ nós, os brasi leiros, os paraguaios, os tereno, todos. 

Por isso não c;ou eu só que roubo, os brasileircs também roubam , 
quando a gente não é esclarecido, êles vão entregando as coisas prá gente 
e escrevendo, depois dizem que a gente gastou muito, que não tem mais 

saldo. 
(João Príncipe) 

XII 

Quando Gõ-noêno-hódi estava tirando as nações do buraco (õ.-begi). 
tirou os paraguaios e disse : 

• 
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- Agora chegc, já tem bastante nação . 
Mas o Caracará lembrou que faltava tirar seus aparentados. os hra

sileiros. 
Gô-noêno-hôdi achou certo e tirou os brasileiros quase do mesmo 

bt1raco. Por isso paraguaio e brasileiro parecem muito um com o outro. As 
outras nações já são diferentes, uns não entendem as línguas dos outros. 
porque cada um foi tirado de um buraco diferente. 

(lauriano) 

XIII 

Caracará estava andando com Gô-noêno-hôdi dentro do buraco 
( ô-begi) onde estavam todos os homens e disse prâ êle: 

- ó. o senhor já esqueceu de fazer a sua gente, não tem aind.1 os 
Kadiuéu. 

Gó-noêno-hôdi falou assim: • 

- E' mesmo. eu vou fazer a minha gente. 
( Lartriano) 

XIV 

O Caracará viu que ainda não tinha os Xamacoco e falou pro Gô
noêno-hôdi. Ele foi cagar e depois foi se limpando com uns paus e jo
gando no mato. Lá do mato os paus gritavam: 

- Uá-dêe - qu~ na língua dos Xamacoco quer dizer "amigo". 
Eram os Xamacoco. por isso é gente do mato. 

Gó-noêno-hôdi os chamou e mandou esperar que êle ia voltar logo. 
ia arranjar alguma coisa prá êles. 

Nesse tempo tôdas as nações já tinham casa. os brasileiros, os tercno. 
os enimâ, todos já estavam plantando roça. 

Gó-noêno-hôdi estava demorando e os xamacoco foram pro mato 
procurar comida. Quando êle voltou perguntou prá nós : 

- Onde estão os Xamacoco que eu deixei aqui? 
Nós respondemos que êles estavam no mato. Gô-noêno-hôdi foi , olhou 

pro lado donde vinha o barulho dêles e disse: 
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- Deixa êles lá. co1téldos . 
Até hoje os Xam;1coco não tên1 casa, vivem andando no mato daqui 

pr' ali. Quando te111 fruta s nt1111 lugar êles ficam até acabar com elas, depois 

vão embora procurar outro lugar. são como caítitu. 

• 

(Lauriano) 

XV 

Quando Gô-noêno-hôd; fa zia os ho111ens , fêz todos dois a dois, um 

homem e uma mulher de cada nação. Dois 9aragt1aios, dois kadiuéu, dois 

tereno e assim, de tôdas a s nações. 
Mas o Caracará. que estava andando com Gô-noêno-hôdi viu que êle 

tinha esquecido de fazer 111ulher para o brasileiro. Gô-noêno-hôdi ficou com 
dó, foi lá onde estava o brasileiro, f êz uma coisa de mulher, pôs na mão 

dêle e disse: 
- ~spera aí , que eu já volto para fazer a mulher inteira para você. 

Mas Gô-noêno-hódi demorou e él coisa de mulher deu bicho e co

meçou a feder: aí o brasileiro jogou fora. 
Gõ-noêno-hôdi voltou e pergunLou ao brasileiro onde estava a coisa 

de mulher que êle tinha dado. 

O brasilei10 respondeu com mt1ito mêdo: 
- ó meu Deus, bicho deu naquilo e eu tive que jogar fora. 

Gô-noêno-hôd1, então, disse: 

- Agora vocês têm que trabalhar prá comprar mulher. 
E até hoje é assin1. Eu não preciso gastar nem um tostão, quando 

quero uma mulher vou falar com a mãe dela e com o pai também, êles me 

dão a mulher e eu não tenho que dar nada. Mas os brasileiros têm que 
comprar suas mulheres. 

(Apolinário) 

XVI • 

Gõ-noêno-hôdi, nossc deus, é üssim como um homem muito pobre. 
~le vem às vêzes na casa da gente ou passa perto para ver como 

.:>s pobres dêlc estão vivendo. Caracará de nosso deus chama Gô-niá-juhúd 
e êsse caracará aí do can1po chama Lá-mín-nigô. 

(Apolinário) 
• 
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XVII 

Gõ-noêno-/1ôdi estava viajando com o Caracará e como ia ficando 
de noite êle disse: 

- ó Caracará, se encontrarmos casa de gente morena nós paramos, 
se fôr casa de gente branca passamos adiante. 

Logo depois o Caracará, que já estava cansado. deu uma volta no 
caminho e veio dizendo que tinha casa de gente muito boa perto dali, con
vidando Gô-noêno-hódi prá pousar Já. 

Era casa de gente branca , mas fiado na palavra de Caracará, Gõ
noêno-hôdi foi para lá. Depois de chegarem. êle começou a rezar com o 
Caracará. 

Aí veio o dono da casa e disse: 
- Eu não quero saber de reza aqui não, parem com isso depressa . 

Gõ-noêno-hôdi continuou rezando com o Caracará, então o branco 
voltou, amarrou Gô-noêno-hôdi numa cama e o Caracará na outra e deu 
uma surra de laço de pegar gado no Caracará, deu uma volta e pensando 
que estava batendo no velho que era Gô-noêno-hôdi, deu outra surra de 
laço no Caracará. 

Até hoje os brancos são ass1m, gente ruim que maltrata os índ10s. 

(Apolinário) 

XVIII 

Quando ainda não existia gente no mundo tinha já uma mulher, ela 
não tinha malícia nenhuma. Gô-noêno-hôdi fêz um menino e deixou perto 
dela. a mulher olhou o menino e achou engraçado. Disse logo: 

- Ora, até parece gente, tem tudo de gente, mas é muito pequeno 
prá ser gente. Não pode andar, nem pode sentar. 

A mulher não sabia o que fazer com aquêle menino e o jogou no mato . 
Aí chegou Gô-noêno-hôdi e disse: 

- Minha filha , agora você não vai saber criar seus filhos, vem 

cc•migo. 
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Saiu com aquela mulher por ali. mostrou a ela uma touceira de ma
cega e mandou puxar a macega. A mulher foi, quando puxou caiu n\tm 
buraco e viu lá dentro nossa gente. 

Gô-noêno-hôdi tinha dado àquela mulher um fuso e um caroço 
de algodão, recomendou que guardasse bem aquilo, não era coisa de comer, 
mas a seu tempo teria serventia. E mandou a mulher esperar até que êle 
voltasse com mais coisas para dar a êles, daí a seis dias, não, sete dias. 

Mas os patrícios não esperaram, foram andando, comendo frutas no 
mato, e a mulher achou que o fuso e a semente estavam estorvando, deixou 
num cisco, dizendo que se precisasse voltaria para buscar. Seguiram. 

No dia marcado Gô-noêno-hôdi chegou e não encontrou ninguém. 
Vinha com cargueiros de tôdas as coisas boas para os Kadiuéu, o seu povo. 
seus filhos, e êles não estavam. 

Então, Caracará que estava com Gô-noêno-hôdi disse: 

- ~les estão aí no mato comendo fruta, vamos atrás que ainda en
contramos. 

Sles foram atrás, andaram sete dias se1n achar. Então Gô-noêno-hôdi 
deixou as montadas e a carga tôda num pouso e seguiu com o Caca( ará 
de-a-pé. Logo encontraram. O pessoal estava todo no mato, um trazia côco 
acurí. outro trazia namocolí, outro mel e todos gostavam. 

Gô-noêno-hôdi disse que não queria assim, que era prá todos 
os povos fazerem suas roças. mas como estavam gostando, que ficassem 
assim mesmo: andando tôda a vida, cinco anos num lugar, cinco no outro, 
sem ter parada e comendo frutas do mato. 

E nós ficamos assim até hoje, ten1 tapera nossa em tudo quanto é 

lugar e já fomos donos do mundo inteiro, andamos em tudo que foi terra. 

Já os brasileiros têm de tudo, porque quando Gõ-noêno-!zôdi os tirou 
de uma touceira de taquaruçu, pegou o brasileiro pelos cabelos e puxou, êle 
veio com as mãos levantadas para segurar o cabelo, de costa para Gô-noêno
hõdi, quando virou e viu a cara dêle, o brasileiro juntou as mãos e pediu 
a benção. 

Gô-noêno-hódi gostou, riu e disse: 

• 

• 
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,........, ó, êsse é meu aparentado. tirei tudo qtt<lnto é gente e ninguém 

pediu a bênção. 

Por isso deu tudo a êleJ. máqL!ina de fazer pano, de fazer enxuda. 

f uzil e tudo. 
(João Príncipe) 

XIX 

Tinha uma cobra 1nuito 9ré.1t1de nu111a l<igoa. Go-11oê110-hôd1 quis m'ltá

Ja e pediu emprestado o bico do jaburu que é muito grande. Vestido cnmo 

jaburu, foi experimentar se podia matar a cobra. Mas achou que o jaburu 

era muito lerdo e não quis. 

Depois pediu emprestada a pele de outro bicho, mas também não quis. 

Gô-noêno-/1ôdi aí foi conversar com o 1nartin1-pescador que é muito 

ligeiro, para pedir a pele dêle emprestada. Martim-pescador não quis em

prestar. Mas Gô-noêno-hôdi no meio da conversa pulou no martim-pescador, 

rasgou a pele dêle pelo peito e foi. vestido com ela. experimentar se podia 

matar a cobra. Achou qt1c n1artim-pescodor era bicho bem ligeiro e que ser,1ia. 

Aí êlc voou por cin1il da cobra até \.'Cr onde estava o coração dela. 

quando acl1011 o lugar. voou ot1tra \ ' C::. bcn1 alto, voltou ligeiro e deu uma 

bicada L1e111 110 n1eio do ct11 '1çãc) <ln Ll1l11n e s td,iu. 

A cobra antes Jc inorrer c1111da tC\.'C tc1npo de jogar uma pedra no 
n1artim-riescador. A pedra pegou ben1 no tra::eiro dêle. Por isso até hoje 

o 1nart1m-pescador qt1ando voa. dá aquelas virad1nha5 com o traze1ro. como 

se estivesse levando pedrada. 

(~uando a cobra estava n1orta, Gô-noê1zo-l1ôdi chan1ou O!. bichos para 

receberam gordura. Vieratn todo~ correndo. na frente vinha a onça e o veado. 

que são os mais ligeiros. n1as cumo estavam muito longe. receberam pouca 

gordura. O porco e o gado que estav<lm ali perto, receberam mais. 

A onça quando chegou comeu muito. mas como já estava cheia. 

deixott um pedaço bem quadrado em cima de uma pedra e ficou olhando. 

Os bicho5 todos queriam comer ~quêlc pedaço, mas não podiam tomar da 

onça, que t btçho bem bravo. Entã<'> veio Q Jacarê, foi çhegando gçva~ar, 

• 
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bocou o pedaço todo e correu. A onça saiu atrás dêle, aí o jacaré entrou 

na lagoa e a onça como não podia entrar, disse que êle tinha que ficar 

lá, que jacaré não podia mais sair no campo. 

O jaboti, que é bem mole e estava longe, chegou por último, mas 
os outros bichos tinham lambuzado o chão com a banha da cobra, êle 

comeu aquela lama com gordura, por isso tem um fígado que é só gordura, 

é preto. mas e gordura mesmo. 
(Lauriano) 

XX 

Gô-noêno-/1ôdi estava andando e encontrou um homem morto. par

tido ao meio, êle tomou a parte da cabeça e fêz um menino. que ficou 

sendo Godá-ki/ {o da cabeça); da outra parte êle fêz Godá-txák (o das 

pernas). 

Os irmãos foram andando, passaram pela casa de uma velha que 
os cl1amou para comer, mas Godá-kil viu umas sementes num prato e es

perou a velha afastar-se para roubá-las. Quando a velha saiu êle escon

deu as sementes na bôca. 

A mulher voltou e os dois irmãos pediram para ir embora, ela, que 
não sabia de nada, os deixou sair. Quando estavan1 fora da casa. já longe, 
a velhil deu por falta das sementes e disse: 

- Fora1n aquêles n1eninos que roubara111 rr1inhas sen1entes. 

Saiu correndo atrás dêles. Mas os dois irmãos vendo a velha. 1oga

ram as sementes no campo. Logo nascera111 1nuitas árvores iguais àquela. 
chama Niká-l1al ( algarrobeira) . 

Depois os meninos viram que a árvore dava uma fava como feijão 
com t1n1a cap.i muito doce e quiseram voltar para roubar mais. 

A velha tinha feito l'ma armadilha no lugar onde êles passava1n 
sempre e quando voltaram, caíram na esparrela. Aí Godâ-kil tirou cinza 

do bolso. deu para Godá-txák e disse: 

- Vamos pôr esta cinza na bõca para dar bicho, quando a velha 

chegar pensará que nós já morremos. 

- Daí a µns dias apareçeu a velha, quando viu os meninos. ela 
falou: 

• 
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- Coitados. Os meninos agora estão mortos, vou levá-Jos prá casa 
e enterrar. 

Levou os meninos, lá êles esperaram a velha sair e roubaram mais 
sementes. 

Então êles foram para casa, porque tinham casa. A mãe vendo-os, 
disse: 

.- ó, eu não quero que vocês andem por aquêle lado, lá tem ump 
velha que faz armadilha para matar menino. 

Godá-kil que era o mais velho, disse: 
- Ora, nós já fomos lá, ela nos pegou na armadilha. mas nós fize

mos de mortos e roubamos as sementes do Niká-hal ( algarroba). agora o 
mato está cheio dêste feijão. 

Aí a mãe disse: 
.- Não quero que vocês ande1n daquele outro lado, meus filhos. 

porque lá está a tampa do vento. 
Os meninos responderam: 

- Então nós não vamos lá, mãe. 
Mas logo foram pr'aquêle lado mesmo. Chegaram perto da tampa 

do vento e ouviram o barulho dêJe lá dentro fazendo zumm. Aí êles abri
ram a tampa, o vento saiu derrubando tudo. derrubou a casa da velha e 
a casa da mãe dêles também. • 

Quando voltaram a mãe dêles ralou assim: 

- Alguém andou mexendo na tampa do vento. agora 11ós não temos 
ruais casa, os nossos tarecos todos voaram. quem sabe para onde. 

ram 

velha 
dêle 

Os meninos não dissera1n nada, mas foram êles mesmo que anda-
abrindo a tampa do vento. 

Depois disso, a mãe dêles aconselhou assim: 

.- Vocês não podem ir daquêle outro lado também, lá tem uma 
que pega gente na armadilha e. quando é homem tira a coisa 

fora. 
' 

Os meninos saíram andando, aí Gôdá-kil disse: 

- Lá não podemos ir por causa da velha do feijão; do outro lado 

também não podemos por causa da tampa do vento. vamos por aqui mesmo 
p111a Vf/I c .. o é essa vell1a . 
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Andando por ali acharam uma armadilha grande feita pela v~lha. 

Godá-kil, o irmão mais velho, tornou a falar pro outro: 
.- Vamos pôr cinza na bôca para dar bicho e entrar na armadilha 

para a velha nos levar e a 9ente ver como é a casa dela. E assim fizeram. 

Esta velha tinha dentes lá neJa e cortava a coisa de quem a cobria. 
Ela chegou, viu os meninos lá dependurados, cada qual por um pé. Viu 
que a coisa dêles era muito grande, mas a besta da velha não sabia que 
as coisas dos meninos ardiam como pimenta e que nenhuma mulher podia 
agüentá-los. 

A velha disse: 

- Coitados dos meninos, estão mortos e bichados . 

Mas quando lidava com a armadilha viu que não estavam mortos 
e os chamou prá ver a casa dela. Lá deitou-se com os dois na cama e foram 
ver quem é que ia cobri-la primeiro. Godá-kil falou prá Godá-txák: 

- Quero ver c;c essa velha me agüenta, posso ficar dentro dela dois 

dias e duas noite. 
O outro respondeu : 

- Eu também. 

Aí Godá-txák subiu na velha. deu um grito e saiu correndo, a velha 
tinha cortado a coisa dêle fora. Godit-kil, então subiu, mais saiu logo. tam
bém sem a coisa dêle. E a velha estava gritando porque as coisas dos me
ninos ficaram der1tro dela e ardiam muito. 

Essa velha sabia que os meninos iam voltar e pôs duas laranjas ve
nenosas para matá-los. Os meninos voltaram. roubaram as laranjas e quando 
acabaram de chupar, caíram mortos. 

( Lobinl10 e Lauriano) 

XXI 

Quando Gô-noêno-l1ôdi estava fazendo o mundo fêz o sol e depois 
a lua, o sol para clarear o dia e a lua para a noite ficar clara també1n . 

Mas ai Caracará disse: 



• 
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- Assim patrão ruim mata os pobres de tanto trabalhar, não vão 
poder descansar, trabalham de dia , vão comer e depois o patrão ruim vai 

querer que êles trabalhem de noite também. 

Gõ~noeno-hôdi achou bom assim e fez a lua como está, bem escura. 

não dá para trabalhar, a gente tem que desca nsar e dormir. 

(Matixua) 

• 
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XXII 

Dois patrícios eran1 muito amigos, um dêlcs morreu, o outro ficou 
tris te e. de noite , foi dormir no cemitério. Ficou por lá uns três dias. rnas 

• nunca encontrava o amigo. 

Uma noite êle veio, acordou aquêle patrício e perguntou o que queria. 

Sie respondeu que estava triste. por isto tinha ido ao cemitério. O morto 

não falou nada, porque pensava que o outro é que tinha morrido. Quando 
morre uma família inte1r;J, ficam todos juntos outra vez. nem sabem que 

morreram; quando morre um só êle fica chorando sõzinho, pensa que os 

outros é que morreram. 

Aquêle homem ficou junto com os mortos. andando com êles por ali. 

Um dia saira111 pal'a caçar. o companhe iro deu t1111 ca\.rn lo i1arn ai1uêle 

patr1c10 montar e disse: 

- Nós vamos caçar veado branco. mas cuidado, você não pode bater 

nes te cavalo . 

Êles foram , quando estavam no can1po o ho1ncm viu um veado e já 

~aiu correndo atrás. esqueceu de tudo e bateu no cavalo que virou esqueleto. 
caiu ali mesmo o couro . como cinza. 

O companheiro foi adiante, matou um veado branco, cari1eou e trouxe 

a carne na garupa. Mas para êles os cupins são os cervos e veados, e carne 

é esta fôlha de paincira que é muito vermelha. Quando juntaram. o patrício 

disse : 

,,_ ó , já . estou sem montada. ,,_ E o n1orto respondeu; 

- Eu não falei prá não bater - e foram açliante, 

• 
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Aquêle homem voltou para contar como era Já . por isto nós sabemos. 
Depois êle foi outra vez andar com os mortos. 

Um dia o companheiro mostrou uma moça bonita , tõda cheia de fitas 

de côr e disse: 

- Eu quero que você case com aquela moça Já, é bem bonita. 
O patrício foi falar com a mãe e o pai da moça. depois casou. De 

noite ela estava ali junto e o homem que era vivo falou : ,......... "Vamos . .. ?" 
Ela perguntou de que êle estava falando; o homem repetiu: 
- Pois nós não vamos ... ? - e foi passando o braço para abraçar 

a moça, mas não achou carne e não pôde abraçar nada . A mull1er perguntou : 

- Que é isso, é passarinho? 
Lá êles esqueceram tôda safadeza , não têm malícia nenhuma . 
Aquêle homem voltou pro meio de nossa gente, mas morreu 

Tudo que comia, vomitava, foi emagrecendo até que morreu mesmo. 

- (Nagapi) 

XXIII • 

1 .ogo. 

1 

N etíue era padre poderoso, no tempo dêle tinha muitµ gente . g)e 

quis fazer uma safadeza, então chamou os homens e disse a um dêles: 

- Faça um pau de cerne de arueira bem forte e venha cá . 
O homem trouxe. aí o padre falou: • 

- Agora pode me matar com êle . n1as você avisa antes assim : "Olha . 
já vou te matar'' . aí desce o pau . J 

O homem fêz como o velho tinha falado . era um homem bem forte . 
:ele falou : · Já vou te matar" e desceu o pau . mas o velho virou pedra e 
êle bateu foi na pedra , bateu muito mas não valeu nada . Depois o padre , 
virou gente outra vez. 

~sse padre mandava chamar as mulheres que queria na casa dêle para 
fazer safadeza e ninguém podia matá-lo. O padre velho não morria. 

Um dia o irmão de N etíue que estava caçando, chegou e viu a mãe 
dêle chorando muito. Perguntou à velha o que tinha e ela respondeu : · 

- Sua mulher também já foi, Netíue já levou ela prá fazer safadeza . 
Já está na casa dêle. -
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" Então os homens todos resolveram mudar dali, fazer a aldeia nova 
em cima de um môrro e largar o padre lá . Foram todos fazendo casa 'e 
mudando, e> padre ficava lá sozinho. O irmão dêle saiu para campear uma 
arueira bem forte. fêz um pau pesado, chegou perto do padre e disse: 

- Olha que pau mais forte. 
N etiue perguntou: 
- Prá que essa arueira trabalhada tão forte? 
O outro falou: 
......- Eu queria um pau para caçar, é de arueira forte mesmo. - Falou 

assim e já foi batendo com o pau na cabeça do padre, sem avisar nada . 
O padre caiu e tornou a sentar, o homem bateu outra vez e ficou batendo 
mais. já estava cansado, mas o velho sempre levantava, não morria. 

Então o homem, que era irmão dêle, abriu as pernas do padre e bateu 
bem ali nos bagos. aí êle morreu. 

Era padre forte êsse Netíue. Os padres de hoje ainda chamam êle 
prá pedir um bicho quando querem matar gente. 

(Apolinário) 

XXIV 

Tinha um padre muito curador. Aquêle padre queria muito ver Gô
noêno-hôdi, tava sempre falando que tinha precisão de um recurso. Era padre 
mesmo. curava tudo que era doença. mas êle queria fazer outro serviço. 

Via aquêles velhos que iam enfraquecendo até morrer, queria fazê-los 
viver outra vez. i!le costumava conversar com os paus, aí um dia , um pau 
já bem sêco falou prá êle: 

- ó já estou bem velho, agora não tem mais salvação; veja como 
estou sêco, quando chegar o fo~o do campo, acabou eu. Vou queimar todo . 

Aquêle padre queria dar um jeito. Precisava ver Gô-noêno-hôdi para 
pedir poder de fazer aquêle serviço. Falava sempre com os bichos que qtteria 
ver Gô-noêno-hôdi. i!le era padre, havia de .poder arranjar um jeito. . 

Aí um dia um bicho arranjou o jeito. Levou o padre lá no campo 
onde está Gô-noêno-hôdi. Era tudo igual que o nosso campo, tinha rio, 
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pastaria, bastante caça e bastante peixe. O padre foi andando ali, tinha 
muita caça e o povo que morava lá era nosso mesmo. Tinha movimento 
grande, caçador que vinha carregando veado branco, cervo, jaboti, tudo que 
era caça. 

Aí uma mulher viu aquêle homem e falou prás outras: 

- Olha. ali vai uma gente de fora que nós nem nunca vimos por 
• aqui. 

Foram conversar com êle, a mulher falou assim: 
- Ah~ é verdade, o senhor há de ser padre mesn10, veio andando 

por aqui adonde estamos. Conversaram. O padre queria era ver Gõ.-noêno-
hodi. Falou prá mulher: , 

- E', eu vim procurar Gô-noêno-hôdi pnra conseguir um recursozinho. 
É por aqui a morada dêle? 

A mulher foi, mostrou uma casa ali bem junto: 

- ~ ali que êJe mora. pode ir lá. 
2le foi andando pr' aquela casa. quando chegou. perguntou: 

- Sim senhor, meu senhor, o senhor é Gô-noêno-hôdi? 

O dono respondeu : 
- Não senhor. eu sou o cuspe dêle . O senhor vai adiante que i-\cha 

a morada dêle. 
~le andou mais. Aí encontrou outra casa, tornou a perguntar: 
- Sim senhor. meu senhor, o senhor é Gô-noêno-hôdi? 

- Não senhor, et1 sou o cabelo dêle. o senhor vai adiante qt1e acha 
a inorada. 

O padre foi andando. passou muitas casas cada uma tinha um dono. 
mas não era o Gô-noêno-hódí mesmo; era a unha dêle, a bosta dêle, 
a urina dêle; porque onde êle cortava a unha, o cabelo ou deixava alguma 
coisa dêle, ali mesmo ficava um morador. 

Depois aquêle padre achou mesmo a casa de Gô-noêno-hôdi. era 
um ranchinho como de pobre. Mas o bicho já tinha avisado prá tomar 
cuidado. não facilitar . se Gô-noêno-hõdi desse prá ê]e um cachimbo. que não 
fumasse, senão virava bicho. Quando Gô--noêno ... hõdi encheu o cachimbo e · 
ofereceu. êle fêz que não viu nada, ficou ali parado. Aí Gô-noêno.-hôdi viu 
que daquele jeito não dava mesmo. Fêz um cigarro pr'áquele padre; mas o 

• 
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bicho já tinha avisado prá êle não pegar no cigarro mesmo, disse prá agarrar 
o sovaco de Gô-noêno-hôdi, assim pegaria o cigarro, se fôsse pegar direta
mente. virava um bicho qualquer. O padre fêz bem assim. Aí Gô-noêno-hôdi 
falou prá êle: 

- Sim, senhor, o senhor é sabido mesmo, equêle cachimbo tinha era bosta 
de onça, se o senhor fumasse, já era onça nesta hora. O cigarro também 
o senhor não pegou. Estou vendo que o senhor sabe bem das coisas. o 
que é que o senhor quer? 

Ai aquêle padre falou o que queria'. - era um recurso pr' aquêle ser
viço - pros velhos tornarem a ficar novos e pros paus s~cos tornarem a 
verdejar. Gõ-noêno-hôdi falou assim: 

- Sim senhor. eu arranjo isto pro senhor. E chamou a filha dêle. 

- ó minha filha , traga ai aquêles pentes. 
Mas o padre já sabia, o bicho tinha contado, se êle olhasse aquela 

moça, prenhava ela, e não podia voltar prá casa. Ble não olhou. a moça 
chegou por ali com os pentes. mas êle só olhava pro chão. 

Ai 'Gô-noéno-hôdi viu que aquêle homem era bem sabido, µro
meteu dar prá êle o recurso que queria. 

- Sim, senhor, olhe aqui êstes pentes. O senhor querendo que un1 
que morreu torne a viver é só pentear o cabelo dêle. Mas tem que ser no 
mes1no dia que morreu, senão não faz nada. 

Gõ-noêno-hôdi mandou buscar um morto, um que tinha morrido 
naquele dia ainda cedo, o padre aí começou a pentear os cabelos daquele 
defunto; logo êle abriu os olhos e começou a conversar, já estava vivo outra 
vez. Mas o padre qt1eria também o recurso para fazer os paus sêcos tor
narem a viver, pediu a Gõ-noêno-hôdi aquele recurso. Gô-noêno-liôdi tornou 
a chamar a filha dêle: 

.- Filha. ó minha filha , traz aí aquela resina. 
Veio a moça trazendo o que o pai dela pediu, mas o padre não olhava 

prá ela. Aí êle viu que o rancho de Gô-noêno-hôdi não era mais um rancho 
pobre, já era uma casa bem boa, de material como casa de fazendeiro rico. 
tinha uma mesa destas bem bonitas. Gõ-noêno-hôdi falou assim: 

- Sim, senhor, o senhor passa esta resina aí naquela mesa prá ver 
• • se serve pra o seu serviço. 

-
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O padre passou a resina e a mesa começou logo a brotar, dai a pouco 
já era uma árvore alta, cresceu dentro da casa e foi furando o telhado prá 
cima. Aí Gô-noêno-hôdi falou : 

.-- Sim senhor, agora o senhor pode ir embora prá sua casa. já fêz 
tudo que tinha que fazer e já tem o recurso que queria. 

O padre pegou aquelas coisas e já foi saindo, quando estava na es
trada, Gô-noêno-hôdi mandou a filha chamá-lo prá entregar um pednço dt 
fumo que tinha esquecido. A moça começou a gritar pelo padre que já es
tava longe, gritava, gritava. O padre não queria olhar. mas olhou. Quando 
os bichos pegaram na cabeça dêle para não virar, êle já tinha olhado o dedão 
do pé dela. A moça já estava prenha dêle. Só aquela olhada prenhou a moça. 
Ai Gô-noêno-hôdi falou: 

.-- Sim, senhor, o senhor pode ir, mas jã tem um filho aqui e precisa 
cuidar dêle . 

O padre foi embora, mas logo morreu e voltou pr'aquêle lugar, prá 
cuidar do filho que tinha largado lá . 

(João Príncipe) 
• 

XXV 

Antigamente tinha um padre muito poderoso, chamava lpéke-liwilã (pele 
sôbre os ossos) porque era muito magro. i;:1e saiu um dia para ver Gô
noêno-hôdi. 

Chegou nun1 campo onde tinha muitas fogueiras com gente esquentando 
fogo. ~le foi numa fogueira e disse que tinha vindo prá falar com Gô-noêno
hõdi. O homem que estava à beira do fogo. mandou ir adiante. 

Na outra fogueira lpéke-liwilã falou assim: 

,........, Gõ-noêno-hôdi, eu vim para falar com o senhor. 
O homem falou que era o ajudante de Gõ-noêno-hódi e mandou ir 

adiante, na outra fogueira . 1 péke-liwi/ã foi em tôdas, na última êle encontrou 
Gô-noêno-hôdi, que falou assim; 

- lê-ô Kubê-gád? que quer dizer : - "vamos fazer um cigarro?" -
porque cigarro na língua de Gô-noêno-hôdi é Obé-gád. 
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Go-noeno-/1ôdi fêz um cigarro e deu para o padre, mas êle estava com 

o bicho e viu logo que o cigarro era de bosta de cachorro, quen1 fuma êste 
cigarro vira logo onça. l!Je não qu1s. 

Gõ-noêno-hôdi fêz outro, êste de fumo, pegou numa pontinha e 

deu para o padre,, mas o padre estava com o bic/10 junto dêle e sabia 

que prá pegar o cigarro não podia segurar o cigarro mesmo, precisava pular 

e pegar bem firme no sovaco de Gô-noêno-hôdi. Assim fêz o padre e o ci

garro ficou na mão dêle, êle começou a fumar e conversar. Falou que tinha 

ido lá por causa de outro padre que andava querendo matá-lo. 
Quando o padre foi embora Gõ-noêno-hôdi chamou a filha dêle para 

mostrar o caminho, era para êle não se perder. Mas falou para o padre: 

,_ Vou chamar minha filha moça para mostrar o caminho, mas você 
não pode olhar prá ela, tem que ir sem olhar para trás. 

O padre, sem querer. conversando com o bicho dêle viu o dedão do pé 

da filha de Gô-noêno-hôdi e ela ficou logo barriguda, o ôlho dêle prenhol1 
a moça. 

Quando o padre voltou já era dia, o outro padre inimigo dêle, es

tava numa roda de gente, cantando. Mas padre não pode cantar de dia. 
l képe-/iwilã foi, sentou ali perto e ficou só escutando. O outro começou a 

falar que queria mostrar que era mais forte. 

Quando já era noite os dois padres começaram a chamar os bichos 

dêles, um chamava um bicho e dava para o outro engolir para ver se aguen
tava a fôrça dêle. Assim foram a noite tôda, mas os padres engoliam e o 

bicho logo saía. De madrugada I péke-licvilã falou que os bichos dêle já ti

nham acabado. aí o outro disse que os dêle também acabaram, mas lembrou 
que tinha ainda um e chamou. era bicho que o outro não co11hecia, não sei 

o nome. é uma lagarta assim ( 1 polegada) que come fõlha de árvore, deu 
para o outro engolir e êste não saiu. 

Já era dia outra vez e os padres foram para casa. l péke-li wilã quando 

foi saindo chegou perto de um cavalo morto já bichado, bateu na barriga 
dêle. o cavalo levantou, êle montou e foi embora. Chegou em casa e já 

disse para a mulher qlte ía morrer porque tinha um bicl10 comendo a bar
riga dêle. Aí êle foi para o terreiro, mexeu, mexeu, até o bicho sair. êle 

pegou e pendurou em casa de cabeça para ~aixo, o l1icho ficot1 lá com os 
tlentes fazendo crt1. cru. cru. t1ns nos ot1tros. 
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Uma hora o bicho caiu no chão e tornou a entrar no padre. Aí tôda 
a gente daquela aldeia já tinha saído para procurar alguma nação e tomar 
os meninos e os tarC:cos dêles. O padre disse para a mulher que êle ia atrás. 
ela não queria, disse que êle estava doente e não podia andar com os outros. 
1 péke-liwilã chegou junto do cavalo morto, tornou a levantá-lo, montou, 
apanhou a cabaça e o penacho e seguiu os outros; êle queria era matar o 
outro padre. Quando juntou com sua gente. o outro padre estava lá. êle 
cantou, chamou um bicho prêto comprido ( 20 cms.) parecido com 
logo. J!ste 1 péke-lir.uilã também foi emagrecendo até morrer. 

(Lauriano) 

XXVI 

No meio do terreiro tinha umas n1ulheres conversando. Foi uma , olhou 
para cima e falou assim: 

...- Queria casar com Nibetád (Sete Estrelas) é tão bonito. 

Depois aquelas mulheres saíram dali. Logo mais. à noite, viram um 
homem, vinha andando para o lado delas. Então ficaram perguntando umas 
prás outras quem era aquêle homem bonito que vinha lá, ninguém sabia . 
Aí êle chegou perto da mulher que deu aquela fala e disse: 

...- Pois você não queria casar comigo, já 
sou Nibetád que você chamou. 

. -vim casar com voce, eu 

Casou com aquela mulher Kadiuéu. No outro dia já foi plantar 
roça, mas plantava batata ou mandioca, milho, de tudo, num dia e no 
outro já estava colhendo. Aquela mulher teve dois filhos dêste homem e a1 

êle foi embora. 

. Os filhos dêle ficaram padres. Vinha um doente e êles já curavam. 
Llm filho de N-ibetâd cl1amava Ga1vé-txéhe9 e o irmão dêle chamava 
Nõmileka. Um dia a mulher de Gawé-txéhe9 estava andando no mato 
com uma lata vazia e encontrou um rapaz melando num angico, o rapaz 
encheu a lata de mel e ela levou para casa. 

Depois veio gente contando que tinhn uni homem morto no inato. 
foram ver o que era e aquela mulher já disse: 
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- ó, êste é o homem que me deu ,nel, foi mordido de cobra. o 

coitado. 
Gawé-txéheg mandou chamar o irmão dêle para curar o homem, 

o irmão carregou o homem para casa. mas não podia tirar o dente da 
cobra. Sle estava morto mes1no. Aí Gawé-txéheg ficou bravo, levou o 

home1n para sua casa, cantou, chamou um bicho, um passarinho. O bicho 
entrou no homem e começou a tirar a terra que estava na barriga dêle. 

Quando a gente morre, a barriga já fica cheia de terra; aquêle bicho 

era o passarinho que tem os pés como pá. êle tirava a terra batendo a asa 

e cavando com os pés. 

Gawé-txéheg estava bravo com o irmão porque êle não sabia tirar 

dente de cobra. Então era tempo de milho e a mulher dêle estava fazendo 

mingau, êle falou assim: 

,........ Vai chamar meu irmão, eu quero comer com êle. 

A mulher de Nõrnileka falou: 

- Não vai lá, seu irmão está querendo matar você. 

Mas êle foi. Chegou na casa, Gawé ... txéheg o mandou sentar, deu uma 

colher e disse que já podia comer. Mas tinha pôsto um curimbatá dentro da 

panela de mingau quente. quando Nõmileka encostou a colher, o peixe que 
estava vivo pulou e jogou todo o mingau quente nêle. Nõmileka voltou para 

casa e disse: 
- Agora eu já estou todo queimado, mas não vou morrer. 

Gawé-txéheg queria matar o irmão, mandou chamá-lo para pescar 

no campo limpo. Foram os dois e começaram a jogar linhada no campo sêco, 
no meio da macega, jogavam e gritavam Lodjá-kabi-djág que é nome de 

um rebojo do rio Paraguai que tem muito peixe. Quando puxava a linhada 

já tinha pescado um pacu. Todos dois pescaram assim no campo sêco. 

Quando iam voltando para casa, veio um gavião voando e arrancou a ca.-. 

beça de Gawé-txéheg, êle pegou um dêstes cupins, pôs em cima do pescoço 

e foi para casa, falou prá mulher dêle: 

- Agora já estou morto. não tenho mais cabeça. 

De noite êle saiu para procurar a cabeça, campeou muito, mas não 
achava, depois êle a viu inteirinha dentro da casa de [/ étxé-ligi que é ttm 
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biclzo dos padres. A casa dêle é co1no vidro, a gente pode ver tudo que 
está dentro dela, mas é bem fechadinha . nem mosquito, nem vento entra 
Já dentro. Aí Gawé-txéheg morreu. já estava sem cabeça. 

Nõmileka ficou feiticeiro . matava muita gente, todo mundo já tinha 
mêdo dêle. então seu irmão mesmo resolveu matá-lo. Mandou chamar muitos 
homens e combinou um jeito com êles. Foran1 todos para a casa de Nõmi

leka, mas êle já sabia de tudo. Falou prá mulher dêle: 

- Meu irmão já quer me matar. vem gente aí. muit::i gente. nluita 
gente já está no caminho. mas pode deixar, êstes não me matam. 

O s homens chegaram, êle mandou sentar e deu comida para êJes. 
Quando estavam no terreiro montando nos cavalos. daqueles homens todos. 
ninguém lembrava do que vinha fazer e seguiram viagem: no meio do ca-
1ninho foram ficando fracos e morrendo, só escapou um. ~ste foi prá casa 
do irmão de Nõrnileka e contou o que tinha acontecido, todos aquêles ho
mens esqueceram de matar o feiticeiro e morreram; o irmão dêle falou : 

- Pode deixar, agora eu vou matá-lo. 
Saiu, mas Nõmileka já sabia de tudo e falou prá mulher dêle : 

.- Agora não tem mais jeito. vou morrer mesmo. Meu irmão ve111 
aí, já está na estrada. Você não faz nada , deixa êle me matar, não tem 
jeito mesmo; mas não deixa ninguém me tirar do chão no lugar onde eu 
morrer. eu tenho um bicho que vem me sa lvar. 

Assim foi . O irmão chegou e matou Nõmileka com uma flexada e a 

n1t1lher o deixou caído ali no chão mesmo. ninguém mexeu. 

Nõmilcka tinha uma cativa que era casada e o marido dela tinha 
ttm cachorrinho magro. bem pequeno que ficava sempre andando por ali. 
De noite saiu do rio uma capivara grande com uma porção de capivarinhas 
gritando atrás, chegaram junto de Nõmi/el..-a, a capivara tirou a flexa e 
levantou a cabeça dêle para as capivarinhas lamberem o sangue da ferida; 
Nõmileka começou a mexer. mas aí chegou o cachorro da cativa e es
pantou as capivaras, elas saíram correndo para o rio. Nõmi/cka ficou morto 
mesmo. 

(Lauriano) 
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XXVII 

Todos os bichos do inundo tên1 dono tôdas as coisas têm seu dono, 
' 

até as árvores têm seu dono. Um caçador vai caçando durante muitos anos, 
mata muito bicho, mas chega um tempo que êle não pode caçar mais, tem 
que fazer outro serviço. Onça a gente pode matar 220, quando mata mais 
cinco já não pode mais. Olha eu, era caçador n1esmo, agora nem cachorro 
posso criar; vão crescendo, quando chegam no tempo de caçar, morre1n todos. 
E se teimar e caçar, a gente mesmo pode morrer. 

Um homem saiu caçando queixada, todo dia êle matava quatro ou 
~inca e deixava muitos baleados, aí nestes matos. Um dia êle saiu para pro
curar queixada, vivia só de vender couro, a carne largava no mato. Não 
achava nenhum neste dia; andou, andou. depois achou um que já tinha ba
leado. viu dois mais e viu outro, e depois outro, viu a estrada cheia dêles, 
foi a!ldando e, aí , êle encontrou dois velhos, um velhinho e uma velhinha, 
estavam com uns pauzinhos escorando um queixada que êle tinha baleado; 
eram os donos dos bichos; todos os bichos têm dono e as coisas também têm. 

Por que nos bichos não dá berne, não dá peste, quando a gente 
mata acha bem limpos? Tem o dono que cuida dêles; é como criação, se a 
gente não cuida, morre tudo pesteado e com berne, carrapato, bicheira. Tem 
que cuidar para a criação vingar. Os bichos também, o dono solta e manda 
ir prá um lado, êles vão, mas no dia certo voltam naquele lugar para en
contrar o dono dêles. 

Com os paus é a mesma coisa. Vê eu, trabalhei 3 anos lá no Ca ... 
randazal , tirando lenha. Um dia ví um velho sentado na linha (E.F.N.O.B.) 
gritando; gritava feito carneiro, era gente, mas gritava dêste jeito. Naquele 
tempo eu sempre tinha um dinheirinho que ganhava, tirei meus cinco mil réis 
e fui Já falar com o velho. Cheguei e falei prá êle: 

-- Olha aqui meu velho, toma prá comprar alguma coisinha. 
O velho olhou prá mim assim com o ôlho do lado e respondeu: 

- Não, meu filho. eu não vim prá pedir nada. não, não preciso disto. 
Depois êle tornou a olhar e perguntou: 

..- Você é lenheiro? 
Eu falei que era e êle logo foi dizendo: 

• 
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.- Ouça, u1eu fill10, larga do machado, ês te serviço não presta, 11ão. 
Estão tirando os paus todos, você está vendo êstes paus, êles todos tên1 
dono, um passarinho faz casa nêles, você chega e derruba o pau, de i1oite 
êles não têm onde descansar. Larga êste serviço, não presta prá gente, não. 

Eu larguei de tirar lenha neste dia mesmo. vim embora, não quis 
ficar lá mais nem uma hora. Eu sempre falo prá minha gente, conto êstes 
casos, eu sei porque encontrei aquêle velho que falou prá mim, por isto é 

que eu sei, aquêle velho era Gõ-noê110-hôdi. 

(Apolinário) 

• 

• 

• 



• 

CONTOS DE Gü-Ê-KRIG 

Tem aquêle Gi1-ê-krig, homem safado aquêlc, só fazia o que não 

prestava; quando chegava num lugar. já se sabia, era mais uma safadeza 

que ia arranjar. Dizem que êle era só no mundo, mas tinha uma tia que 

sempre está junto com êle nestas histórias. Não sei se antes êle era homem 

direito nem como acabou. mas tem tanta história que uma noite nem dá 

prá contar e é tudo safadeza; aquêle nem fazia nada que prestasse. 

(Lauriano) 

XXVIII 

Dizem que um dia Gii-ê-krig chegou nun1a aldeia e quando foi entrando 

soube que tinha morrido um homem e deixado mulher com filho já crescido. 

~Je foi andando pro rurno da casa daquela viúva, quando chegou bem oerto, 

já comfçou a chorar e perguntar onde é qt1e n1orava a viúva do finado 

irmão dêle. 

Chegou naquela casa e falou prá mulher que êle era irmão do finado 

n1arido dela. A mulher acreditou e começou n chorar lembrando o marido. 

Gü-ê-kri9 falou que sabia do sobrinho que êle tinha e a mulher já mandou 

chamar o menino. Quando êle chegou, aquêle Gü-ê-kri9 abraçou o menino e 
foi falando: 

- ó meu .. filho órfão", agora o senhor nem tem mais seu pai, mas 

eu sou irmão dêJe. irmão de pai e de mãe e já vim prá alcançar um re

cursozinho para criar o senhor. 



168 ÜARÇ) RIBEIRO 

Falou 111uito, o 111enjno estava ali calado; o senJ1or sabe co1no é me
nino quando tem gente que êles não conhecem. Depois aquêle Gü-é-krig já 
falou prá mulher que êle veio prá ficar mesmo, queria ajudá-la a criar 
aquêle menino. 

--- Agora êle não tem mais o pai dêle, mas eu posso ficar porque não 
tenho família , era só aquêle meu finado irmão. Eu tenho um recursozinho e 
quero ajudar a criar o menino do meu irmão. Quando a gente sair de via
gem. já estou aqui para ir carregando os tarequinhos dêle. 

A mulher não queria não. falou que nem o conhecia, não podia casar 
assim. Mas a mãe dela aí começou a aconselhar, dizendo que era viúva, já 

estava com aquêle filho, quem sabe outro marido não ia ser ruim pará o 
1nenino. Ao I!lenos aquêle era um velho e devia ser homem sério. êle mesmo 
era bom prá ela e ainda tinha um recursozinho para ajudar. Ai a mulher 
aceitou. 

De noite. Gü-é-krig foi dormir com a mulher, depois que andott c-om 
ela já ficou pensando num jeito de ir embora, casado é que não queria 
ficar. Aí êste Gii-ê-krig falou prá mulher que estava com muita dôr de 
barriga e queria ir no mato e já foi saindo, mas a n1ulher falou assim: 

,__ ó marido, eu vou com o senhor, também estou com vontade. 

E foi. Quando voltaram êle ficou pensando para achar outro jeito: 
aí começou a rolar na cama, a gemer como quem tá ruim de dôr de barriga. 
tornou a falar que ia no mato, mas a mulher saiu junto, êle não queria, 
mas ela falou assim: 

- Não, marido, tenho que ir, o senhor está doente assim, pode 
piorar neste mato. 

E foi. 1lle não sabia mais como ir embora. Aí começou a fazer que ia 
vomitar, repuxava a barriga quanto podia e ia se afastando da mulher. Qur1ndo 
alcançou uma distanciazinha, correu e sun1iu , ainda fazendo que estava vo
mitando. A mulher voltou pro rancho para esperá-lo. Que nada , aquê:le 
safado já estava era longe, tinha pegado a vaquinha dêle que estava amar
rada num pau e fugido . 

( Lauriano) 
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XXIX • 

Quando Gii-ê-kri9 foi chegando noutra aldeia, ja ben1 lo11ge. viu 
aquela men1nada tomando banho. numa baía. Os meninos estavam todo" 
brincando dentro dágua. Aí êle chegou na beira e falou assim prá um que 
estava lá : 

--- ó meu sobrinho. cu já cheguei. Sou o irmão do seu pai. vou 
lá prá sua casa agora. 

Aí os meninos todos chegaram para ver aquêle parente. Ble co11-
versou e disse que era tio de uns, avô de outros. primo dos outros. Os me
ninos acreditaram, êle, então. falou: 

- Eu vou levar estas roupinhas. estão bem estragadas, vou l~var 

prá suas mães irem consertando, assim eu fico conhecendo as casas do.; se
nhores. 

• 

E carregou tôdas. Os meninos quando cansaram de brincar focam 
chegaram todos nuzinhos. aí o pai já perguntava: pra casa. 

- ó meu filho. que foi que aconleceu lá na brincadeira: por que os 
senhores estão todos nus? 

Os meninos contaram, cada um falava que era um parente dêle e 
perguntava se ainda não tinha chegado. Os pais já sabiam que1n era ·~ fa
laram: 

- Ora. foi aquê1e Gii-ê-kri9 que já andou enganando vocês todos. 

E Gu-ê-kri9 tocou prá diante. foi mascatear os tarequinhos daquela 

criançada. bem longe. 
(Lauriano) 

XXX 

Foi andando aquêle Gü-ê-krig chegou numa outra aldeia. já era de 
noite e êle não tinha onde pousar. Aí viu t1m balaio dêstes grandes c-om 
uma galinha choca e muitos pintos dentro. Estava chovendo e êle não 
achava mesmo outro pouso; tirou a galinha prá fora e deitou em cima dos 
pintos : já ia dormir ali. Mas a galinha estava choca e começou a gritar e os 
pintos também e acordaram a dona da casa. Ela já chamou o marido: 

• 
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- Olha o que te1n ali fora . aquela gali11ha parece que largou os 
pintos. estão gritando. Ou será que tem bicho aí? 

O marido estava bem com sono e não levantava . aí a mulher foi 
olhar. Quando chegou lá fora enfiou a mão dentro do balaio para ver se 
a galinha estava lá, inas pegou foi na cabeça do Gü-ê-krig. Aquela mulher 
assustou grande, pulou longe e já foi gritando: 

- ó marido, vem ver. ten1 bicho aqui. u1na coisa, aqui no balaio da 
galinha. 

O marido pulou da cama apurado e pegou aquela zagaia dêle. Gü-ê

kri,g tinha acordado quando a mulher meteu a mão no balaio e quando o 
marido veio chegando êle pulou fora. JOgou o balaio em cima do homem 
e saiu correndo. 

(Latrriano) 

XXXI 

Antigamente não tinha fumo que nen1 agora, eram só umas fõlhns 
sêcas. picadas. bSSe Gü-ê-lcri9 tava com pouco fumo porque Já tinha pas
sado do tempo e êle não trabalhava, o tempo dêle era só prá fazer o que 
não pres ta 

Êle tinha uma nan1orada e queria dar fumo a ela. Mas não podia 
chegar perto, porque tava cheio de gente acordada lá na casa da moça. 
Aí Gü-é-krig pegot1 um caramujo. encheu de furno e jogou perto daquela 
xamacoca. namorada dêle. Mas ela nem sa bia que era fumo. Tornou a 
pegar o caramujo e jogou fora no terreiro. 

Naquele tempo do antigamente não tinha nem faca. nem tareco de 
ferro e a gente gastava muito dêstes caramujos, era daqueles de baía . de 
rio. dos chatos e dos mais compridos. dos de campo, todos tinham aquêle 
serviço. Perto das casas ficavam aquêles inontes de caramUJO. O caramujo 
que Gii-ê-krig tinha enchido de fumo prá na111orada dêle, caiu bem no meio 

daquele monte . 

Era de noite e estava relampejando, mas assin1 mesn10 Gu-ê-krii:J foi 
procurar aquêle fuminho dêle ali no escuro. Pegava cada caramujo. cheirava 
prá ver se era o dêle e tornava a jogar fora, maz com os relâmpago3, lá 
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<.i<t casa êles v1ran1 u111 vulto perto do lixo e já pcnsnrnn1 l!UC crn nlçiun1 
bicho. Gii-é-kri9 teve de fugir. 

No outro dia estava apurado para achar um pouco de fumo e foi 
procurar aquêle, pegou uma bolsa. pôs uns cinco caramujos dentro e saiu 
por ali catando até chegar naquele monte. Perguntaram o que êle queria 
com caramujo e êle respondeu assim: 

- Ora. estou fa::endo um serviço de madeira e preciso de muito 
caramujo para alisar. 

Encheu bem a bolsa e foi prá casa daquela tia dêle; quando ela per-
guntou prá que tanto caramujo. êle falou assim: 

- Sim. senhora, é para fazer um serviço que eu vou trocar por fumo, 
vou escolher um agora. O!> outros a senhora guarda aí prá mim, mas não 
deixa perder nenhum. 

Procurou o caramujo dêle e deu os outros prá tia guardar. 

(João Príncipe) 

XXXII 

Gii-ê-kri9 chegou noutra aldeia bem grande. Foi andando ali e já 
viu urna moçada na f1 ente de urna casa. Era costume dos antigos, as moças 
tôdas juntavam numa casa só prá fiar algodão. levavam bastante boneca e 
ficavam ali conversando e fiando até de noite. Aí êle chegou perto, mas 
ainda longezinho, sentou e começou a contar caso, mas era prá êle só escutar. 

Logo as moças viram aquêle estranho. mas não ligaram prá êle. 
Mas a cabeceante daquelas moças viu que êle estava contando casos e rindo. 
então ela ficou escutando. Como tava longe prá poder ouvir, ela falou prás 
outras: 

- ó, aquêle estranho lá, êle sabe caso, tá ali contando, parece 
que é bem engraçado. 

As outras já olharam; aquela cabeceante falou prá un1a que era ca
tiva dela : 

- Vai lá falar pr'áquêle velho se êle pode chegar mais perto que 
nós quere1nos escutar. Ela falou , mas Gü-ê-kri9 só respondeu assim: 



\ 
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- Não, scnl1ora, quando cu tenho vontade de contar caso. co11to prá 
mim sõzinl10, não é pros outros escutar. não . · 

Aquela cntiva falou jsto mesmo prá dona dela, mas tornou a voltar 

com recado: 

- Não, senhor. meu senhor. minha senhorazinha disse que qt1er es .. 
cutar. o senhor pode chegar perto. as moças tôdas querem escutar os seus 
casos. 

Êle respondeu assim: 

- Não, senhora, eu já disse, tou contando meus casos é prá inim 
sõzinho; se elas querem escutar, elas que cheguem mais prá perto. 

As moças foram chegando. foram chegando bem prá perto, elas que

riam ouvir aquêles casos. Gü-ê-/(tig ficou contando e rindo sõzinho, nem 

olhava prás moças. era como se elas não estivessem ali. 

Aí foi ficando bem de noite, foi dando sono naquela moçada. llma 

hora a cabeceante esticou o corpo, deitot1 ali no chão numa esteira prá 

descansar, logo ela dormiu. Outra moça viu aquela cabeceante dormindo 
e quis descansar também. Logo a moçada estava tôda dormindo. 

Foi Gii-ê-krig chegou perto delas, primeiro tirou as roupas de umas 

e vestiu nas outras, depois fêz safadeza com tôdas elas. Era bem safado 
aquêle velho. Depois pegou uns pedacinhos de pau roliço, abriu as coisas 

das moças e pôs uns pauzinhos atravessados lá na coisa de cada uma. Àí 
êle foi embora ligeiro. 

O senhor sabe, aquêles antigos tinham casa tudo feita de esteira dêste 

pirí; aquelas moças estavam perto de uma esteira. Quand0 a cabecante 

acordou e fechou as pernas o pauzinho que tinha espetado lá nela pulou e 
bateu na esteira; logo as moças foram tôdas acordando e fechandr1 as 

pernas. Foi aquêle barulho. poc. poc. poc. dos pauzinhos pt1Iando na esteira. 

Aí uma moça olhou prá outra e falou: 

_. ó , a senhora está com minha roupa. Aquela já 

e falou: 

• 
\ 1lfOU prá outra 

......... ó, a senhora está com minha roupa . Estava tudo trocado. A ca

beceante logo viu o que era e disse: 

- Foi aquêle safado daquele velho que fêz isto prá nós. 

1 
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Os pais daquelaC\ moças já queriam sair para pegar aquêle Gii-ê-kri9. 

mas êle estava longe e as moças não queriam ajuda de ninguém, queriam 
era pegá-lo sõzinhas para vingar. 

(João Príncipe) 

XXXIII 

Fo1 caminhando aquêle Gü-ê-kri9 ate chegar nun1a aldeia. Ac..hou 
uma casa grande de muito morador. tinha um velho e uma velha, muitas 
filhas com os maridos e. filharada e muitos cativeiros. Aí êle chegou, pediu 
pousada; o dono da casa disse:, 

- Como não, meu senhor, pode chegar . 

E mandou arranjar jeito daquele velho dormir. Gi1-ê-kri9 viu uma 
bôlsa de couro de avestruz como os antigos faziam para guardar mel, estava 
cheia, pendurada ali num pau. Ficou já pensando como ia comer aquêle 
doce., o dono não tinha dado nada prá êle. comer. 

Aí pensou num jeito, saiu como para fazer um serviço e arranjou uma 
vara, fêz uma ponta nela e foi deitar bem debaixo daquela bôlsa de. couro 
de avestruz. Cutucou até fazer um buraco e o mel começot1 a pingar; abriu 
a bôca e ficou ali deitado comendo mel. Mas adormeceu logo e o mel iicou 
ali pingando a noite inteira na cara dêle; ficou todo lambuzado. 

Quando a mulher do dono da casa acordou, viu aquilo e já foi cha-
1nar o marido prá contar que aquêle velho tinha comido o mel todo e es
tava ali lambuzado. Ai chegaram os moradores e ficaram rindo de Gü-ê-kr ig. 
O velho cutucou êle prá acordar. ia falar prá não fazer oquilo que a crian
çada dêle ficou sen1 ter o que comer. mas não queria maltratá-lo, não. 

Mas Gü-ê-krig assustou e levantou apurado, com mêdo. Os olhos 
dêle estavam pregados de mel e êle não via nada; saiu correndo por ali 
e o velho atrás. Como êle não estava vendo nada, correu. foi prá dentro da 
casa, foi derrubando os tarecos. quebrando pote, acordando gente, quando 
o velho o pegava, êle pulava como louco. Aí foi prá fora derrubando aque
las casas dE." pir1. qt1ebrando tareco qt1e nen1 unia venta nia. 

( Joiio Príncipe) 

• 

I 
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XXXIV 

Êste Gú-ê-kri9 estava numa casa conversando, mas tinha muita fon1e 
e ninguém dava de comer a êle. Aí êle viu um dêstes potes de pescoço fino 
prá guardar graxa. Estava cheio de graxa e com carne frita no meio. :t!.le 
ficou esperando. quando o dono saiu. meteu a mão no pote para tirar aquela 
carne e comer. Gü-ê-kri9 estava bem apurado, a mão não queria entrar 
porque o pescoço era bem f 1no. êle fê:: fôrça até que entrou, mas depois 
que encheu bem a mão de carne. ela não podia sair . Aí o dono da casa 
chegou e viu o serviço que êle estava aprontando. Gi1-ê-kri9 saiu correndo. 
derrubou o homem e sumiu com aquêle pote pendurado no braço: foi cor
rendo pro sujo e encontrou uma velha lá agachada, aí ela levantou asc:;us

tada e êle quebrou o pote na cabeça dela e sujou a mulher tôda de graxa. 

(João Príncipe ) 

XXXV 

Aquêle Gü-ê-kri9 tinha uma namorada, uma xamacoca. de noite êle 

entrava na casa do senhor dela e ia dormir com ela. 
Uma noite estava chovendo e êle estava lá com a xamacoca. A1 co

meçou a pingar água dentro da casa. Os antigos tinham estas casas de es
teira. quando dava goteira era só passar a mão e ir apertando mais os talos 
de piri, {icava boa outra vez. 

A dona daquela xamacoca viu a goteira e mandou tapar. Mas quando ' 
a cativa leva11tava a mão para consertar a goteira, Gii-ê-krig que estava 
deitado debaixo dela. mexia e ela ficava tren1endo, ai a goteira aumenlava 
ainda mais. 

- A dona não gostou e perguntou assim: 
- O que é que rem aí que esta goteira está é aumentando e não 

pára, eu já vou ver. E levantou prá olhar. Gii-ê-krig suspendeu a xamacoca. 
jogou em cima da dona dela e saiu correndo prá fora. 

A mulher assustou grande e gritou prá o marido dela que a x.ima

coca tava brigando com ela , mas o marido viu qlte era um homem qt1e tinha 

feito aquêle serviço e fugido . - era Gii-ê-kr(q. 
( / o,ío Príncipe) 
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XXXVI 

Um dia aquêle Git-ê-kri9 voltou naquela aldeia onde Linha feito sa
fadeza com as moças. Logo todos o conheceram, os pais daquela moçada 
já queriam pegá-lo. mas a cabeceante não de1xoL1; ela queria vingar-se ~en1 
ajuda de outros. 

Giz-ê-kr19 estava andando por aJi bem desconfiado. Bem que não 
era besta de pensar que ninguém se importou com o serviço n1al feito dêle. Aí 
veio aquela cativa conversar com êle; disse que a C"abeceante a tinha man
dado convidá-lo para 1r ver a patroa dela. 

- ó meu senhor, minha senhorinha está lá chamando, disse que o 
senhor pode chegar que ela quer ouvir mais casos daqueles que o se1•hor 
conta. 

~le não era besta e falou assim pr'aquela moça: 

~ Eu que não vou lá, não sei mais contar caso nenhum, não. 
Mas a cativa voltou e depois veio outra moça insistindo com Gü-ê

krig. Ble que não era besta de ir. Aí a cabeceante mandou outra companheira 
dela falar pr'aquêle Gü-é-krig assim: 

- ó meu senhor, ela quer que o senhor vá Já, o senhor bem .3abe 
da sujeira que já fêz. Ela quer casar com o senhor, agora que o senha: 
já aprontou aquilo. Até o pai dela já disse qt1e deixa. 

Mas Gu-ê-kri9 não queria ir. estava era com nlêdo delas o maltra
tarem. falou assim: 

- Eu. não senho1a! Eu não fi: nada, não. aquêle dia eu já fugi prá 
não cair a culpa em cima de mim. Foi OLttro. pois a senhora não vê que 
eu sou um velho de idade, que sou um homem sério. Eu nem quis chegar 
lá perto, fiquei de longe, as senhoras é que quiseram escutar meus casos. 

Ai aquela cabeceante veio falar com éle. 

- Não, senhor, o senhor vem comigo. O senhor mesmo foi que me 
fêz aquilo, eu sei. Agora eu quero o senhor, não posso mais passar ~em 
o senhor. Vem comigo. ninguém vai ver nada e o senhor se não quiser 
nem precisa casar comigo. O senhor sabe o que é que eu estou querendo. 
pois, vem comigo. Aí êle foi chegando. mas o rnêdo n~o o deixava and'1r 

JTI ui to. logo êle parava e queria voltar. 
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- Não, senhora, eu não vou, não quero saber de nada co1n a se
nhora, não, eu sou velho. 

- Que nada, não, senhor, o senhor e bem novo, vem, eu quero o 
senhor outra vêz . 

.Sle foi chegando. ela entrou prá cama, levantou o mosquiteiro e 
chamou Gü-ê-lcri9 para entrar. Êle aí animou e foi chegando. Quando êie 
foi entrando, as moças que estavam escondidas, correram e apertaram a 
cabeça dêle entre aquêles paus que os antigos usavam para segurar a cum1eira. 
Apertaram bem a cabeça dêle ali: aí veio tôda aquela moçada com quem 
êle tinha feito safadeza e combinaram unhá-lo bem. Tiraram a roupa do 
velho e arranharam êle todo com a unha. Aqt1êle safado do Gii-ê-krig gri
tava. gritava que êle não fêz nada, que era velho. Nada. as moças ai é 

que arrancaram mais couro dêle com a unha. Quando soltaram não tinha 
lt1gar que não estava arranhado e tinham arrancado todo o cabelo dêle. 

(João Príncipe) 

XXXVII 

Saiu correndo aquêle Gii-ê-kri9. mas a dor era muita. que êle não 
podia mesmo. Aí êle juntou mttito jenipapo verde, batet1, espremeu e passou 
aquêle sumo no corpo para acabar a dor, que era demais. 

Foi seguindo até chegar na casa da tia dêle. Encontrou todos dor
mindo, aí êle deitou e pôz muita coberta em cima. dos pés à cabeça, e ficou 
bem quieto. 

No outro dia a tia dêle acordou 
comerarn. O sol 
dêle falou: 

já estava alto e nada 
e todos os moradores também, todos 
do Gii-ê-kri9 acordar. Aí aquelri tia 

- Será que êste homem não morreu. o sol já está alto e êle nen1 
acordou; vou olhar. 

E chegou perto prá ver. quando ela levantou a ponta da coberta 

para olhar. êle pulou da cama e saiu gritando: 
- ó minha tia. a senhora já me n1achucou, ai, ai. E saiu corrc'ldo. 

a tia dêle assustou grande. nem o conheceu porque quem pulou foi um ne
grinho bem preto, de cabeça pe lada e todo inchado. Naquele tempo dos 
nntigos êles nem conheciam negro. 

( Jo:io Prínci[JC) 
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XXXVIII 

Uma vez começou uma briga da onça contra o tatu . A onça chamou 
todos os bichos do mato para ajudá-la, o tatu chamou só os maribondos. 
os pequenos. os grandes, êstes prêtos, os vermelhos, os amarelos, os raja
dos, os que fazem caixa no chão, os de cupim, os dos paus. Todos os 
maribondos vieram ajudar o tatu. 

Você sabe porque o cervo não te1n rabo, é pitoco? Foi nesta briga. 
O cervo e os veados, o branco e o mateiro eram capangas da onça e foram 
mrttar o tatu. aí chegaram os maribondos e assanharam nos veados, n1or
dendo em todo lugar e veio maribo11do que é cortador de cabelo e tosou 
o rabo do cervo. Antigamente os cervos e os veados tinham rabo bem 
grande. 

A onça veio atacar, mas os maribondos pegaram a cara dela que 
ficou inchadé!, até hoje está inchada; o tamanduá também estava do lado 
da onça. ai os maribondos morderam bem a cara dêle . que ficou inchada . 

por isso os olhos são tão miudinhos. 
O tatu ganhou na briga. onça é bicho besta. 

• (Lauriano) 

XXXIX 

A onça ia casar com a veadinha do mato, aí veio o macaco e disse 
que queria casar com aquela veadinha. Ela falou que não, porque já era 
noiva da onça. então o macaco falou: 

_. Onça? onça é meu cavalo. - E foi s 'imbora. 
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Quando a onça chegou a veadinha contou o que o macaco tinha fa
lado, ela ficou brava, disse que depois mostrava ao macaco quem era ca' alo. 

Macaco era tocador de viola e no dia do casamento a onça queria 
matá ... lo bem na casa da veadinha. foi chamá,...Io. Chegou na casa do ma
caco e disse: 

- ó macaco, vamos lá na casa da festa. eu vou casar hoje. 

O macaco respondeu que não podia 1r, estava doente, não podia 
andar. A onça pediu para ir assim mesmo, então macaco falou: 

- Eu não tenho montada. onça. só se você quiser me levar n1on-
tado, vou na sua cacunda até chegar perto, depois eu desço. 

Onça respondeu: 

- Está bem macaco, pode n1ontar. 
O macaco montou e quando andaram un1 pedaço êle caiu no cl1ão. 

A onça perguntou: "o que foi?" - Êle disse: 

..- Eu não sei montar sem arreio, assim eu caio no chão, não poss~ ir. 

A onça falou que podia trazer o arreio, perto da casa da festa, ti
rava. O macaco pôs o arreio mas não apertou a chincha. Adiante êle caiu 
outra vez e disse que não sabia andar sem esporas, que caía à tôa quando 
montava sem esporas. Onça deixou pôr esporas. Adiante o macaco tornou 
a cair e disse : 

..- Eu não vou. onça, estou só caindo. não sei montar assim sem 
freio e de chincha sôlta, não quero mais ir à festa. 

A onça não queria freio, mas deixou pôr para o macaco ir. macaco 
apertou bem a chincha, pôs o freio e foram andando. Quando chegaran1 
perto da casa da festa. a onça disse: 

- Agora desce macaco, a festa é bem aí. 

Macaco pediu para a onça ir mais adiante, só um pouquinho que 
êle estava doente e cansado. Onça andou, quando chegou perto, o ma
caco apertou a espora com fôrça. a onça pulou e foi cair bem na casa, aí 
o macaco meteu o laço na cabeça e no lombo da onça e gritou: 

- Eu não disse. veadinha, que onça é meu cavalo. 

Aí o macaco amarrou ben1 a onça num pau e foi festar . 
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Chegaran1 dois caçadores e a onça pediu para êles a desamarrarem . 

~les conversaram, todos dois tinham mêdo de onça, mas um ficou com a 
arma apontada para ela e falou: "pode desamarrar" . O outro tirou os 

arreios e desamarrou a onça. Ela ficou muito envergonhada e fugiu logo 

para o mato. 

Ficou esperando um jeito de matar o macaco. Só tinha uma aguada 

nesse lugar e a onça ficou esperando o macaco beber água. Quando o 

macaco ficou com muita sêde, foi num pau, tirou mel e passou no corpo 
todo, depois esfregou o corpo nas fôlhas sêcas e ficou todo cheio de fôlhas. 

Assim êle foi beber água. Estava bebendo bem ligeiro e a onça ali olhando. 

perguntou: 

- Que bicho é você que eu não conheço? 

- Sou o bicho das fôlhas. disse o macaco. 

Mas a onça descobriu e correu para pegar o macaco. êle entrot1 no 
buraco do tatu e ficou lá . A onça chamou o sapo grande que é bicho 

muito besta e disse: 

- Compadre. fica aqui olhando o macaco prá • m1m, que eu vou 

apanhar t1ma pá para desenterrá-lo. 
O sapo ficou olhando para dentro do buraco; ai 111acaco falou: 

- ó sapo, o senhor não me conhece. arregale bem os olhos com as 
duas mãos para me ver e ficar me conhecendo. 

O sapo fêz assim e macaco pegou terra sêca, jogou bem nos olhos 

dêle e fugiu. Quando onça chegou, o sapo falou que o macaco estava lá 

e ela cavacou até o fundo do buraco e não tinha mais macaco. Pegou o 
sapo pela perna e jogou dentro dágua, longe. 

Onça ficou procurando matar o macaco, mas não achava jeito. De

pois ficaram companheiros. andando juntos. mas um queria matar o outro. 

Um dia pousaram numa fazenda . tinha um chiqueiro com um porco 

bem gordo. De noite o macaco tirou a faca da onça e sangrou o porco. 

No outro dia o fazendeiro chegou , viu o bicho morto e perguntou quem 
matou o capado dêle. Macaco disse: 

- Eu não fui , cada um tem sua faca, é só olhar . 

• 
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Ai a onça já foi tirando a faca para mostrar que não fo1 ela. estava 
tôda suja de sangue. o homem foi na casa pegou a carabina e matou a 
onça. 

(Lauriano) 

XL 

... . 

Tem um bichinho. parece cup1n1. não sei con10 e o nome dêle. é ra
jad1nho. Pois êste bichinho estava andando com a onça e ela o mandou 
buscar água porque estava com sêde. ílle voltou dizendo que tinha bicho 
ali, não sabia o que era, mas tinha quebrado o pote dêle. · 

A onça foi com êle para ver; era anta que estava banhando no rio. 
cada um pegou a flecha e flechou: a do bichinho matou a anta, mas a 

onça correu, trocou a flecha e falou: 

- Fui eu que matei, veja a flecha. 
O bichinho sabia que foi êle, mas ficou calado olhando a onça comer 

a carne sôzinha. Como ela ficou com sêde outra vez. mandou o bichinho 
buscar água. Sle foi. mas não queria trabalhar prá onça e quebrou o pote 
no can1inho. Chegou e falou: 

- ó onça. agara não ten1 mais pote, o jeito é o senhor ir beber 
água lá no corrixo. 

Onça estava com sêde. foi beber . Aí o bichinho bem ligeiro levou 
a carne da anta para cima de um coqueiro carandá. A onça voltou e ficou 
arrodeando. quando deu fome, pediu o bichinho prá jogar carne prá ela . 
í!.Je falou assim: 

- Abre a bõca, amigo, que vou jogar a carne. 

A onça abriu bem a guela e o bichinho jogou junta de ant.a, caiu 
bem nos dentes da frente da onça e quebrou todos; até hoje, onça tem 
dentes bem pequenininhos na frente. 

(lauriano) 
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CANTOS DE MORCEGO 

Morcego inicia sempre suas sessões com os mesmos cantos introdu

Lórios. repetindo-os diversas vêzes com pequenas variações. São colóquios 

com os laten i9i que só se dão a conhecer no fim de cada canto. 
Consistem de repetições de uma frase muito simples, intercalando um 

ten1a que se vai desenvolvendo aos poucos. Vejamos dois dêstes cantos 
con1 que Morcego inicioL1 tôdas as sessões que assistimos; no primeiro o 

lateni9i é um [Jadre Tereno. 

DJÃ-DJI-NÃTE 
Eu já vi 
íU-ÃLO. iU-ÃLO 
meti neto, meu neto. 

ÉHí-NÉ, DÉ-Hí-NÉ 
:E:ste. é êste 
IU-ÃLO. IU-ALO 
n1eu neto, meu neto. 

DJA-DÉKI 
Já vou levar (andar) 

IA-ú -DIGiDJE 
para minha planta, 

1U-ALO, íU-ALO 
meu neto, meu neto. 

DJI-NA-TEGI 
Já estou vendo 

• 

É-ló É-ló • 
• • meu pai, meu pa1 

AM-É-Iô 
Não é meu pa1 

DÉK:E: IU-ALO 
• e meu neto . 

ANIKO-KANIG~ 

Então 

DJ Ã.,DÉKl-MlKA 
já vou andar para 
Gô-KID 
o poente. 

íU-ALO. IU-ALO 
Meu neto, meu neto 

DJA-DA-TOPEGI NlGól 
Clarear o dia 
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MALÉ-KHfKA 
já está querendo; 
NALÉ-BEPEGI 
Amanhecer 

MALÉ-KHIKA 

já es tá querendo . 

lU-ALO 
Meu Neto 
MÉ É-lô ANONI-PAWA 
Eu sou seu amigo 

ANONl-PAWA OTXI-Hô 
Amigo velho 

DÉ-Hl-NÉ IUDA 
ês te é . 

EKA-NATô-PABIGÉ EKI 
[DANIGôI] 

Quando a manhecer o dia 

DJÉ-HÉ PRÃ-NAHA EDJÉ
[NÉKE] 

Eu já vou canta r 

DJÉ-HÉ PRÃ-NAHA EDJÉ-
[NÉKE] 

Eu já vou cantar 

ILA-HATXO LIGl-KA 
canto de padre 
DJÉ-HÉ PRÃ-NAHA DJA

[Ut-LITÉ ] 
Eu já vou dançar 

INIKA ILA-HATXO-LIBATô 
:E:ste penacho de padre 
INIKA ILA-HA TXO-LIBA T ô 
:E:ste penacho de padre 

DJ A-DJI TXIKÉ 
Já vou balançar 
ILA-HATXO LIBATô 
penacho de pa dre 

fU-ALO 
M eu neto 
AHA-DOWôHQ7 
N ão me conhece? 

MÉ Iô N NIDJOU-LOT ETXE 
Eu sot1 Tereno. 

No canto seguinte, mus icalmente ma is rico, o lateni9 i é uma ca

chorra que se designa por nome próprio. T a mbém a qui o es tribilho é in

dependente do n1otivo e serve de base aos a rra njos n1elódicos do n1djienini. 

JDAÉ- É-lô. É-lô 
É lnP.u pai. meu pai 

DÉ-Hl-NÉ É-lô 
:E:s te é meu pai, 

É-lô É-lô , 
• • meu pai, meu pa1. 

É-lô É-lô I 

meu pai. meu pai, 

MEDJíN DA-MEGI-KA 
Eu disse quem é: 

IôN-NABIG:E: 
está camp eando 
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É-lô, É-lô 
Meu pai, meu pai 
DJA-D~KOWÉ 

Já sei 
IôN-NABIGÉ 
está campeando 
IKOA-LA 
o que comer 

É-ló. É-Iô 
• Meu pai. n1eu pai 

ANA-GI 
venha cá 

ANA-GI DJA-DÉGl 
Venl1a cá, va1nos andar 
DJA DJA NOKA GIKO 
Já vamos chegar ond~ tem 
GOU-DA-DJiAKO 
Muita comida 

. . meu pai. meu pai, 
lDAÉ É-ló 
é meu pai, 
IDAÉ É-Iô 
é meu pai 

HA-LÉ KHOTAKE 
• • vamos primeiro 

DJA-DÉKI IDA 
andar para o 
Gô-KID 
poente. 

IDAÉ É-lô, É-Iô 
É meu pai, meu pai 
DJl-LET A-G ~N 
Já •1ou correr 
NEKÉ INOA UÉ-TIAD 
com você esta n1orraria 

IDAê É-lô, É-Iô 
É meu pai. meu pai 
AHA-DOWOHO? 
Não me conhece? 
MÉ IôN A-AKIDETÉ 
Eu sou o que enlouquece. 

IDAÉ É-lô, É-Iô 
É meu pai, meu pai 
MÉ IôN AW1-KATÉ 
Eu sou a cachorra 
MÉ IôN NALÉ-KHENIGí 

[IHODJÉD] 
Eu c;ou l'JALÉ-KHENIGl 

[IHODJÉD.] 
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Depois de repetir muitas vêzes invocações semelhantes às anteriores, 
introduzindo pequenas variações em cada repetição, os cantos vão se tor
nando mais fortes e variados. surgem diálogos do xamã com o latenigi que 
passa a oferecer seus serviços como no documento seguinte: 
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Oh! Meu amigo, meu amigo 

É o senhor? Meu amigo, 

meu 

.ê:ste 

amigo 
• • e, meu amigo 

• meu amigo. . . meu amigo 

Eu sei tudo, meu amigo 
Eu sei tudo, n1eu amigo 

O senhor tem inimigo? 

O senhor quer castigar? 

Meu amigo. . . meu amigo ... 

Oh l - t . . . es e e meu amigo .. . 
Venha cá . . . venha cá .. . 

Eu sei tudo, tudo . . 

Dou "feitiço" meu amigo, 

TE>m doente. . . quer curar 
·venha cá ... venha cá 

Dou "remédio". . . sei de tudo 

O senhor pode curar 
Pode salvar, meti a1nigo . . . 

Sei tudo, meu amigo 
Dou .. feitiço.. . . . venha cá 

Dou "remédio", meu amigo 

Oh! Meu amigo. meu amigo 
Amigo. . . Amigo 

Oh! Meu amigo, meu amigo 

Oh! Meu amigo, meu amigo 

Vem. Eu já vim buscar você ... 
Oh! Meu amigo, meu amigo 

Vem. Eu já vim buscar você ... 

Oh! meu amigo, meu amigo 
Eu já vim buscar você ... 

Vamos, vamos, meu 

Vamos, vamos lá 

Meu amigo, n1eu amigo 

Vamos andando. por aqui 

Meu amigo, meu amigo 
Olha! meu amigo: passarinho 

Vê? Aqui tem passarinho 

V amos andando, meu 

Amigo, Amigo 

Lá tem mais tuiuiú 
Vem, meu amigo, meu amigo 

Tem bastante tuiuiú 
Vem meu amigo, meu 

Tem bastante tuiuiú 

Ven1 comigo, meu amigo. 

A partir dêste momento, Morcego passa a cantar no escuro, apngan1 
o fogo ou fazem sombra nêle. Con1eça, então. a fazer longas pausas 110 

meio dos cantos para imitar si lvos, rugidos ou gorjeios, conforme o bicho 
que invoca. Pouco depois os cantos atingem o máximo de fôrça, vibra o 

chocalho com um ruído ensurdecedor. muge. geme, assobia entre as frases 
gritadas do diálogo final, em que faz suas perguntas ao latenigi. 

• 
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A êste trecho final de extrema dramaticidade e da mais alta emoção. 
Morcego chama "a chegada de seu bicho". Quando êle atinge êste clímax 
que todos reconhecem pela fõrça do canto e pelos temas particulares, qual
quer pessoa pode fazer perguntas que são logo respondidas. Além disto, 
mesmo quando a sessão é feita para curar determinada pessoa, o latenig) 
fala de todos os presentes, comunica que um está doente, prognosticando 
seu caso, dá aos forasteiros notícias de sua família e, ainda, profetiza acon
tecimentos de interêsse geral. comumente ligados às questões que preo
cupam o grupo no momento. 

Conseguimos gravar um canto final dêstes numa noite de festa em 
que Morcego. muito bêbedo, apareceu diiendo que cantaria ··para a má
quina". Seu ajtidante o advertiu de que poderia quebrá-la e nos descon
tentar. mas aceitamos o risco. A notícia correu logo a aldeia e não ficou 
ninguém em casa . Todos já conhecian1 o sonógrafo e êste interêsse só se 
explicava por estnren1 certos de que Morcego iria pôr em jôgo tôdas as 
suas fôrças sobrenaturais. A embriaguez prejudicou a "performance", 
mas assegurou uma fidelidade que, de outra forma, não se poderia con-

• seguir. 

lnfelizll1ente. não foi uma sessão ordinária, como as de tratamento; 
seu tema foi o antagonismo entre os seus latenigi e os brancos. Cremos. 
porém, que esta sessão dá uma idéia nítida da intensa emoção que vivem 
os Kadiuéu e o próprio xamã durante suas cerimônias, mesmo porque ela 
foi comentada na a ldeia como uma das maiores sessões de Morcego. 

Cantou, de início, cinco cantos introdutórios, semelhantes aos já 
transcritos, depois disse ao seu ajudante: 

- Compadre, meu filho, eu não qttero quebrar a ináquina. não 
quero. Ao que o outro respondeu que não precisava quebrar. Mas, satis
feito com os cantos anteriores, cuja gravação ouvira com o maior entu
siasmo ( .:.!01 ). êlc mandou tôda a gente sair do quarto e apagar as luzes 
da casa; colocou um cobertor sõbre nossa cabeça e outro sôbre Isidoro, seu 
ajudante, e advertiu que, se olhássemos, ficaríamos cegos ou morreríamos. 

( 201) A gravação foi feita na casa de administração do Pôsto do Serviço de 
Proteção aos tndios; usamos 11m sonógrafo à fio de aço que pode reproduzir a gra
\•ação logo depois de executada . 

• 

• 



• 
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l ) Em seguida Morcego começou a percutir o mé'racá; 2) repetiu as pri
meiras frases de um canto introdutório e logo depois começou a entoar. ou 
melhor. vociterar diálogos com o latenigi. 

• • 

3) Latenigi: Oh! meu amigo , meu amigo 
Coitado, meu amigo, coitado! (declamação) 

4) (assobio - breve) 

5) Latenigi: Coitado de você (declamação) 
Estamos no meio do Brasil 
Coitado de você 

6) 

Cuidado! Cuidado! 
Cuidado. amigo, cuidado! 
Estamos no Brasil 
Coitado de você 
(assobio, muito brando). 

7) Latenigi: Estamos no Brasil (recitado. breve) 
Cuidado! 

8) Morcego: Não vá correr, não corra ! 
Vem aqui . Fique aqt1i! 
Venha. 

9} Latenigi: Agora já está morto (declamação} 
Você vai morrer 
Já está morto 
Agora não tem mais 
Barulho da noite ... 
Você já vai morrer 
Não tem mais barulho 
Você já vai morrer. 

1 O} (assobio) . 
11) Morcego: Vem cá, não vá correr (trémulo) 
12) (rugidos). 
13) Latenigi: Cuidado! 

Você já está morto 
Você tomou remédio do Brasil 
Cuidado! 

• 
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14) (rugidos) . 
15) Latenigi: Cuidado! E' o Brasil aqui! (declamação) 

Cuidado! Cuidado! 
Brasil 

16) (assobio muito brando). 

17) Lateni9i: Cuidado. amigo! (declamação) 
Cuidado! 
Não deixa ir embora 
Fugir! Cuidado! 
Cuidado! Brasil! 

18) (recitativo angustiado, ininteligível). 
1 9) M orce,qo: Vem, meu amigo 

Vem, meu amigo 
Meu amigo 
Pode chegar, meu amigo 

20) (imita o rugido de onça). 

21 ) Latenigi: Coitado dêste padre 
:oitado! 
Engraçado êste padre 
Coitado! 
Engraçado êste padre. 

187 

Morcego cai estrepitosamente no chão, Isidoro retira o cobertor da 
cabeça e vai socorrê-lo. Os homens que da outra sala acompanhavam o 
canto, precipitam--se no quarto e rodeiam Morcego. Um dêles que sempre 

fõra respeitoso e amigo, nos manda rispidamente fechar o sonógrafo, di-
zendo que foi a luz (o õlho mágico) que matou Morcego. Outro ordena a 
todos que saiam porque .. quando padre fica assim, só o bicho dêle é que 

pode salvar" . Um terceiro nos recomenda desligar o motor cujo ruído podia 
prejudicar Morcego. Todos os homens e mulheres presentes estão extre
mamente emocionados, de olhos acesos sem saber que decisão tomar. Pro

positadamente demoramos a desligar o motor (tínhamos dito que só pa
rando o motor o ôlho mágico apagaria). e, quando íamos fazê-lo ouviram
se ruídos no quarto, todos correram para lá e pararam à porca. esOJtando . 
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Morcego retomara o chocalho e começara a balançá-lo levemente. Ouvi
ram-se alguns silvos e assobios baixos: logo depois êle se levantou e co
meçou a cantar con1 voz fraca: 

22) (guincho de macaco). 

23) Lateni9i: Quando eu vi amigo 

eu Já disse: vou levar 
amigo prá minha casa. 
Quando eu vi amigo, 
eu já disse: vou levar 
amigo lá prá minha casa. 

21) ( gu1nho -- igual a 22). 

25) Latenigi: Oh! meu amigo, coitado 
Já vou conhecê-lo 
Quero levá-lo comigo 

e . d'C · d 1 01ta o. 01ta o .... 
Meu amigo, Já estava n1orto 

2ó) (guincho e pausa). 

27) Morce90: Vamos, amigo 

28) 

Vou levar você prá casa 
Vamos lá no Pantanal, amigo 
Vou levar você prá casa 
l.á dentro do naká-kúdi (arrozal). 
(guincho). 

29) Lateni9i Van1os, é aqui nossa casa. 

30) 

31) 
32) 

Morcego: 
Lateni9i: 

Vem aqui meu amigo 
agora eu vou lhe dar uma coisinha. 
(guinchos) . 

Vem aqui, vem aqui 
Vou dar uma cachoeira de 
água prá você. Toma! 
Você não quer a cachoeira dágua? 

Tomai 
Será que você não me conhece? 
Não lembra mais de mim? 

• 

• 
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Doçu~1ENTÁR10 

Veja! Eu sou passarinho 
Eu sou adjô-lô-píu (!!O!!) 
Veja! Você não me conhece? 
Eu sou passarinho 
Eu sou dji-gô-txoi (!!O~{) 

Não vê? 
Você não me conhece, amigo? 
Veja! Eu sou mesmo o 
Djáo-txowí-uahá ( :?n4) • 

189 
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• 
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Quando Morcego elevou um pouco o canto. Isidoro entrou para vê-lo, 
entramos logo depois, estava trêmulo, suadíssimo. Terminado o canto ex
plicou que fôra vitimado por um latenigi (a onça), mas logo vieram os pás
saros do Pantanal para salvá-lo e êle custou a reconhecê-los. 

Lauriano ao traduzir êste canto, reconheceu o latenigi de Morcego 
pela música e nos disse ser sempre êste o bicho que invoca nas curas mais 
difíceis. do que resultam. quase sempre, experiências como a descrita. 

CANTOS DE VICENCA 
~ 

Reproduzimos, a seguir, tôda u1na sessão gravada pela velha Vicença, 
-

de Lalima. Como Morcego. ela repete várias vêzes os mesmos temas, acres-
centando em cada passagem, novos elementos. Começa por invocar os bichos 
(que ela chama guias ) menos perigosos e menos poderosos; assim, invoca 
primeiro o cupim, depois o curiango, o caburé, a pomba. o caramujo. Em 
seguida , já em tom mais forte e ritmo mais intenso do mai:acá, passa a falar 
de borboletas e de um animal {capada) que nosso tradutor não soube dizer 
qual fôsse. Por fim , segundo suas explicações, a falecida irmã, que é a fonte 
de seus poderes mágicos consente em "descer no seu penacho", não obstante 
a presença de brancos. O espírito da irmã a repreende e ameaça violenta
mente, por invocá-la naquelas circunstâncias. 

Segundo Vicença nos disse, êstes são todos os seus cantos, e em 
cada sessão de cura ou de festejos, ela os repete, sempre na mesma ordem, 
exceto o último que, naturalmente, varia com a finalidade da sessão . 

( 202 ) Nome de um pássaro vermelho muito comum no Pantanal. 
( 203) Passarinho prêto do Pantanal. 
( 204) Pássaro joão-pinto . 

• 



' 

• 

190 

AKAM 1U-ATE (~11=-• ) 

Você é minha neta, 

AKAM IU-ATE 
você é minha neta, 

AKAM IU-ATE 
você é minha neta, 

AKAM IU-ATE 
você é minha neta. 

DJA-DJEN NIB1-TXôDE 
Já está saindo formiga 

INOA GiLô 
é do nosso 

NôNI-PôDAHA 
campo 

INOA G1Lô 
é do nosso 

HONõ-Kô-DôDJI 
dia 

INOA GlLô 
é do nosso 

HôNI-PôDAHA 
campo 

AKAM 1U-ATE 
Você é minha neta, 

• 

• 
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1 

AKAM fU-ATE 
você é minha neta, 

DJí-NODJI KEN-NENDA 
Já estou derrubando 

INOA HôNA-PILALO 
êste cupim 

INOA G1Lô 
é do nosso 

HONô-Kô-DôDJI 
dia; 

DJIN-NOHA-DOTÃN 
é muito pequenino 

INOA IOLÉ-KEN -NA 
êste meu ôlho, 

lNOA IADJl-PAA KEN-NAiiA 
esta minha orelha. 

INOA TAWÃN-NlGf 
é pequeninha; 

IAHA-KALA TEDI 
mas eu tenho 

INOA INA-TILÉU 
êste meu punho 

ANô-DJIAKI 
que joga longe 

IBE-DJE-NAHA 
meu braço. 

(205) Vicença repetiu 3 vêzes êste canto em pequenas variações das quais re
produzjmos a mais completa.; os cantos ll e IIl foram repetidos 4: vêzes; os IV, V e 
VI, 2 vêzes; do VII transcrevemos tôdas as variações . 
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GAJ\1É-É ANt-1 
Que está fazendo 
GAMÉ-É ANl-i 
que está fazendo 
GAMÉ-É ANI-í 
qt1e está fazendo 
DOHô NIAHÉ 
\'OCê vai 
ANlô-ô TIGET A 
acordar 
HON-NIU NOA-LÉDI 
nesta 11oite? 

NOTOETÉ LlôN-NA 
Filha de padre 
DJA-NIPÉ KOTA 
Já está perto 
HON-NON UiN-NIHlK 
nossa festa 
NOTOETÉ LlôN-NA 
filha de padre; 

DJl-NEBAKA-NÉDI 
já está pintado 
ODA-NONAHA 
o cabide (para pendurar cabaças) 
DJf-NEBAKA-NÉDI 
já está pintada 
ODA-GE:NAHA 
a cabaça, 
DJÉ-DIGI EKÉ-OGlLO 
nós já estamos recebendo 

• 

li 

ODJI-LEHENAI-IA 
nosso penacho. 
GAMÉ-É ANl-1 
Que está fazendo 
GAMÉ-É ANí-1 
que está fazendo 
DOHõ NIAHÉ 
você vai 
ANIO-ô OT A-GILõ 
estar acordada 
INOA HON-NE NOA-LÉDI 
é nesta noite? 

NOTOETÉ LiôN-NA 
Filha de padre 
LÉ-É KÉKE HON-NE NOA-LE 
fica acordada até mui to tarde. 
DJA .. DJIGô GETXÉ 
Eu já estou batendo caixa 
lô-UlDI 
aí atrás. 

HODíNI-EGÉN 
nós já ficamos alegres. 
NIGôl 
No nascente 
HON-NIGô NIDJÉDI 
lá para o nascente, 
NOTOETÉ LlôN-NA 
filha de padre 
DITXA-KEN NIKl-IA-HADI 
eu abri as asas 

• 

191 
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NIKAHA HôNOKODJÉ 
lá onde está o so]; 
NOTOETÉ LlôN.-NA 
filha de padre 

NAGôDO! NAGõDO' 
Coitado! Coitado! 
NAGôDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
NADJí-PAA-GlLO 
Você já escuta aqui 
NAHA LÊ-É KÉKE 
quando fica muito tarde 
HON-NÉ NOA-LÉDI 
nesta noite 
HON ILAHATXO ADI 
esta nossa passarinhada 
DJA-EIMA KAGETA 
já fica tôda tonta assim; 
IA-IAG~NA 

minha cabaça, 
DJA-DI-NETô LENEGET A 
já fica tudo louco, 
IA-IAG:E!NA 
minha cabaça, 
lN-ILAHATXO ADI? 
é minha passarinhada? 
DOHô NIAHÉ AHA-DOWôHO 

[TUTA?] 
Você não me conhece? 

É-IôN MUTA 
Eu sou 
NATXl-GETEN-NA 
rapazinho novo 

E-IôN MUTA DAWf-AU 
cu sou aquê]e curiango 
INOA NEKI ILAHATXO 
tôda esta passarinha. 

III 

LIBINIEN LIGÉ 
muito bonito, 
1 'A1'E NATXí-GET~N-NA 
eu não sou rapazinho nuvo 
GÉ-MÉ É-lôN MUT A 
mas eu sou 
ETôLI-TôLI 
caburé, 
INOA-NÉKI 
e tôda esta 
ILAHATXO ADI 
passarinhada . 

NOTOETÉ. ADOETOTA 
Padre, cuidado 
ADOETOTA! ADOETOTA! 
Cuidado! Cuidado! 
ANô-ONA-NIGILO 
é sua gente 
NEKOLÉ-BIGÉ 
já estão procurando você 
NOTOETÊ! ADOETOTA! 
padre! cuidado! 
DJA-DJl-MIGl-DJETÉ 
:BJes já estão com raiva 

NEKOLÉ-BlGl! 
já estão procurando você. 
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NAGôDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
NAGôDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
NOTOETÉ LlôN-NA 
Filha de padre 
DOHô NIAHÉ IKUT Á 

você não tem 

NAGôDO! NAGõDO! 
Coitado! Coitado! 
NAGõDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
ANI HANÃ-DJí-PÃ LOGI 
Escuta lá: 
EKA NATOPÃBI 
quando sair 
I-IôNOKODJÉ 
o sol. 
DJô-LA ELôGOTÉ 
eu já quero salvar 
Iô-TXA-GôDI 
o meu filho, 
DATô-KADJô 
não vou fazer dormir 
DJõ-LA ELôGOTÉ 
eu já quero salvar. 
NAP-HA É-lôN MAHA DJíN

[NIHI 
Sou eu mesmo que 
UAI-ELôGOTÉ 

• 

vou salvar 

• 

NIMA-UEN NIHiK 
mais geito (salvação). 
NIMA-UEN NIHIK 
mais geito (salvação); 
NOTOETÉ LlõN-NA 
filha de padre 
DJA-DJA EBALE 
já está errado. 

IV 

DATô-KADJO. LIAI ELôGOTÉ 
não vou fazer dormir, vou salvar. 
NAP-HA É-IôN MAHA DJíN-

Sou eu mesmo que 
UAI ELôGOTÉ 
vou salvar 
Iô-TXA-GôDI 
meu filho. 
NOTOETÉ LiõN-NA . 
Filha de padre, 
NAHA-DJO LEA WÉ 
quando eu vi 
NOTOETÉ LlôN-NA 
filha de padre, 
DAHA-LA WI KUDIK 
coitada dela 

[NIHI 

DOHõ NIAHÉ DOWôHO 
[TUTA? 

você não me conhece? 
E-IôN MUT A IôTIPI 
eu sou pomba, 
INOA NÉKI ILAHA TXO 
tôda esta passarinhada . 
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ENô-0! ENô-0! 
HALÃ-NAÁ BITANIN 
Fiquem parados. 
HALÃ-NôO DJIKENIN 
Afastem para trás. 
HALA-NAA BITANIN 
Fiquem parados. 
É-IôN MUT A NADJÉN 
Eu sou o caramujo 
MIKÃ-IAHÃ A Wi-1 
de lá do poente; 

HALA-NÃA BITÃNIN 
Fiquem quietos aí (parados ' 
HALÃ-NAA BIT ÃNIN 
Fiquem quietos aí. 
HALA-NAA BIT ANIN 
Fiquem qui-etos aí. 
HALA-NAA BIT ÃNIN 
Fiquem quietos aí. 
HALA-NAA BITANIN 
fiquem quietos ai. 
DIGA-DJf-PAA 
escuta lá, 
Dí-TXIN MEHÉK 
o que está fazendo barulho lá: 
NOTOETÉ 
os padres. 
NôHOió ILAHÃ 
Já levaram os 
NIN-UILA TXôDODJI 
meus bichos 

. -

V 

É-IôN MUTÁ NADJÉN 
• • eu sou o caramu10 

MIKA-IAHÁ A Wí-1 
de lá do poente. 
DJA-DINA UOLôLE 
Eu já estou gritando. 
AGI-TXI THAN-NEHÉ 
estou arrastando, 
D}É-NA UOLôLE 
estott gritando. 

VI 

, 

DJôHOIA IÁG~N-NIDJô 
Vamos fazer barulho outra vez; 
NIN-UILÃ TXôDODJI 
i11eus bichos 
ANOIA NIN-NÉK? 
para onde êJes levaram? 
NIN-UILA TXôDODJI 
Meus bichos. 
DINô-KOLOHO-DôDI 
As borboletas tôdas. 
MÉ-01 AHADI 
lá para onde está 
NOHô DINA-HALO 
aqttela capada 
UÉ-TIÃDI 
da morraria; 
ONE-TXA 
dá uma olhada lá 
A W1-LEHA TEWOGO 
com o olho meio fechado 

• 

• 

• 

• 
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VII 

OLÉ KEN-NA 
não abra muito os olhos. 
(Assobios ) 
ADôWETA! 
Ct1idado! 
ATXAWEHA-TAGI 
Brasileiro! 
{Assobios ) 
{frases ininteligíveis ) 
ENô-0 ô-ô 
NAGôDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
NEWl-Kô-DENI 
Você tem muito amor 
NIH1 UAI-ELóKO 
já pode salvar 
ANO-NA NIGfLO 
sua gente . 
ANô-NIHIA IKOTA 
Mas ainda não tem 
NIWILA TXôDODJI 
um bicho. 
NOTOETÉ LlôN-NA 
Filha de padre 
DJl-NAHADô TANUTA 
-nao procure me enganar . 

e-IôN MUTA 
Eu sou 
IETOLETXÉ IW ALO 
uma mulher louca, 
EDINE TOLEWÉDI ôNOKODô 
eu estou louca neste dia . 
DlNA- UILILE HONI-PôDAHA 
Nosso campo já está viraHdo 

• 

• 

NAGõDO 
C oitado 
DJA-NA-Iô'f A 
Já es tá pendurada . 

IEJ~IÉ-UÃGI 

No 111cio das coxas 

DJÃ-DA-UIME 
já tcn1 buraco; 
IÉ-Ll 
barriga 

DJÃ-LITô DIWA-Tó 
só aparece 
IÉ-ELl 
minha barriga . 

NOTO E TÊ 
Padre, 

DJA-NAGOTXÉ DIKI 
já tem só buraco aqui 

IOLE-KENAHA 
no lugar dos olhos . 

ADOETOTA! 
Cuidado! 

IHELA LELA-DIHI-DJA 
Minha casa já está podre 

LUDA-MIHI DJADI 
já está fechada . 

ANO-ONA NIGILO 
A sua gente 1ncsmo 

NOTOETÉ LlôN-NA 
filha de padre . 
ADOWETA! 
Cuidado! 

195 
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A TXÃ WEHA-T AG l! 
:Brasileiro! 
(Assobios) (Grunhidos) 
{Palavras ininteligíveis) ( :!nG) 

NAGôDO! NAGôDO! 
Coitado! Coitado! 
NAGôDO! 
Coitado! 

ANI NOTOETÉ LlôN-NA 
Uma filha de padre 
DJI-GôTXl-KÉ OGíLO 
olha para lá 
LAA-KETI 
onde tem muita cobra. 
NOTOETÉ LlôN-NA 
Filha de padre 
DJI-GôTXl-KÉ OGf 
olha para lá 
LAA-KETÉDl 
onde ten1 bastante cobra. 
NOTOETÉ LiôN-NA 
Filha de padre 
DOHôWA MALA-TXÉDI 
Onde tem bastante boneca, (:!01 ) 

ANA-ON-NANADI 
estão fazendo bonecas com o c,1belo. 
A Wf-KIDJI-PI 
As moçadas, 
IA-MA-KEDÃN 
tôdas elas já estão 
Lô-KOTI 
ajoelhando, 

A Wí-KIDJi-PI 
as moçadas. 

EN O A-A 

DJi-GôTXl-KÃ-OGl 
Olhem para lá : 
A Wt-KIDJi-PI 
as maçadas 
IA-MA ... KÉDI Lô-KOTI 
já estão ajoelhando, 
Dó-GOA MALA-TXÉDI 
as bonecas tõdas 
IA-MA-KÉDI Lô-KOTI 
já estão ajoelhando. 
ANA-ON-NANADI 
estão fazendo bonecas com o cabelo, 
ELON MEHETÉ 
já fica bonito. 

(ANIBATO NEPOAI) 
• 

( fecha a porta) 
(gemidos) 
ADOWETA! ADOWETA! 
Cuidado! Cuidado! 
ATXAô-HATAI 
Brasileiros! 
(gemidos --- assobios) 
ANAGI! ANAGI! 
Venha cá! Venha cá! 

• 

' 

( 206) Conversa. de Vicença. com st1a irmã que só ela pode entender 1 Lauriano . 
( 207) Lugar onde Vicença, "em seu vôo", vê bonecas de pedra . 



AHO NIKô HAGI 
Esta não é nossa casa 
AHO NIKô HAGI 
Esta não é nossa casa 
AHO NIKõ HAGI 
Esta não é nossa casa 
{assobios - gemidos) 

ADOWET Ã! ADOWET A! 
Cuidado! Cuidado! 
A TXAô-HA T AI 
Brasileiros 
ADOWETA! ADOWETÃ! 
Cuidado! Cuidado! 
ATXAô-HATAI 
Brasileiros 
ADÉ-HODÃM-AN 
Êle não vai acreditar! 
ADÉ-HODAM-AN 
~le não vai acreditar! 
(gemidos ,........ ~ssobíos) 

Docul\1EN'rÁR10 

NOTOETÉ LlôN-NA 
Filha de padre 

NAGôDO! 
Coitado! 

NOTOETÊ LlôN-NA 
filha de padre 

EKA-DJô LEAWÉ 
Ottando eu vi, 

EKÃNA TOPA-BIGl 
quando saía 

HóNOKODJÉ 
o sol. 

, 

NOHA-DJô UAI-ELôGOTE 
Eu estott fazendo dormi1 

Iô-TXAKO 
meu filho. • 

DATOKADJOA ELOGOTE 
Não vou fazer dormir, 

NAP-HÊ É-lôN MAHA 
porque sou eu mesmo que 

NAGôDO! NAGôDO! NAGôDO' DJIN-NIHI UAl ELOGOTÉ 
Coitado! Coitado! Coit2do! 
DOHô-NIA IKUTA 
Não tem 
NIMA-UEN NIHIK 
mais jeito {salvação 

vou salvar 

Iô-TXAKO 
Meu filho. 

(ininteligível) 
(gemidos). 

197 

Estas versões dos cantos xamanísticos nos merecem algumas reser
\·as; sua transcrição e tradução foi feita com ajuda do .. capitão" Lauriano 

que. não sendo xamã, desconhecia certas particularidades do vocabulário 

ttsado nos cantos. As pessoas mais indicadas para êste trabalho eram os 

JJróprios cantores; infelizmente não J:>udemos contar com stta cooperação. 
em virtude da emoção de que êstes cantos estão impregnados. O próprio 

• 
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• 

Lauriano. cuja confiança julgamos haver conquistado. lutou com gronde 
resistência emocional para ditá-los e traduzi-los. 

Por estas razões os cantos apresentados deixam inuito a desejar e 
só poderiam ser satisfatórios se o etnólogo dominasse a língua em que foran1 
gravados e estivesse em condições de fazer, êle próprio a tradução. Acre
ditamos, todavia. que estas deficiências não os invalidam como docu1nento~ 
etno~psicológicos porque a tradução foi feita por u1n dos Kadiuéu que 111clhor 
conhecia as tradições de seu povo e representa. pelo inenos, sua idéia sôbre 
êstes cantos. 

Outra deficiência, esta mais grave. decorre do fato das traduções 
terem sido feitas após a pesquisa de campo. não nos permitindo. por isto, 
estudar com os xamãs. as inúmeras questões que os cantos ~ucitam. AJgu
mas delas nos foram explicadas por Lauriano. mas sem dúvida um nidjienigi 

teria muito mais a dizer sôbre as mesmas. 

E, durante a elaboração do material de campo surgiram outros pro
blemas que já não podíamos esclarecer: por isto, algumas proposições apre
sentadas no trabalho com referência aos cantos ganhariam em segurança 
se pudessem ser postas à prova em nova pesquisa. 

Os cantos e estas proposições vagas aqui ficam registrados como 
co11tribuição ao etnólogo que tiver oportunidade de retomar o estudo do 
xa1nanismo Kadiuéu sôbre o qual ainda há muito a descobrir e esclarecer. 



Devemos a D HELZA CA.l\.tÊU as notctções 111us1ca1s êlpresentadas c1 

·eguir Elas correspondem. aproximadamente. aos te_xtos Já cxa1ninados. de 

uma sessão xamaníst1ca da velha V1cenca. de Lalin1zi. Co1no v1n1os. ne~tas 

ses"iões a xamã repett> ~lgumas vêzes cada ca n to. con1 pequer1as diferenças. 

Diante da impossibilidade n1ateria l de publicar tôdas aquelas variações eo1 

virtude de sua extensão. f on10::; obrigados a proceder a un1a seleção. Por êste 

1not1vo transcrevemos os textos das variantes 111ais con1pletas. segundo um 

criterio etnológico e a ilustre music1sta notou as variantes en1 que os mo

tivos musicais são mais completamente desenvolvidos . 

• 

• 
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