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XAMANISMO TAPIRAPÉ 

CHARLES W AGLEY ( *) 

Introdução 

Os índios Tapirapé são uma tribo tupí que habita o Brasil 
Central a oeste do rio Araguaia. Antigamente suas aldeias esten
diam-se até umas duzentas milhas para o norte do rio Tapirapé, 
afluente do Araguaia; hoje, 'a única aldeia remanescente acha-se a 
oeste do Araguaia, cerca de quarenta milhas ao norte do rio Tapi
rapé, e a cento e sessenta milhas da confluência desses dois rios. A 
população total dessa aldeia não excede a cento e cinqüenta indiví
duos - o restante de cinco aldeias que provavelmente existiram 
até-.. o limiar do século e que, dizem, tiveram população de aproxi- · 
madamente duzentos indivíduos cada uma. Seguiu-se progressivo 
declínio de população ao contraírem doenças contagiosas dos vizi
nhos índios Karajá, do rio Araguaia, e de visitantes europeus. Con
tudo, tais contactos deixaram sua cultura aborígine pouco mudada. 

Os Tapirapé são, propriamente, gente da mata, mantendo uma 
vida agrícola em clareiras abertas em densa floresta tropical. Seus 
campos cultivados são grandes, produzindo mandioca (tanto Ma
nihot manihot como a espécie doce Manihot pa/mata aypi), milho, 
abóbora, favas, pimenta, inhame, cará (Dioscorea sp.), algodão e 
bananas. 

Os meses secos, de junho até fins de setembro de cada ano, são 
dedicados à limpeza de lugares para roças. Essa tarefa é executada 

( *) Charles WAGLEY, "Xamanismo tapirapé", Boletim do Muse11 Nacional, n. s .. 
Antropologia, n. 3, Rio de Janeiro, 15-9-1943 . Tradução de Eduardo Galvão. Reprodu
zido com autorização do autor e do Museu Nacional. 
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pelos homens, em geral, individualmente; algumas vezes, pelo tra
balho comum de grupos de metade ( moieties) dos homens ( 1 ) • Quan
do a derrubada se faz coletivamente, a grande roça é dividida em 
parcelas, que se tornam propriedade individual; o plantio, iniciado 
após as primeiras chuvas leves de outubro, é feito individualmente, 
e sobretudo pelos homens. O algodão e o amendoim, contudo, estão 
a cargo das mulheres, que os plantam nas roças dos maridos, rea
lizando elas próprias .a colheita. Embora um novo terreno para 
roça seja limpo cada ano, esta é geralmente usada por dois anos e 
depois abandonada. Durante o primeiro ano, um homem planta 
milho, fava e pimenta; após a colheita, replanta a roça com man
dioca. O milho é colhido de fins de dezembro até fins de fevereiro, 
a estação dás chuvas mais fortes, enquanto as outras colheitas se 
realizam no final das chuvas, em maio e junho. 

Grandes roças com muitas plantas diferentes garantem aos 
Tapirapé variedade e abundância de suprimento agrícola, mas carne 
e peixe são definitivamente um luxo. As pessoas da aldeia não se 
lembravam de tempo algum em que tivesse havido fome entre eles, 
mas freqüentemente estavam com fome de peixe ou de carne. Esta 
falta na dieta é suprida em freqüentes viagens ao rio Tapirapé e aos 
campos que o bordejam, onde peixe e caça, principalmente o por
co-do-mato (Tayassu pecari), o caititu (Tayassu tajassu), aves aquá
ticas e o tapir ( Tapirus terrestris) são facilmente encontrados. Du
rante a estação seca esses campos abundam em pequi ( Caryocar villo
sum), cocos - principalmente andiroba ( Carapa guyanensis), de 
que se tira óleo para untar o corpo - e outras frutas silvestres. 

Os Tapirapé não reconhecem riqueza em termos de subsistência 
básica, porque esses bens são tão fáceis de obter que se consideram 
de pouco valor. As posses que oferecem verdadeira distinção de 
riqueza são artigos supérfluos, como as penas do peito e do rabo da 
arara (Ara chloroptera?), contas e peças de ferro adquiridas no con
tacto com homens brancos ou no comércio com outros índios. Estes 
bens são, por isso, os meios de troca mais valorizados dentro da 
comunidade, além de outros valores, como o urucu (Bixa orellana), 
o tabaco, redes extras, cabaças decoradas, cordões para amarrar 
penas às flechas, e hastes de flechas. 

As casas de uma aldeia tapirapé formam círculo ao redor de 
uma grande casa cer~monial de homens, ao centro. Na moderna 
aldeia tapirapé há nove dessas grandes habitações de palha, com 
cobertura arredondada. Variam de quatro a oito as famílias simples 

( 1) Há excelente descrição dessa atividade comunal, chamada apatxiru pelos Tapi
ra~. em Herbert BAtous, 1937: "Os grupos de comer e os grupos de trabalho dos 
Tapira~". in Ensaios de Etnologia Bra.sileira, São Paulo, p. 98-111. 
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(pai~ mãe e filhos) que partilham a mesma casa. Cada família sim
ples possui, na casa, uma secção não separada por paredes, onde 
tem a sua vida doméstica, à parte das outras. A residên: ia é matri
local e as mulheres de tais comunidades domésticas devem ser ideal
mente relacionadas por parentesco. Cada grande comunidade domés
tica, porém, tem um chefe masculino, homem de prestígio. geral
mente o marido de uma das mulheres mais velhas do grupo de pa
rentesco feminino. À parte esses grupamentos residenciais, os Tapi
rapé estão divididos de duas outras maneiras: 

Primeiro, todos os Tapirapé pertencem a uma das duas metades 
cerimoniais, patrilineares e não-exogâmicas (2 ) e cada metade é, ainda, 
dividida em três graus de idade. Há, por conseguinte, dois grupos 
de jovens,. dois grupos de homens adultos na idade de guerreiros, e 
dois grupos de homens idosos. Cada um desses grupos tem o nome 
de um pássaro mítico, sendo a palavra wirã - pássaro - usada como 
nome genérico para os grupos. Esses wirã funcionam como unida
des na caça e nas derrubadas para novas roças; grupos paralelos 
também dançam um contra o outro nos cerimoniais e oferecem festas 
recíprocas. O grupo de idade dos guerreiros de cada uma dessas me
tades tem um "chefe de marcha", para excursões de caça e outros 
trabalhos comuns, e um "chefe de canções", para os cerimoniais. 

Tanto os homens quanto as mulheres tapirapé estão, além disso, 
divididos em oito "grupos de comer" chamados tãtáupawã - lite
ralmente "fogo todos para comer" ( 3). Os homens pertencem ao 
grupo de comer de seus pais, e as mulheres, ao de suas mães. Os 
grupos de comer não são apenas não-exogâmicos, mas os seus com
ponentes preferem também casar dentro do próprio grupo, de modo 
que o marido e a mulher possam juntos participar das festas. Estes 
grupos têm os nomes dos chefes mitológicos das oito comunidades 
domésticas originais lendárias da primeira aldeia tapirapé. Ocasio
nalmente, durante a estação seca, os grupos de comer reúnem-se ao 

(2) BA-LDUS (op. cit., p. 95-98) não reconheceu esses grupos wirã como graus de 
idade das metades cerimoniais dos homens. Ele chama-os grupos de trabalho. Regi!>trou 
trê> grupos wir'1 entre os homens adultos e escreve que antigamente havia três grupos 
correspondentes entre os rapazes da tribo. 

Atualmente os Tapirapé são tão poucos que, faltando homens velhos, os jovens 
passam prematuramente ao grupo wirã dos homens velhos, de modo que dêcm o contrabalanço 
necessário para os cerimon.iais. Isso apresenta o quadro de vários grupos de idade 
iguais, o que talvez responda pela divergência de opinião a esse respeito. Cuidadosa 
verificação com informantes, aliada à observação de danças, caçadas, corridas e lutas, 
quando os homens Tapirapé estavam agrupados segundo as divisões de metades, leva
ram-me à firme convicção de que estes são grupos de idade das metades cerimoniais dos 
homens como foram descritas acima. 

(3) BALDUS, op. cit., p. 90. 
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pôr do sol, na praça de dança, para uma festa cerimonial, levando 
cada membro sua contribuição para a refeição em comum (4 ). 

O sistema de parentesco é fator importante, assegurando, talvez 
mais do que os grupos de metades ou as comunidades domésticas, a 
solidariedade dos Tapirapé. O parentesco tapirapé é bilateral, e o• 
sistema tem por princípio básico o serem considerados irmãos e irmãs 
todas as pessoas de uma geração aparentadas através do pai ou da 
mãe, não importando em que grau. Filhos de pessoas que se chamam 
entre si de irmãos são também irmãos. As "irmãs" da mãe são cha
madas de mãe, e os "irmãos" do pai são chamados de pai. Os irmãos 
da mãe e as irmãs do pai são distinguidos por termos especiais. Si
milarmente, os filhos dos irmãos de um homem são considerados 
filhos desse homem, e os filhos das irmãs de uma mulher são consi
derados filhos dela. Os filhos da irmã de um homem ou do irmão 
de uma mulher são distinguidos por termos especiais. 

A larga extensão dessas filiações torna possível a qualquer indi
víduo chamar a maioria de seus companheiros de aldeia - e, em 
tempos passados, aos de outras aldeias - por termos de parentesco 
próximo. Os irmãos estão na obrigação de ajudar-se reciprocamente, 
quando necessário, e, em caso de feitiçaria, vingar o mal causado a 
qualquer deles. Desta forma, o sistema de parentesco provê impor
tante laço de solidariedade dentro dessa sociedade, em que falta um 
forte controle centralizado para mantê-la unida. 

Fonte do poder xamanistico 

Uma multidão de espíritos povoa o mundo sobrenatural dos Ta
pirapé. Esses espíritos, conhecidos pelo termo genérico de 
ancúnga (5 ) ' são de dois tipos gerais: espíritos, ancúnga iúnwera, as 
aln1as descorporificadas dos mortos; e seres malignos de muitas 
classes e naturezas. Os espíritos habitam os locais de aldeias aban
donadas, onde revivem suas vidas terrenas. Freqüentemente, porém, 
vagueiam à noite e, em especial durante a estação chuvosa, aproxi
mam-se da aldeia dos vivos porque "estão com frio" e acercam-se 
das habitações humanas para se aquecerem. Em razão disto, as 
pessoas têm medo de aventurar-se, à noite. além da praça da aldeia. 
De vez em quando, os espíritos aparecem às pessoas vivas, assus-

( 4) Buous chama tãtáupawã, "grupos de comer". designação que o tradutor em
pregou como equivalente de "feasling groups" do original em inglês. Registrou sete 
grupos de comer funcionando em 1937. D:screve nitidamente uma refeição cerimonial 
nas p. 91 a 95 do seu já citado trabalho. 

(5) Este é o a11ha11gá ou aygnan, dos cronistas portugueses e franceses que escre
veram sobre os Tupí. 
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tando-as, algumas vezes atirando sobre elas uma substância seme
lhante a poeira, e fazendo-as cair desmaiadas. 

Durante minha estada, várias pessoas passaram pelo susto de 
ter visto um espírito. Uma mulher avistou um, "banhando-se no cór
rego", quando, já noite, ali fora beber água. Disse ela que o espírito 
aproximou-se dela e lhe bateu. Andando pela roça após o cair da 
noite, um homem viu o espírito de uma pessoa conhecida, morta 
havia alguns anos. "Era branco e já sem olhos. Tinha ainda alguma 
carne, e o cabelo estava pintado com urucu" (6 ). Outro homem tam
bém encontrou um espírito que "era branco com grandes buracos em 
vez de olhos" . Espíritos de indivíduos que morreram há muitos anos 
"não têm carne; têm somente ossos". Os espíritos que aparecem aos 
vivos seguem o padrão de desintegração gradual do corpo. 

Por ocasião de um enterro, os espíritos reúnem-se em volta da 
cova para arrebatar a alma do recém-falecido; nessas ocasiões são 
especialmente perigosos para os vivos. Quando um Tapirapé morre, 
os homens levam para o velório facões e espelhos, como proteção 
contra os espíritos. Se estes se vêem refletidos em espelhos, assus
tam-se e vão-se embora. 

Os principais encontros dos Tapirapé com espíritos verificam-se 
em sonhos. Pessoas que sonham às vezes os visitam em suas aldeias e, 
em certas ocasiões, apr~ndem com eles novos cantos cerimoniais 
ouvidos em cerimônias tradicionais tapirapé, as quais os espíritos 
continuam a realizar após terem deixado a aldeia dos vivos. 

Ao fim de um período indeterminado, os próprios espíritos 
morrem e seus respectivos espíritos se transformam, então, em ani
mais. o espírito do ancúnga morto de um homem de prestígio pode 
tornar-se um sapo (Pipa pipa)~ o de um homem comum, um pombo. 
Outros animais em que espíritos de mortos se transformam são a rã, 
o veado, a paca ( Cuniculus paca) . 

Além dos espíritos. há um número infinito e muitas espécies 
diferentes de ancúnga malignos, vivendo geralmente a grande dis
tância, no seio da floresta. :e. uma sorte habitarem tão longe, porque 
são criaturas muito perigosas, matando, sempre que possível, os Tapi
rapé. Em tempos lendários, esses seres demoníacos eram mais nu
merosos que agora, tendo morto muitos Tapirapé; mas Waré, um 
poderoso pajé e herói lendário, empenhado em contínua e astuciosa 
guerra contra eles, matou a muitos. Destruiu os perigosos awakú 
anká, pondo fogo nos longos e grossos cabelos que arrastavam atrás 

( 6 ) Os Tapirapé pintam o cabelo do cadáver com uma arossa camada de urucu, 
durante os preparativos do funeral. 
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de si ao andar pela floresta. Também matou os munpí anká, seres 
que esbordoa~am os homens até matá-los, para então lhes beber o 
sangue. 

Alguns desses demônios da floresta tornaram-se xerimbabos dos 
Tapirapé, deixando de ser perigosos. Esses ancúnga menos nocivos, 
de certo modo domesticados pelos Tapirapé, vêm viver, por inter
valos, durante o ano, na grande casa central dos homens. Enquanto 
UITI ancúnga habita essa casa cerimonial, os homens Tapirapé cantam 
e dançam com máscaras que representam o espírito visitante ( 7). 

O conhecimento do mundo sobrenatural é obtido principalmente 
por experiência de sonhos dos xamãs ou pancé, porque entre os Ta
pirapé o poder xamanístico deriva dos sonhos e das forças neles 
reveladas. Acreditam que o sonho é uma viagem. Durante o sono, 
o iungá, a alma, pode livrar-se do eté, o corpo, e mover-se livremente 
no tempo e no espaço. Obviamente, qualquer um pode sonhar, mas 
sonhos freqüentes evidenciam força xamanística. Leigos que sonham 
muito ficam amedrontados por não pertencerem a esse mundo sobre
natural ; ou acreditam que deveriam vir a ser pajés. 

Campukwi. que não era pajé, deu mostras de seu medo ao 
contar-me um sonho. Quando, neste, ele viu perigosos an~únga, não 
teve outro recurso senão o de correr. "Eu não sou pajé. Tive medo. 
Corri. Eles me teriam morto." Somente os pajés têm força sobrena
tural para mover-se li\'.remente neste mundo fantástico de espíritos 
e demônios. Um pajé nunca tem medo em suas viagens de sonho, 
porque os espíritos são seus amigos e a força do pajé aumenta à 
proporção que ele confraterniza com os espíritos demoníacos da flo
resta. Após uma visita em sonho, categorias inteiras de espíritos 
demoníacos podem fi car familiares do pajé, obedientes a seus apelos 
de ajuda. Transformando-se ele próprio num pássaro ou lançando-se 
pelo espaço em sua "canoa" (metade de uma cabaça), vfaja às aldeias 
dos espíritos dos mortos, às casas dos espíritos demoníacos, a lugares 
terrenos tais como os estabelecimentos brasileiros ou as aldeias karajá 
no Araguaia. E o tempo também não é obstáculo: o sono de poucos 
minutos pôde comportar uma viagem de três ou quatro dias na 
aventura de um sonho. 

A experiência de sonho de Ikanancowi, poderoso pajé que 
morreu alguns anos antes de minha visita, ilustrará estes pontos. No 
sonho, ele andou longe, alcançando as praias de um grande lago, 
nos recessas da floresta. Ouviu cães latindo e correu na direção de 

(7) O culto de dan ça de máscaras, dos homens, guardado como segredo para as 
mulheres, não é geralmente encontrado entre tribos tupí. Nesse caso foi obviamente 
importado dos vizinhos. os Karaiá. 
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onde provinha o barulho, encontrando muitos espíritos da floresta, 
chamados munpí anká. Estavam arrancando um morcego de uma 
árvore para alimento. Falaram com Ikanancowi, convidando-o a ir 
até sua aldeia, situada sobre o lago. Na aldeia, ele viu periquitos 
(Psittacidae) e muitos socós (Butorides sp.), que são seus xerim
babos. Os aneúnga tinham vários potes de kauí (8

) e convidaram 
Ikanancowi para comer com eles. Ele re~usou, porque percebeu 
que o kauí era de sangue humano. Ikanancowi viu um espírito beber 
do kauí e logo após vomitar sangue; viu um segundo beber de outro 
pote e imediatamente evacuar sangue. Os munpí anká vomitam os 
intestinos e os jogam ao chão, mas Ikanancowi compreendeu logo 
que era um truque: eles não morreriam porque tinham mais intesti
nos. Depois dessa visita, os munpí anká chamaram a Ikanancowi de 
pai, e ele os chamou filhos; freqüentemente os visitava em seus so
nhos e sempre tinha munpí anká junto de si. Quando Ikanancowi 
dançava e cantava na cerimônia xamanística anual contra o Trovão 
(ver p. 257), pintava o peito e o queixo de vermelho, com urucu, 
representando o kauí de sangue que escorre da boca dos munpí anká 
após vomitarem, e nas canções chamava esses espíritos para ajudá-lo. 
Outros pajés têm tido espíritos familiares, mas nenhum teve tão peri
gosos como os munpí anká; o "povo tinha muito medo de Ikanancowi, 
porque esses ancúnga são, muito perigosos". 

Noutro sonho que me foi contado, um pajé encontrou os espíri
tos da floresta chamados oréya, de cabelo longo, todo enrolado no 
alto da cabeça, que carregam uma flecha, para os arcos com que 
matam os homens. Os oréya estavam prestes a atirar no pajé, mas 
quando ele gritou "Não, eu sou um pajé", não o molestaram. Ao 
contrário, deram-lhe alimento e ajudaram-no a voltar para a aldeia 
através da espessa floresta. Outro pajé tinha ancúnga anú awa como 
seus familiares. Estes demônios da floresta têm olhos salientes e 
queixos pontiagudos. Matam os Tapirapé que andam despreocupa
damente pelo mato, agarrando-os pelas costas, tapando-lhes a boca 
com a mão e cravando os pontiagudos queixos na nuca da vítima. Um 
homem agarrado por um destes ancúnga morre estertorando, os 
olhos arregalados e incapaz de falar, de modo que, embora encon
trado com vida, jamais pode explicar o que lhe aconteceu. Com 
familiares tão perigosos, o pajé protege os leigos, mantendo seus 
espíritos sob controle. 

Um pajé poderoso pode ter muitos demônios familiares e sua 
responsabilidade e prestígio crescem com seu número e força. Panteri, 

(8 ) Kauí é uma bebida semelhante a uma sopa grossa, usualmente feita de milho, 
algumas vezes de variedades de mandioca. Nunca é alco6iica entre os Tapir~. 
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talvez o mais poder,oso pajé vivo em 194Q, tinha muitas categorias 
de espíritos como familiares, conseguidos em seus sonhos. Costu
mava, naturalmente, visitar as aldeias de espíritos e com freqüência 
via espíritos e falava com eles em seus sonhos noturnos. 

Tinha visitado os anapi aneúnga, seres com pênis enormes com 
os quais matam as pessoas por sodomia ou cópula. Certa vez em 
sonho, ~~~teri viajou pela, crista de uma alta montanha para o ~orte 
do terntono dos Tapirape, onde se encontrou com os espíritos dos 
hostis Kayapó (grupo Jê). Esses espíritos inimigos tornaram-se tam
bém seus familiares, e Panteri afirma que eles o avisarão se e quando 
os Kayapó planejarem atacar os Tapirapé. Em outro de seus sonhos 
Pant~ri viajou ~ois dias através de uma densa floresta, sem vestígio~ 
de tnl~a. . Subitamente, en.controu-se _ na boca do rio Tapirapé, na 
confluenc1a com o Aragua1a. No interior de uma colina próxima 
visit?u anacówa, a grande. ;lrara vermelha, da qual os seres sobrena
turais e as almas dos pa1es mortos tiram o suprimento inesgotável 
de penas vermelhas para decoração (9). 

Pante~ também visitou os demônios da floresta chamados peropí 
awa, q~~ te~" o ~?er de mandar febres aos Thpirapé. A respeito · 
dessa ~1s1ta a . c~sa deles, relatou o seguinte: "Vi muitos xerimbabos. 
Eles tem penquitos, araras, muitos xerimbabos. . . Eu ainda não 
os havia ~isto. Lá eu vi uma paca. A paca estava com frio; tremia. 
~ paca tinha febr~ (calafrio~). Eu sabia que todos os Tapirapé te
nam febre. E~ disse a muita gente que isso aconteceria, mas que 
eu na~a pod~na ~~er". Durante suas inúmeras viagens de sonho, 
Pant~~i tamben1 visi.tou Marat~wa, a morada dos heróis antepassados 
e pa1es mortos, assim como Jª olhou lá de cima muitos estabeleci
mentos brasileiros no rio Araguaia. 

.. De certos pajés se diz que fazem freqüentes viagens ao céu em 
suas "canoas" e que contam com poderosos fenômenos celestes entre 
suas armas. A Via-Láctea era designada como a "Estrada do Pancé". 
Ce~a vez, comparar.ldo seus poderes aos de outro, contou-me um 
P_ªJe que sonhava apenas ao nível da terra e que, portanto, não era 
tao podero~o como o outro, que freqüentemente viajava pelo céu. 
O outro, diss,e ~,le, "visitou É Éco, as Plêiades, e Kopia Xawana, a 
Onça dos Ceus . Quando esse pajé morrer, pensa-se que muitas 
onç~s terrestres, enviadas pela Onça dos Céus rondarão pelas cer-
carua d ald ,. · ' s a eia. Contaram-me também que, quando o poderoso 

(9) Heróis antepassados, o Trovão como ser 
monos são semp de · re scntos como possuidores de 
lhas, o que causa inveja a um Tapirapé vivo. 
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sobrenatural, e as almas dos pajEs 
grande quantidade de penas verme-



pajé Wantanamu morreu, "o sol estava grande e vermelho com o 
sangue do pajé"; estava "quente'• e "zangado,, porque um pajé havia 
morrido. 

Feitiçaria 

Os Tapirapé falam de grandes combates entre fortes pajés, 
cada um apoiado por sua própria comitiva de poderes. Durante 
minha estada entre os Tapirapé, havia rumores de um possível com
bate entre Urukumu e Panteri, os dois pajés mais poderosos. Muita 
gente acreditava que a causa era a morte de um grande amigo 
pessoal de Panteri por feitiçaria atribuída a Urukumu. Um dos 
homens chegou a descrever-me como imaginava que seria o combate. 
"Panteri fumará muito tabaco (1º) e irá dormir na sua rede. Irá 
(sonhando) em sua "canoa" ao topo de alta montanha. Daí, olhará 
em volta até enxergar (a alma de) Urukumu. Daí lançará seu an
kungitána ( 11 ), que enleará (a alma de) Urukumu, arrebatando-o 
para o céu." Nessa ocasião os poderes familiares de ambos os pajés 
se apressarão para ajudá-los. Foi nesse ponto que o informante, 
visualizando o possível combate entre os poderes, arrolou os que aju
dariam a cada pajé. Um xal{lã, cuja alma foi assim capturada por 
outro, tem calafrios e febres, e morre pouco depois; ao derradeiro 
alento murmura, em uma canção, que deixará a terra e, possivel
mente, até balbucia o nome do pajé que lhe causou a morte. Ambos 
os pajés envolvidos no propalado combate negaram conhecimento 
ou intenção de levá-lo a efeito. 

Como é de esperar, os mesmos métodos que se dizem usados 
pelos pajés ao lutarem entre si, podem ser usados contra os leigos. 
Acreditam que os pajés roubam as almas encontradas a vaguear em 
jornadas de sonho. Pode o pajé lançar seu ankungitána para atingir 
a alma da vítima sobre a cabeça ou envolvê-la e arrebatá-la. Aquele 
cuja alma é assim incapacitada ou aprisionada cedo morrerá. Um 
xamã pode açular seus demônios familiares da floresta contra deter
minada vítima ou, nos sonhos, atirar pequenas flechas no espírito 
desta, ora matando-a, ora ocasionando-lhe apenas furúnculos. O 
pajé ainda tem outro método de ataque: atirar, dentro do corpo da 
vítima, um osso de peixe ( ipirã kunya) ou vermes que a corroem 

( 10) Veja na p. 247 ss. o uso do tabaco - nas curas, como estimulante, para pro
duzir sonhos e para cerim6nias xamanísticas. 

( 11) O anlcungitána ~ um ornamento cerimonial de cabeça, feito de tr~s ou quatro 
penas de rabo de arara, usado pelos Tapira~ atris do pescoço e amarrado ao cuno 
penteado "ra~-porco". 
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( uuáka ou ~wai), causando-lhe doença e morte. O tratamento da 
doença consiste ~m remover do corpo da vítima essas flechas malig
nas, ossos de pe.lXe e vermes, que são a causa da enfermidade. 

~~s ~oenças e outros.~nf?rtúnios, os Tapirapé sempre suspeitam 
de" feittçana, e algum paJe e forçosamente tido como responsável. 
Creem, ~ontud?, q~e a f~itiçaria é ação de pajés em sonhos, pare
cendo nao. ser 1amais praticada conscientemente se bem que é óbvio 
ta~ asser5ão ?egativa nunca. se ~ossa comprovar.' Mas, quanto o auto; 
saib~, !1ªº ha ent.re os _Taptr~pe· uso de encantamentos ou expedientes 
mecarucos para induçao deliberada de magia simpática. 

Contudo, . t~os os Tapira~ crêem morrer por feitiçaria e a 
cada morte suspeit.am de ~~ paJe (12). Pela morte de uma criança 
o~ .mulher de baixa pos1çao, ocorrerá talvez suspeita, em breve 
~iss1pada; ~as qua~do _o morto é homem de posição, seus irmãos, 
filhos,. ou filhos. da irma, se tomam violentos, pela dor, e capazes de 
a~s~ssinar o paJé de que~ desconfiam. As vezes, após uma longa 
sene de ~~rtes, a suspe~ta ~ levantada contra um pajé afamado e 
forte, decidind? os Taprrape, de modo não-formal, que deve ser 
mort?. E~ tais casos, o assassínio por vingança ocorre nos primei
ros dias a~s .ª morte. enquanto os parentes estão "tristes" ( 1s). Pas
s~d~ a pnmeira depressão do luto', sem que se haja verificado vio
lencia contra o pajé, diminui a raiva e ele está fora de perigo. 

Assim, quando morreu um homem de alta posição, Urukumu. 
e Wantanamu, pane é de bastante força para serem suspeitos de haver 
causado a morte, deixaram ambos a aldeia, pretextando expedições de 
pesca, e permaneceram fora até se acalmarem os irmãos do morto. 

Atualmente, a existência de oito homens ( marántxunkanera ou 
"matadores") que já mataram pajés, por vingança, atesta a freqüência 
da morte de xamãs por suspeita de feitiçaria. Segundo a memória 
de um . ~nform~nte, ~amairá, com cerca de quarenta anos de idade, 
de~, pa1es "ha~13:m sido morto~ (14). Em sua juventude, matou um 
pa1e, Pan~ewan1, que ele considerava responsável pela morte de seu 
irmão mais moço. Indo à casa do pajé, na segunda noite após a 

(12) Os informantes admitiam prontamente que as pessoas podem ser infectadas por 
outras, co~ no caso do resfriado comum, que reconhecem como doença de branco, 
mas acreditam que uma pessoa afetada por um resfriado ficará boa, ainda que lenta
mente, se não hã feitiçaria contra ela. A morte ~ causada somente por feitiçaria. 

<.13) Um Tap:n~ usa a palavra iwutlrahu para descrever a condição de raiva 
e trtsteza. 

(_14) O período de vida deste homem foi testemunha da tremenda depopulação dos 
Tap.rapé, ,causada por doenças importadas; representa, a99im, um período anormal 
com um ~umero ~ mortes superior ao comum, e, talvez, por i>SO, um número excepcional 
de assassinatos de paj&. por vingança. 
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morte do irmão, Kamairá encontrou-o adormecido e matou-o a fle
chadas no abdome. Segundo vários informantes, cessou, então, o 
surto de mortes que se vinha alastrando, o que provou a culpa de 
Pancewáni. Em outro caso, o matador escondeu-se na mata, fle
chando o pajé suspeito quando este ia a caminho da roça. Outro 
pajé foi morto a borduna, quando, em companhia de sua família, 
estava sentado na praça da aldeia. Dois dos "matadores" ainda vivos 
mataram mulheres pajés a golpes de borduna. De ~cardo com os 
informantes, as kucamancé (kueán - mulher; pancé - pajé) geral
mente morrem por violência; mulheres pajés "são perigosas". "Elas 
sonham mais do que os homens (pajés) e matam muitos Tapirapé 
(em sonhos) " , disse um homem. Por ironia da sorte, os três pajés 
de maior poder atualmente vivos - e dos quais pelo menos dois 
correm perigo de ser considerados bastante poderosos para ter "sonhos 
malignos" ( 15 ) - na sua mocidade mataram pajés. 

Informante algum se lembrava de ocasião em que um pajé 
morto dessa maneira tivesse sido vingado pelos parentes; contudo, 
dizem que um pajé com muitos irmãos adultos - irmãos reais -
bastante fortes para vingá-lo geralmente não é assassinado (16). Um 
pajé poderoso procura rodear-se de um forte grupo familiar que o 
proteja. Não há lembrança de casos em que pajés assassinados 
tenham sido vingados por seus espíritos familiares, embora um in
formante assegurasse que o assassínio de pajés ocorre somente sob 
a influência de grande raiva ou tristeza, pois normalmente as pessoas 
temem os familiares de um pajé. Quem quer que tenha morto um 
pajé deve observar ritos especiais, para proteger-se e ao resto da 
tribo contra um possível perigo. No dia seguinte ao assassínio, o 

( 15) Ao escrever este artigo, recebo uma carta de Valentim Gomes, meu guia 
e companheiro durante ambas as viagens aos Tapirapé. Transcrevo parte de sua carta: 
"Comunico-lhe que estive na aldeia Tapirapé em 26 de julho (1941) . Estavam todos 
de boa saúde, havendo abundância de produtos da roça, como mandioca, inbame, 
amendoim e tc. Havia poucas bananas. 

Sinto, porém, dizer que, após deixá-los (maio de 1940) , morreram vinte e nove 
adultos (quinz.e mulheres e quatorze homens) e algumas crianças. Entre esses mortos 
estava Campukwi, o melhor informante da aldeia. Também Urukumu foi morto pelo 
jovem Tapirapé que eu chamava de Antônio." (Durante minha estada, os Tapirapé 
haviam falado, em várias ocasiões, da necessidade de liqüidarem Urukumu, e não foram 
poucos aqueles que predisseram sua morte por violência. ) 

(16) Ao deixar a aldeia em maio de 1940, havia um ressentimento entre dois ho
mens d: alta posição por causa do assassínio de um pajé. Kamairaho não gostava de 
Kamairá; evitava-o e criticava-o porque este matara Kanciwani, pai da mulher de Ka
mairaho. A animosildade não era publicamente demonstrada. Quando se encontravam, trata
vam-se formal e calmamente. Outros Tapirapé contaram-me que a esposa de Kamairaho 
murmurava constantemente a respeito do comportamento da esposa de Kamairá, "porque 
seu marido havia morto o pai dela" . 
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marántxunkanéra recolhe-se à sua rede e aí come barro branco 
(lw1 cinga) e bebe, até vomitar, o cozimento, em água, de um orna
mento de perna de homem. Vomitando, purifica seu corpo "do 
sangue do pajé". O matador precisa pintar todo o corpo de preto, 
com jenipapo ( Genipa americana) , e os cabelos com tinta vermelha 
de urucu; também deve escarificar o peito, os braços, as coxas e as 
costas, com dentes de peixe-cachorro, tal como procedeu, quando 
jovem, na cerimônia para tornar-se um adulto forte. E anualmente, 
na cerimônia das colheitas de maio e junho, todos os que mataram 
pajés devem beber kauió (1 7

) até vomitar, purificando-se do sangue 
do pajé pelo período entre esta e a próxima colheita. 

Obrigações do pajé 

Entre os Tapirapé, o tabaco é uma planta sagrada, necessária 
às curas e a todas as atividades xamanísticas; porém, embora exista 
em quantidade próximo das aldeias e roças tapirapé, não é propria
mente uma planta de ,cultivo. Os índios conhecem os lugares onde 
cresce o tal aco, e vão colhê-lo. Ocasionalmente o transplantam para 
mais perto das casas ou roças, mas, em geral, o tabaco se dissemina 
por si mesu10. Quando um indivíduo descobre uma nova moita de 
tabaco, imediatamente constrói uma cerca em volta, para informar 
os outros que lhe pertence. Os leigos fumam esse tabaco nativo em 
pequenos ·cachimbos tubulares de madeira ou barro, e os pajés em 
longos cachimbos de barro, que, ~s vezes, atingem trinta centí
metros de comprimento. 

. ' 
Apesar de fumar o tabaco por prazer, em horas de ódo, os 

Tapirapé usam-no principalmente como estimulante ou como medi
camento. Todas as noites, após longo dia trabalhoso, ou durante as 
caçadas ou as viagens, os homens tapirapé sopram fumo nas pernas, 
braços, e costas doloridos; algumas vezes, vê~m-se homens defu
mando as esposas ou companheiros fatigados. Acompanham a defu
mação do corpo com massagens, esfregando os braços e pernas em 
direção às extremidades. Cansaço e dor se consideram substâncias 
estranhas adquiridas nos exercícios diários e os Tapirapé acreditam 
poder extraí-las do corpo por meio de massagens e defumação. 

Tratar os doentes é o dever mais comum do pajé, e o tabaco 
funciona sempre como· prelúdio e acompanhamento dessa operação. 
Pratica-se a cura horas após o cair da noite, a menos que a doença 

{ 17) Uma beberage.m feita de alguns grãos de milho com muita água. Acredita-se 
que é venenosa. 
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seja grave e exija tratamento imediato. Ao visitar. um paciente, o 
pajé acocora-se perto da rede e acende logo o cachimbo. Se .º en
fermo tem febre ou está inconsciente por ter visto um espínto, o 
principal método de tratamento é a massagem. O pajé sopra fumaça 
por todo o corpo do paciente, depois nas próprias mãos, cospe nelas . 
e começa, vagarosa e firmemente, a fazer massagens no enfermo, 
sempre em direção às extremidades do corpo .. Demon~t~a estar re~o
vendo uma substância estranha por um movimento rap1do das maos, 
quando atinge a extremidade de um braço ou de uma perna. 

Contudo, o método mais freqüente de curar é extrair por sucção 
um objeto maligno ( 18). O pajé agacha-se ao lado da rede do pa
ciente e começa a "comer fumaça" - engolir grandes baforadas de 
fumo de seu cachimbo. Força a fumaça até o estômago com fortes 
inspirações; logo fica intoxicado e enjoado; vomita violentamente, 
expelindo a fumaça do estômago. Geme e limpa a garganta tal como 
uma pessoa em náuseas, porém incapaz de vomitar. Sorvendo a maté
ria que vai sendo expelida, acumula saliva na boca ( 19

). 

Em meio desse processo, pára muitas vezes para chupar o corpo 
do enfermo· finalmente, com um doloroso suspiro, lança ao chão 
todo o mat~rial acumulado. Procura, então, nessa massa, o objeto 
intrusivo causador da doença. Nunca vi um pajé mostrar o objeto 
maligno aos assistentes. Usualmente, em um tratamento o pajé tapi
rapé repete várias vezes ? processo de "comer fumaça", ~h°!'1par ~ 
vomitar. Em certas ocasiões, quando um homem de prestigio esta 
doente, dois ou até três pajés, lado a lado, procederão dessa maneira 
na cura, fazendo ressoar pela aldeia o violento ruído dos vômitos. 

Outro método de curar foi observado. Durante uma epidemia 
de febre Panteri realizou uma cura coletiva. expulsando a febre da 
aldeia e' desinfetando os moradores. Dois homens foram enviados 
para coletar mel silvestre, que na aldeia diluíram em água, resultand<;> 
uma mistura adocicada. Depois de fumar por algum tempo, Panten 
foi de casa em casa, levando na boca a mistura de mel e espargindo-a 
sobre a casa e seus ocupantes. Cuidadosamente borrifou os pacientes 
que tinham febre, fez-lhes massagens e removeu a substância. estr~nha 
de seus corpos. Trabalhou por muitas horas, borrifando o 1ntenor e 
o exterior das casas, inclusive a grande casa cerimonial dos homens. 
Explicaram-me que o mel não teria por si só. ,efeit~ terapêutico sobre 
a febre; porém, espargido da boca de um paJe, fana que ela desapa
recesse. 

( 18) Ossos de peixe, vermes. flechas introduzidas no corpo por feitiçaria . 

( 19) t:: desnecessário dizer que o pajé não come antes de curar desta maneira, pre
ferindo fazê-lo com o estômago vazio. 
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Os pajés também protegem os Tapirapé contra os espíritos. Quem 
vê espíritos desmaia de medo ou por causa da substância branca 
con1 que o espírito lhe envolve o corpo. Os pajés são chamados 
para defumar e fazer massagens nos que assim desmaiam, para remo
ver a substância branca. Durante uma dança fúnebre, o pajé Panteri 
"viu muitos espíritos" nas cercanias da aldeia, reconhecendo alguns 
como parentes do morto, há muito falecidos. Soprando fumaça de 
tabaco e andando entre os espíritos com um grande espelho, expul
sou-os antes que fizessem algum mal. 

Os pajés são necessários em várias outras situações além das 
doenças. Assim, os Tapirapé pensam que deles depende a gravidez 
das mulheres. Conquanto saibam que esta está relacionada com as 
relações sexuais, acreditam que a concepção só é possível quando 
um pajé "traz uma criança para uma mulher". Várias espécies de 
aves, peixes, insetos e alguns fenômenos naturais, especialmente o 
Trovão, possuem crianças: isto é, pensa-se que eles dominam "es.pí
ritos de crianças" ( 2º). Um pajé rouba, ou, mais simplesmente, toma 
espíritos de crianças dessas fontes, trazendo-os a uma mulher en
quanto ela dorme. Pais que desejam ter filhos levam presentes a um 
pajé para " fazê-lo sonhar e trazer-lhes uma criança". A maioria dos 
pais tapirapé pode identificar a origem de seus filhos e o pajé que 
os trouxe. Um pai contou-me que levou mel ao pajé Urukumu, fa
zendo-o sonhar. Urukumu viajou então à casa do Trovão e trouxe 
uma criança a sua esposa. Outro presenteou com um peixe a um 
pajé, que lhe trouxe uma criança de um pequeno peixe chamado 
piau (Leporinus sp.) , e outro ainda deu mel a um pajé, que lhe trouxe 
uma criança de mutuca (Tabanidae). 

Para os Tapirapé, todo bem e todo mal podem ser levados à 
conta do pajé. Conseqüentemente, um fenômeno como a esterilidade 
é sempre culpa do pajé. Uma mulher estéril ou um homem sem 
filhos de sua esposa, deve ter "brigado muito com o pajé". Por 
exemplo, era claro para Kamairaho que a ausência de filhos seus com 
as três mulheres que teve durante a sua vida era devida aos pajés: 
"Eles não q~erem que eu tenha um filho", disse ele. Não tinha a 
menor suspeita quanto à própria esterilidade, apesar de sua terceira 
e atual espos·a ter tido uma filha do primeiro marido; porque, se
gundo a crença tapirapé, todos os homens que tiveram relações sexuais 
com uma mulher, durante o período de gestação, são pais biológi~os 
do filho dela. Desse modo, Kamairaho era "pai" de várias crianças. 

(20) Trovão, noite, macacos, porcos-do-mato (Tayassu), jacu ( Penelope sp.) , jacami 
( Psophia sp.). peixes tais como tucunaré ( Cichla ocellaris) , pacu ( Mylinae SJ'.). p:ranha 
( Pygocentrus) e jacari (Prochilodus sp.} foram enumerados como fontes de "espíritos de 
crianças" . 
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A segurança dos homens tapirapé depende do poder de seus 
pajés, durante o período, entre outubro e novembrp, em que eles 
precisam nadar, pescando ou atirando em tartarugas, pois nessa 
região do Brasil os rios são infestados de jacarés, arraias (Potamo
trygon histrix) e do peixe carnívoro piranha (Serrasalminae). Os 
Tapirapé também acreditam que grandes cobras se escondem nos 
poços profundos do rio prontas para enlear os homens, arrastando-os 
para o fundo dágua. Durante o ano, os homens não nadam em 
águas profundas, a menos que seja absolutamente necessário, e 
pescam somente nos baixios mais claros e de maior correnteza. 
Quando têm que nadar para apanhar tartarugas, um pajé lhes ga
rante a segurança. Um pajé poderoso sonha: viaja ao rio, amarra 
com cipós as mandíbulas dos jacarés, bate nos dentes das piranhas 
para que não mordam, e amarra as cobras com nós feitos de suas 
próprias caudas. 

Também a abundância de suprimento alimentar pode ser da 
responsabilidade do pajé. Alguns pajés de muita força têm poder 
sobre os movimentos e o aumento das varas de porcos-do-mato. Esses 
pajés visitam em sonhos "a casa dos porcos-do-mato", num morro 
;próximo do rio Tapirapé, chamado por eles Towaíyawá - Rabo 
anelado do quati ( N asua sp.) . Aí o pajé tem relações sexuais com 
fêmeas dos porcos, aumentando consideravelmente as varas. Os por
cos mais velozes na corrida e mais difíceis de matar são esses "filhos 
do pajé". O domínio do pajé sobre o movimento das varas de porcos 
provém de seu domínio sobre os anlúnga chamados ampukáya -
"espíritos que choram". Os porcos-do-mato são considerados xe
rimbabos desses espíritos, seguindo-os sempre. Os pajés bastante po
derosos capturam esses espíritos, levando-os, juntamente com seu~ 
xerimbabos, a um lugar previamente designado, onde caçadores tapi .. 
rapé estão à esper:a para matar os porcos. De nenhum dos atuais 
pajés se acreditava ter domínio sobre os porcos-do-mato, e vários 
índios atribuíam a recente falta de êxito nas caçadas e a aparente 
escassez de porcos ao decrescente poder dos pajés. 

As viagens em sonhos também trazem aos pajés o poder de pro
f e eia, como se verificou pela visão que Panteri teve da febre. na 
aldeia dos peropi áwa. Tais experiências em sonhos não se linutam 
ao mundo demoníaco; às vezes ocorrem em regiões terrenas. O pajé 
pode visitar aldeias karajá ou estabelecimentos brasileiros ao longo do 
Araguaia, onde, algumas vezes, toma conhecimento de fatos que 
interessam grandemente a seus companheiros de tribo. Panteri, ao 
visitar pela primeira vez os povoados brasileiros à margem do Ara
guaia, afirmou reconhecer fisionomias vistas em suas inúmeras via· 
gens, em sonhos, a esses locais. Quando voltei aos Tapirapé, após 
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_uma ausência de três meses, um pajé pretendeu haver predito o dia 
exato de minha chegada. Disse . ele que viajara em sonho, ao rio 
Araguaia, onde vira minha canoa subindo o rio Tapirapé. Da mesma 
maneira, um outro predisse a chegada de um jovem tapirapé que 
voltava de uma estada de muitas semanas no Araguaia. Freqüente· 
mente os pajés, por sonhos, descobrem onde se encontram grandes 
varas de porcos e o contam aos Tapirapé, aconselhando-os como 
aproximar-se deles (21). 

Os pajés purificam os alimentos, provando-os, soprando-lhes 
fumo ou simplesmente pelo hálito. Várias vezes durante o ano esses 
ritos são realizados sobre os primeiros frutos de uma colheita, impe
dindo que façam mal a quem os vai consumir. Em dezembro, as 
primeiras espigas de milho são colhidas e apresentadas a um pajé 
poderoso, cuja esposa as põe a cozinhar. Nesse dia, ao pôr do sol, 
o pajé dirige-se à praça central, seguido da esposa; esta leva o milho 
novo, empilhando-o diante do pajé, que está devidamente preparado 
para iniciar as cerimônias. Em 1939, foi Panteri que deu começo 
aos ritos, seguido de mais cinco pajés de competência comprovada. 
Os habitantes da aldeia rodearam o grupo de pajés sentados em 
círculo diante do milho. Um a um, os pajés davam uma profunda 
tragada de seus cachimbos acesos e sopravam a fumaça sobre o 
milho. Então, um a um, novamente, tiravam alguns grãos de uma 
espiga e os comiam. Quando o último tinha provado o milho novo, 
a cerimônia terminou. Os jovens da aldeia lançaram-se sobre a 
pilha de milho; a colheita tinha sido provada pelos pajés, e conside
rada sem perigo para o consumo público. No dia seguinte comeu-se 
milho em todas as casas. 

Uma cerimônia semelhante se realiza em agosto ou setembro, 
com o primeiro mel silvestre da estação, e outra ainda por volta de 
janeiro ou fevereiro, quando se tritura milho novo para fazer o 
grosso kaui. Nada ouvi sobre tal "prova dos primeiros frutos" para 
as outras colheitas, e os informantes não se lembravam de nenhuma 
vez em que os pajés tivessem achado muito nocivo o milho ou o mel 
novo. 

Anualmente, nos meses iniciais da estação chuvosa, quando a 
nova plantação de milho é ameaçada pelas primeiras chuvas fortes 
e pelas trovoadas, os pajés tapirapé precisam "combater" o Trovão 
e os seres sobrenaturais, para proteger as roças e o próprio povo 
contra sua violência. Esta cerimônia de quatro dias é o ponto cul-

(21 ) Muitas dessas profecias deixam a desejar. Várias vezes ouvi taxarem as pro
fecias dos pajés de " mentiras". Comumente as profecias são apenas dadas a conhecer após 
os fatos as terem comprovado. 
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minante da atividade xamanística entre os Tapirapé, em sua mais 
exóti~a e violenta manifestação (22). 

Posição social do pajé 

Os Tapirapé não possuem chefes com autoridade fortemente 
centralizada. Em vez disso, encontram-se indivíduos respeitados, 
modernamente designados com o termo português "capitão". Tais 
homens, de grande prestígio, ganharam o respeito dos companheiros 
por um ou mais - usualmente pelo menos dois -. dentre três ca
minhos possíveis. 

Primeiro - Quando os pais de um indivíduo têm algum prestí
gio, pode ocorrer que lhe dêem o tratamento especial de c'íríkakántu, 
criança favorecida ( 23). Os pais atribuem a uma criança dessas uma 
série de nomes importantes, que por si só impõem respeito, e ensi
nam-lhe, com especial cuidado, mitos, canções, danças e técnicas 
manuais da tribo. Seus pais são seus servidores, trazendo-lhe água 
para beber e lavar-se, e preparando-lhe alimentos especiais. Há um 
grande cuidado no ungir e pintar seu corpo, adornos elaborados são 
feitos para ela usar nos festejos anuais da colheita, porque os 
c'íríkakántu são as figuras centrais de parte dessas cerimônias. 

Além disso. seus adornos corporais são mais ricos do que os 
de um jovem comum, quando ele dança na cerimônia em que alcança 
a maturidade ( 24). 

Segundo - Um indivíduo adquire prestígio sendo escolhido 
como chefe do grupo de idade dos guerreiros da sua metade cerimonial. 
Seus companheiros podem escolhê-lo como "chefe de marcha" -

(22) Veja a páginas 257 para uma exposição minuciosa sobre o Trovão como 
ser sobrenatural e sobre a cerimõnia do Trovão. 

(23) Em sua maioria, os ciríkakántu são meninos, se bem que, na maioria dos in
form:intes, haja lembrança de meninas selecionadas para esse tratamento. Na aldeia 
costuma haver duas "cri-anças favorecidas" do sexo masculino, uma para cada metade. 

(24) Em mat~ria de chefia, discordo de BALDUS. Ele registrou um "chefe princi
p:il" e um "vice-chefe". Considera esjes cargos hereditários: o filho mais velho do 
chefe torna-se chefe; o seguinte em idade, vice-chefe (op. cit., p. 81). Mas acredito que 
a impressão de primogenitura foi criada somente porque os nomes importantes e a posição 
de 'firíkakántu eram aeralmente transmitidos p::los pais aos filhos mais velhos e os pais 
de marcada importância eram os únicos dos quais em geral provinham 'éiríkakántu. O 
homem que BALDUS registrou como "chefe principal" tinha um nome important~. fora 
criança favorecida, tinha sido "chefe de c.anção" de seu wirã e era agora pajé de algum 
poder; e acredito que ocupasse sua posição em virtude dessas coisas e não por tê-la 
herdado. Wantamanu, que Baldus menciona como "vice-chefe", também fora pajé e 
"chefe de marcha", antes de sua morte em 1940. 
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antá úwa - ou como seu "chefe de canção" - amowiká úwa -. em 
razão de suas habilidades especiais na caça, no trabalho da roça, na 
técnica manual, no cantar ou no dançar. Freqüentemente acontece 
que esses ·chefes escolhidos foram 'éiríkakántu quando crianças, pois o 
tratamento especial e as vantagens educacionais desenvolvem quali
dades de chefia. 

No xamanismo encontra-se o terceiro e mais importante cami
nho para o pre5ttígio. Já foi dito que os Tapirapé dependem de seus 
pajés para dominar o perigoso mundo dos espíritos, remover o perigo 
dos primeiros frutos, predizer o ·futuro, trazer espíritos de crianças 
aos pais e curar os doentes. En: todas as situações da vida em que 
figura a sorte- ou o imprevisível, os Tapirapé dependem, nitidamente, 
de seus pajés. Por essas razões, o maior prestígio que a cultura tapi
rapé oferece converge para os pajés ( 25 ) . Reflexo de tal prestígio é 
o conceito de que el.~~ tierão uma pós-vida à parte, bem como a 
identificação dos heróis culturais do passado com pajés. Falando de 
Petura, que obteve para os Tapirapé fenômenos tais como o fogo e a 
luz do dia, e de Ware, que matou muitos ancúnga perigosos, os infor
mantes costumavam chamá-los "grandes pajés". Enquanto um leigo 
tapirapé se torna uma alma descorporificada pela morte, a vida pós
tuma de um pajé nada mais é do que a continuação de sua vida 
atu::ll, em circunstâncias ideais. Sua alma vai para Maratawa (26), 

a morada dos heróis culturais. Essa morada dos mortos privilegiados 
situa-se longe, a noroeste, "onde a terra acaba e a água começa" e 
aonde o sol, após a viagem pelo céu, regressa para dormir. Em 
Maratawa, os pajés têm um suprimento inesgotável de tabaco. muitas 
penas vermelhas de arara. muita mandioca, kauí, bananas, carne. e 
podem satisfazer todas as outras necessidades e luxos da vida. Não 
raro, o pajé é enterrado com um cachimbo cheio de tabaco na boca, 
para que possa vencer, ft.:1nando, a fadiga durante a viagem para 
Maratawa; algumas vezes enterram alimentos com o corpo, para que 
ele não passe fome, pois até Maratawa é longa a viagem. 

Além dessas considerações não-materiais, há um fator real que 
assegura respeito social aos pajés tapirapé. Estes são quase sempre 
os homens mais ricos. Se bem que algumas vezes recebam carne 

(25) A importância fora <fo comum que os Tapirapé dão aos pajés foi bem acen
tuada por um dos meus informantes: "Sem no~sos pancé, todos os Tapirapé morreriam". 

(26) Se um pajé morre assassinado. sua viagem para Maratawa é demorada. Tem
porariamente ele vai para outra "morada de pajés". a oeste, enquanto suas feridas cica
trizam; só depois disso é que vai para Maratawa. Se seu crânio foi esmagado com uma 
borduna, um novo crânio de metal lhe é feito nessa residência temporária. Um crânio 
de "metal" é sem dúvida conceito importado, porém meus informantes não foram capazes 
de explicar-me de que material poderia ter sido feito o novo crânio. antes de o metal 
ser conhecido pelos Tapirapé. 
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ou mel por suas curas ou por trazerem espíritos de crianças aos pais. 
usualmente são pagos com artigos de luxo - sinais de riqueza. Obser
vei imediatamente que as contas e objetos de ferro com que eu pre
senteava os Tapirapé passavam prontamente às mãos dos pajés, 
como pagamento por curas. 

Os pagamentos pelas curas dependem da gravidade das doenças 
e do que o paciente ou a família tenham para oferecer. Freqüente
mente um pajé estipula a gratificação por uma cura bem sucedida, 
solicitando determinados objetos, porque ele sabe muito bem o que 
cada família possui. Curas mal sucedidas nunca são pagas. Por 
exemplo: pelo tratamento do filho de sua irmã e de sua filha, que 
adoeceram ao mesmo tempo, o pajé Kamairaho chamou três outros 
pajés, pagando a cada um deles o preço solicitado: a Panteri, um 
facão e duas voltas de contas; a Urukumu, um machado, um canivete, 
uma tesoura e cinco penas de rabo de arara vermelha; a Kamairaí, 
considerado de menos força que os outros dois, apenas quatro voltas 
de contas. Um "jovem de poucas posses pagou cinco flechas a um 
pajé que tratara com êxito sua esposa; outro pagou o pajé :eom as 
penas do peito de sua arara e quatro voltas de contas. Quando 
Txawaniuma matou uma paca, cuja carne é muito apreciada, deu 
uma parte a seu companheiro de caçada e dividiu o resto entre dois 
pajés que haviam efetuado com êxito a cura de sua filhinha. Nenhum 
dos dois pajés havia pedido presentes determinados. Muitas vezes 
os Tapirapé se queixam do preço elevado que tiveram de pagar a 
um pajé, mas geralmente pagam o solicitado. "Avareza" é uma 
acusação severa entre esse povo e queixar-se brandamente de um 
preço elevado é uma forma de proclamar a sua própria liberalidade. 

Ser liberal é necessário a um_ homem de prestígio. Por ocasião 
das cerimônias anuais da colheita, os pajés e todos os homens impor
tantes devem presentear aos que bebem kaui6 (27 ). Os presentes dis
tribuídos nessas ocasiões provam sua liberalidade e validam seu pres
tígio. Nessa ocasião há um escoamento de riqueza das mãos dos 
pajés; durante o resto do ano, entretanto, gratificações e pagamentos 
trazem-na de novo a eles. 

O caminho para o xamanismo 

Entre os Tapirapé, os pajés são essencialmente as pessoas que 
têm muitos sonhos nos quais viajam largamente pelo mundo sobre
natural, conseguindo familiarizar-se com ele. Por ocasião de minha 

(27) Veja a nota 17. 
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visita, havia seis homens tidos como pajés completos, procurados para 
tratar os doentes e realizar vários cerimoniais. Panteri e Urukumu, 
os dois que mais se distinguiam, chefiavam as cerimônias xamanís
ticas e eram mais freqüentemente chamados para curar. Além dos 
seis pajés reconhecidos, havia quatro jovens trabalhando para desen
volver força xamanística, para alcançarem igual posição. 

Os habitantes da aldeia recordam-se de três mulheres que foram 
pajés; mas durante minha estada não havia nenhuma, quer reconhe
cida como pajé, quer como noviça. As mulheres pajés deixaram 
fama de particularmente malignas. Supunha-se que sonhavam mais 
do que os homens e causavam maiores males. Os que ainda se 
lembram delas dizem que, na cerimônia anual de chamar e combater 
o Trovão. cantavam a parte musical comumente a cargo das esposas 
dos pajés, enquanto seus maridos cantavam as partes que cabem aos 
pajés masculinos. As mulheres pajés fumavam e caíam em transe, 
tal como os homens. Ao que parece, os seus poderes não eram 
em nada inferiores aos dos pajés masculinos. E de nenhuma delas 
se dizia ter comportamento masculino; eram, pelo contrário, des
critas como "boas esposas" e uma delas era lembrada como pequena, 
porém especialmente atraente. 

Certas pessoas, sem distinção de sexo. cedo são reconhecidas 
como futuros pajés pela natural inclinação para sonhar. Por exemplo, 
vários inf armantes me disseram que um menino órfão, e portanto 
mal cuidado. viria certamente a ser um poderoso pajé. Enquanto 
dormi~ falava e movimentava-se; durante um pesadelo ouviram-no 
gritar. Lembrava-se pouco do que sonhava. mas falava em ter visto 
o espírito de sua mãe, e descrevia um espírito maligno que encontrara 
em sonho. Contam que um dos atuais e poderosos pajés fora. como 
esse, um jovem com predileção para sonhar. Tais jovens são ner
vosos e sensíveis; ·contudo, nenhum traço distinto de personalidade 
foi notado nos pajés adultos. Muitos pajés são macilentos e magros, 
talvez por causa do uso constante do tabaco e da resultante náusea. 
Segundo informantes, um pajé, atualmente falecido, teria sido um 
asceta nervoso, interessado somente no mundo sobrenatural. 

Outros, sem essa tendência para sonhar, mas com aspirações 
ao xamanismo, tentam provocar sonhos. Anualmente, durante os 
dias da estação seca, todos os jovens que aspiram ao xamanismo, 
mesmo aqueles que o mostraram potencialmente durante a infância 
reúnem-se todas as tardes na praça central da aldeia para procurar 
ter sonhos. Um noviço senta-se no chão, perto de um pajé, seu 
mentor, e engole fumaça do cachimbo deste, até vomitar violenta
mente. Quando os noviços já não conseguem segurar o cachimbo, 
o pajé o segura, forçando-os a continuar "comendo fumaça". Geral-

255 



mente os neófitos caem inconscientes e doentes da fumaça; nesse 
estado, podem sonhar. Seja qual for o r"sultado, ao recobrarem os 
sentidos, o cachimbo lhes é outra vez colocado na boca, até que nova
mente caiam inconscientes. O processo pode repetir-se muitas vezes 
no espaço de duas ou três horas. Mais tarde, ao retirar-se para 
dormir em sua rede, o noviço espera sonhar. 

Tais sessões se realizam cada noite, algumas semanas antes da 
cerimônia do Trovão, e um noviço consciencioso comparece a todas. 
Durante esse período. ele abstém-se de relações sexuais, porque estas 
estorvarão seus sonhos; também evita banhar-se, fica sujo. Não 
deve comer animais que "andam de noite", como o jabuti (Testudo 
tabu/ata) e o macaco, porque precisa ser amigo de todas as criaturas 
que encontrar em suas viagens noturnas de sonho. Deverá comer 
farinha de mandioca, inhame, pimenta e carnes brandas, como a do 
jacu, quati (Nasua s.p.), caititu, mutum (Crax sp.) e galinha; de 
outros alimentos deve comer muito pouco ou mesmo nada. Os novi
ços são "cansados" e "magros"; muitos não prosseguem após as 
primeiras noites, porque "são preguiçosos" ou porque "estão com 
medo". Meu informante Campukwi não continuou porque não gos
tava da sujeira, da náusea do tabaco, da falta de alimento e da 
abstinência sexual. · 

Outros noviços, mais bem sucedidos e mais persistentes, sonham. 
Primeiro vêem formas enevoadas de espíritos, e, algumas vezes, de
mônios da floresta; no entanto, ainda desconhecem como falar com 
tais espíritos. Usualmente, durante a primeira ou segunda estação 
em que um jovem procura sonhar, conta ter apenas sonhos mode
rados. Após várias estações o noviço, em seus estados inconscientes, 
pode ver perigosos demônios da floresta, bem como falar com 
espíritos. Tradicionalmente, jovens pajés tomam-se violentos e in
controláveis quando têm seus primeiros sonhos perigosos. Dizem 
que, algumas vezes, no estado induzido de inconsciência levantam-se 
subitamente e correm desorientados pela aldeia, matando galinhas, 
cães, araras, ou quebrando potes de barro. Apesar de nenhum dos 
noviços "correr" no período de treinamento de 1940, um informante 
descreveu-me o estado de um jovem pajé que "<=orreu" há muitos 
anos passados. "Levantou-se de um pulo, gtjtou e correu pela aldeia. 
Levava nas mãos uma clava (usualmente as armas são colocadas fora 
de alcance). Matou duas galinhas e irrompeu pelo lado de uma casa. 
Matou o cachorro do irmão. ' Todas as mulheres e crianças, ame
drontadas, fugiram da aldeia. Finalmente, Maeumi agarrou-o, mas 
ele era forte e bateu em Maeumi com a clava; o sangue escorreu 
pela face de Maeumi. Muitos homens vieram e dominaram-no. 
Urukumu (seu mestre) soprou fumo sobre ele", trazendo-o, então, 
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ao estado consciente. O informante contou-me que ele havia visto 
espíritos perigosos e "estava com medo". Essa reação é comum nos 
que mostram potencialidade para o xamanismo. 

O simples fato de um jovem pajé ter muitos sonhos perigosos 
não faz dele um xamã confirmado. Ele tem que participar de um 
"combate" contra os seres do Trovão, e tentar curas ao lado do seu 
mes~re. Se for ~em sucedido, de vez em quando os moradores da 
aldeia o chamarao para curar. Com o renome de diversas curas e 
tendo continuamente sonhos nos quais encontra entes sobrenaturais· 

. . " ' 
constitu1ra sua reputação como pajé no decorrer de muitos anos .. 
P.a~t~ri e ~rukumu beiravam os cinqüenta anos de idade, quando os 
v1s1te1; os 1n.fo~m~n.tes não me forneceram nenhuma indicação de que 
seu poder dim1nu1na com a velhice. 

A cerimônia do trovão 

Assim como muitos povos tupí, os Tapirapé consideram o Tro
vão poderoso ente sobrenatural, que eles chamam Kanawana. Mora 
e.m sua casa, em. Maratawa, rodeado de seus diversos supranumerá
nos. T~m consigo as almas dos pajés mortos (pancé-iúnwera), 
mensageiros chamados awampewa, que levam notícias aos paneé-iún,. 
wera e, finalmente, os top"i ( 2ª). 

Os topi são pequenos seres antropomorfos de cerca de um palmo 
de tamanho, de corpo recoberto de cabelos brancos e macios· usam 

, . ' 
contas europeias, pequenos ornamentos de cabeça, feitos de penas de 
arara, e tembetás. Viajam velozmente pelo espaço em suas pequenas 
"canoas" - apenas metades de cabaças - e levam consigo penas 
vermelhas e contas usadas como flechas para atirar nos Tapirapé. 
Algumas vezes, os índios referem-se aos top"i como xerimbabos .do 
Trovão, outras, como seus filhos; de qualquer maneira, são muitos e 
estão sob as ordens dele. 

Anualm.ente, pelos fins de dezembro e em janeiro, quando caem 
pesadas chuvas com trovoada, relâmpagos e ventos fortes, os Tapira
pé acreditam que o Trovão está zangado. O fragor da tempestade 
é causado pelo avançar das canoas dos top'i e os relâmpagos são suas 
flechas velozes. Certa vez, quando um vento forte descobriu parte 

(28) Topi' é sem dúvida o equivalente tapirapé de Tupã, palavra registrada como 
usada pelos Tuplnambâ e outros Tupí da costa. Entre estes últimos, Tupã era o ser sobre
natural que causava o trovão e os relâmpagos. Tupã era tão importante que os primeiros 
missionária> católicos usaram a palavra referindo-se a Deus. (Veja Alfred MtlllAUX, La 
Religion des Tupinambá, Paris, 1928, 52-56.) ~ preciso, porém, notar que, entre os 
Tapirapé, top;· são apenas seres do Trovão. • 
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da cobertura de uma casa, os homens Tapirapé se atemorizaram, 
porque sabiam que pan'éé-iúnwera, manda~o·s pelo Tr~~ã~: haviam 
causado o vento. Todo ano, nessa mesma epoca, os pa1es chamam 
o Trovão" e opõem suas forças às dele. Numa intoxicação frenética, 
pelo engolir da fumaça de tabaco, constante dançar e cantar, ~aem 
em transe estado em que viajam até a casa do Trovão. Os paJéS e 
os leigos 'corajosos que tomam parte nesta cerimônia são abatidos 
pelas flechas dos topi·, caindo ao chão em c?n~o~ções. O compo~
mento violento é a nota principal dessas cenmon1as contra o Trovao 
e seus seres. 

Em janeiro de 1940, essa cerimônia foi iniciad~, sem avi~o 
prévio, por Panteri, um dos dois pajés poderosos da aldeia. Certo dia, 
aos primeiros albores da madrugada, ele acordou, acendeu '? ca
chimbo e começou a engolir fumaça de tabaco, tal como se estivesse 
realizando uma cura. Pôs-se então a cantar. acompanhado da esposa, 
que cantava em contrapo~to mais alto. .o ca~to era "I?~~a chamar 
o Trovão à aldeia e anunciava que ele vena topi e pance-iunwera !1º 
dia seguinte. Cantou que "muitos Tapirapé morn~riam" (29

). Ao raiar 
do dia terminara o canto e todos os que haviam despertado para 
ouvi-lo' tinham voltado a adormecer. A aldeia sabia que Panteri 
havia começado a cerimônia, desafiando o Trovão. Ao meio-dia, 
Urukumu, outro poderoso pajé, retomou o canto, engolindo fuma~a 
de tabaco, vomitando, e cantando acompanhado pela esposa. Depois 
de uma hora ou pouco mais, Urukumu .deitou-se na r~~e, send? o 
canto recomeçado primeiro por um, depois por outro paJe ou noviço, 
até o pôr do sol. 

Ao pôr do sol, pajés e noviços reuniram-se pouco a pouco no 
lugar de dança, em frente à casa cerimonial, repetindo o ,_trabalh~ 
de engolir fumaça até intoxicar-s~e. En~ão, cad~ 9ua.l se pos de pe 
diante da esposa, a cerca de cinco pes de distancia, e cantara!11 
juntos. Ao anoitecer, terminou o cic1lo de cantar na praça. O Trov~o 
fora chamado e no dia seguinte suas criaturas apareceriam na aldeia. 

Para os três dias seguintes, durante os quais as cerimônias con
tinuavam o pôr do sol marcava uma nítida mudança de atividades. 
Pareceu ~empre haver duas fases distintas da cerimônia - uma para 
as horas diurnas, outra para o crepúsculo. 

De manhã cedo, no segundo dia das cerimônias que eu presen
ciei, fizeram-se preparativos para as atividades diurnas. Uma porta 
provisória foi aberta em cada parede lateral das nove casas. no ponto 

(29) " Morrer" , nessa cerimônia, é cair em transe, pelo efeito das flechas de topl. 
Durante esse transe. a alma abandona o corpo e viaja at6 a casa do Trovão. 
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mais próximo à casa vizinha, de modo a permitir a uma pessoa fazer 
uma volta completa na aldeia, passando por dentro das casas. Entre 
as casas fizeram-se trilhas que, ligando essas novas portas, forma
vam um caminho circular que atravessava todas as habitações da 
aldeia. Os moradores da maior habitação (A, no mapa da aldeia, 
anexo), situada a sudoeste, mudaram seus pertences para junto das 
paredes, limpando o chão dos fogos de cozinhar e desarmando as 
redes. Essa casa seria o ponto central das cerimônias. 

Cerca do meio-dia, Panteri, dentro de sua casa, começou a 
cantar e a engolir fumaça do cachimbo. Após ficar indisposto e into
xicado pelo tabaco, saiu com a esposa por uma das novas portas 
laterais, "comendo fumaça" enquanto andava. O par moveu-se 
para a direita, ao longo da trilha circular, até chegar ao centro da casa 
seguinte. Pararam, um de frente para o outro, e cantaram. Panteri 
pontuava seu canto com profundas tragadas de fumaça e vômitos. 
Repetiram isso em todas as casas. Quando tornaram a alcançar sua 
casa, Panteri apanhou dois maracás cerimoniais, decorados com penas 
de arara, continuando o par numa segunda volta pela aldeia. Após 
quatro voltas, Panteri parou em sua própria casa, estirando-se na 
rede. Os maracás foram deixados na casa a sudoeste, na última 
volta que fizeram. 

A seguir, Urukumu e a esposa realizaram quatro voltas seme
lhantes. Ao terminarem, um jovem pajé continuou a cerimônia, po
rém não foi capaz de completar sem ajuda uma volta sequer. Depois 
de ter cantado em varias casas, o jovem pajé começou a vacilar 
enquanto andava, tropeçando-cegamente nos esteios das casas; estava 
mesmo em transe. Jovens levaram-no de casa em casa. Subitamente, 
gritou; o corpo retesou-se, abatendo-se no chão. Os músculos estre
meceram por alguns- minutos, depois o corpo enrijeceu. Perdera a 
batalha. Tinha visto top1 e fora atingido por uma de suas flechas, 
porque não possuía a força de Panteri ou Urukumu. Vários jovens 
levantaram-no imediatamente sobre os ombros e carregaram-no atra
vés das casas restantes, para completar a volta, depositando-o, final
mente, na casa a sudoeste. Chamaram um dos pajés poderosos; 
soprou fumaça sobre o jovem pajé estendido e fez-lhe massagens 
no corpo, até fazê-lo voltar a si. 

Durante o resto da tarde, aspirantes ao xa·manismo e vários 
outros leigos continuaram a cerimônia de chamar o Trovão, percor
rendo a trilha cerimonial da aldeia. A um só tempo, havia três 
homens caminhando com as esposas por essa trilha circular. i\lguns 
não alcançaram o estado de transe, porque "não sabiam comer fu
maça" ou porque os "topi· não ouviram suas canções" . Vários noviços 
"viram topi"' e foram abatidos, como horas antes se dera com o pajé. 

259 



o 1 ' 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

N 

.... - ' 
/ ' 

I \ 
/ 1 
1 1 
1 B 1 

1 ' 

e 
\ I 

' ' '· 
I , 

s 
Disposição das nov~ ·ca.sas da ald~ia ... c?m as port_as 
provisórias para o crrcmto da Cenmoma do Trovao. 

E 

A _ Casa situada a sudoeste, em que se realiza a fase vesperal (ocaso) da cerimônia; . 
e _ Lugar de dança, onde ocorre a fase final da cerimônia, ao fim do quarto dia; 

C - Casa grande cerimonial dos homens; . . . . 
- D ireção que segue o pajé " no circuito da aldeia' ', na fase diurna da cenmôrua. 

= == Trilhas feitas espedahnente para a cerimônia. 
-lHI- Portas temporárias, abertas nas casas, para permitir o "circuito da aldeia' '· 
-i 1- Portas permanentes das casas. 
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Um pajé noviço, vacilando cegamente e vomitando muito, tentou 
livrar-se dos jovens que parcialmente o amparavam. Quando o 
agarraram, tombou imediatamente no chão. Finalmente, ao apro
ximar-se o pôr do sol, Panteri entoou mais uma vez sua canção. 
Ainda estava "mais .forte do que top'i" e era capaz de cantar sua 
canção sem cair em transe. 

Ao crepúsculo, os homens começaram a reunir-se na casa a 
sudoeste. Cerca de virite homens se aprestaram para participar dessa 
fase da cerimônia. O grosso da população da aldeia estava reunido 
dentro da casa, comprimindo-se de cócoras junto às paredes, ou do 
lado de fora, espiando pelas portas . . 

Os dois pajés poderosos, Panteri e Urukumu, postaram-se 
no centro da casa, um diante do outro. Acenderam seus longos ca
chimbos e começaram a engolir fumaça. Ao fundo da casa fica
vam dois jovens com os maracás cerimoniais que os pajés haviam 
usado antes. Esses jovens estavam em situação particularmente pe
rigosa, porque os maracás atraíam de modo especial a atenção dos 
seres do Trovão. Em frente deles, Ikoriwantori, jovem que se dis
tinguia pelo seu canto, ficou em pé sobre um banco, iniciando os 
cantos do Trovão, acompanhado pelos maracás. Um menino sen
tou-se atrás deles, marcando o ritmo do canto com um bambu oco. 
De vez em quando, os jovens encostados às paredes cantavam em 
coro, acompanhando o solista. Os pajés aproximaram-se dos jovens 
dos maracás, oferecendo-lhes os cachimbos para que engolissem fu
maça, o que ambos fizeram até tontear. Em certas ocasiões, so
mente podiam sustentar-se de pé quando amparados. Começaram 
então a avançar e recuar na direção da frente da casa e sacudiam 
ameaçadoramente os maracás para a cobertura, desafiando topi' e 
paneé iúnwera a apresentar-se. 

Então os pajés ofereceram os cachimbos a seus noviços e a 
leigos. Daí a pouco, também os dois pajés se adiantavam e recuavam 
na extensão da casa - primeiro sozinhos; depois, cada qual acom
panhado de um noviço. Um a um, os homens juntaram-se aos pajés, 
à medida que estes avançavam e recuavam. Por esse tempo, todos, 
já inteiramente intoxicados, se moviam vacilantes, vomitando e expe
lindo fumaça, que se ia adensando em torno deles, tornando a atmos
fera cada vez mais densa. O canto de cada um se fazia ouvir como 
gritos ululantes. "hiu! hiu!" Alguns levavam espelhos e penas de 
arara .como armas contra os topl. Os dois pajés principais carrega
vam facões consigo e paravam em cada extremidade da casa, segui
dos do grupo, gesticulando de modo ameaçador em direção à cober
tura, desafiando topl e pan'éé iúnwera a aparecer. Durante todo esse 
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tempo continuou o canto acompanhado pelos maracás e a percussão 
do bambu oco. Quando um participante desmaiava, fazia-se uma 
pausa. . 

Subitamente, Panteri parou de avançar e recuar, retiro~-se alguns 
passos para trás e apontou para um canto. da casa. Exp_hcaram-me 
que ele havia visto um pancé iúnwera enviado pelo Trov.ao. Corr~~ 
para outra extremidade da casa, apontando novamente: vira um topi. 
Recuou amedrontado; pareceu então ameaçar, apontar,. correr apa
vorado e, finalmente, retirar-se, completamente corlfund1do por nu-
merosos inimigos. 

Em dado momento, um jovem pajé apartou-se do grupo, cor-
rendo pelo círculo de casas como um animal acuado; seus olhos esta
vam arregalados. Caiu ao chão, contorcendo-se e gemendo; o corpo 
contraiu-se e tornou-se rígido. Sua esposa, que estava entre os 
espectadores, correu em seu auxílio, arrastou-o para fora do cam~n?o 
do grupo e manteve-o sentado, encostado em suas pernas: Vanos 
outros caíram dessa maneira, abatidos pelos seres do Trovao. sendo 
retirados para fora do grupo, onde alguém lhes soprava fumaça e 
lhes fazia massagens. Com esse tratàmento recobravam em pouco 
tempo a consciência, permanecendo, reclinados sobre o chão, porque 
estavam "fracos do combate". 

Finalmente, quando escureceu lá fora, Panteri, guiando ainda 
os homens que não haviam sido abatidos, apontou d!retamente pa~a 
cima da cabeça. Urukumu olhou para onde Panten apontara, pos 
as mãos sobre a nuca, -correndo de um lado para outro como que 
procurando escapar de algo. Disse-me um dos índios que "havia 
muitos pan'éé iúnwera e muitos top"i dentro da casa". Nesse momen
to, todos os homens que participavam da cerimônia caíram ao solo; 
somente Panteri e Urukumu. eram bastante fortes para enfrentar as 
forças do Trovão. As esposas dos homens caídos correram em ajuda 
destes, enquanto outros homens os tratavam com fumo e massagens. 

Um a um tornaram à "vida". Explicaram-me: "Nós morremos 
e o tabaco restitui-nos a vida. Sem tabaco, o Trovão nos mataria". 

Todos os homens que haviam tomado parte na cerimônia reco
lheram-se a suas casas, usando o caminho circular e parando por 
um momento em cada casa para cantar de novo o canto cerimonial. 
Dois rapazes encerraram essa fase da cerimônia, apanhando os ~a
racás que haviam caído ao chão e correndo com eles por toda a trilha 
circular da aldeia. 

O terceiro e quarto dias da cerimônia seguiram, de modo muito 
semelhante, o padrão do segundo, mas com algumas variações im
portantes. Os dois últimos dias foram acrescidos de um novo perigo, 
causando transes mais violentos que os observados até então. Du.
rante esses dias, todos os homens que percorreram a trilha cerimo-
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nial usaram um primoroso ornamento de cabeça - o ankungitána. 
Esse ornamento enfurece o Trovão e atrai suas criaturas sobre o 
portador ( 30 ) • Sem exceção, todos os que usaram o ankungitána, 
mesmo Panteri e Urukumu, demonstraram verdadeiro medo e caíram 
inconscientes ante as forças do Trovão. 

Primeiro, um pajé movia lentamente o ankungitána diante dos 
olhos de quem ia usá-lo. Colocava-lhe o ornamento na cabeça, so
prando fumaça por entre as penas, para aliviar um pouco o terrível 
"calor". Quando pôs o ankungitána, Urukumu já começou a cam
balear, vacilante, antes de deixar a primeira casa do circuito. Teve 
então que ser gu~ado e amparado por dois jovens. Antes de com
pletar uma volta da aldeia, caiu em transe, aparentemente até mais 
violento do que os dos jovens. Seu corpo - rígido - foi carregado 
para completar o círculo de casas que faltavam, até a casa de su
doeste, onde Panteri tratou dele. Este, por sua vez, foi derrotado e 
derrubado ao usar o ornamento. Durante seu transe cantou trechos de 
um canto e, ao voltar a si, disse ter viajado à casa do Trovão. Mais 
tarde, Panteri relatou-me suas experiências durante o transe. Tra
duzida livremente, sua história é a seguinte: "Comi muita fumaça 
e tomei a fumar ainda. Cantei, vi um grande sol, que se aproximou 
de mim e desapareceu. Vi muitos sóis pequenos. Eles aproximaram- · 
se e retiraram-se. Eu vi o Trovão. Era pequeno e veio numa 
canoazinha. Era um filho do Trovão ( top'i). Usava um pequeno 
ornamento de cabeça, feito de penas de arara vermelhas. Tinha um 
pequeno tembetá. Tentei arrancar-lhe o tembetá (deste modo Panteri 
venceria o top'i), mas ele deixou a casa. Então, tudo escureceu. (Pan
teri não derrotara o top'i, e, conseqüentemente, este o havia atingido 
com uma flecha.) Vi muitos sóis. Viajei, cantando enquanto andava. 
Andei três dias e subi num grande morro, no outro lado do Ara
guaia. J?. lá que o sol se levanta. Vi o Trovão; é grande; tem o 
corpo coberto de pêlo branco. Tinha muitas penas de arara ver
melhas. Vi muitos topi e muitas almas de pajés junto dele. Não falei, 
e voltel depressa." Mais tarde, acrescentou que, se tivesse tocado o · 
maracá do Trovão, ficaria no além-mundo: teria morrido. 

Alguns noviços .e raríssimos leigos usaram o ankungitána, ma
ravhlhando o povo com sua coragem. Mas a maioria dos homens 
tapirapé não teve coragem de usá-lo. 

Esse ornamento de cabeça toma mais perigosas e violentas tam
bém as fases vespertinas da cerimônia, no terceiro e no quarto dia. 

(30) Penas de arara vermelhas são "quentes como fogo", di7.em os Tapirapé; o sol 
é quent~ porque usa um grande ornamento de cabeça feito de penas vermelhas. ·Esse 
calor atrai sempre o sobrenatural. Os TaPirapé disseram-me que um ataque de malú!a 
que eu sofrera fora causado por ter deixado um ornamento de cabeça, feito de penas 
de arara vermelha, pendurado em minha casa. 
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No auge da excitação, quando era manifesto que os dois poderosos 
pajés tinham avistado criaturas do Trovão, Panteri apanhou o ankun
gitána que estava pendurado em uma viga, e agitou-o no ar, amea
çando e desafiando esses inimigos. Foi imediatamente abatido por 
um patiéé iúnwera. Urulrumu apanhou o ankungitána, caindo tam
bém inconsciente, e com ele todos os participantes. Como anterior
mente, os dois jovens, ao fim da cerimônia, correram pelo círculo de 
casas, porém dessa vez levavam não só os maracás, mas também 
o ankungitána. Os participantes, ao recobrarem os sentidos, voltaram 
para suas casas cantando. 

No quarto e último dia, uma cerimônia adicional seguiu-se à 
fase vespertina usual. Assim que a cerimônia terminou, os dois 
pajés poderosos saíram da casa, dirigindo-se para o terreiro de dança, 
levando os maracás e o ankungitána. Aí, ambos os pajés e vários 
outros homens repetiram a cerimônia recém-terminada na habitação, 
porém com menos violência. Em seguida, todos os homens da aldeia 
se reuniram, defrontando o norte, "em direção à casa do Trovão". 
Panteri, destacando-se do grupo, caminhou pela praça em direção 
norte, enquanto ag:tava os maracás sobre a cabeça. Voltando 
ao grupo, tocou com os maracás na cabeça de vários homens, tal 
como um padre quando abençoa com o crucifixo. Repetiu isso até 
que todos os homens que haviam tomado parte na cerimônia tivessem 
recebido a .. bênção". Mulheres e, após elas, crianças, aproximaram
se para serem tocadas pelos maracás. Desse modo, estavam livres 
do perigo do Trovão. Contaram-me que, depois disso, o Trovão 
se retira para sua longínqua morada, até o ano seguinte. 

Nessa noite os homens cantaram os cantos de aneúnga aiwiró 
- espíritos que vêm morar na casa de dança àpós a retirada do 
Trovão. Tarde, nessa mesma noite, os homens dançaram em fila 
simples na trilha, partindo da casa grande em que se haviam reali
zado as cerimônias principais. Enquanto dançavam, cantavam que 
o Trovão fora embora e tudo estava salvo novamente (31 ). 

Durante os quatro dias da cerimônia, as relações sexuais haviam 
sido tabu; porém, na noite em que o Trovão se retira, "todos os 
Tapirapé terão relações sexuais com as esposas, e muitas mulheres 
ficarão grávidas". Tradicionalmente, as mulheres têm mais liberdade 
sexual durante alguns dias após essa cerimônia. Contudo, algumas 
pessoas quebram o tabu de relações sexuais durante o período de 
visita do Trovão, causando embaraços a si próprios e à tribo. Panteri 

( 31) Durante essa dança em serpentina, podem roubar espigas de mJlho pen
duradas nas vigas das casas por onde passam. Vários jovens roubaram algumas, e as 
mulheres correram em seu encalço, tentando recuperá-las. Havia muita alearia e risos. 
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expressou-se: '~Eu estava fraco quando voltei da casa do 'Trovão. No 
caminho muitos mosquitos me beberam o sangue. Isto porque os 
homens tapirapé estiveram com 'suas mulheres. Eu sonhei essa noite 
e ~i muitos ~apirapé copulando e soube que seriam picados por 
muitos mosquitos quando chamassem o Trovão". 

Conclusões 

O estudo do xamanismo tapirapé torna claro que se trata de 
padrões que fazem parte de um complexo xamanístico bem estabele
cido do Novo Mundo, largamente difundido na América do Norte 
como na do Sul - dos Esquimó aos Ona e Yahgan da Terra do 
Fogo. Contudo, entre os povos tupí-guaraní, o xamanismo tem sido 
um fator de especial importância em sua história cultural. O Dr. 
Alfred Métraux mostrou que numerosas e longínquas migrações de 
tribos tupí-guaraní, em tempos pós-colombianos, foram freqüente
mente instigadas por pajés poderosos (32). Em outro estudo, o Dr. 
Métraux acentua o poder extraordinário dos pajés tupinambá e 
observa que, entre os Tupí da costa, pajés tiveram às vezes grande 
poder secular ( 33

). Curt Nimuendajú escreve que a organização bá
sica dos Apapocúva-Guaraní, antes do contacto europeu, era a su
bordinação voluntária a seus chefes-pajés; a{;entua que o não se 
haver reconhecido seu poder foi a causa dos repetidos malogros em 
reunir os Guaraní em "aldeamentos" ( 34 ). O meu próprio trabalho 
recente entre os Guajajara ( 35 ) , grupo tupí do Pindaré (Est. do Ma
ranhão) , levou-me à opinião de que, especialmente antes de os 
europeus lhes imporem chefes temporais, os pajés guajajára exerciam 
sobre seu povo forte controle religioso e social. A importância da 
função do pajé na cultura tapirapé mostra, portanto, notável afinidade 
com outros povos tupí-guaraní. 

(32) " Seules la vénération et l'autorité dont ses magiciens bénéficiaient, peuvent 
expliquer la facilité avec laquelle des tribus entiêres ont consenti à abandonner leurs 
villages et leur territoire à la recherche d'un pays purement fabuleux" (Alfred MÉTllAUX, 
" Le5 hommes-dieux chez les Chiriguano et dans l'Amérique du Sud", Revista dei Instituto 
de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán, t. u, 1931, p. 66). 

Veja também, do mesmo autor, "Les Migrations historiques des Tupi-Guarani", 
Journal de la Société des Américanistes de Paris, n. s., t . XIX, 1927. 

(33) Alfred MÉTRAUX, La Religion des Tupinambá et se.T rapports ave e celle tkJ 
autres tribus Tupi-Guarani, Paris, 1928, p. 82. 

(34) Curt NIMlJENDAJÚ, "Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt a1s 
Grundlagen der Religion der Apapocúva-Guaraní", ZeitschriJt für Ethnologie, t. 40, Berlim, 
1914, p. 337-338. 

( 35 ) Charles WAGLEY, "Notas sobr.e aculturação entre os Guajajara", Boletim do 
Museu Nacional, 1943. n. s . Antropologia, n. 2, Rio de Janeiro. 
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Apêndice 

As reações individuais durante a ceriníônia do Trovão podem 
esclarecer e ilustrar vários pontos desta. Abaixo resumi alguns 
exemplos, que extraí das minhas notas de campo. 

Caso de Kamairaho - Kamairaho é um homem de grande pres
tígio e pajé há muitos anos, se bem que nunca o fosse poderoso. 
"Nunca vi muitos ancúnga perigosos; sonho e viajo apenas ao nível 
da terra", diz ele, explicando que, nos sonhos, jamais viaja pelo céu, 
como Panteri e Urukumu. Durante os dois primeiros dias, Kamairaho 
não tomou parte na cerimônia do Trovão, explicando que tinha medo; 
dizia ser muito velho e fraco para enfrentar os perigosos top'i. Con
tudo, no terceiro dia, tomou parte na fase diurna, apesar dos protestos 
da esposa, que chorava, temendo por ele. Cada vez que fazia a 
volta da aldeia, usando o ornamento de penas vermelhas de arara, 
caía de repente, sem completar o percurso. Após um transe em que 
caiu pesadamente, levantou-se a custo e tentou correr. Os jovens 
que o seguiam agarraram-no. Informantes explicaram-me que em tal 
estado ·ele correria loucamente pela aldeia, danificando propriedades 
e causando ofensas corporais aos outros, da mesma maneira que um 
jovem noviço "corre". Mais tarde, Kamairaho contou-me que nunca 
mais tomaria parte nessa cerimônia, porque, enquanto sua · alma visi
tasse a casa do Trovão, este poderia arrebatá-la, causando-lhe a 
morte. 

Caso de Pancéi - Pancéí é um jovem pajé que há vários anos 
trata de doentes. Tomou parte em todas as cerimônias dos dois pri
meiros dias. No terceiro, durante a fase ao pôr do sol, tocou o orna
mento de cabeça, carregado então por Urukumu; gritou, caindo para 
trás, e, ao cair, abriu a cabeça contra um dos postes da casa. Reco
brando os sentidos, cerca de uma hora mais tarde, disse não se 
lembrar de nada. Tudo o que sabia era que retomara, de uma viagem 
em sonho, coberto de sangue. 

Caso de Anawaní - Anawaní é um leigo, destacando-se como 
o maior preguiçoso da aldeia, sendo, por isso, solteiro. Tomou parte 
apenas numa fase vespertina da cerimônia do Trovão, admitindo 
abertamente ter medo de continuar. Durante a sessão, agarrou-se 
várias vezes a Panteri quando este se movia para frente e para trás 
com o grupo. Cada vez que fazia isso, caía logo ao chão, gritando. 
Explicaram-me que é perigoso tocar um poderoso pajé, durante a 
cerimônia, porque o pajé atrai as flechas dos top'i. 

Caso de Kanacipã - Kanacipã é um noviço, considerado poten
cialmente um poderoso pajé. Vomitou violentamente durante todas 
as fases da cerimônia, e durante as fases vespertinas vacilava às 
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cegas, esbarran,do .nos ~stes das casas. Quando era empurrado por 
um grupo, caia 1nvanavelmente ao chão. Numa das sessões da 
cerimônia, gastaram cerca de meia hora para fazê-lo voltar a si. Sua 
esposa come§ou um canto lamentoso, característico dos funerais, 
enquanto Urukumu lhe soprava fumo e fazia massagens. Antes de 
vê-lo recobrar os sentidos, ela, por várias vezes, gritou que ele estava 
morto. 

, ~aso de lpaw~ngí - lpawungí, um jovem de cerca de vinte anos, 
e noviço no xamanismo. Num de seus sonhos, estimulado pelo "comer 
f1:1maça", ele viu aneúnga, mas foi incapaz de identificar de que espé
cie eram. Con~udo, durante a cerimônia do Trovão, decorou o corpo 
tal como os ancúnga que vira em sonho. No peito, pintou com urucu 
uma cruz e ao longo dos braços usou penas brancas de urubu-rei 
(Sarcoramphus papa). Como medida de precaução durante todas as 
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c~nmon1as carregou consigo um espelho, porque, tal como os espí-
~1tos dos mortos, os seres do Trovão se assustam ao ver a própria 
i~agem num espelho. Durante uma sessão ao pôr do sol, tombou, 
gritan~o de modo selvage!ll e coça~do-se freneticamente da cabeça 
aos pes, como se o prundo fosse insuportável, a ponto de verter 
sangue pelas arranhaduras. Este comportamento foi observado várias 
vezes em outras pessoas. Informantes contaram-me que a coceira 
é produzida por muitas pulgas invisíveis que saltam de qualquer 
cach?rro para o corpo de uma pessoa participante da cerimônia. 
Por isso, durante os quatro dias da cerimônia do Trovão os cachor
ros ficam bem amarrados aos postes das casas ou a árvores nos 
extremos da aldeia. Mas, de vez em quando, algum escapa. ' 

C~o de Ca'!2pukwi - Ca~pukwi, jovem de uns vinte e quatro 
an~s, diz .~u,~ nao quer ser paJe porque os "1'apirapé têm morto 
muitos pa1es . Apenas por acaso tomou parte em várias fases da 
cerimônia; "c?meu fumaça" e_ na sessão noturna dançou com o grupo, 
quando as cnaturas do Trovao estavam sendo chamadas. No final 
?ª sessão, quando os poderosos pajés viram muitos topi', ele caiu, 
Juntamente com o resto do grupo. A esposa de Campukwi não estava 
presente, porém sua irmã correu para ajudá-lo. Olhou-o cuidado
samente. dizendo então, a rir, que ele estava fingindo. Deu-lhe um 
pontapé, deixando-o. em vez de levá-lo para fora do grupo. Cam
pukwi levantou-se. riu e deixou o grupo. De vez em quando, os 
espe~tadores fazem ~bservações a respeito dos participantes cujas 
reaçoes parecem duvidosas. Alguns participantes fingiam de vez em 
quando e os outros se riam deles. Tudo era levado com bom 
humor. 
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