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PREFÁCIO A EDIÇÃO EM PORTUGU~S 

A edição em português dêsse trabalho, originalmente public,?do em 
inglês pela Columbia Univiersity Press - (The Tenetehara lndians of 
Brazil: a culture in transition. 1949) . não é uma simples tradução. 
Resultado de pesquisa realizada por aquela Universidade e o nosso 
Museu Nacional, deveria ter sido apresentado simultâneamente nas duas 
línguas. Circunstâncias diversas retardaram a apresentação do trabalho 
em língua portuguêsa. 

Aproveitamos para incluir nesta versão um apêndice com a descrição 
sistemática e detalhada dos principais elementos da cultura material 
tenetehara, que não figura no original em inglês. O objetivo é preencher 
uma lacuna, pois, exceto por uma descrição muito sucinta de Snethlage, 
a informação era extremamente deficiente. 

O leitor estranhará, talvez, o uso do têrm·o - brasileiros, para 
designar o habitante rural, não índio, em contraposição ao de Tenetehara, 
índio. Alguns autores, como Nimuendaju, demonstram preferência pela 
denominação de neo--brasileiros para aquêles, argumentando que os 'índios 
são os verdadeiros brasileiros. Não queremos discutir a propriedade 
dessa conceituação. Achamos preferível, porém, seguir as tradições 
regionais. O s Tenetehara não se consideram «brasileiros», no sentido 
que emprestamos a essa denominação nacional, e sim uma tribo com um 
modo de vida, uma língua e tradições que os distinguem do sertanejo, 
«civilizado» ou «cristão», e também de outras tribos que habitam a mesma 
área. O Tenetehara não reconhece outra unidade social que a sua aldeia 
em particular, ou sua tribo, em geral. Um outro têrmo, caboclo, é 

ocasionalmente usado para significar o brasileiro. 

Ao estudar os Tenetehara um problema central se impôs na pesquisa. 
o da mudança cultural. índios e brasileiros estão em contato permanente, 
a cultura de um e outro grupo sofreu modificações, que se mostram mais 
acentuadas na sociedade indígena . Causas e fatôres dessas mudanças 
se encontram dentro do próprio contexto regional, duas tradições que 
.reagem, que absorvem elementos que não lhes eram próprios e os rea-
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daptam em harmonia com seu todo cultural. É a ordem de fenômenos 
geralmente chamados de aculturação, e que dependem do. contato perma.
nente ou continuado entre duas sociedades. Outros fatôres igualmente 
importantes na modificação da cultura do habitante do Pindaré, indígena 
ou brasileiro, derivam de instituições mais amplas que a sociedade local. 
São o reflexo de instituições de âmbito nacional, assim o corpo de leis 
que define o status do índio, a regulamentação de propriedade de terras, 
a atuação do Serviço de P roteção aos lndios. Há ainda que consi.
derar a influência de fatos como as oscilações na Bôlsa de New 'York 
na cotação do côco babaçu, produto que em grande parte rege a vida 
econômica local . O estudo dos Tenetehara é, assim, por necessidade, 
não o de reconstrução paciente de uma tradição tribal, mas o do modo 
de reagir dessa tradição às condições do ambiente em que atualmente 
se desenvolve. Portanto, o estudo de uma cultur.a em transição. 

Concluímos com a afir1nação de que dentro do espaço de vida de 
uma geração, ou pouco mais, o processo de mudança dessa cultura triba l 
indígena para uma regional, brasileira, estará em vias de se completar. 
Afirmação esta que tem valido algumas críticas. Umas que a consi ... 
deram otimista, outras que põem sérias dúvidas sôbre a possibilidade 
de realizar-se o processo assimilativo. As dúvidas têm fundamento. 
Muitas tribos indígenas existem, até10 presente, que têm resistido, e nada 
indica que não resistirão no futuro, ao processo de integração à comu.

nidade brasileira . Em muitas situações de contato, a resultante não 
se traduz em assimilação do tipo que descrevemos para os Tenetehara, 
mas em despovoamento, em desmoralização da sociedade indígena que, 
não resistindo ao traumatismo de uma situação adversa, se decompõe. 
A brutal ·diminuição da população indígena, hoje reduzida a cêrca de 
100. 000 indivíduos, é um exemplo. Outras tribos, graças a um mínimo 

de condições favoráveis, mantêm cultura e organização próprias, embora 
com muitos elementos modificados pela influência de brasileiros. É pre.
ciso estudar os casos especiais de resistência e os de assimilação. A 
própria experiência do passado, a transformação de uma grande massa 
indígena no caboclo contemporâneo, a través de um processo que se iniciou 
com a catequese, a escravização do índio pelo colono, e a miscigenação, 
é ainda escassamente conhecida. 

Os fenômenos de mudança cultural têm que ser estudados de um 
ponto de vista que alcance as características especiais das diversas 
situações de contato, e que penetre a configuração de cada uma das 
sociedades que entram em relações, pois é do feitio particular de cadé: 

• 
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uma delas que depende o desenvolvimento do processo. Ultimamente. 
os antropologistas têm demonstrado com particular insistência que uma 
cultura, ao assimilar traços ou elementos de outra, os readapta e modifica 
de modo a se harmonizarem com sua estrutura íntima. Um indivíduo, 
um T~netehara, por exemplo, não assimila ou adota um traço cultural 
nosso, simplesmente por efeito de imposição à fôrça ou de persuasão. 
É necessário que em sua cultura exista algo que favoreça o empréstimo. 
ou que o traço introduzido corresponda a uma necessidade adquirida. 
Caso contrário, a troca cultural resultará em uma situação de choque 
que perturba e anula o processo. A transmissão de elementos cultHrais 
é lenta e gradual, subordinada a circunstâncias que variam desde o que 
se poderia chamar distância cultural, isto é, as diferenças fundamentais 
das culturas em contato, até outras de menor importância ou mesmo 

ocasionais. O s Tenetehara estão em contato com brasileiros e portadores 
da cultura européia, desde longo tempo. Os pioneiros dessas relações 
foram colonos portuguêses de parco equipamento material e intelectual. 
Em sua ambientação ao meio geográfico assimilaram do índio a técnica 
de agricultura, os hábitos de alimentação e alguns instrumentos. Outras 
influências se fizeram sentir na linguagem, enriquecendo o português 
com falares indígenas, no folclore, na religião, onde aos elementos lusos 
ou ibéricos juntaram-se outros de origem tenetehara. O caboclo do 
Pindaré na côr da pele, no tipo fisionômico, e no seu modo de vida, 
revela todo êsse processo de fusão. O Tenetehara adotou instrumentos 
de ferro que substituíram com vantagem os antigos, de pedra ou madeira. 
Seus costumes, sua literatura oral. seu sistema religioso foram afetados 
pela convivência com o colono. A amalgamação de traços culturais não 
foi um processo indiscriminado, mas sujeito à configuração cultural das 
duas sociedades. O processo foi e continua a ser influenciado por 
fatôres diversos. O contato entre os dois grupos. por exemplo, sofreu 
alternativas de intensificação e de redução. A cultura tenetehara teve 
por isso períodos de mudança mais acelerada, outros. em que foi mais 
lenta. Pre'dominaram condições favoráveis ; a língua falada pelos Tene
tehara é um dialeto do tupi-guarani que, ao tempo do povoamento, 
modificado pelos catequistas. já se transformara em língua geral, facili
tando por isso a comunicação entre colonos e índios. O povoamento da 
região foi gradual e com poucas dificuldades, pois êsses índios não 
opuseram resistência agressiva como os Tupinambá do litoral, ou os 
Ga.';lela do curso inferior do Pindaré. A grande distância das aldeias 
e a introdução de escravos negros livraram os Tenetehara, em parte, da 
brutalidade dos «descimentos» e «resgates». 
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O conjunto dêsses fatôres permitiu aos Tenetehara uma adaptação 
satisfatória e a sobrevivência como tribo relativamente numerosa. Na 
adaptação adquiriram novas necessidades cuja satisfação exigiu que 
reestruturassem o mo,do de produção. as regras de divisão do trabalho e 
os conceitos de propriedade, modificações que se refletem sôbre o resto 
da cultura e conduzem a mudanças mais amplas . ~sse . processo con
tinua, pois a próp.ria cultura regional do brasileiro é uma cultura em 
transição. 

O Tenetehara, a despeito das modificações que sua cultura sofreu 
em direção ao que se poderia chamar de «abrasileiramento», é ainda um 
índio tribal cuj a sociedade nativa mantém-se individualizada, separada 
da brasileira. por características como a linguagem e tradições próprias. 
Se o processo não vier a sofrer interrupção ou reorientação por circuns,. 
tâncias que fogem à possibilidade de previsão, a distância cultural dimi
nuirá ao ponto de permitir a transformação dêsses índios em caboclos. 
Não será uma transformação brusca, porém gradual. de índios que 
«passam» para a sociedade brasileira. 

Agradecemos a colaboração do Serviço de Proteção aos índios, de 
cujos quadros êsse autor fêz parte. pela ajuda nos preparativos e 
na realização da viagem. Além de dados essenciais à pesquisa. como 
a distribuição da população indígena, localização das aldeias e relatórios 
administrativos. tivemos hospedagem e facilidades de transporte no 
sertão. 

Ao assinar êsse trabalho com Charles W agley .. não· posso, deixar 
de recordar o meu «batismo» etnológico há quinze anos atrás, quando 
fui pela primeira vez encontrá~lo entre os índios Tapirapé no Rio 
Araguaia. D esde então tive nêle o professor que se impôs pela capa
cidade profissional, e o companheiro cuja amizade, forjada numa distante 
aldeia indígena, persiste até hoje animada do mesmo espírito daqueles 
dias. 

Rio, 1955. 

EDUARDO GALVÃO 
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PREFACIO A EDIÇÃO EM INGLgS 

O presente estudo sôbre os índios Tenetehara, do Estado do 
Maranhão, resultou de um programa de treinamento e pesquisa em 
antropologia, patrocinado conjuntamente pelo Departamento de Antro
pologia da Universidade de Colúmbia e pelo Museu Nacional do Rio 
de Janeiro. O programa teve início em 1939, quando uma subvenção 
do Council for Research in the Social Sciences of Columbia U niversity 
tornou possível a minha estada no Brasil pelo período de dezoito meses, 
dedicados ao estudo da mudança cultural entre os fndios Tapirapé do 
Brasil Central . gsse projeto era parte de um programa mais amplo 
de estudos de aculturação dirigido pelo Professor Ralph Linton. O 
trabalho de campo durante êsse período foi realizado sob os auspícios 
do Museu Nacional . Ao mesmo tempo se delinearam planos para a 
continuação da pesquisa entre outras tribos indígenas brasileiras e o 
pfopósito de coordená-la com um programa de treinamento em técnicas 
de campo. O Comittee for I nter-American Artistic and Intelectual 
Cooperation between the American Republics patrocinou a minha 
estada no Brasil por mais um ano, durante o qual se procedeu ao 
estudo dos T enetehara . 

Os Tenetehara foram escolhidos como o próximo grupo que deveria 
ser estudado, em seguimento lógico às investigações iniciadas entre os 
Tapirapé. Se bem que essas duas tribos estejam a considerável 
distância uma da outra, ambas falam línguas da família Tupi-Guarani e 
partilham de muitos padrões de cultura. Os Tapirapé, cujo contato 
com os brasileiros, além de esporádico, data de menos de quarenta anos 
atrás, mantêm mais ou menos intacta sua cultura original. Contudo, 
o impacto recente com a cultura brasileira e a rápida redução da popu
lação tapirapé em conseqüência de doenças recém-adquiridas, desorga
nizaram de tal maneira a cultura ta pira pé que a ameaçam de extinção. 
Em contraste, a cultura tenetehara, que entrou em contato com outras 
culturas há mais de trezentos anos passados, embora cons~deràveln:iente 
modificada em sua forma original, alcançou, sem dúvida, um certo 
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reajustamento em têrmos de relações sociais com os brasileiros e em 
têrmos de resistência a doenças introduzidas. Os Tenetehara foram 
escolhidos, portanto, como um grupo cujo ajustamento ao seu novo 
ambiente lhes permitiu pelo menos sobreviver, enquanto outras tribos 
desapareceram. 

A pesquisa de campo entre os Tenetehara incluía também um 
programa de treinamento e, como tal, foi um trabalno de equipe. O l 
material em que êsse livro é baseado foi colhido durante duas estadas 
entre os T enetehara. A primeirat de novembro de 1941 a março de 
1942; Nelson Teixeira, Rubens Meaiida e Eduardo Galvão, estudantes 
do Museu Nacional, e o autor, constituíam a equipe. E m fevereiro de 
1945, Eduardo Galvão e Nelson Teixeira, acompanhados de Pedro 
Lima, antropologista físico, voltaram às aldeias tenetehara, onde se 
demoraram q·uatro meses, com o objetivo de verificar as observações 
colhidas anteriormente e ao mesmo tempo ampliar o material. Nelson 
Teixeira e Rubens Meanda não puderam participar da preparação dêste 
manuscrito. Colocaram, porén1, suas notas de campo a nosso dispor 
e leram extensas partes do manuscrito. Agradecemos a valiosa cola
boração, ao mesmo tempo que lhes damos todo o crédito pelas excelentes 
observações de campo. 

Nosso conhecimento direto dos Tenetehara se limita às aldeias 
situadas ao longo do rio Pindaré e marginais à estrada de gado entre os 
rios Mearim e Pindaré (ver mapa) . Não nos foi possível visitar as 
aldeias situadas nos rios Grajaú e Mearim e também aquelas do rio 
Guru pi. Tivemos, porém, contato com muitos índios que viveram 
nessas aldeias, cujas descrições com referência a essas regiões con
cordam plenamente com as nossas próprias observações para o Pindaré. 
Em adição, nosso material concorda em geral com as descrições de 
F róes Abreu ( 1931 ) e H. Snethlage ( 1931 ) , que visitaram os Tene
tehara da região Mearim-Grajaú, o ·mesmo se verificando em relação 
aos poucos dados publicados sôbre os Tenetehara do rio Gurupi, por 
Dodt (1939), Nimuendaju (1915) e Lopes (1932). Conquanto nossa 
descrição se refira especificamente aos Tenetehara da região do Pin
daré, temos a certeza que as observações podem ser consideradas como 
típicas da cultura tenetehara em geral~ 

No decorrer de ambas as estadas, cada um de nós trabalhou diària ... 
mente com informantes tenetehara, aos quais se pagava em dinheiro ou 
em artigos, registrando as observações sôbre a cultura tenetehara, sem 
se limitar a um problema ou aspecto particular da cultura. A s noites 
eram dedicadas à discussão das notas e dos problemas, tal como apare· 
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ciam. Tôdas as observações foram- colhidas em português ou através 
de intérpretes que falavam o ·português. Alguns textos foram colhidos 
diretamente em Tupi .... Guarani e, embora no decorrer da pesquisa esti .... 
véssemos familiarizados com a linguagem nativa, não tentamos utilizá .... la 
no inquérito. Apesar de reconhecermos que o uso de uma linguagem 
secundária impeça um alcance total do ponto de vista nativo, esco .... 
lhemos a alternativa de um início imediato do trabalho sem nos demo .... 
rarmos no problema complexo de manejar uma língua estranha satis .... 
fatõriamente. 

A primeira impressão que tivemos dos Tenetehara foi desencora .... 
jadora. Não esperávamos encontrar «índios puros», nem era êsse 
nosso objetivo, porém essa gente que encontramos no Pôsto Indígena 
não nos parecia absolutamente índios. O encarregado do Pôsto lhes 
anunciava a visita de uma «comissão federal », o que os fêz apresenta..
rem .... se trajados à moda ocidental, tímidos, desconfiados e pouco pro..
pensos a responder a quaisquer perguntas. Os poucos que se a pro,.. 
ximaram de nós falavam português fluente. Tivemos certa difi .... 
culdade em distinguí .... los dos mestiços da região . Contudo, após alguns 
dias de residência, essa impressão inicial desvaneceu .... se. O s Tenete..
hara deixaram de lado as «roupas de domingo» e retomaram suas tarefas 
rotineiras. Na aldeia J anuária, distante apenas cem metros do Pôsto, 
falavam entre si exclusivamente a língua nativa. Tivemos longas 
entrevistas com Manoel Viana, chefe da aldeia, que cedo deixou de 
lado suas suspeitas e se acostumou à nossa presença. Explicamos o 
propósito que tínhamos em conhecer os Tenetehara, contando .... Ihe à 

maneira de exemplo as experiências que tivéramos com os seus «parentes» 
Tapirapé. Manoel contou-nos alguns dos mitos tenetehara, admi
rando-se que fôssem conhecidos por outros grupos cuja existência 
ignorava. Manoel fêz com que os companheiros de aldeia se interes .... 

sassem por nossos objetivos e assim, ao fim de dez dias, já pudemos 
traba!har com informantes. Fomos convidados para assistir a uma 
pajelança na aldeia. Descobrimos, em pouco, que embora vestidos à 

nossa moda e não poucos dominassem o português com facilidade, guar..
davam muito de seus costumes e atitudes tradicionais. 

As explicações de um informante eram confirmadas por outros e, 
sempre que possível, verificadas ou ampliadas por observação direta. 
Assim devemos a muitos o nosso conhecimento de sua cultura, e sentimos 
fazer..-se necessária a menção especial daqueles que mais tempo e com 
a maior boa vontade nos descreveram o modo de vida tenetehara. 
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1. Miguel foi um de nossos amigos mais íntimos. Faleceu em janeiro de 
1945 e muito sentimos a sua falta em nossa segunda visita. Era um homem de 
meia idade, quieto, de cuja informação se podia depender. Falava b português 
fluentemente e a êle devemos a tradução de muitas canções e lendas. Não era 
um lider ou um indivíduo de grandes ambições, parecia satisfeito em viver com 
os parentes de sua espooa, e trabalhava ativamente. Nunca aspirou à posição 
de prestigio de um pajé, porém foi quem nos deu as explicações mais precisas 
e compreensivas sôbre atividades xamanisticas. Em 1941, Miguel acompanhou-nos 
às aldeias do alto Pindaré, e muitos dos mitos que incluímos nesse estudo nos 
foram contados por êle, à beira do fôgo, nos acampamentos. 

2. João Bochecha foi sem dúvida o informante mais ativo, e com sua ajuda 
de grande valia, contribuiu mais do que qualquer outro indivíduo para conhe
cermos a cultura tenetehara. Residia na aldeia de Januária, junto ao Pôsto 
Indígena, porém era nativo de uma aldeia do alto Pindaré . Ainda jovem] 
deixou essa aldeia para ir residir numa outra, entre os rios Grajaú e Pindaré, de 
onde finalmente se transferiu para :o Põsto. Ai ficou durante alguns anos, antes 
de ir morar na aldeia prõpriamente dita. Fala com igual fluência o português e o 
tenetehara. Em 1942, com cêrca de 30 anos de idade, João estava casado com 
uma viúva muitos anos mais velha do que êle. Ao falecer-lhe a primeira espôsa ei:t..i 
1944, casou-se com uma jovem. Teneteharas e brasileiros o respeitavam e o 
tinham como bom trabalhador, inteligente e esperto para comerciar. Era um 
ótimo caçador e sua roça era grande e bem plantada. Jamais demonstrou vergonha 
de ser um índio, ao contrário de muitos T enetehara que conhecem os costumes 
brasileiros ou vivem em contato continuado com êstes. João era dos camp~ões 

mais destacados na defesa dos índios, principalmente em articular queixas e pro~ 

testos contra o gado que freqüentemente invadía as roças. Era um dos cantores 
mais afamados da aldeia. Tentou organizar um grupo de família extenso para 
tornar-se um <capitão», p.orém lhe faltaram os necessários parentes femininos con1 
que atrair jovens para formar o grupo. João compreendeu nossos objetivos e 
tornou-se um incansável informante, além de introdutor diplomático que se revelou 
em cada aldeia que visitamos . Foi o melhor amigo que deixamos entre os 
T enetehara . 

3. M anoel Viana, chefe da aldeia de Januária, passou muitas tardes com um 
de nós, respondendo a questões ou falando em geral sôbre os costumes tenetehara. 
Mestiço, filho de uma mulher tenetehara e pai brasileiro, é um índio por educação e 
por cultura. Mesmo o português que fala é deficiente. Sua atitude era de sempre 
favorecer o índio em oposição aos brasileiros. Nasceu próximo de um seringai 
no alto Pindaré, abandonado em 1913. Passou a juventude nessa aldeia que 
abandonou por causa de ataques de lndios Urubus, e mudou-se com a família para 
Januária. Orçando pelos cinqüenta anos. era um excelente informante sôhre a vida 
tenetehara de há vinte ou trinta anos passados, além de se distinguir de um 
modo geral pela veracidade de suas explicações. · 

4. C amirang, capitão de uma aldeia do a lto Pindaré, conhecida por êsse 
nome, merece particular atenção, embora raramente nos tivesse servido como infor· 
mante. Apesar de seu prestígio declinar a pa rtir de 1942, sua figura salienta-se 
sôbre a de todos os Tenetehara que conhecemos, e ainda é o mais destacado líder. 
Em 1945, contava cêrca de trinta e cinco anos de idade; falava mal o português, 
porém o suficiente para impressionar seus companheiros de aldeia, que de modo 

• 
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geral não falavam essa língua . Freqüentemente descia o Pindaré para ir comer, 
ciar e vender os produtos de sua aldeia. Camirang era considerado pelos comer
ciantes brasileiros como um bom fornecedor e comprador, e os administradores do 
Serviço de Proteção aos índios não raro externavam sua admiração pelo modo 
por que dirigia .seu grupo. É um progressista, muito mais interessado em apren
der coisas e fa tos de nossa cultura que discutir a sua própria tradição . Na 
realidade, transformou~nos em informantes sôbre as grandes cidades e outros países 
além do Brasil. Estava sempre pronto a demonstrar aos companheiros de tribo, 
não raro por nosso intermédio, que estava a par e conhecia o «mundo civilizado» . 
Preparou-se para receber~nos em sua aldeia, construindo um quarto anexo à sua 
casa, todo de paredes de taipa - esquecendo-se apenas de abrir janelas . Na 
cozinha construiu uma mesa e bancos. Recebeu~nos à chegada, de sapatos, terno de 
linho branco· e um chapéu «palhêta» . Gostava de tocar sambas e valsas (entre elas 
a Viúva Alegre) numa vitrola portátil. O terno e a vitrola comprou-os em S. Luís, 
que j á visitara duas vêzes acompanhado de um funcionário do SPI, para aí vender 
óleo de copaíba . Tinha grande prazer nas repetidas narrativas dessas duas 
viagens e na descrição de um filme tipo «far-west» a que assistira . 

Camirang relatou-nos de forma romântica, que acreditamos conter boa dose de 
ficção, a história de suas tendências progressistas: «Meu avô era brasileiro (1

), 

era pobre e veio para o Pjndaré trabalhar na borracha ... » A avó, descreve como 
filha de um grande chefe tenetehara, que se aJ>aixonou à primeira vista pelo 
brasileiro . Foi ao pai e disse-lhe do intento de casar com o estrangeiro . «Seguiu~o 

até o rio, cnde êle ia banhar-se» (convite óbvio para intercurso) . O brasileiro pobre 
recusou-se, não queria viver numa aldeia com índios, mas finalmente foi convencido 
pelo chefe tenetehara, que lhe presenteou comida, roupas, um machado e um facão. 
Camirang diz que seu pai, filho dessa união, "era meio branço, meio T enetehara» 
e falava com igual facilidade a língua nativa e o português . Q uando jovem, 
Camirang acompanhou~o m.uitas vêzes a0s povoados brasileiros onde ia comerciar. 
e assim aprendeu a falar o português. 

5. Artur V aqueiro foi o mais pitoresco de nossos informantes. Quando o 
encontramos pela primeira vez, tinha apenas vinte anos e já levara uma vida bastante 
acidentada. ·órfão de pai ainda muito criança, acompanhou a mãe quando esta 
viajou para outra aldeia e casou~se com José Machado, de quem teve dois filhos. 
Negligenciado pela família, V aqueiro saiu a viajar pelas aldeias do Grajaú e Mea~ 
rim, trabalhando algum tempo como ajudante de um ilusionista, a quem Vaqueiro 
considerava como pajé. Vaqueiro freqüentou inúmeras pajelanças tanto entre os 
Tenetehara como entre os brasileiros, e gcstava de comparar e discutir seus 
métodos. 

Quando chegamos a Januária, em 1942, V aqueiro volttara havia pouco de uma 
dessas viagens. T inha alguns parentes na aldeia, raramente ia ajudar o padrasto 
na roça, e era considerado por todos como preguiçoso e mesmo desonesto. Em 
pouco tempo arranjou um casamento. A família da jovem não queria ter Vaqueiro 
dentro do grupo e, com o objetivo de romper a união, estimulava desentendimentos 
no seio do casal. A , ·1ida de ambos tornou~se alvo freg'üente da maledicência local, 
mantida até certo ponto pelo próprio comportamento pouco ortodoxo de ambos . 

• (
1

) Karay foi a palavra que usou. Significa um brasileiro branco, em contraste 
com paraná negro. 
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Em 1945 as coisas tinham mudado para Vaqueiro. Fomos encontrá-lo, então, 
como pajé e, apesar de jove1n, era reputado como capaz de controlar um bom 
número de sobrenaturais. Sua pequena roça, embora bem plantada, representava 
ainda um mínimo de esfôrço. A família da espôsa o aceitava e considerava agora, 
dado o seu prestígio de pajé, pois como trabalhador ainda não era tido em muito 
boa conta. V aqueiro parecia ter encontrado a função mais a molde de sua perso
nalidade, dentro da cultura tenetehara. 

Vaqueiro não era dos informantes em quem depositávamos maior confiança. As 
histórias, pormenores sôbre costumes e mesmo boatos tinham que ser cuidadosamente 
verificados com outros informantes, dados seu poder de imaginação e capacidade 
de impingir-nos «histórias da carochinha». Uma vez, p:orém, que éramos capazes 
de distinguir os fatos da ficção, suas crônicas eram muito elucidativas, pela pene
t ração que permitiam para a análise de atitudes. Suas invenções, sonhos, exagêro 
de fatos eram, no final de contas, baseados em experiências individuais contidas na 
sua própria cultura. 

6. José Viana distinguiu-se entre os informantes pela precisão e meticulosidade 
de suas explanações. Aparenta cêrc:a de cinqüenta e cinco anos, é pajé e líder de um 
grande grupo de farnília, portanto urn indivíduo de prestígio considerável . José 
impressiona pelo porte, dignidade e reserva. Em 1942 fazia pouco tempo que 
se mudara para a.alâeia de Januária, vindo do rio Grajaú, onde dizia 
povoado por brasileiros que já não havia mais lugar para os índios. 

estar a tal ponto 
:t!:le e a família 

passaram um mau pedaço durante êsse primeiro ano em Januária, enquanto aguar
davam a primeira colheita. M anoel Viana aliviou a situação permitindo-lhe colhêr 
mandioca e arroz em sua roça . José despendeu considerável tempo conosco, recebendo 
em troca alimentos. :E:le não gostava, porém, de viver muito próximo de brasileiros, 
e em 1945 abandonou o pôsto, localizando-se co ma família no lugar chamado Jussaral 
Grande, vizinho da aldeia de Lagoa Comprida . N as conversas, José demonstrava 
claramente não gostar de brasileiros. P arecia considerar-nos num plano diferente, 
porque não éramos . parte do meio local e se1n,pre demonstrávamos uma atitude de 
simpatia para com os T enetehara e seus modos de vida. 

7. Eleutéria, uma mulher de aproximadamente quarenta e cinco anos, foi a prin
cipal informante. Era uma viúva aparentada com Camirang, em cuja aldeia nos 
serviu como cozinheira. Estabelecemos boa intimidade com ela, que se tornou muito 
útil como intérprete junto a outras mulheres, que em geral desconheciam o português. 
Dada a barreira da línguagem e o fato de sermos todos homens, não tínhamos muita 
oportunidade de entrevistas mais longas com mulheres. A situação era remediada, 
em parte, graças às espôsas de informantes, que nos davam informações através dos 
maridos, como intérpretes. 

Conquanto êsse estudo deva sua realização aos informantes que 
acima descrevemos, e a muitos outros Tenetehara, queremos agradecer 
a outras pessoas que direta ou indiretamente cooperaram. Em várias 
ocasiões, Curt Nimuendaju, conhecido etnólogo brasileiro, recentemente 
falecido, nos beneficiou com a experiência de seus numerosos contatos 
com os Tenetehara. Permitiu~nos, tan1bém, o uso de anotações e listas 
de parentesco que coletara anos antes entre os Tenetehara-Tembé do 

• 
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Estado do Pará. Queremos agradecer também ao Serviço de Proteção 
aos índios, pelas facilidades e informações colocadas a nosso dispor : 
os inspetores regionais do SPI do Maranhão e Pará, Srs. José M endes 
e D r. José M aria Malcher, pelas informações e ajuda de sua experiência 
entre os · T enetehara; ao chefe do Pôsto Gonçalves Dias, Sr. H elio 
Mendes Berniz, pela hospitalidade com que nos cumulou durante ambas 
as visitas; a Francisco Mancha, que não foi apenas o «prático» em 
ambas as viagens, mas dedicado e excelente companheiro . As viagens 
aos Tenetehara foram, ambas, expedições do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro; desejamos agradecer aos colegas naturalistas e, particular
mente, a seu diretor, Professôra Heloisa Alberto Tôrres, pela sua 
cooperação. O Museu N acional, sob a direção de Heloísa Alberto 
Tôrres, tornou..-se um importante centro de estimulação de estudos cien .... 
tíficos no Brasli . Dr. Alfred Metraux leu o manuscrito e ofereceu 
valiosas criticas e sugestões . Q uero agradecer..-lhe não apenas pelo 
interêsse que tomou por essa pesquisa, como por ter-me estimulado 
em 1939 ao estudo da etnografia brasileira . Ao Council for Research 
in the Soci'al S ciences of Columbia U niversítg devemos o provimento 
de fundos que tornaram possível essa publicação. Desejo, sobretudo, 
manifestar pessoalmente ~inha gratidão ao Professor Raiph · Linton. 
A partir de 1939, minhas pesquisas entre populações indígenas e rurais 
do Brasil tiveram o benefício de sua orientação científica e do conselho 
ditado pela amizade. 

CHARLES WAGLEY 

Columbia University 
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CAPITULO I 

DO PASSADO AO PRESENTE 

A s poucas tribos indígenas que sobreviveram até o presente pro ... 
tegidas pela dificuldade de acesso ao seu território, vão sendo 
ràpidamente assimiladas à medida que o progresso estende fron teiras e 
povoações caboclas emergem de movimentos pioneiros . O s remanes .... 
centes da população indígena, de cêrca de um milhão, que habitava as 
terras brasileiras quando os portuguêses as descobriram para o mundo 
ocidental, estão hoje reduzidos a pouco mais de duzentos mil índios 
tribais. E ssa população, mesmo em tempos históricos reduzida quando 
comparada à do litoral do Pacífico deixou, porém, marcada influência na 
cultura nacional. O índio, com um modo de vida satisfatõriamente 
adaptado às condições do trópico, foi de grande valia ao colono 
português, quer com êle aprendeu a dominar o novo ambiente. Técnicas 
de agricultura, plantas, alimentos, invenções e crenças, de larga 
difusão no meio rural brasileiro, foram herdados e aproveitados do 
índio. Em algumas regiões, em particular no vale amazônico·, onde a 
ausência de monoculturas deixou de atrair um número apreciável de 
escravos africanos, o índio constituiu o componente principal na formação 
da população moderna. Os poucos colonos portuguêses que aí se 
estabeleceram tomaram mulheres e concubinas índias, e uma população 
mameluca emergiu dêsse cruzamento,_ em que não apenas os traços 
físicos se fundiram mas, sobretudo, os seus traços culturais. 

O processo de assimilação de índios tribais tem tomado diferentes 
formas, dependendo da história e ambiente peculiares a cada região. 
Algumas tribos foram dizimadas aos primeiros contatos, vítimas de 
doenças introduzidas; outras, dispersadas pelo processo brutal da escra .... 
vidão, ativo nos dois primeiros séculos de colonização; enquanto outras 
se fundiram gradualmente à população e sociedade rurais. A assimi .... 
lação se processa ainda hoje, em condições naturalmente diferentes 
daquelas que predominaram nos primórdios da história colo·nial, porém. 
em situações que permitem seu estudo e observação direta. Tribos 
existem que sõmente nas quatro últimas décadas vieram a experimentar 
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o conta to direto . Os Tapirapés (Brasil Central), uma dessas, estão 
em vias de extinção .. incapazes de resistir a doenças recentemente impor..
tadas, em particular a gripe; outras, em que o contato data das 
primeiras penetrações, desenvolveram resistência à doença importada e 
sobreviveram às agressões, porém vão sendo gradativamente incorpo ... 
radas à sociedade rural. É preciso notar, porém .. que essa sociedade 
em contato com os grupos indígenas representa uma cultura pioneira. 
Distanciada e isolada, quando contrastada à civilização mecanizada da 
faixa litorânea, essa cultura pioneira pode até certo ponto se comparar 
àquela dos primeiros períodos da história nacional. 

Os índios Tenetehara são uma dessas tribos em processo de assimi
lação . Representam um dos poucos remanescentes dos outrora nume
rosos povos tupi-guarani, que se distribuíam por extensa área do terri
tório brasileiro e vieram a constituir um dos principais fatôres indígenas 
de nossa cultura. A região que habitam, isolada pela distância dos 
principais meios de comunicação, é ainda uma região de fronteira. 
Apesar dos três séculos de envolvimento pela civilização ocidental. 
sua população alcança o número apreciável de 2. 000 ( 1 ) • Suas aldeias 
se extendem de Barra do Corda, no rio M earim, E stado do Maranhão, 
até os rios Gurupi, Guamá e Capin1 a noroeste do Estado do P ará . 
Cêrca de treze aldeias se concentram nas vizinhanças de Barra do Corda, 
dez ao lo.ngo da trilha de gado que acompanha o rio Zutiua, tributário 
do Pindaré, cinco no alto e médio P indaré . O s do Guru pi, G uamá e 
C apim, em número reduzido, são estimados entre 350 e 450 indiví-
duos ( 2 ) . 

O s Tenetehara são gente da mata, a reg1ao que ocupam, tipica
mente, de floresta tropical. Exceto por raras elevações nas cabeceiras 
dos rios Grajaú, Mearim e Pindaré, o terreno é plano, baixo e fàcil
mente inundável durante o «inverno» ou estação das chuvas, de 
dezembro a junho. O transporte por terra durante essa época do ano 

(
1

) Censo do Serviço Nacional de Proteção aos lndios. 1940. 

(
2

) Aquêles que habitam no Estado do Maranhão, rios Mearim, Grajaú e Pindaré, 
tê1n sido geralmente denominados, por estudiosos e viajantes, de Guajajara, enquanto 
aquêles que migraram para o Gurupi, orig inários do Pindaré, são chamados de T em.bê. 
A1nbos, Guajajara e Tembé, partilham da mesma língua e tradição cultural e se 
consideram um só povo, denominando,se a si mesmos de Tenetehara. Têm~se como 
povo à parte dos Ur-ubu, que falam um dialeto tupi~guarani e habitam o·s rios Gurupi 
e Turiaçu, dos Timbira, estabelecidos na chapada a oeste de Barra do Corda, dos 
Guajá, grupo pouco conhecido que aparece ocasionalmente nas cabeceiras do Pindaré 
e, finalmente, à parte dos «cristãos», brasileiros . Decidimos por isso usar sua auto~ 
denominação tribal, indicando porém, nas citações, o nome usado pelo autor. 
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é pràticamente impossível. No «verão», ou estação sêca, de julho 
a novembro, igarapés e pequenos tributários secam completamente, os 
rios principais baixam muito de nível, dificultando ou impossibilitando 
a n.avegação comercial. Nem as trilhas terrestres nem as estradas 
fluviais permitem a comunicação contínua durante todo o ano . Fatôres 
que, somados à ausência de recursos naturais fàcilmente exploráveis ~ 

dificuldade de agricultura numa zona de floresta densa, contribuíram 
sem dúvida para a região deixar de atrair colonos durante os primeiros 
séculos de exploração. 

A cidade de São Luís do Maranhão, situada na ilha do mesmo 
nome, à bôca de um delta formado pelos r ios que banham o território 
tenetehara, foi fundada em 1611 pelos franceses e conquistada pelos 
portuguêses três anos mais tarde. São Luís tornou-se um centro 
colonial de importância, porém os primeiros estabelecimentos se concen
traram na faixa costeira e no vale do Itapecuru, que podia ser navegado. 
durante todo o ano, até oitocentos quilômetros da sua foz. Até 
meados do século XVIII, enquanto não se desenvolveu o tráfico de 
escravos africanos para o Maranhão, os colonos dependeram principal
mente do braço indígena. A Ilha do Maranhão era habitada pelos 
Tupinambá, o delta por tribos hostis como a dos Gamela. Em pouco 
tempo, êsses índios vizinhos dos estabelecimentos coloniais foram dizi
mados ou rechaçados para o interior. As explorações dos rios Pindaré 
e Mearim, empreendidas por franceses e portuguêses, resultaram sem 
dúvida em muitos índios escravizados ou massacrados, porém aquêles 
que habitavam a floresta para cima dos trechos navegáveis ficaram a 
salvo. 

Os jesuítas que acompanharam os primeiros portuguêses que 
ocuparam o Maranhão em 1614 tomaram a si a tarefa de proteger os 
índios, na esperança de aí levantar unia redução indígena à semelhança 
daquelas criadas no Paraguai. O conflito que surgiu entre jesuítas e 
colonos só veio a têrmo em 1759, com a expulsão da Ordem. O s colonos 
que precisavam de escravos acusavam os jesuítas de segregar os índios 
nos aldeamentos, impedindo a sua participação na economia colonial, 
além de explorá-los em benefício exclusivo da Ordem. Sob o pretexto 
de eliminar índios aguerridos, o,s colonos atacavam tribos aldeadas como 
aquelas consideradas hostis. 

O antigo território dos Tenetehara parece ter sido o Alto Pindaré. 
Durante os séculos XVII e XVIIIt cronistas e exploradores a êles se 
referem como habitando a região dêsse rio, a montante do aldeamento 
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de Monção (3 ). U ma expedição francesa em 1615 entrou em contato 
com índios do Alto Pindaré, «Pinariens» ~ possivelmente T enetehara ( 4 ) • 

U m ano mais tarde, o Capitão--Mor português Jerônimo de Albuquerque 
enviou Bento Maciel Parente com uma fôrça de 45 soldados e 90 
índios catequizados para descobrir e explorar minas no Alto Pindaré. 
A missão foi levada a efeito «sem outro fruto do· seu muito trabalho 
que o de fazer guerra ao bárbaro Tapuia Guajajara, com fatal estrago 
da sua nação» ( 5 ) • Até 1653, ano em que os Jesuítas iniciaram o 
trabalho de catequese entre os Tenetehara do Pindaré, outras expedições 
do Govêrno e de «regatões» devem ter entrado em contato com êsses 
índios. R elatam os missionários que «já os governadores passados se 
tinham aplicado a descer esta nação e tirá--los do labirinto de seus matos 
e , com efeito, ainda poderão conseguir a descer uma pequena aldeia que 
situarão no lugar a que hoje chamam de Itaqui» ( 6 ) • 

Quando o padre jesuíta Francisco V elloso viajou em 1653 para o 

Alto Pindaré, a fim de encontrar os T enetehara que soubera estarem 
«divididos em seis aldeias tôdas de língua--geral», o aldeamento de 
l taqui estava pràticamente abandonado. O s índios haviam--se refu-
giado nas matas por mêdo de caçadores de escravos . Ve1loso logrou 
atrair alguns dêsses índios para o aldeamento, e enviou três dêles ao 
Pindaré, a fim de persuadir os companheiros de tribo a voltarem à 

missão. Os enviados porém, não retornaram . Velloso, forçado pela 
falta de alimentos, abandonou o aldeamento, transferindo--se para a 
Ilha do M aranhão, acomranhado de uns poucos índios catequizados ( 7 ) • 

' 
No ano seguinte~ o jesuíta Manoel Nunes empreendeu uma viagem 

de 35 dias em canoa ( 8 ) para alcançar a a ldeia tenetehara de C apiytuba. 

(
3

) ABBEVILLE (1614), citado por METRAUX (1928) , pág. 20-1. 

(') Somente no século XIX aparecem referências aos T enetehara dos rios 
M eari1n e Grajaú. G USTAVO DooT (1939), e1n sua viagem na segunda metade do 
século passado, menciona os Tembé {T enetehara) no rio Gurupi. 

(
5

) Citado por FRóEs ABREU (1931 ), pág. 105. V er também Poranduba Ma ra-
nhense ( 1891) , pág. 43. 

(
6

) MORAES (1860), T. 1., pág. 400. 

(
7

) Idem, págs. 399-420. 

(
8

) Esta foi uma difícil e trabalhosa viagem devido «às correntezas e à 
enfadonha praga dos insetos, de mosquitos e maruins e outra es,pécie mais pequena» 
MoRAES, idem págs. 399-420 . Se bem que hoje em dia a viagem seja facilitada pelas 
lanchas comerciais que sobem até Pindaré~Mirim, dessa cidade para cima as con~ 
dições muito se assemelham àquelas descritas pelo jesuíta. Camirang, aldeia mais 
próxima daquela cidade, à margem do Pindaré, fica a oito dias em canoa a remo. 
Grota , a quatorze d ias. As «tronqueiras», paus derrubados pela erosão dos barrancos, 
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Conseguiu convencer a a lguns a acompanhá-lo de volta, porém, a 
maioria se recusou por temer os portuguêses. U ma terceira expedição 
jesuíta, guiada pelo padre João M aria Garconi, teve mais sucesso, 
t razendo um «grande número» de índios para a M issão de Cajupé. 
E m 1693, os jesuítas mudaram a missão para um novo local no lago 
M aracu (atual cidade de V iana) , no baixo P indaré ( 9 ) • Como muitos 
tivessem abandonado a missão na confluência dêste rio com o C aru ( 10 ), 

o aldeamento em Maracu contava em 1730 com uma população de 
404 índios. N este mesmo ano, a M issão do Caru, aldeia de São Fran
cisco Xavier, abrigava 779 índios ( 11

) • Essas duas missões, estratêgica
mente situadas, muito contribuíram para proteger os Tenetehara e suas 
terras contra os invasores portuguêses . E m 1759, os jesuítas foram 
forçados a abandonar o Pindaré ( 12

) • 

Ao findar o século XVIII, a jurisdição sôbre as- tribos dessa 
região passou às autoridades civis . Para atrair os índios foram 
fun dadas Colónias, sob um sistema de Direto1rias . O terr itório tene
tehara foi dividido em três Diretorias . C ontudo, nenhum D iretor foi 
nomeado e, a julgar pelo número de índios atraídos para as Colônias, 
o sistema foi um fracasso. A Colônia de São 'Pedro do Pindaré, atual 
cidade de P indaré-Mirim (antiga S. Pedro ou Engenho Central), foi 
estabelecida em 1840; 120 índios «de diversas tribos» formavam a sua 
população ein 1849; 50 adultos e 18 crianças, em 1861; apenas 44 
índios em 1870 ( 13 ) • 

E m 1854, Colônia J anuária ( nã0' confundir com a atual a ldeia do 
mesmo nome no P ôsto Gonçalves Dias) foi fundada na confluência do 
r io Caru com o Pindaré, próximo do antigo local da M issão de São 
F rancisco X avier. Aí existia uma aldeia tenetehara com cêrca de 80 
habitantes, para onde foram atraídos outros 90 adultos e 38 crianças da 
mesma tribo . C êrca de vinte anos mais tarde, o número de índios 
estava reduzido a 121 ( 14

) • Compare-se êsse número ao de 779 T ene,.. 
tehara a traídos pelos jesuítas em 1730. 

os «apertados» trechos em que o rio se estreita e a correnteza assume grande 
v elocidade, as ilhas de moruré, vegetação flutuante, retardam extraordinàriamentc 
a viagem. D urante a sêca, o Pindaré só pode ser navegado em canoas pequenas. 
N a época das chuvas, os barrancos inteiramente alagados tornam a viagem penosa 
pela falta de lunar sêco onde acampar. 

(
9

) LEITE (1943) T . III, págs. 192~3. 
(

10
) M ORAES (1860), págs. 399~420 . 

(") L EITE, op. cit. T . III, págs. 189 e 191. 
( 

12
) Idem, págs. 1 92~3 . 

(
13

) M •ARQUES (1870), págs. 1 42~3 . 

(
14

) Idem, pág. 143 . 

• 
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A partir do final do século, a região habitada pelos Tenetehara foi 
progressivamente invadida pelos brasileiros. No alto Pindaré surgiu 
o povoado de Sapucaia; mais abaixo, na confluência com o Caru, fundou-
se Santa Cruz ( 15) . Um grupo tenetehara mudou sua aldeia para junto 
de Sapucaia, passl1ndo a trabalhar junto aos brasileiros na extração da 
copaíba e borracha. Eram comuns as uniões entre colonos e índios . 
Santa Cruz, no Caru, tornou-se um pôsto comercial, em que muitos 
Tenetehara trabalhavam como coletores de bo-rracha ou tripulantes nas 
canoas de transporte . Os sucessivos ataques .dos índios Urubu a 
êsse povoado fêz com que brasileiros e T enetehara o abandon~ssem 
em 1913 . Sapucaia também foi abandonada pelos brasileiros com a 
queda da borracha. Tôda a região para cima de Colônia Pimentel foi 
deixada livre aos Tenetehara. 

Há cêrca de vinte anos missionários protestantes se estabeleceram 
no Alto Pindaré, de onde se retiraram recentemente por imposição do 
Serviço de Proteção ·aos índios. Todos os anos as aldeias dessa região 
são visitadas por caçadores, pescadores ou madeireiros. Nas cabeceiras 
dos outros rios habitados por Tenetehara, co·mo 9 Mearim, Gurupi e 
Guâmá, o contato com brasileiros tem-se acentuado nos últimos cin
qüenta anos. 

Todos os Tenetehara têm tido, de uma forma ou de outra, contato 
com brasileiros. No Médio Pindaré, as aldeias estão situadas a curta 
distância das cidades de Pindaré-mirim, Santa Inês e Colônia Pimentel. 
«Moradas», grupos de quatro ou cinco casas, se encontram a poucos 
quilômetros das aldeias teneteharas de Lagoa Comprida e Contra Erva. 
Com as aldeias entre o P indaré e Grajaú o contato é menos freqüente. 

Os Tenetehara têm em geral vivido em paz com os missionários, 
comerciantes e br·asileiros em geral. Nos tempos coloniais vários cronistas 
chamaram a atenção para sua passividade. O jesuíta Bettendorf os 
descreve: «têm estes Guajajara ( Tenetehara) de bem serem mui pregui
çosos e pouco valentes, serem mui inconstantes e grandes fujões, porque 
a cada passo tornam a fugir para seus matos, não tão sómente os novos 
mas ainda alguns dos mais antigos» ( 16 ) • Cesar Marques registra no 
século XIX que «alguns aldeamentos mantêm boas relações com as 
povoações; principalmente os dos índios Guajajara (Tenetehara) que 
entre todos são. os que têm sempre manifestado mais tendência para a 

(
15

) MARQUES (1870), p. 331. 

(
10

) BETTENDORF (1910) T. LXXXII, parte l , p. 271. 
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vida civilizada» ( 17 ) • Antônio Pereira do Lago ( 1822) considera os 
'l'imbira os índios mais fortes do Maranhão, enquanto os mais «perversos, 
ladrões e indolentes são os Guajajara ( Tenetehara) e Gamela» ( ( 18 ) • 

Os povoados brasileiros do Alto Pindaré, Sapucaia e Santa Cruz sofreram 
repetidos ataques, porém de índios Urubu e Timbira. Os Gamelas, do 
Baixo Pindaré, se distinguiram por constante hostilidade ao colono 
português. O único ato de agressão que se relata para os Tenetehara 
foi o massacre dos Capuchinhos de Alto Alegre, em 191 O. Segundo 
Fróes Abreu, «padres, freiras, educandos, filhos de famílias cristãs» 
foram mortos ( 19 ) • O incidente parece ter sido provocado pela prática 
dos padres em tomar crianças indígenas de seus pais e interná
las na missão, e pelos castigos que impunham aos índios os quais, desa ... 
bedecendo .... os, tomavam mais de uma espôsa . 

Atualmente, as relações entre brasileiros e T enetehara são contro .... 
ladas pelo Serviço de Proteção aos índios, que para isso mantém vários 
postos de atração e assistência educacional em Colônia, próximo de 
Barra do Corda; Gonçalves Dias, junto a Pindaré .... mirim, e em dois 
pontos do Rio Gurupi ( 20 ). Os postos são dirigidos por um Encarregado 
que é ajudado na administração por um auxiliar e um professor, mais 
o pessoal de campo. Além do objetivo de educar o índio para 
integrá .... Jo à comunidade brasileirat os postos fiscalizam o comércio e 
impedem a invasão de terras consideradas indígenas. A tarefa de 
demarcar a área reservada aos Tenetehara está em processo; no Rio 
Pindaré deverá abranger as duas margens do rio acima de Colônia 
P imentel. Atualmente, a penetração dessa região sómente é permitida 
com autorização do Encarregado. Apesar disso, principalmente no 
Médio Pindaré e Alto Grajaú, os atritos entre brasileiros e Tenetehara, 
devido à questão de invasão de terras, têm sido freqüentes . M esmo em 
Colônia Pimentel, não raro, grupos de brasileiros, em desafio à autoridade 
do Encarregado, penetram em território tenetehara. Na falta de fôrça 
policial, a autoridade do Encarregado· é apenas teórica, e obstada pelos 
complicados processos e queixas formais às autoridades da capital . 

Para impedir a exploração comercial dos índios por indivíduos ines ... 
crupulosos, o Pôsto tenta controlar todo o volume de comércio entre 

(
17

) MARQUES ( 1870)' p. 143 . 
{

18
) P EREIRA DO LAGO {1822), p. 88. 

{
1º) FROES ABREU (1931) pp. 215*227. 

{
20

) Postos Felipe Camarão e Pedro Dantas que servem à atração dos índios 
Urubu. Durante a estação sêca, grup:os dêsses índios atravessam do Gurupi ou :lo 
Turiaçu para o Pindaré . Seu objetivo é conseguir «presentes» de facões, machados 
e roupas nos postos . Alguns Urubu estão aldeados junto ao Pôsto Felipe C amarão. 
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índios e brasileiros. Teõricamente, os índios devem trazer seus produtos 
a té o Pôsto, onde um funcionário os acompanhará até o comércio próximo. 
A venda de qualquer mercadoria, especialmente bebidas a lcoólicas, e1n 
aldeias indígenas, é proibida. 

Entretanto, não é possível um contrôle efetivo para as aldeias mais 
afastadas do P ôsto. O s próprios Tenetehara ressentem-se da interven
ção do administrador, queixando-se que ~ste inter fere na escolha de arti
gos ou objetos que desejam comprar, ou que são obrigados a esperar dias 
e dias até que um funcionário possa acompanhá-los à cidade. O s índios 
gostam de beber cachaça e de comprar fiado, o que é proibido ·pelo 
S. P. I. Mesmo os índios do Alto Pindaré não raro escapam à vigi
lância do Pôsto e não comerciam em Colônia P imentel. Muitos índios 
comerciam por conta e risco próprio, sem que o S . P. I. tenha conheci
mento das trans·ações. Regatões, apesar da proibição, vão até as aldeias 
para comprar peles, côco babaçu e farinha de mandioca a trôco de 
cachaça e diversos artigos . Em Lagoa Comprida e Jacaré topamos com 
mascates que aí tinham ido comprar babaçu, a trôco de quinquilharias. 
E mbora os avisássemos contra os preços baixos que êsses comerciantes 
queriam pagart nossos amigos índios preferiram transar, explicando que 
lhes era extremamente penoso transportar a mercadoria às costas para 
ir vendê-la na cidade distante. 

O esfôrço das autoridades locais do S. P. I. em «proteger» os 
Tenetehara é ainda obstado pela hostilidade às vêzes aberta, mas geral-
1nente dis farçada, da população rural. Ê stes acreditam e procuraru 
convencer o índio de que o funcionário o está explorando em benefício 
próprio. E m 1935, devido a diferenças políticas locais, o Pôsto Gon .... 
çalves Dias foi cercado e metralhado por um contingente de polícia, sob 
a alegação 1de que o E ncarregado era «comunista» . O caboclo, em par
ticular, cujo nível de vida pouco difere do índio, não compreende nem 
aceita que o Govêrno distribua livre instrumentos e roupas para os índios, 
enquanto êles não recebem qualquer ajuda. Autoridades e pessoas de 
influência local criticam o S. P. I., inuitos no mesmo tom que os antigos 
colonos dos séculos XVII e XVIII, com respeito aos jesuítas. Para 
êles, o S. P. I . procura isolar os índios e segregá-los da vida local, sem 
um programa realista que visasse integrá-los efetivamente na vida 
nacional. 

A ineficiência dos administradores locais do S. P. I. , principalmente 
devido à sua falta de conhecimento da cultura indígena, tende a piorar 
a situação. O Pôsto Gonçalves Dias, por exemplo, mantém uma escola, 
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cujo resultado maior tem sido o de contribuir para enraizar a crença 
local de que os «índios são preguiçosos e não prestam» . Diàriamente 
a professôra, que levava seus deveres muito a sério, ia buscar na aldeia 
as crianças e adultos para a «classe». Apesar da escola fundada já há 
vinte anos, nenhum dos índios nessa redondeza sabia ler ou escre~ 

ver (21) . Fomos informados de que no rio M earim, Pôsto de Colônia, 
vários índios sabem ler e escrever. O professor aí é um T enetehara e 
talvez isto explique o seu sucesso. 

Embora o civilizado ( 22 ) da região seja na realidade pouco mais 
civilizado que o índio, no sentido de partilhar da moderna cultura 
mecânico-industrial, êle se considera superior ao índio, que descreve como 
selvagern. Alguns índios aceitam essa situação e demonstram vergonha 
por sua condição . Não poucos índios tentaram a princípio convencer-nos 
que seu modo de vida era «igual ao do civilizado», ou incluíam um avô 
brasileiro na sua genealogia, com objetivo de assim se prestigiar . Encon ... 
tram,..se muitos T enetehara que falam com igual facilidade a língua nativa 
e o português . Dificilmente um «civilizado» fala o T enetehara, princi,.. 
palmente porque o considera desnecessário ou inútil. O casamento 
entre índios e brasileiros é a tualmente pouco comum; observamos ·apenas 
cêrca de trinta indivíduos apontados como resultado de tais uniões em 
tôda a região que visitamos . Todos êles eram fi lhos de homens brasi
leiros e mulheres índias. Soubemos de apenas duas uniões estáveis .dêsse 
tipo. U niões passageiras, mesmo e·ntre homens índios e mulheres 
brasileiras, não são, porém, excepcionais. As relações entre brasileiros 
e índios não têm a feição de relações de castas ou de classe, mas de 
duas culturas diferentes, uma delas considerada superior. 

A cultura tenetehara é ainda hoj e essencialmente aborígine. Apesar 
do longo contato com brasileiros, os T enetehara mantêm costumes e 

(21
) O aproveitamento dos alunos índios dessa escola é pràticamente nulo, 

devido ao sistema de ensino e não à falta de inteligência dos educandos. Jovens 
tenetehara, cujo conhecimento do mundo não vai além de um pequeno trecho do 
rio Pindaré, e cujas idéias sôbre o l,lniverso advêm das lendas tradicionais, são 
obrigados a escrever ~u ler frases como estas - O mundo faz parle do sistema solar; 
a ótica é a parte da física que estuda a luz, que colhemos em nossa primeira visita 
( 1942) . Em 1945, tinham um novo professor, porém o sistema continuava o mesmo, 
baseado em cartilhas organizadas para a criança de nossa cultura urbana. Outro 
obstáculo é o da língua. Sem falar a língua indígena torna~se difícil a comunicação 
entre professor e aluno. 

(
22

) O s brasileiros nessa região chamam~se a si mesmos ou são chamados 
pelos índios de civilizados ou cristã.os, enquanto o índio é geralmente designado pelo 
têrmo caboclo. Essa designação é corrente no Norte, porém para indicar o indivíduo 
de origem mista luso-afro-indígena. O s T enetehara distinguem entre brancos a 
que chamam de karay e negros, paraná . 
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atitudes próprias . A base de sua organização social é o grupo de família 
extensa, em que os parentes são classificados segundo o sistema nativo. 
Embora com menos freqüência que antigamente, as cerimônias ainda são 
realizadas. E:les acreditam em sobrenaturais de sua própria concei-
tuação do universo, e nos pajés que os controlam. Costumes e idéias 
importados foram modificados e adaptados aos seus padrões tradicionais. 
A cultura tenetehara é ainda, distintamente, uma cultura indígeno-ameri
cana. Ao adquirirem novos objetos e novas necessidades, modificaram 
algumas de suas instituições, valores e atitudes, que os diferenciam agora 
dos Tenetehara de algumas gerações atrás. Tais mudanças continuam 
a se processar em rítmo mais acelerado. Dia após dia, a cultura tene
tehara se transforma, não como talvez o S. P. I. tenha planejado ideal-
mente, porém segundo as circunstâncias mais variadas, tal como aconteceu 
a muitos outros grupos, hoje completamente assimilados. A cultura 
tenetehara, em sua etapa atual, oferece um excelente campo para o 
estudioso de mudança cultural e da formação social brasileira. Descre ... 
vê ... }a é, até certo ponto, apresentar um corte transversal no processo 
da formação da moderna sociedade rural do Norte brasileiro. 

• 

' 



CAPíTULO II 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Ü s Tenetehara constituem mais própriamente um povo unido por 
uma mesn1a língua e tradições comuns, do que un1a tribo ou nação 
conscientemente organizadas em base política ( 23 ) • Os habitantes de 
uma aldeia desconhecem a loealização e extensão de outras que não 
aquelas imediatamente vizinhas. Os Tenetehara de Januária conheciam 
as do Pin·daré e aquelas mais próximas da Estrada do Sertão. lgno .... 
ravam, porém, a situação ou características daquelas mais afastadas, 
como as dos Rios Grajaú ou Mearim. Poucos eram os nativos de J éf
nuária que haviam visitado uma dessas aldeias, ou individues dessas 
aldeias que haviam mig.rado para J anuária. Desconheciam a existência 
de outros Tenetehara do Rio Gurupi, e muito menos daqueles mais dis .... 
tantes, no Rio Guamá. Os indivíduos de outras aldeias são conside .... 
ra;dos estrangeiros, embora a facilidade de língua e conhecimento da 
etiqueta lhes garanta a hospitalidade ou tratamento de patrícios. O co ... 
nhecimento direto de outras aldeias limita .... se àquelas dentro de uma zona 
de comunicação fácil, o curso do Pindaré. Dentro dessa zona, os indi .... 
víduos de uma aldeia visitam e participam de festivais ou cerimônias 
em outras . O s jovens, especialmente, viajam constantemente de uma 
aldeia para outra, até se fixarem em uma delas pelo casamento. Um de 
nossos informantes, por exemplo, já havia residido por períodos vários 
em quatro aldeias situadas na Estrada do Sertão. O casamento entre 
indivíduos de aldeias circunvizinhas resulta em considerável extensão 
de parentesco de uma aldeia para outra e conseqüente coesão social. 
Miguel, residente em Januária, tinha na aldeia ·de Camirang, Alto 
Pindaré, o filho de um irmão («filho») , uma irmã e o filho de uma 

(
28

) No incidente de Monte Alegre relata-se que varias aldeias participaram 
do massacre dos capuchinhos. Essa união foi, entretanto, momentânea e provocad:::i. 
por uma ofensa comum. Com;:> tal, não pode ser considerada como evidência de que 
os Tenetehara são capazes de organizar confederações de aldeias para a guerra . 

• 
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irmã, além de parentes mais afastados. Em Lagoa C,omprida e !lhinha 
também contava com parentes próximos. Êsses parentes se visitam, 
e o indivíduo ao mudar de aldeia tem sua escolha primàriarnente ditada 
pelo p3rentesco. O próprio sentimento de pertencer a uma aldeia não 
é muito acentuado entre os Tenetehara. Ernb-ora seja freqüente resi,.. 
dirern por longos períodos ou por tôda a vida em urna mesma aldeia, 
a comunidade de urna aldeia varia consideràvelrnente no decorrer do 
tempo. P or vêzes, todo um grupo de família extensa muda de resi
dência de uma aldeia para outra. Quando visitamo,s o Alto Pindaré, 
em 1942, um grande grupo de aparentados se havia mudado para uma 
aldeia mais abaixo, devido à dissenção entre o líder dêsse grupo e os 
demais líderes da outra. Meses antes de nossa visita a Lagoa Com
prida, um grupo ,de família extensa se havia mudado para essa aldeia, 
originário de Limão . Explicaram que a aldeia de Limão «estava 
muito isoiada, distante do comércio». Tais mudanças requerem um 
entendimento prévio entre o grupo que se muda e o chefe da aldeia 
escolhida para nova residência. Isto porque é freqüente os recém,.. 
chegados, pelo menos enquanto esperam pela primeira colheita, depen,.. 
derem de parentes e antigos residentes para a subsistência. M anuei 
Viana afirma que cada aldeia tem o seu território tradicional e que é 

necessário, aos forasteiros pedir permissão- para plantar roças nesse 
território. Contud-o, definia os limites dêsse território dizendo que 
«a gente de Ilhinha não pode plantar dêsse lado do rio». Lembrava--se 
de uma ocasião em que a falta dêsse -entendimento prévio entre o líder 
da aldeia em que residia e um grupo em mudança resultou em conflito'. 
O grupo recém-chegado, sem pedir permissão ao chefe da aldeia, começou 
e trabalho de construir casa e derrubar mata para as roças. O avô de 
l\1anuel, chefe da aldeia, opôs-se a que continuassem o t rabalho, e 
.:la disputa resultou uma briga em que os contendores se armaram de 
cacetes. O grupo recém-chegado foi obrigado a abandonar a aldeia 
e retirar-se para o rio Guru pi. 

A ALDEIA 

As aldeias tenetehara estão geralmente localizadas em barrancos 
elevados e distam, em inédia, meio quilômetro do rio ou igarapé. Essa 
distância da fonte de água, como a elevação do terreno, são precauções 
necessárias contra as grandes inundações, comuns na estação chuvosa. 
Na aldeia as casas são enfileiradas em «ruas», confrontando um 
terreiro limpo de vegetação. Em geral, uma aldeia não tem mais de 

• 
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duas «ruas» de casas, isto é, duas fileiras de casas ( 24 ) • A aldeia de 
Camirang ( 25), a mais populosa do Pindaré, contava três «ruas». 
Na de Antoninho, talvez devido à irregularidade do terreno, as casas 
estavam distribuídas sem ordem definida. Snethlage menciona que a 
aldeia de Colônia tinha as casas dispostas em quadrado ( 26

) • 

Um velho informante contou .... nos que há muitos anos passados 
visitara uma aldeia no rio Caru, em que as casas formavam um grande 
círculo . Desenhou no chão o plano dessa aldeia . Um círculo de 
casas com centro em uma casa cerimonial, de o·nd.e irradiavam trilhas 
ligando a casa cerimonial a cada uma das habitações. Plano que 
corresponde ao das aldeias dos Timbiras orientais, que até o século 
passado ocupavam parte do rio Caru. É possível que o informante 
estivesse confundindo uma dessas aldeias Timbira com uma das muitas 
Tenetehara que aí existiam. Os demais informantes não tinham lera ... 
brança de outro plano de distribuição de casas que em «ruas», tal como 
atualmente. 

Antigamente se construía no terreiro, entre as «ruas» de casa, 
uma grande casa cerimonial ( tapuizuhú) 1 onde homens e mulheres 
celebravam a Festa do Mel. No presente, pelo· menos na região do 
Pindaré, não se constrói mais o tapuizuhú. Possivelmente, porque 
também já há vários anos não se .realiza a Festa do M el nessa região . 
N a aldeia de Colônia, rio Mearim, Snethlage ( 27

) viu uma casa ceri .... 
1nonial situada ao fim de uma «rua» e não ao centro do terreiro, como 
nossos informantes afirmaram ser a localização própria . 

E mbora os Tenetehara prefiram viver reunidos em uma aldeia, 
observamos várias famílias que residiam isoladas, junto à~ roças . Em 

(
2
') O s T enetehara usam êsse têrmo «rua» no mesmo sentido que os brasileiros 

locais. A «rua» se refere à fileira de casas e não ao espaço entre elas. 

(
26

} Decidimos usar os nomes brasileiros para essas aldeias . E las têm nomes 
nativos, porém os próprios T enetehara usam freqüentemente o nome em português. 

«Kriwirí» Januária 
«lpururupokue» Lagoa Comprida 
«Limainalwo» Limão 

«T awari pehumira» T awari Q ueimado 
«Kapitari kwehawo» Manuelzinho 
«Neiri» Ilhinha 
«Purupahawo» Contra Erva 
«Mahuriáwo» Cigana 
Camirang 
«Tuniri kweháwo:. Antoninho 

(
28

) SNETHLAGE (1931) p. 121 . 

(
27

) S NETHLAGE (1931) p . 122. 
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Lagoa Comprida, duas famílias habitavam cêrca de 15 minutos de 
marcha a pé, distante da aldeia própriamente dita. Até poucos anos 
atrás, as famílias dessa aldeia residiam espalhadas pela redondeza, e 
sõmente se reuniram por insistência do administtador do SPI. E ssas 
duas famílias foram residir na aldeia mas, aproveitando-se da ocasião 
em que um incêndio destruiu a maioria das habitações, transferiram-se 
para próximo de suas roças ( 2ª ) . 

As aldeias teneteharas variam consideràvelmente em tamnho. No 
Alto Pindaré, a aldeia de Camirang era a maior; contava vinte casas com 
130 habitantes; Antoninho era o líder de uma aldeia de oito casas com 
59 habitantes; Januária, junto ao Pôsto Gonçalves Dias, tinha 85 habi
tantes distribuídos por 12 casas. Tawari Queimado, na Estrada do 
Sertão, próximo ao rio Grajaú, é tida como dos maiores agrupamentos 
teneteharas, contando com mais de 250 indivíduos. Segundo os dados 
de um recenseamento realizado há poucos anos pelo S. P . I . , as aldeias 
de Barra do Corda variam de 160 habitantes (aldeia d.e Uchoa) a 15 
(aldeia de J enipapo) . 

1 

Próximo de cada aldeia situam-se os «centros», abrigos temporários, 
1 

junto às roças em que estão instalados os fornos de torrar farinha . O s 
«centros» são geralmente estruturas provisórias, porém quando as roças 
se distanciam por demais da aldeia as famílias constróem abrigos mais 
permanentes, e aí residem a maior parte do ano. Embora os residentes 
dêsses «centros» distantes continuem a se considerar moradores da aldeia 
de origem, pràticamente levam uma vida à parte. Em 1942, a aldeia de 
Januária contava com mais de 120 habitantes, porém três anos mais 
tarde, com a d istância crescente das roças, apenas 16 indivíduos residiam 
permanentemente na aldeia. Um grupo de cêrca de 30 indivíduos 
morava num «centro» distante 1 O km., outro se estabelecera a meia 
distância. Ambos se diziam moradores de Januária . Na aldeia de 
Camirang, devido à distância entre dois líderes e à distância das roças, 
um dos grupos transferiu-se definitivamente para o «centro» e passou a 
considerá-lo «sua» aldeia. PeriõdicamenteL famílias inteiras mudam-se 
para os «centros», onde demoram dias no trabalho das roças ou na fabri
cação de farinha de mandioca . Além do forno, o centro serve de abrigo 
para os tipitis, raladores, ~estos e todo o instrumental necessário ao 
fabrico da farinha. Situados junto às roças, os centros são principal..
mente úteis em poupar ao indivíduo o transporte das pesadas cargas 

(
28

) ~ preciso notar, porém, que em Lagoa Comprida, devido à falta de matas 
próximas, as roças tendem a ficar cada vez mais distantes da aldeia . 

• 
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de raiz de mandioca a grandes distâncias. Uma vez processada em 
farinha', o pêso é reduzido, pelo menos de metade. O s caminhos que 
levam dos centros para a aldeia são mantidos limpos e bem abertos para 
facilitar o transporte das cargas . Semanalmente, em aldeias como 
Januária, Lagoa Comprida e Contra Erva, um grupo se ausenta da 
aldeia para o centro - «estão fazendo farinha no centro». 

As aldeias são mudadas de local cada cinco ou seis anos, sempre 
que as condições o permitem, efetuando,..se a mudança dentro de um·a 
área reconhecida como território dessa aldeia. A medida que as matas 
próximas da aldeia vão sendo queim·adas e derrubadas para novas roças, 
a distância entre estas e a ~Ideia aumenta. Quando a distância é 
considerada excessiva, como aconteceu há dois anos à aldeia de 
Jacaré, é preciso mudar de local . A aldeia de Camirang estava situada 
já havia oito anos no mesmo local, e poucas eram as matas virgens 
d istantes menos de três quilômetros . Em 1942, planejavam seus habi ... 
tantes mudar ... se para um local distante cêrca de 30 quilômetros rio abaixo. 
O s homens escolheriam o local, preparariam as roças, e sómente quando 
estas estivessem produzindo é que a aldeia se mudaria em pêso . Em 
1945, porém, apenas parte da aldeia se havia mudado. O plano de 
mudança geral, porém, continuava de pé, acrescido agora de mais um 
fator favorável - maior proximidade do comércio brasileiro. 

Embora as técnicas de agricultura, derruba e queimada de matas 
virgens exija teóricamente essa mudança periódica, encontramos aldeias 
fixadas no mesmo local por períodos superiores a vinte anos. Lagoa 
Comprida, Ilhinha e Contra E rva, incrustadas entre povoados brasileiros 
em expansão, já haviam esgotado tôda a mata avaliável e plantavam 
agora em capoeiras, embora estas fôssem consideradas inferiores. Na 
realidade, não lhes resta outra alternativa que mudar para locais muito 
distantes dos brasileiros e do comércio, alternativa que, por enquanto, 
consideram pior que o baixo rendimento das capoeiras . 

CHEFES DE ALDEIAS 

Cada aldeia tenetehara possui um «capitão» .. apontado ou reco ... 
nhecido como chefe pelo SPI . Teóricamente êle é responsável pelo 
govêrno do povo dentro da aldeia. O «capitão» de uma aldeia recebe 
do encarregado do SPI uma «patente», onde se afirma a sua qualidade de 
chefe da aldeia. S . F róes Abreu publica dois dêsses documentos para 
«capitães» do Mearim, que demonstram que o sistema de nomear chefes 
indígenas por autoridades estranhas à tribo é bastante antigo ne~sa 
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região e, sem dúvida, anterior ao SPI. Um dos documentos, datado de 
1912, apontava um índio como «Major dos índios» e o segundo, assinado 
em 1919 no Palácio do Govêrno do E stado do Maranhão, apontava seu 
possuidor como «T enente..-Coronel», com· podêres sôbre os índios de sua 
aldeia ( 29

) • 

Fróes Abreu faz as seguintes observações a respeito dêsses capitães 
das aldeias do Mearim: «Do que observamos, concluímos que entre os 
Guajajara (Tenetehara) semicivilizados o chefe da aldeia não é um 
indivíduo com a autoridade que geralmente se supõe. Tive ocasião 
de observar que o «capitão», para afetar prestígio, procurava sempre 
tomar medidas que não desagradassem a seus dirigidos; alguns chegaram 
à perfeição de não tomarem iniciativas, com receio de não serem 
executadas suas ordens» ( 80 ) • 

Nossas observações para ·as aldeias do Pindaré concordam em geral 
com aquelas de Fróes Abreu; o fato de um homem ter sido nomeado 
«capitão» não lhe assegura prestígio ou autoridade. Significa, simples
mente, que êle agirá mais ou menos como intermediário entre os índios 
e o SPI. 

Contudo, alguns chefes de aldeia desfrutam de ·autoridade. São, 
geralmente, homens dotados de forte personalidade, ao mesmo tempo 
que líderes de um dos grandes grupos familiares que constituem a aldeia. 
Seu prestígio é acrescido pelo fato de serem respeitados pelos brasileiros 
que ostensivamente os tratam com certa deferência. O melhor exemplo 
dêsse tipo de «capitão» é talvez Camirang. ~le realmente governa sua 
aldeia, diàriamente dá ordens e elas são executadas. Camirang, porém, 
diplomática e constantemente, conferencia com os líderes dos outros 
grupos da 'aldeia. Encontramos Camirang pela primeira vez em Colônia 
Pimentel, numa de suas descidas do Alto Pindaré, com o objetivo de 
comerciar. Combinamos uma visita à sua aldeia; êle nos afirmou que 
«daria ordens para adiar» até nossa chegada a cerimônia da Puberdade, 
que estava sendo planejada na aldeia . Durante nossa estada ordenou 
a <Seis jovens que decessem o rio em busca· de )nossa bagagem; mandou 
que todos os homens da aldeia caçassem para a festa da Puberdade. 
Camirang, por exemplo, dá ordens para que seus homens iniciem a 
derrubada para as roças e que, cooperativamente, realizem a plantação 
de mandioca . Contudo, antes de emitir tais ordens, Camirang as discute 
com Ambrósio e Domingos, líderes de famílias da aldeia. 

(
29

) FRÓES ABREU, (1931), p. 122. 
(

30
) FRÓES ABREU, (1931), p. 113. 
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Certa ocasião em que muitos índios se agrupavam em tôrno de nossa 
bagagem, ouvimos Camirang ameaçá..-los de que, se roubassem qualquer 
coisa, êle os «enviaria para baixo junto com os karay (nós) e os mandaria 
prender na cadeia de S. P edro» . Alguns homens falaram que Cami-
rang os ameaçava de denunciar ao encarregado do Pôsto, caso não tra
balhassem na extração do óleo de copaíba, que a aldeia todos os anos 
vende coletivamente por intermédio do Pôsto . Evidentemente, Camirang 
explora suas .relações com o S. P. 1. para, de vez em quando, conseguir o 
que quer por ameaças. Em outras aldeias, o «capitão» é mais uma figura 
de proa, com pequena autoridade. «Capitão» Picó, da aldeia de Lagoa 
Comprida, raramente dá uma ordem àqueles que não pertencem ao 
próprio grupo de família . O «capitão» José Verís~imo, de Jacaré, apa..
renta uma pretensa autoridade diante de viistantes, contudo a gente de 
sua aldeia dá..-lhe pouca atenção. Insistiu que nos hospedássemos em 
sua casa, solicitando públicamente pagamento e presentes para a «sua» 
gente. Porém, ao reunir vários jovens e ordenar--lhes que fôssem ao 
mato buscar forragem para os nossos animais, êles não lhe deram a 
menor atenção. Logo percebemos que era melhor lidar diretamente com 
os indivíduos, pois o «capitão» nada resolvia. Porém quando visita o 
Pôsto Gonçalves Dias, é êle quem responde pela aldeia . 

A FAMtLIA 

GRUPOS DE PARENTESCO 

As habitações dos Tenetehara são construídas no mesmo estilo 
que as dos brasileiros da região. As construções têm um plano retan
gular t com teto de duas águas e p·aredes verticais. distintas da cobertura. 
As paredes e o teto são feitos com fôlhas novas de palmeira de babaçu. 
Diferem das moradas brasileiras pela · falta de janelas. Em getal, as 
casas não têm mais do que um quarto, se bem que, por vêzes, meia--parede 
divida a habitação em duas. Freqüentemente, uma extensão do teto é 
deixada livre de paredes, o local preferido para as reuniões, danças, 
cerimônias e pajelanças. 

O s modernos Teneteh·ara não têm lembrança de outro tipo de casa 
que o atual, isto é, residência de uma família simples (homem, espôsd ou 
espôsas, e filhos ) . Nenhuma evidência obtivemos do uso, em tempos 
passados, de co..-residências do tipo das grandes malocas que abrigavam 
um número de famílias, tal como são descritas para os Tupinambá e 
ainda hoje se encontram entre tupis modernos, como os Caiuá e Tapira-
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pé. Snethlage ( 31
) observa, em 1924, que os Tenetehara ·do Mearim 

construíam suas casas à moda dos brasileiros . Dodt, ( 32 ) escrevendo 
em fins do século passado, descreve a habitação Tembé (Tenetehara) 
como coberta de palha com paredes de adôbe, visivelmente uma influência 
brasileira. Snethlage ( 33 ) menciona o uso da casca de árvore como 
material usado para a cobertura de casas em distritos do Mearim. Porém 
o explica como expediente para strprir a falta de palhas adequadas. 

Os Tenetehara descrevem a: habitação como feita idealmente para 
abrigar uma família simples, porém, na prática, é comum outros parentes 
partilharem da residência. Em Lagoa Comprida, onze das vinte casas 
da aldeia eram ocupadas 1por uma família simples e um ou mais parentes 
próximos, por exemplo - um homem, espôsa e filha e mais três jovens 
solteiros (dois filhos adotivos e um filho do irmão) . É freqüente um 
par recém--casado coabitar com a família da espôsa. Durante um ou 
dois anos que se seguem ao casamento, a residência é matrilocal e o 
marido tem que prestar serviços ao sogro. Após esse período, porém, o 
casal constrói sua própria habitação, geralmente contígua à família da 
espôsa. A família é predominantemente monogâmica, porém, regis
tramos em 1942 nove casos de homens com duas espôsas e um com três. 
Famílias polígenas ocupam uma só casa; a co .. residência das espôsas de 
um homem raramente resulta em desarmonia e, em geral, elas são de 
parentesco próximo. Cinco dos homens com duas espôsas estavam 
casados com uma mulher e a filha desta; um homem possuía uma 
mulher e a filha da irmã dasta (a quem ela, segundo as regras de 
parentesco, chamava de «filha») como espôsas. Uma mulher e sua 
«neta», por extensão, eram co .. espôsas de um homem.. Em geral. êsses 
homens haviam casado com a mulher mais velha e «criaram» a mais 
nova como futura espôsa, ao invés de exercer sôbre a jovem o contrôle 
de um «padrasto» e casá .. la de modo a atrair um trabalhador adi .... 
cional para o grupo de família. Os informantes contam que, freqüen .... 
temente, a mulher mais velha demanda êsse procedimento para conser .... 
var um marido ativo e bom trabalhador e para manter a filha dentro 
da mesma co .... residência. São raras as disputas ou ciúmes entre as 
co .. espôsas. Em nossa primeira viagem não conseguimos registrar um 
só caso de poliginia sororal, isto é, duas irmãs como C0'"'espôsas, e disso 
os informantes não tinham lembrança; porém, em 1945, ao levantar u.ma 
genealogia, surgiu um dêsses casos em Lagoa .Comprida. 

(
81

) SNETHLAGE ( 1931). 
(

32
) ÜODT (1939) pág. 194. 

(
83

) SNETHLAGE (1931), pág. 122. 
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Genealogias mostram que a poliginia era mais freqüente na geração 
passada. Por exemplo, um homem que morrera há cerca de vinte 
anos, pai de um informante nosso, tivera cinco espôsas . Manuel Viana, 
falou .... nos que alguns homens de grande prestígio que êle conhecera em 
sua juventude tinham quatro ou cinco espôsas. Atualmente, a poliginia 
é proibida pelo SPI. Quando nos demoramos no Pôsto Gonçalves 
Dias, dois Tenetehara foram ameaçados de prisão· pelo encarregado, 
porque possuíam mais ·de uma espôsa. Na aldeia de J anuária, porém, 
sob as vistas do administrador, um Tenetehara residia com suas duas 
espôsas. Convencera ao administrador de que a mulher mais velha era 
a espôsat a mais môça, filha desta. Seus companheiros, porém, insistiam 
em que ambas eram suas espôsas. 

A unidade mais importante na estrutura social tenetehara é a família 
extensa, constituída por um número pe famílias simples, reunidas por 
laços de parentesco. É mais importante que a unidade biológica (ho ... 
mem, espôsa e filhos) porque, além de constituir a base de produção 
econômica, é mais estável e subsiste ao rompimento das famílias simples 
o que garante maior segurança ao indivíduo. Teoricamente, a família 
extensa é baseada no contrôle de um homem sôbre um número de 
«filhas» (suas próprias filhas e as filhas dos irmãos) . Em essência, a 
família extensa tenetehara é um grupo de mulheres relacionadas por 
parentesco, sob a liderança de um homem. O líder de uma família 
extensa está sempre pronto a adotar uma «filha», se um dos homens que 
chama «irmão» acontece falecer. Pelo casamento dessas «filhas» o 
líder atrai trabalhadores masculinos para seu grupo familiar, pois a 
residência, pelo menos logo em seguida ao. casamento, é matrilocal. 
Um jovem é obrigado a trabalhar para o sogro durante um ou dois anos 
em seguida ao casamento. Se o líder de família extensa dispõe de 
bastante prestígio, o casal toma residência permanente com o grupo 
familiar. Contudo, não é raro· maridos insatisfeitos com o grupo fami .. 
liar da espôsa aderirem a outro grupo, com o qual também tenham ligações 
de parentesco. 

A composição· de uma família extensa e o parentesco que reúne um 
indivíduo a outro. dentro dêsse grupo, serão mais ~àcilmente depreendi ... 
dos · da descrição de alguns casos. Em 1942, o grupo liderado por 
Jcsé Viana transferiu .... se de uma aldeia do rio Grajaú para a aldeia de 
Januária. Acompanharam .... no vinte indivíduos, e os poucos que fica
ram para trás pretendiam reunir .... se a êle no ano seguinte. José era 
um indivíduo de grande prestigio, pajé e, sobretudo, um hábil diplo-
mata. Três filhas (verdadeiras), seis «filhas» (filhas de dois irmãos 
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falecidos'), uma «sobrinha» (filha da irmã), uma neta (verdadeira~ e 
respectivos maridos e filhos jovens, formavam o grupo. O s maridos 
dessas mulheres, «genros» de José, trabalhavam cooperativamente nas 
roças e na coleta do babaçu . José vendia produtos e distribuía os lucros 
segundo a contribuição de cada indivíduo, favorecendo, porém, aos mais 
capazes e a si mesmo. Seu prestígio de homem rico e a capacidade 
produtiva do grupo eram fatôres para atrair jovens trabalhadores que, 
dentro dêsse grupo, se sentiriam econômicamente mais seguros que em 
outros grupos . 

A família extensa de Camirang, chefe da maior aldeia do Pindaré, 
mostra como um indivíduo ambicioso e hábil pode, dentro da sociedade 
tenetehara, usar do mecanismo de parentesco para reunir indivíduos nu:;:i 
grupo sob seu contrôle. Camirang não tem filhos. Seu grupo con .... 
siste em duas irmãs, mais jovens, maridos e filhos; duas irmãs da espôsa 
e maridos; três irmãs (filhas da irmã de seu pai) e maridos; um irmão 
e a espôsa; alguns jovens solteiros que adotou (ver carta II) . Ao 
morrer .... lhe o pai, Camirang tomou a liderança do grupo e tratou de 
aumentá .... lo. Apesar de a residência ma trilocal ser a regra, não é raro 
um homem abandonar o grupo de sua espôsa, após o período de serviço 
ao sogro, e ir reunir .... se com a espôsa a outro grupo que lhe oferece 
maiores vantagens. Foi o caso do irmão de Camirang, que veio reu
nir .... se com a espôsa e o filho ao grupo dêste. 

Os líderes mais ativos procuram, tanto quanto possível, manter o 
maior número de mulheres dentro do grupo, como melhor possibilidade 
de canalizar ou atrair jovens para êsse grupo. Pedro, um jovem pajé 
forçado a fugir da aldeia de Januária, levou a espôsa consigo. Foi 
um alívio para a aldeia, que suspeitava de Pedro como feiticeiro; porém, 
o «sogro» M. (a jovem era filha de um irmão de M. ) não se conformou 
com a fuga da jovem e arranjou com o SPI para recambiá .... la de volta 
( 8 4 ). Em outro caso, uma viúva mudou .... se da aldeia de Ilhinha para 
o Pôsto, logo após a morte do marido. Queixou .... se de que fôra maltra .... 
tada pela própria família . Joãozinho, líder do grupo em Ilhinha, com,... 
pareceu ao Pôsto e reclamou a extradição da mulher, sob o pretexto de 
que ela fôra raptada por Raimundinqo, líder de uma outra família resi,... 
dente no Pôsto. Ambos, pela extensão de parentesco, a tratavam de 
«irmã» e desejavam.-na dentro do grupo. O administrador, orientan~ 

( 
34

) O S . P. 1. , via de regra, procura reunir o maior número de índios no Pôsto . 
M . aproveitou-se disso para sugerir que a mulher fora «roubada» do Pôs to . 

7 
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d.o ... se pelo desejo da mulher, permitiu que ela ficasse no Pôsto. Não, 
porém, sem muita discussão e evidente insatisfação do grupo de João,.. 
zinho. São comuns incidentes dêsse tipo, causados por mulheres que 
abandonam um grupo por outro. 

Em uma aldeia tenetehara se encontram vários dêsses grupos de 
família extensa. Em Camirang existiam quatro dêsses grupos, lide ... 
rados por Camirang, Domingos, Pedro e Ambrósio. Domingos, com 
duas filhas casadas, maridos e filhos, e o filho solteiro, morava a um 
quilômetro da aldeia. Sete casas do grupo de Pedro ocupavam todo 
um setor da aldeia. ~ste grupo era excepcional pelo atípico de paren ... 
tesco. Três filhos casados formavam o núcleo do grupo. A maicr 
família extensa era a de Ambrósio. Com apenas quarenta anos, idade 
relativamente jovem para um líder com tal extensão de parentesco, 
reunira várias irmãst «filhas» e «netas», cujos maridos trabalhavam 
para êle. Além disso adotou grande número de jovens como «filhos»; 
êstes, enquanto solteiros, lhe prestavam serviço. 

Camirang foi apontado «capitão» da aldeia pelo SPI, principal ... 
mente por sua facilidade em falar o português e habilidade em lidar com 
estranhos. Sua autoridade na aldeia, porém, depende prin1àriamente 
da diplomacia com que usa as relações de parentesco que o ligam aos 
outros três líderes. Pedro é o irmão de seu pai, e o chama de «fi ... 
lho». Com Ambrósio, a quem chama de «tio» (irmão da mãe), Ca-
1nirang trabalha lado a lado e não deixa de consultá ... lo sôbre qualquer 
iniciativa. Domingos é também aparentado de Camirang e dêle depende, 
porque não fala o português, o mesmo acontecendo com Ambrósio. 
Ambos tinham em Camirang um intermediário em suas relações com 
o SPI ou para a venda de produtos agrícolas. Camirang aproveita-se 
da posição e retém algum lucro para si que, somado aos resultados de 
seu próprio comércio, lhe permite um ·padrão de vida superior ao dos 
demais líderes e lhe assegura prestígio. Contudo, sua autoridade na 
aldeia depende da cooperação dêsses outros líderes. 

Dissenções entre líderes de grupos familiares e o «capitão» podem 
resultar em desmembramento da aldeia, como no caso de famílias 
extensas que se mudam para outra aldeia. Quando faleceu o «capitão» 
de uma aldeia do Alto Pindaré, o S. P. I. apontou o filho 1para sucedê ... }o. 
O jovem «capitão», que a êsse tempo residia no Pôsto Indígena, viajou 
rio acima para assumir a chefia. Após <lois anos de constantes .rixas, os 
líderes de duas famílias extensas, seguidos de todos os aparentados, 
abandonaram a aldeia. Um dêles, Domingos, reuniu ... se à aldeia de 
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Camirang, o outro juntou-se a Antoninho, a quem estava ligado por 
parentesco. Queixavam-se de que o jovem «capitão» exigia demasiado 
trabalho para êles, não consultava aos demais líderes para a realização de 
tarefas cooperativas e os explorava nas transações em que agia como 
intermediário. O «capitão» ficou reduzido a apenas dezoito indivíduos, 
sua própria família extensa. Fomos encontrá-lo, em 1945, residindo 
junto ao Pôsto Gonçalves Dias, líder de um pequeno grupo. 

O número de indivíduos em uma família extensa depende, princi
palmente, da atividade do líder, sua capacidade de organização e sucesso 
nas empreitadas. N·os dias de hoje, em que os Tenetehara dependem 
do comércio com brasileiros para obter artigos como sal e roupas, um 
líder ativo e hábil obtém maiores vantagens para o grupo. Os que, além 
disso, falam fluentemente ' o português, têm ainda maiores probabilidades. 
Um jove1n ambicioso e empreendedor como Benedito, de Lagoa Com
prida, tende a reunir em pouco tempo uma família extensa considerável. 
Em 1942, Benedito contava apenas com um irmão e quatro jovens que 
adotara como filhos. Três anos mais tarde, adotou duas adolescentes 
que não demorariam a casar. Os seis homens trabalhavam coopera ... 

• 
tivamente. Benedito comerciava o produto. Como fôsse bem suce-
dido, comprou um cavalo, que facilitou o transporte de cargas da 
aldeia distante dos povoados brasileiros. O aluguei do cavalo a outros 
indivíduos lhe garantia uma fonte adicional de renda. Do SPI con.
seguiu forno de torrar farinha, O· que definitivamente garantiu a inde
pendência de seu grupo. Quando os jovens que adotou como filhos 
casarem, deixarão, pelo menos temporàriamente, o grupo. Porém pelo 
casamento de duas «filhas» ganhará dois genros e, sem dúvida, traba ... 
lhará por reunir mais parentes femininos. 

Em contraste, a família extensa do «capitão» Picó tende a diminuir 
e desintegrar-se. Há um tempo, Picó gozou de muito prestígio e reunia 

' 
larga parentela.. Hoje, porém, é um homem velho e pobre, pràticamente 
sem contrôle algum sôbre o pequeno grupo de parentes que lhe resta. 
Falta também ao grupo um jovem ativo que pudesse substituir Picó. 
Cada homem da família de Picó comercia por iniciativa própria os 
produtos de suas roças particulares. Alguns dos parentes reuniram ... se 
r:i outros líderes. A família extensa, porém, nem sempre se desintegra 
porque o líder envelhece e perde a iniciativa. A maior família extensa 
no Pindaré era encabeçada por Antoninho, um sexagenário, onze famí .. 
lias simples com um total de quarenta e · um indivíduos. O filho, extre,.. 
mamente ativo no comércio, o ajudava a manter a posição. Antoninho 
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. 
tinha ainda a seu favor o grande prestígio que desfrutava como pajé. 
O líder de família que também é um pajé conta com mais um fator para 
-0 sucesso de sua atividade. Segundo os informantes, a maioria dos 
lí<leres de antigamente era também de paj és ( 3s) . Entre grupos tupi
guarani, o pajé mantém a·mbos, o poder religioso e secular sôbre o 
grupo. Entre os Tenetehara um líder de família, pajé, reúne o máximo 
de contrôle sôbre o grupo, porque combina religião, laço~ de parentesco 
e contrôle econômico para basear sua autoridade. 

,, 

(3'!) SNETHLAGE (1931), p . 129, refere~se a um "cacique» pajé. 
• 
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CAPITULO III 

VIDA ECONôMICA 

Ü TERRITÓRIO habitado pelos Tenetehara é, por sua ecologia, parte 
do V ale Amazônico·, embora os principais rios deságüem direta .. 
mente no Atlântico. A floresta é densa, rica em madeiras e produtos 
comuns à Amazônia. O clima é tropical, a temperatura orça, em média, 
29°C., precipitação abundante, especialmente nos meses de novembro 

~ a abril. A região é escassamente povoada, cêrca de 0,5 habitantes por 
quilômetro quadrado. Pouco mais de 1O.000 indivíduos, índios e 
brasileiros, habitam o vale do Pindaré a montante (e inclusive) da 
cidade de Pindaré ... mirim. O grosso da população se concentra nessa 
cidade e nos povoados de Santa Inês e Colônia Pimentel, município de 
Pindaré ... mirim. ( 36

) Embor'd algumas aldeias tenetehara estejam situa ... 
das próximas dêsses centros brasileiros, a maior parte da população 
indígena se distribui pelas cabeceiras do rio Pindaré ou ao longo da 
trilha do gado que segue o rio Zutiua, entre o Pindaré e o Grajaú. 
Disputas pela posse de terras entre índios e brasileiros somente se 
verificam nô território adjacente àquela cidade e povoados. 

A densidade de população no município de Pindaré ... mirim é 

inferior a dois habitantes por quilômetro quadrado. Comparada a 
outras áreas rurais, · a região do Pindar~ parece ter uma área mais do 
que suficiente para a atual população. Contudo, é considerável o 
antagonismo à política do Serviço de Proteção aos índios de manter 
terras reservadas aos índios. Êstes sofrem constantes invasões no seu 
território . A base dêsse conflito reside, primàriamente, nas técnicas de 

(
36

) Até r ecentemente, a cidade de Pindaré ... mirim era chamada de São Pedro. 
Também conhecida por Engenho Central, devido a um engenho de açúcar que 
a í existiu até 1938. Sede do município, tem uma população de cêrca de 2. 000 
habitantes, igual à de Santa Inês e o dôbro da de Colônia Pimentel. Todo o muni ... 
cípio soma uma população de 1O.475 indivíduos. Com a paralização e desmonte 
do engenho, Pindaré ... mirim entrou em franca decadência, transferindo ... se o grosso 
do comércio para S. Inês. Conserva, porém alguma importância por ser o único 
pôrto comercial que serve Santa Inês e Colônia. 
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agricultura, utilizadas por ambos, índios e brasileiros - a roça. A. 
mata virgem é derrubada e queimada para o plantio de roças. Cada 
trecho de mata derrubada é usado apenas por dois ou três anos e, 
então, abandonado. A mata secundária que se desenvolve - .:i 

capoeira - é considerada inferior para a agricultura. A maior parte 
da reserva florestal dessa região já foi consumida e o recurso é plantar 
nas capoeiras . 

M esmo nas regiões do Pindaré de população exclusivamente indí..
gena, a extensão das áre·as consideradas boas para a agricultura é 
relativamente pequena. Exceto nas cabeceirast onde o terreno· é mais 
elevado, as terras são baixas e alagadiças. Durante a estação chuvosa. 
nos meses de janeiro a abril, os rios e igarapés transbordam e inundam 
as terras adjacentes impossibilitando seu uso para o plantio. Além de 
mata virgem, o sistema de roças pede terras altas, a salvo de inun..
dações. ( ª1

) Após alguns anos de cultura em tôrno de uma aldeia~ 
as matas virgens, boas para roça, ficam mais distantes, o que, no caso 
de aldeias como Lagoa Comprida, Ilhinha e Contra Erva, situ·ãdas 
próximas de povoados brasileiros, resulta em competição pela terra . 
Sómente naquelas aldeias, situadas em territórios desabitados por 
brasileiros e onde ainda é possível mudar a localização da aldeia sempre 
que as matas próximas são desbastadas, não existe competição peld 
terra. A roça, como técnica de agricultura, requer uma grande extensão 
de terra para suportar uma população· pequen·à. ~sse problema, o 
da competição pela terra boa para roça, se faz sentir em outras regiões 
brasileiras em que a roça é o sistema básico de 'ãgricultura. 

índios e brasileiros, além da agricultura, dedicam .... se à coleta e_ 
extração de produtos naturais, como o coco babaçu, óleo de copaíba, 
resina de jatobá, madeiras de lei e peles de animais. A região do 
M édio Pindaré é, principalmente, rica em côco babaçu, de cuja amêndoa 
se extrai um óleo de importância industrial . Durante os anos de 1942 
a 1945, ·a procura de côco babaçu aumentou consideràvelmente para 
atender às exigências da -indústria de guerra. O preço pago por 
quilo de amêndoas aumentou, e a coleta de babaçu p·dssou de atividade 
secundária à principal fonte de renda local. índios e brasileiros aban..
donaram ou negligenciaram as plantações para dedicar mais tempo à 

(
37

) Na região das Ilhas, no rio Amazonas, essas terras alagadiças são utiJi .. 
zadas para colheitas de crescimento rápido, como o milho, abóbora e feijão, que 
permitem a colheita antes da inundação. Contudo, apesar da vargem ser uma terra 
mais rica, ela não se presta para o plantio da mandioca - base da alimentação . 

• 

I 
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«quebra do babaçu», o que resultou numa falta generalizada de produtos 
agrícolas. Alimentos básicos, entre êles a farinha, .tiveram que ser 
importados da cidade <le São Luís a preços escorchantes. Um quilo 
de farinha de mandioca passou de Cr$ 0,30 em 1942, a Cr$ 2,00 em 
1945. Em contraste, o p,reço do côco babaçu subiu de Cr$ 1,20, ern 
1942, a um preço teto de Cr$ 2,00, em 1945. ( 38 ) Brasileiros e Tene,.. 
tehara, ligados ao sistema econômico internacional por sua dependência 
em artigos manufaturados, sofreram o impacto da crise de guerra. 

AGRICULTURA 

É grande a variedade de plantas cultivadas pelos Tenetehara. 
Milho, feijão, abóbora (moranga e jerimum) , cará, melancia, amendoim, 
fumo, algodão e mandioca, acrescentadas modernamente por outras 
plantas que receberam dos brasileiros - arroz, cana ... de ... açúcar, bananas, 
cebolas, pepino, mamão, mamona e maconha. O «prato de sustância» 
é a farinha de mandioca, farinha d'água como é comumente chamada. 
Seguem em importância outros produtos derivados da mandioca, abó,.. 
hora, cará, melancia e bananas. As demais são cultivadas em pequena 
escala, e melhor se poderia considerá,..Ias «delicatessen». A importân,.. 
eia da mandioca é refletida nas lendas que se referem aos primeiros 
tempos da humanidade teneteh·ara. Antes de conhecer as plantas 
cultivadas, os Tenetehara se alimentavam quase que exclusivamente de 
uma frutinha silvestre, o Kamamo ( Solanácea"), que as mulheres colhiam 
na mata. M aíra, o herói cultural, lhes trouxe a mandioca, que a êsse 
tempo se plantavd por si mesma, amadurecia em um dia, e era colhida 
sem grande trabalho. Era um tempo de lazer e fartura. Porém, a 
mulher de Maíra envelheceu e ficou doente. Maíra tomou uma jovem 
por espôsa que ao fazer o trabalho de sua companheira, duvidou e 

(
38

) O preço pago por quilo de amêndoas de babaçu variou de Cr$ 1,20 a 
Cr$ 2,00, porém ao deixarmos o Pindaré em -maio de 1945, a tendência era para 
descer em valor. Ao preço de Cr$ 1,20 um homem podia ganhar Cr$ 6,00 por 
dia, pois, em média, a produção diária de «quebra de babaçu» era de cinco quil0s. 
Rendimento maior que o obtido pelo trabalho assalariado nos campos, Cr$ 3,50 
em 1942, 'Cr$ 5,00 em 1945, por dia. Além disso, um homem raramente trabalhava 
só, mulher e filhos o ajudavam na quebra do côco e a produção da família podia 
atingir a 10, 15 ou mais quilos por dia (Cr$ 12,00 para cima). 

O abandono do trabalho nas roças não foi provocado, exclusivamente, pela alta 
do ibabaçu. A necessidade de crédito imediato, provocada pela elevação geral no 
custo de vida, muito contribuiu para isso. 

Mesmo os índios das aldeias mais isoladas sentiram a crise, embora não tivessem 
sofrido de falta de alimentos. O babaçu não é abundante no Alto Pindaré, e os 
Tenetehara dessa região não tiveram sua atividade distraída da produção agrícola, 
havendo relativa abundância de alimentos nessas aldeias. Sentiram o impacto da 
crise no preço .duplicado ou mesmo triplicado dos artigos que compravam, corno 
machados, facões e tecidos . 
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recusou.....se a acreditar que a mandioca pudesse se desenvolver em tão 
pouco tempo. M aíra zangou.-se e falou que daí em diante os Tene.
tehara teriam que «esperar todo um inverno até a mandioca crescer». 
Dêsse dia em diante a mandioca se desenvolve lentamente e a humani.
dade tem que trabalhar no· plantio, cuidado e colheita. Apesar dessas 
«dificuldades» impostas por M aíra diante da descrença dêsse antepas.
sado feminino, os Tenetehara vêem na mandioca uma fonte segura de 
subsistência. Extremamente adaptada às condições da floresta tropical. 
a mandioca é das colheitas que mais resistem, quer às intempéries, quer 
aos insetos daninhos, em particular, à formiga. Os Tenetehara cu} ... 
tivam ambas as variedades de mandioca - «mansa» e «brava» - a 
primeira de uso generalizado na alimentação, e a segunda apenas para 
a fabricação da farinha, dado o teor venenoso que contém de ácido 
prússico . 

A maioria dos Tenetehara acredita que os instrumentos de ferro 
que hoje usam para fazer as roças lhes foram trazidos, como as plantas 
que cultivam, pelos heróis culturais. Em uma lenda em que descrevem 
a origem da agricultura, facões e machados de ferro são explicitament~ 
considerados como parte da herança cultural dêsses tempos primitivos . 

Em uma versão dessa lenda, machados e facões trabalham por si 
mesmos . O homem não tinha que manejá.-los, seu único trabalho era 
mantê--los afiados . Do mesmo modo a mandioca se plantava a si 
mesma, se1n intervenção do braço humano para transportar ·a maniva 
(talas) de uma clareira para outra. Manuel Viana, um dos infor.
mantes mais velhos, lembrava.-se, porém, de como seu avô descrevia as 
técnicas empregadas pelos antigos Tenetehara para o plantio. A s 
roças eram pequenas, os homens levavam muitos dias para abrir ·as 
clareiras na mata. Cada família extensa tinha um único e pequeno 
roçado, todos trabalhavam em conjunto. O mato rasteiro era arrancado 
com as mãos . O s arbustos eram dobrados sôbre a lâmina do machado 
de pedra , mantido em posição com ajuda dos pés. Com um macete de 
madeira dura martelava.-se o caule do arbusto de encontro à lâmina. 
A s árvores maiores eram machucadas com o machado de pedra e der.
rubadas pelo fogo; armava.-se uma fogueira em tôrno da base do tronco. 
M anoel Viana, êle mesmo, considera tais processos como «primitivos», 
explica.-os dizendo que os «Tenetehara eram bestas». ( 39

) 

(
39

) Essa lembrança surgiu em M anoel Viana quando encontramos alguns 
fragmentos de machados de pedra. enterrados numa clareira próxima da atual 
aldeia de Januária. Manoel V iana demonstrou pràticamente o processo de derrubar 
a rbustos com um machado de pedra e macete. 

... 
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Hoje em dia, machados e facões de ferro, compr·ados aos comer
ciantes locais ou recebidos como presentes do S. P. 1. ~ são os únicos 
instrumentos usados na agricultura. A época preferida para as der ... 
rubadas é o auge da e~tação sêca, julho ou agôsto. A primeira tarefa 
é limpar a área da futura. roça de tôda a vegetação rasteira -- a cha.
mada roçagem, feita com o facão. Em seguida, passa-se à derrubada, 
em que árvores e arbustos maiores são derrubados a machado. Três 
ou quatro semanas, usualmente mais de um mês, são necessárias para 
que os «paus fiquem bem secos» e possam ser queimados . 

A época ideal para a queimada é em meados de setembro. Quanto 
maior o espaço entre a derrubada e a queimada, melhor a roça queimará 
e ficará :mais limpa. Talvez por isso, os Tenetehara gostam de arriscar, 
protelando a queimada até os últimos dias da estação sêca. Acontece, 
porém, que não raro as chuvas se adiantam à época prevista, e a 
queimada torna.-se, então, extremamente difícil. A co-ivara é o estágio 
seguinte à queimada. Mesmo quando as roças queimam bem, sempre 
xestam alguns troncos ou galhos que ~ão foram destruídos. Coivarar, 
é juntar troncos e galhos restantes para nova queima. Em nossas 
àuas visitas aos Tenetehara, as chuvas se adiantaram às previsões. 
()s índios plantaram parte da roça com milho e -coivararam no espaço 
restante. Nas aldeias de Camirang, Januária e Lagoa Comprida, as 
últimas queimadas tiveram lugar em fevereiro, próximas da época em 
que o milho devia ser colhido. Mesma em condições ótimas de queima, 
uma roça tenetehara nunca está limpa completamente. Troncos der
ruba:dos e tocos impedem o aproveitamento total da área. Bsse aspecto 
de amontoado de paus, difícil de ser atravessado, também se observa 
nas plantações de .brasile·iros, cujos processos são os mesmos. 

O preparo das roças, como outras atividades económicas, não 
parece obedecer a um ritmo sistematizado. Vêzes há que trabalham 
dias seguidos, ou todo o decorrer de um dia. Não raro, porém, o 
trabalho é interrom}Jido por semanas ou se faz, apenas, em parte dos 
dias. Para derrubar uma área de cêrca de 3 . 000 m2, calculam os 
Tenetehara serem necessários quatro dias, dois para roçagem, dois para 
a derrubada. Um informante, cuja roça media 7. 500 m2, afirmou que 
lhe foram necessários dois ·dias para a roçagem e cinco para a derru
bada; seis companheiros o ajudaram. Outro, para uma área de 8. 750 
m2, e também trabalhada com o auxílio de seis companheiros, deu 
cinco dias para roçagem e três para derrubada. Outras estimativas 
variavam dentro dêsse limite~. O trabalho, além de irregular e sujeito 
a interrupções, depende também da natureza local da mata.. Algumas 
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vêzes é completado em menos de uma semana, em outras demora-se 
um mês, sem que o indivíduo pareça preocupar ... se com a realização de 
uma determinada tarefa em unidade de tempo. U m homem preguiçoso 
nao é aquêle cujo trabalho é demorado ou irregular, mas aquêle que 
não é capaz de suprir a família de alimentos e outras necessidades. 

A s duas estações, sêca ou «verão» e chuvosa ou «inverno», deter..
minam o ciclo anual da agricultura . Como já foi dito, a derrubada 
é feita na estação sêca ou «verão» . Após as primeiras chuvas de 
novembro é iniciado o plantio. Meados de dezembro a té princípios 
de janeiro é considerada a melhor época, porque o solo amolecido pelas 
primeiras chuvas ainda não está encharcado . Milho, melancia, abóbora, 
gergelim são plantados em novembro; bananas, favas, feij ão, inhame e 
amendoim, em seguida ; arroz, em janeiro ou fevereiro; mandioca, em 
qualquer época do inverno. Co.mo desconhecem meios de armazenar 
grandes quantidades de mandioca, o seu plantio é espaçado para que a 
colheita se faça aos poucos . Enquanto enterrados, os t1tl>érculos não 
apodrecem, e assim, de certo modo, a mandioca é armazenada na roça . 

O milho da variedade popular1nente conhecida como «milho duro» 
é o mais comumente cultivado. Um pau ponteagudo («bastão de 
cavar») ou uma cavadeira de ferro são usados para abrir uma cova 
rasa, em que são depositados quatro ou cinco grãos. Com os pés, 
o indivíduo empurra um pouco de terra para cobrir as sementes, O 
milho é a única planta cujo desenvolvimento requer relações com os 
sobrenaturais. Antigamente, a Festa do Milho acompanhava passo 

a passo o crescimento do milho . Durante a cerimônia, os xamãs 
chamavam espíritos sobrenaturais para proteger as colheitas das intem..
péries ou de outros sobrenaturais malígnos. 

E m 1942, assistimos a algumas fases dessa cerimônia, na aldeia 
de C amirang . E xceto para a fase diretamente relacionada com os 
ritos da puberdade, a Festa do Milho está hoje pràticamente abando..
nada. Entre 1942 e 1945 não foi celebrada, pelo menos em qualquer 
das a ldeias do rio Pindaré . Faltam aos Tenetehara condições, sobre ... 
tudo tempo, para dedicar-se a tão prolongado processo cerimonial. 
Ainda assim, a firmou-nos um informante, não se arriscariam a plantar em 
grande escala sem proteger-se com a realização da cerimônia. 

A s plantações de mandioca ocupam nas roças teneteharas o maior 
espaço . Após a colheita do milho, melancia e abóboras, a área ocupada 
por essas plantas é aproveitada para mandioca. Enquanto as dem·ais 
colheitas exigem anualmente novas roças a mandioca é geralmente 
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plantada por dois ou três anos no mesmo local. O plantio se processa 
cortando-se as ramas inferiores em segmentos de 20 a 30 centímetros, 
que são dispostos em ângulo de 45°, quase à flor da terra. Dêsses 
brotos desenvolvem-se as raízes, não exigindo a planta maiores cuidados. 

E xceto em terrenos demasiado secos, o arroz é plantado no man ... 
diocal quando êste é podado em fevereiro. Como se desenvolve ràpida ... 
mente, cêrca de três meses, pode ser colhido antes que as ramas da 
mandioca o abafem. O cultivo do arroz é bastante comum nas aldeias 
do Pindaré e afluentes, destinando-se ao comércio com os brasileiros, 

pois raramente é usado na alimentação. 

Exceto a mandioca, os demais produtos perecem fàcilmente, o 
que obriga o seu consumo imediato. Janeiro é um mês de far
tura de abóbora e n1elancia que, nas épocas d.e falta de farinha, 

como sucedeu em 1945, constituem além de pequena quantidade de caça 
o único alimento vegetal. Março ou abril se caracterizam pelo consumo 
do milho verde, assado sôbre brasas, cozido ou em mingaus, pamoriha 
( '() ) . Maio e junho são os meses do arroz, amendoim, cará, favas, 

maxixe, pepino, e, em épocas normais, os de maior abundância . 

A mandioca se demora a desenvolver entre 9 e 1 O meses . Como 
as raízes podem ficar enterradas de 2 a 3 anos sem se estragarem, a 
colheita se faz na medida das necessidades. Chegada a época da fabri ... 
cação da farinha, o homem acompanhado da espôsa vai até a roça, onde 
desenterra as raízes . Antigamente essa tarefa era feita exclusivamente 
pela parte masculina, enquanto o transporte para o córrego ou aldeia 
era feminino. Hoje ambos, homens e mulheres, transportam as pesadas 
cargas até o córrego em que as raízes ficam mergulhadas alguns dias para 
o preparo .da farinha ácida, «azeda» . U ma barragem em semicírculo 
de encontro à margem, feita de fõlhas de palmeira, é construída nos 
córregos para pubar a mandioca. Algumas vêzes, uma canoa que se 
enche d 'água serve ao mesmo fim. Quatro ou cinco dias são necessários 
para a fermentação e decomposição das raízes, algumas vêzes deixadas 

até seis ou sete dias. É car~cterístico dos centros e aldeias teneteharas 

o cheiro da decomposição da mandioca . 

('°) As espigas, à medida que amadurecem, são <quebradas», isto é, dobradas 
para baixo junto ao talo para proteger os grãos da água da eh.uva. Mais tarde, 
depois de sêcas, são colhidas e arranjadas em amarrilhos para armazenagem . As 
espigas de melhor grão são reservadas para a futura sementeira. 
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Logo que a mandioca está puba, o que na linguagem local significa 
o processo da decomposição, os tubérculos amolecidos são limpos da 
casca e reduzidos à massa num côcho. Em seguida, expreme-se a 
massa para extrair o sumo venenoso (ácido prússico). Tradicionalmente, 
a operação é realizada com o uso do tipiti, um tubo trançado, longo e 
flexível, cuja difusão é muito ampla nas áreas rurais brasileiras. 

São comuns também diversos outros tipos de «prensa», processos 
mecânicos em geral aprendidos dos brasileiros. A massa, após ser expre
mida, é passada numa peneira ;para separá-la das fibras lenhosas e impu
rezas . Após secar, a massa é levada para o forno, num tacho medindo 
de um a dois metros de diâmetro. Antigamente eram usadas, dizem 
os Tenetehara, chapas de barro de diâmetro bastante mais reduzido 
que os modernos tachos. A massa é tostada em fogo forte, e só 
pulveriza à medida em que é aquecida. Uma pá:de madeira é usada para 
revolver a farinha e impedir a formação de «bolas», índice de qualidade 
inferior de farinha. 

Uma outra qualidade de farinha, conhecida como «farinha sêca:·», 
é fabricada por processo diferente. Ao invés de pubar, os tubérculos 
são passados em raladores feitos de latas furadas a prego ( •1

). A massa ..., 
que se obtém ralando as raízes é levada ao forno e torrada pelo mesmo 
processo que a farinha puba. Os T enetehara, como os brasileiros locais, 
mais comumente misturam essa massa à obtida pelo processo de pubar, 
para conseguir uma farinha considerada de qualidade superior. Essa 
massa ralada, quando não usada para fabricação de farinha, é deixada 
secar ao sol sob a forma de pães. Servem para preparar os mingaus 
de mandioca depois de pilados e o pó misturado com água para cozinhar. 

A mandioca ralada permite o aproveitamento de um subproduto 
~ a tapioca. O líquido que se obténi espremendo a massa é deixado 
repousar em uma panela. Ao fim de um dia deposita-se um pó branco 
e fino. Após sucessivas lavagens e decantações, o pó é deixado secar 
ao sol . Torra ... se pelo mesmo processo qu~ a farinha. Serve para 
preparar mingaus e beijus. 

A farinha de mandioca é guardada em cestas trançadas com a fôlha 
de pindova (palmeira nova) • forradas de fôlhas de bananeira ou de 
sororoca-. J;:sses cestos. chamados pelos brasileiros de paneiros, têm 
uma capacidade média de 30 a 40 quilos. Em geral, a farinha de 

('
1

) Antigamente, êsses raladores eram feitos de uma táboa de madeira em 
que se incrustavam dentes de . animais ou espículas de madeira dura. 

• 
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mandioca, pronta para o consumo, representa apenas 20 o/o do pêso da 
mandioca, em raiz. Assim a colheita de um dia, 150 quilos de tubérculos, 
produzem aproximadamente 30 quilos de farinha; em têrmos locais, um 
«paneiro». 

FUMO E DIAMBA ({2 ) 

Além de ser usado comumente por indivíduos de ambos os sexos, 
o fumo é um estimulante imprescindível nas curas e demais atividades 
xamanísticas. .É uma das colheitas mais in1portantes. As sementeiras 
são preparadas em março, em cestos colocados sôbre jirau, fora do alcance 
de animais. Em maio, as mudas são transplantadas nas roças ou em 
pequenas clareiras próximas das moradias. Na aldeia de Camirang 
observamos o transplante das mudas para o terreiro da aldeia. Após 
a colheita, a nervura central das fôlhas é retirada e estas são postas 
a secar penduradas a uma corda. Depois de sêcas, as fôlhas são enro
ladas e prensadas umas contra as outras, formando uma ' espécie de molho 
fusiforme. O molho é enrolado com fôlhas de sororoca (Ravenala} 
e firmemente amarrado com cipó. Para uso diário, o fumo é cortado 
dêss.es molhos e migado. A entrecasca da árvore, chamada T awari, é 
utilizada para envoltório dos cigarros. É comum as mulheres preferirem 
pequenos cachimbos de fornilho de barro. Não têm o hábito de 
mascar. Os xamãs utilizam nos seus cigarros a fôlha de fumo 
simplesmente sêca; os cigarros medem de 30 a 50 cms., por três de 
diâmetro, enquanto os comuns medem 20 cms por 0,5 cms de diâmetro. 
Nenhuma atividade xamanística é possível sem o uso do fumo, antiga
mente uma cultura inteiramente nativa, comerciada entre as aldeias. No 
Alto iPndaré, ainda é plantado em larga escala e preparado para o co
mércio com outras aldeias ou mesmo com os brasileiros. Os Tenetehara 
das aldeias do Médio Pindaré em geral não o plantam mais, comprando.-o 
aos brasileiros. 

Os escravos africanos, trazidos pelos primeiros colonizadores, foram 
sem dúvida os introdutores da diarnba {Canabis i1ndicus) nessa região. 
Hoje em dia é largamente usada por índios e brasileiros, que a cultivam 
por processo similar ao descrito para o fumo. A flor e as fôlhas são 
deixadas secar ao sol e usadas à maneira de tabaco, em cigarros. 
Consíderam a erva «muito forte», quatro ou cinco homens formam urna 
«roda» para fumar o mesmo cigarro. Brasileiros e Tenetehara de 
algumas aldeias do Mearim fumam a diamba em cachimbos feitos de 

( 42) Diamba, maconha, erva do sono ( Canabis indicus) . 
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cabaça, onde a fumaça é filtrada em água. Embora sejam comuns as 
histórias sôbre alucinações provocadas pela diamba, não registramos um 
único caso entre os Tenetehara que, em geral, são moderados no uso. Os 
efeitos como estimulante são 1nuito apreciados; dizem os. Tenetehara: 
«a <liamba faz a gente ficar alegre para o trabalho». Fumam a <liamba 
durante derrubadas de roças ou nas longas viagens a remo. Nas 
atividades xamanísticas não é usada. Um jovem pajé que ultimamente 
vinha conseguindo transes espetaculares, era suspeitado de usar a diamba 
para induzir ao êxtase e, por isso, desacreditado. 

ÁREA DAS ROÇAS 

Na reg1ao do Pindaré, a medida de superfície é a ltnha ('13 ), qua
drado de 25 braças de lado, ou, aproximadamente, 2. 500 m2. Os Tene
tehara adotaram essa medida e, como a maioria dos brasileiros vizinhos, 
são capazes de avaliar a ôlho e com bastante precisão as áreas de suas 
roças em têrmos de linhas. Fato que pudemos verificar, confrontando 
estimativas de informantes com as mensurações que realizamos. O êrro 
em média de 10 a 20 % a m.enos da estimativa cor.respondia, mais ou 
menos, à área não aproveitada. Por exemplo, J. M . e M. L., ambos 
:r enetehara, estimavam suas roças em quatro linhas ( 1 O . 000 1n2) . A s 
medidas : que verificamos foram, respectivamente, de 12. 900 e 11 . 400 m2. 

Os brasileiros locais, com uma idéia geral da produção estimada 
por linha, •(4") planejam a roça em têrmos de suas necessidades de 
consumo e de um excesso de produção para comerciar. Aos índios falta 
essa previsão, definida em têrmos de produção, esperada. A indagações 
sôbre que área um indivíduo tenetehara considera necessária para o 
consumo de família (homem, mulher e filhos), as res.Postas tendiam a 

(
63

) Uma linha é definida por 25 braças quadradas. Braça é a distância do 
chão à ponta do dedo médio de um homem, estendendo verticalmente o braço 
( cêrca de 2ms) . A medida é marcada numa vara cortada na ocasião; é utilizada 
para demarcar · 'b limite desejado. Uma outra medida da área é a quadra ( 16 
linhas), porém mais raramente usada, porque as plantações geralmente não atinge1n 
essa área. 

(
44

) Obtivemos a seguinte estimativa para a produção de utna linha de terra 
plantada com mandioca, milho e arroz : 

Planta 
Milho ...... , ....... · · · · · · · , · · · · · · 
Mandioca ... · .. , . . , ..... , ......... . 
Arroz ................. · . · · · · · · · · · 

Semente 
2.5 k 
2 feixes 
5 k 

Produção 
250 k 
150 k 

750 k 

Uma linha exclusivamente plantada de mandioca pode produzir até 1 . 000 
quilos de mandioca processada em farinha. 
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uma média .de linha e meia (aproximadamente 4. 500 m2 } . E ssa infor
mação nos pareceu baseada apenas na experiência, sem envolver qualquer 
cálculo ou estimativa de produção. 

• -Todavia, pelo que pudemos observar, parece-nos que um homem, 
plantando anualmente uma roça dessa área ( 4. 500 m2} e replantando 
de mandioca a roça 'do ano anterior, tem alimento suficiente para 
a família e ·ainda um pequeno excesso que poderá utilizar para comerciar 
com brasileiros em troca de necessidades . Segundo as estimativas de 
brasileiros, uma linha de terra mais ou menos boa, plantada inteira
mente de mandioca, pode produzir cêrca de 25 a lqueires (ou sej a 
cêrca de 1 . 000 quilos ) de farinha processada. U ma família tene
tehara consome, mensalmente, urna média de 40 a 50 quilos de farinha, 
ou sejam, 480 a 600 quilos por ano, de onde um ex·cesso de 400 quilos 
para o comércio. A mandioca é, em geral, plantada na roça do ano 
anterior e na roça nova , sómente após a colheita de plantas de 
maturação rápida (milho, abóbora, etc . ) . Idealmente, sempre rest:=t 
um espaço para o plantio do ·arroz, feijão e bananas, cuja colheita 
suplementa a dieta ou é vendida no comércio. 

Na aldeia de Lagoa Comprida, em 1942, as roças individuais que 
medimos variavam de 2 linhas ( 5 . 000 m2) a pouco mais de 1 O 
linhas (25 . 730 m2) . ( tG ) Essas roças supriam a seus donos do neces
sário, sendo o excesso comerciado com os brasileiros. Um dêsses 
homens de Lagoa Comprida, que em 1941 havia plantado uma roça de 
2 linhas, além de prover sua família de fa rinha de mandioca, macaxera, 
milho, abóbora, feijão e inhame, pôde vender 19 alqueires ( 540 
quilos) de arroz e de molhos de fumo. Pelo arroz recebeu o bastante 
em pano para um «uniforme» (calça e camisa) e um vestido para a 
mulher; pelo fumo, apenas um pente . A pequena produção da roça, 

( ~ ) Medidas de roças em Lagoa Comprida: tôdas foram fe itas em capoeirzt 
( mata secundária ) . 

N omes 
Vicente .............. . .............. . 
Pedrinho ............... . .... . ....... . 
N icolau ............................. . 
Leandro ..... . ................... . ... . . 
Antõnio . ............. . .... .. ..... . .. · 
Pico . , ... . . . . ... ...... . ..... .. ... .. .. . 
A ntoninho .. . . ........ .. . .... ..... ... . 
João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M anoel Raymundo .......... . ........ . 
An tonio José ............. .. . · ......... . 
M anoel .................... . ........... . 
Sabino . .......... . . . .. . ... .... ...... . 

m2 
19.500 
25.730 
5.000 
5.000 

12.800 
6. 000 

13 .600 
6 .200 
5.000 

10.000 
6.300 

15.000 

linhas 
8 

10 
2 
2 
5 
2 1/2 
5 1/ 2 
2 1/ 2 
2 
4 
2 1/2 
6 

• 
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além da visível exploração no preço pago por seus gêneros, obrigou-o 
a quebrar côco-babaçu para po.der adquirir os demais artigos sal, 
querosene, etc.) de que necessitava. U m· outro índio, Sabino, que en1 
1942 havia plantado seis linhas ( 15. 000 m2), uma das maiores roças de 
Lagoa Comprida, vendeu em Colônia Pimentel considerável quantidade 
de produtos cultivados . Plantou mandioca brava, mansa, feijão, 
melancia, batata-doce, abóboras e 200 pés de banana para o próprio 
consumo . Quatro linhas de arroz foram plantadas para o comércio. 
A roça do ano anterior ainda produziu bastante mandioca, con1 que 
de tempos em tempos fabricava farinha para vender. 

A s doze roças que em 1945 medimos na aldeia de Januária eram 
bastante menores que as acima descritas, e de área inferior à que essa 
gente estava preparando para 1946. Variavam de menos de uma 
linha a pouco mais de cinco ( 1 . 500 a 11 . 400 m2) . As plantações 
mai.s extensas pertenciam às famílias mais numerosas, nas quais traba
lhavam cooperativamente os seus membros (genros ou filhos adultos 
não casados) . A maior parte plantada por uma família simples 
(homem, espôsa e filhos·) não alcançava linha e meia ( 3. 654 m2) . 
Tais roças mal davam para suprir um mínimo de alimentos à família, e 
não davam margem à produção de qua!quer excesso para comerciar. 

Em 1915, a redução no tamanho das roças indicava o abandono da 
agricultura pela quebra do côco-babaçu. .Sste foi um ano crítico 
para a região do Pindaré, dada a falta generalizada de alimentos. 
Brasileiros e T eneteharas dependiam da importação de gêneros de São 
Luís, registrando-se muitos casos de fome. 

O sistema tenetehara para distribuição dos produtos de roça 
dentro da família é, normalmente, baseado na abundância de alimentos 
essenciais produzidos na roça. Em 1942 era comum os membros 
de uma família extensa terem livre acesso às roças plantadas pelos 
parentes. Pedro, de Lagoa Comprida, por mais de um ano serviu-se 
da roça do sogro até poder plantar a sua. Nicolau e Leandro, que 
haviam plantado apenas duas linhas, tinham permissão para arrancar 

mandioca da roça ·de um parente, quando estivessem necessitados. 
Ne8se ano, porém, havia suprimento suficiente de farinha de mandioca 
e não sentimos preocupação nos Tenetehara com a possibilidade de 
faltar alimentos. Em 1945 algumas famílias, pràticamente, não tive .. 
ram durante semanas outro alimento que abóboras e algum peixe. Eran1 
freqüejntes as sus.peitas e acusações de roubo nas roças, porém, mesmo 
nessa ocasião, nenhuma iniciativa era tomada contra os suspeitos, exce-
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to comentários na aldeia. ( iG ) Em tempos de abundância há relativa 
liberdade, dentro do grupo de parentesco~ de um indivíduo se utilizar 
de roças alheias, mesmo quando são consideradas propriedade privada. 

As roças individuais são, via de regra, derrubadas e plantadas pelo 
esfôrço cooperativo dos membros de uma família extensa. É costume 
os jovens trabalharem com os sogros por uns poucos ·dnos após o 
casamento. Mesmo quando possuem uma roça de sua propriedade 
individual, êles têm acesso às roças do sogro, em geral, maiores. 
A composição de grupos cooperativos é variada. José Antônio, dono 
de uma grande roça em Lagoa Comprida ( 1942), era ajudado por três 
cunhados, maridos das irmãs de sua espôsa e, por sua vez, prestava 
ajuda nas roças dos três. Como a sua roça fôsse a maior, os cunhados 
uma vez ou outra serviam~se dela. Nicolau «trocava» trabalho com 
cada u1n. dos cinco irmãos; Leàndro tinha sua roça, porém, ajudava 
Benedito, irmão, cuja roça era muito maior. Benedito lhe dava alguns 
gêneros e lhe permitia arrancar mandioca. Na maioria dos casos, 
as roças são trabalhadas por troca de dia de trabalho ou por cooperação 
entre parentes. Não há preocupação por uma equivalência exata n~ 
troca de trabalho. Indivíduos têm relativa liberdade de se suprir 
das roças de seus parentes. 

Além dessas roças individuais, os grupos de família extensa, maiores, 
como as de Manoelzinho, na aldeia do mesmo nome, Camirang e 
Raimundo, na aldeia de Camirang, Antoninho, no Alto Pindaré, possuem 
grandes roças cooperativas. Essas roças são apontadas como de 
propriedade do líder de família, por exemplo, «a roça de Camirang», 
mas, na realidade, são possuídas em comum. Muitos dos indivíduos 
que ajudam nessas roças possuem, além disso, plantações particulares. 
O líder de família retira do excesso dessas roças cooperativas, para as 
quais trabalha como qualquer indivíduo, o necessário ao seu consumo 
diário. O rendimento deve ser, teôricamente, distribuído pelos membros 
do grupo. Não é raro indivíduos servirem-se uma vez ou outra das 
plantações cooperativas. Porém, não o fazem sem permissão do líder. 

('6) Em 1945, Manoel Viana acusou um jovem de lhe estar roubando a roça. 
E:sse jovem, apesar de casado, não plantara roça e vivia de favores do s:ogro e da 
quebra do côco~babaçu (ver pág. 85). M. Viana jamais o acusou frente à frente, 
porém dizia à bôca pequena que o dia em que o surpreendesse "ia passar~lhe fogo». 
Todos na aldeia admitiram o fato, porém nenhuma providência ou atitude foi tomada. 
«A gente tem vergonha de dizer para êle» respondiam, quando perguntávmos porque 
não chamavam o jovern à ordem. 

• 
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A extensão de uma roça cooperativa depende da iniciativa do 
líder, coesão e número de parentes dentro do grupo. A família de 
Picó, na aldeia de Lagoa Comprida, não possuía uma roça cooperativa 
( 1942) . Picó, em sua mocidade, foi um homem de grande prestígio. 
Porém, atualmente apenas alguns jovens o ajudam a plantar uma 
roça de pouco mais de 2 linhas ( 5. 000 m2) , considerada sua proprie- · 
dade particular. A s maiores roças cooperativas'- tanto em 1942 como 
em 1945, pertenciam à família extensa liderada po·r Camirãng, apesar 
de êste ter perdido bastante do antigo prestígio, quando o visitamos pela 
seg unda vez. Nesse ano, suas roças mediam 70. 000 m2 de área, 
1netade da qual derrubada e plantada neste ano, a outra metade replan ... 
tada do ano anterior. Os homens que trabalhavam nessas roças 
cooperativas possuíam pequenas plantações para o consumo familiar . 
Raimundo e seu grupo familiar plantaram, cooperativamente, 27 . 900 m2, 
e o grupo de Manoelzinho, que se mudara de sua aldeia ( 1945) , cêrca 
de 26. 000 m2. Essas grandes plantações garantiam um suprimento 
básico de alimento, ao mesmo tempo que produziam um excesso para 
ser negociado pelo líder de família extensa, nos mercados de Colônia 
Pimentel e Pindaré fvlirim. Os grupos de família extensa oferecem 
ao indivíduo um máximo de segurança econômica, e os seus membros 
vêem reforçada a ligação de parentesco pela dependência econômica. 

'DIVISÃO DE TRA;BALHO 

Em tempos passados, as regras de divisão de trabalho eram mais 
rígidas. O homem derrubava a mata e preparava as roças, plantava 
e colhia a mandioca. Caça, pesca, cestaria, preparo de armadilhas, 
rêdes de pesca, armas, canoas e construção de habitações eram tarefas 
masculinas. As mulheres cabia o cultivo de outras plantas, o trans
porte dos produtos e utensílios em geral, cozinhar, carregar água para 
abastecimento da casa, fabricar cerâmica e tecer rêdes de algodão para 
dormir. Um homem que fôsse visto ocupando-se de um trabalho con
siderado tarefa feminina era ridicularizado pelos companheiros. 

Atualmente, porém, na maioria das aldeids, essa divisão do trabalho 
vai sendo abandonada. Sõmente nas aldeias mais distantes do Alto 
Pindaré, a · fabricação da farinha e o transporte de água continua1n sendo 
tarefa exclusivamente feminina. Nas demais, homens transportam qual ... 
quer carga e, em número maior que o das mulheres, ocupam-se da fa
bricação de farinha de mandioca. N as roças tomaram a si o plantio de 
tôdas as plantas; nas aldeias, um homem já não teme o ridículo ao ter 
que carregar água; os informantes afirmara1n que seria o cúmulo do 
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.ridículo em dias passados. A maioria dos homens tem ainda a lem ... 
brança nítida da divisão do trabalho, mas não se preocupam rnuito com 
isso. Justificam a mudança dizendo que «são mais fortes que as 
mulheres, fabricam mais farinhcl». Enquanto a farinha era fabricada 
.apenas para o consumo interno1 hoje é produzida em escala maior para 
o comércio . Por outro lado, acostumaram..-se a ver os brasileiros locais 
realizarem essas mesmas atividades, o que talvez os tenha levado a 
imitá..-los . É possível também que, por coincidir com a divisão normal 
de trabalho dos brasileiros, algumas técnicas, como o fabrico de rêdes 
pelas mulheres, construção de casa, canoas, fabrico de armas pelos 
homens não tenham sido modificadas. Mulheres e homens coletam 
o côco..-babaçu para extrair as amêndoas, mas o transporte dos côcos 
para a aldeia, ou das amêndoas para o comércio é tarefa masculina . 
A necessidade de comerciar induziu ao abandono das regras tradicionais 
da divisão sexual de trabalho e o homem assumiu um papel mais 
importante na vida econômica terietehara. 

Não existem indivíduos que vivam do trabalho de outros indivíduos; 
todos os homens adultos trabalham para conseguir o sustento básico. O s 
pajés, apesar de receberem presentes pelas curas, plantam roças e 
trabalham como qualquer outro indivíduo. O «capitão» de uma aldeia 
ou o. líder de uma família extensa despende nas roças o mesmo esfôrço 
que os outros que com êle cooperam. As jovens, desde muito cedo. 
são compelidas a participar ·ativamente dos afazeres domésticos. Nenhum 
trabalho sistemático, porém, é solicitado dos rapazes 'clté que passem o 
período de iniciação e, muitas vêzes, até casarem. Os Teneteharas 
acreditam que não seja «bom» ensinar aos meninos técnicas como 
cestaria e fdbricação de flechas . Sómente após a puberdade, para que 
.seja admitido pelo casamento a um grupo familiar, é que o jovem tem 
de provar ser um bom trabalhador. 

Todos os adultos tê1n que trabalhar. A mulher considerada 
preguiçosa é desprestigiada pelas companheiras do mesmo grupo familiar 
e dificilmente encontrará um marido. O homem que não planta .roça 
ê tido como preguiçoso, mesmo que trabalhe ativamente na quebra do 
babaçu. Apesar do crédito ou do dinheiro conseguido pela venda 
do côco ... babaçu, êle em geral não tem onde comprar alimentos ( prin ... 
cipalmente farinha de mandioca) para a família. Na aldeia Januá
ria, por exemplo, os companheiros de X o desconsideravam, «por ... 
que não gostava de trabalhar». X era casado e não tinha roça f1em 
ajudava ao sogro. Sustentava ·a família (mulher e filho) com o que 
vendia de babaçu e, por isso, comentavam rindo: «a roça de X é babaçu». 
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Muitos acusavam-no de roubar das roças · alheias. Um indivíduo 
dêsse tipo, geralmente, não é aceito como membro de uma família extensa, 
o que lhe impossibilita a segurança de um grupo cooperativo. V .. um 
outro jovem, era um dos indivíduos mais desprestigiados na aldeia, 
quando o conhecemos em 1942. Em 1945, porém, o encontramos dono 
de uma roça e, alé1n disso, respeitado por seu renome de pajé. 
Além de produzir, einprestava agora certo prestígio à família da espôsa, 
o que fêz o grupo aceitá-lo. 

Um homem de idade terá que trabalhar nas mesmas condições 
que un1 jovem, a menos que tenha reunido em tôrno de si um fort~ 
grupd de família, o que permite viver sem grande esfôrço. Os Tene
tehara parecem não se preocupar em garantir provisão ou segurança 
econômica ao indivíduo, simplesmente porque seja idoso. Na realidade, 
não encontramos nenhu1n indivíduo de idade avançada, os mais velho~ 
eram homens de cinqüenta anos, todos êles, líderes de família. Uma 
mulher de mais idade cozinhava e trabalhava na roça, ajudada pela · 
neta, ambas estavam casadas com o mesmo homem. A pergunta sôbre 
o que poderia fazer um homem demasiado velho para traba!har, M. V. 
respondeu: «só tem que roubar ou morrer de fome». Ao discutir o 
assunto, evidenciou que lhe era estranha a premissa de responsabilidade 
dos jovens de sustentarem os màis velhos. M., um jovem imbecil, mora
dor de Lagoa Comprida, não tinha roça. A mãe dava-lhe de comer. Â 

indagação do que lhe sucederia ao faltar-lhe a mãe, responderam, sim ... 
plesmente, que alguém lhe daria de comer, porém, logo acrescentaram 
que M. era «forte», carregava lenha, água e sempre ajudava em 
alguma coisa. , Apesar de tôdas essas qualidades, ninguém, nem mesm~ a 
mãe, achava necessário vesti-lo. M. andava com uma simples tanga. 

PROPRIEDADE 

Embora um tanto vagamente,. os Tenetehara consideram o território 
que circunda a aldeia como propriedade dessa aldeia em si mesma, pois 
é freqüente indivíduos mudarem de uma aldeia para outra. M. diz 
que o indivíduo,· em geral, não se muda para um território de outra 
aldeia sem primeiro pedir permissão ao «capitão» . J. B. descrevia 
as «terras de Januária» como incluindo tôda a mata que se estendia 
do pequeno afluente do Pindaré até «onde o sol se põe». Acrescentou, 
porém, que jamais se afastavam da aldeia a distância maio-r que um dia 
a pé, e que o território daí para di'ante era desconhecido. No Pindaré, 
as aldeias em geral são muito distantes entre si, existindo grandes. 
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extensões desabitadas, o que possivelmente contribui para essa falta 
de precisão em definir o território . 

As áreas ocupadas pelas roças, terras em que o indivíduo trabalha 
ou ocupa efetivamente, são consideradas sua propriedade particular. 
Porém, logo que a abandona e a roça se transforma em capoeira, pode 
ser usada por qualquer outro indivíduo . Contudo, essas capoeiras 
durante muito tempo são identificadas pelo nome do antigo dono. Ca-
poeira de M . , capoeira de M . L. Mesmo as roças trabalhadas pelo 
grupo de família extensa, são consideradas propriedade individual. 
O «dono» é o líder de família. As grandes plantações preparadas 
pelos aparentados de Camirang eram referidas como a roça de Cami-
rang. Embora os que nela trabalhassem pudessem beneficiar ... se de 
seus produtos1 não o faziam sem permissão explícita do «dono». Cami..
rang vendia os produtos para suprir as necessidades dos membros do 
grupo, mas era êle que decidia sôbre o que comprar; a divisão dos bens, 
tecnicamente igualitária, dependia do que êle considerava suficiente para 
cada indivíduo . Tocaias (esconderijos de caça), depósitos de man-
dioca eram propriedade do indivíduo que os havia construído . Não 
podem ser usados por outras pessoas, exceto se o dono anuncia publi ... 
camente tê ... los abandonado. 

As habitações construídas pelos homens são referidas pelo nome 
do habitante mais importante porém, na .realidade, a casa é propriedade 
da mulher. Se pequena, pertence à espôsa do· ocupante, se grande e 
comunal, à espôsa do líder da família extensa. E m caso de divórcio, 
sempre é o homem quem deixa a casa . A mulher continua a viver com 
seu grupo familiar, uma vez que, normalmente, o casal reside próxin10 
de seu grupo . 

Os produtos da roça, ·após colhidos e trazidos para a casa, per ... 
tencem à mulher. O mesmo acontece com a caça e o peixe que, uma 
vez entregues à espôsa, são sua propriedade. Na habitação, os uten ... 
sílios domésticos, rêdes, panelas, etc. são possuídos pela mulher. Ao 
homem pertencem os arcos, flechas, carabinas, instrumentos de trabalho 
e demais objetos pessoais. Os cachorros pertencem ao homem, porque 
dêles se utiliza na caçada. Regra geral, define ... se a propriedade pela 
ocupação ou uso efetivo. 

As listas de propriedade que ·abaixo transcrevemos foram levan ... 
tadas em 1942. Casa 1 pertencia a M., um indivíduo comum. Casa 
II, a M. V., líder de uma família extensa e de grande prestígio . Possuia 
como outros líderes, mais propriedades que o Tenetehara comum. 



Propriedade do marido: 

1 machado 

1 facão 

1 arco e 2 flechas 

2 enxadas 

2 facas 

l par de tamancos 

1 rerno quebrado 

2 caniços e linhas de pesca 
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CASA I 

Propriedade da mulher: 

5 rêdes 
4 cabaças de carregar água 
4 colheres 
2 pra tos novos esmaltados 

.1 O cuias pintadas 
15 cuias não-pintadas 

2 peneiras de palha 
15 quilos de farinha 
10 garrafas vasias 
1 colcha usada 

1 espingarda de carregar pela bôca 
1 canastra 

1 panela de ferro 
1 bacia esmaltada 
1 quilo de café 2 cachorros 

3 calças 

2 camisas 

1 

1 

casaco de pijama 

punhado de chumbo 

)0 grs. de pólvora 

Propriedade do marido: 

l enxada 
1 pedra de amolar 
1 serrote 
1 machado :.Jovo e 2 velhos 
1 lüna 
2 arcos e 2 flechas 
3 foices 
2 
1 

caniças de pesca 
baú de madeira 

1 forno de torrar farinha 
2 facões novos 
1 navalha 
1 par de sapatos 
1 linha de pesca e 2 anzóis 
1 paneiro 
1 rôlo de corda 
1 sanfona 
1 espelho 
1 maracá 

CASA II 

l faca pequena 
1 lamparina 
1 pente 
1 espelho 
2 vestidos 
2 peixes que M. apanhara nesse dia 

Propriedade da rnulher: 

l banco 

1 espingarda de carregar pela bõca ("'» 
2 enxadas 

1 panela de ferro 

3 peneiras de palha 

2 paneiros 

1 balaio 

1 caldeirão de ferro 

3 panelas esmaltadas 

1 cadeira de lona 

1 cachimbo de barro 

4 pratos de sopa, de alumínio 
2 vestidos de algodão 

1 lamparina 

2 tesouras 
1 alguidar 

( •
1

) T rocados por índios Urubu por uma camisa. 
("') Espingarda que a mulher de M . herdou de seu pai. M. e a sogra que· 

moram em casas vizinhas consideran1-se co-pr:oprictários. 
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1 calça de zuarte 
1 camisa 
2 calças usadas 
1 camisa usada 
1 par de tamancos 
1 canastra 

1 terno de casimira 
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1 atestado do S. P. I., concedendo a 
M. a chefia da aldeia 

1 remo 
1 porco 
1 faca pequena 

15 cuias usadas como pratos 

1 lata pequena usada como copo 

1 prato esmaltado 

1 bacia esmaltada 

2 cestas 

2 tipitis 
1 côcho para processar a mandioca 
3 rêdes 
3 abóboras maduras 

15 quilos de farinha 

1 ralador para preparar farinha 

Ainda na casa II, não incluídos na lista por terem sido descritos 
como pertencendo à filha, um vestido de menina, um jabuti, 1 galinha 
e pintos, 1 porco e um filhote de anta. O levantamento de proprie
dade para outros grupos revela quadro semelhante ao das duas listas 
transcritas . Algumas famílias possuem uns poucos objetos a mais, 
outras a menos, quase tôdas porém equipadas do essencial para traba
lhar a roça, fabricar farinha, utensílios de cozinha e roupa. 

Nessas duas listas vê-se que a maioria dos itens se refere a 
objetos manufaturados, de origem não-Tenetehara. Produtos da roça, 
amêndoas de babaçu, óleo· de copaíba, peles de animais são vendidos 
para aquisição dêsses objetos. Instrumentos de ferro e sobretudo 
roupas são valo·res importantes para o prestígio do indivíduo . Além 
da roupa de trabalho todos querem possuir, pelos menos, um terno 
extra. Camirang tinha quatro ternos, além de vários paletós e calças 
de uso diário. O indivíduo pobre que possui apenas um terno trabalha na 
roça com uma tanga, pois tem vergonha de andar nu. Em seguida 
a roupas, instrumentos de ferro constituem a propriedade de mais 
valor, além de indispensáveis para o trabalho na roça, um machado, 
um facão-de-mato e uma enxada. Além dêsses, os Tenetehara pro
curam adquirir outros que são guardados. M . , da casa 1, tinha apenas 
o essencial, porém, M. V. (casa II) possuía um machado e dois facões 
povos que não usava e que estava guardando com o duplo objetivo 
de prestígio e utilização futura. Camirang tinha guardados em uma 
mala um número extra de instrumentos de ferro e peças de fazenda. 

No caso de líderes de grandes famílias é difícil distinguir entre o 
que é sua propriedade privada e o que é propriedade do grupo. O 
grupo trabalha cooperativamente no plantio da roça, coleta e quebra 
do babaçu,. sendo o produto vendido pelo líder. ~ste é quem compra 
os artigos manufaturados e os distribui pelo grupo - um corte de 

, 
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fazenda, querosene, sal, uma faca, etc. , para cada indivíduo. Geral ... 
mente guarda para si um lote maior, ~om o que forma uma reserva; 
ocasionalmente dispõe dela à maneira de um favor. O s facões e 
peças de fazenda que Camirang guardava em sua mala foram adquiridos 
dessa maneira. Camirang uma vez ou outra presenteava um parente 
co1n um facão ou uma peça de pano . Era também o «dono» de oito 
espingardas compradas com o trabalho do grupo. Quando um de 
seus· membros saía para caçar, pedia que Camirang lhe «emprestasse» 
a carabina e munição. Em troca lhe traziam parte da caça . Camirang 
dizia ... se dono dos três forno·s de torrar farinha, utilizados por set1 
grupo familiar, e nesse ponto, diferindo da maioria de outros líderes, 
exigia cêrca de metade da produção da farinha como «taxa» pelo· uso 
do forno. Tais objetos, embora adquiridos pelo esfôrço cooperativo. 
são «propriedade» do líder, que os utiliza com o objetivo de manter o 
prestígio. 

Como as aldeias são pequenas, os itens possuídos individualmente 
são em número relativamente pequeno e fàcilmente identificáveis. Além 
disso, a origem ou a ocasião em que foram comprados são de conheci ... 
mento público. ~ fácil por isso identificá--los, e o roubo não é apenas 
raro, como reprovado e fácil de descobrir. Os jovens órfãos criados 
no Pôsto eram con~tantemente responsabilizados pelo desaparecimente; 
de pequenos objetos, e dizia--se que assim procediam porque não ti .. 
nham parentes que cuidassem dêles. Os Tenetehara, por maiores evi-
dências que possuam de um furto,. jamais acusam o ladrão frente à 
frente. «A gente tem vergonha de falar para êle», era a explicação 

·que nos davam para a atitude tomada. Apesar dos comentários e das 
testemunhas, não discutiam nem procuravam punir o indivíduo. Os 
informantes achavam muito natural nossa atitude de evitar interpelar 
um índio que nos roubara uma pequena quantia em dinheiro. Os 
Tenetehara têm sempre o cuidado de pedir permissão para se utilizarem 
de um objeto, permissãq que imediatamente dão a conhecimento público. 

Teõricamente, a propriedade pessoal deve passar depois da _morte 
do indivíduo ao filho ou à viúva. Os informantes explicam que a 
propriedade permanece em «usufruto» com a viúva até os filhos cres-
cerem. O que realmente acontecia, porém, era o líder da família 
extensa a que o indivíduo pertencia expoliar a viúva e reter a proprie-
dade dentro do grupo. J .'B. dizia que Man·esinho se apossara de 
cinco rifles dessa maneira; pertenciam às viúvas ·de seus irmãos. J. B. 
sentia alguma injustiça nesse procedimento, principalmente porque uma 
das viúvas era sua irmã e a carabina bem podia ter vindo para suas 

1 

• 
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mãos. Quando Apuá, um líder de família, m_orreu hã vários anos, a 
viúva e um filho ficaram em condições bastante precárias. As suas 
carabinas, além de um número de facões e machados, foram apropriados 
pelos seus cunhados e irmãos. A viúva foi morar com um irmão 
que, no dizer dos informantes, lhe dava alimento «apenas quando tinha 
de sobra» . O único vestido qe possuía lhe fôra presenteado por um 
parente e os poucos o·bjetos, como contas e espelhos, recebera de jovens 
que a haviam cortejado. Finalmente, casou--se com um pajé que também 
enviuvara. 

Em nossa primeira visita, enquanto residimos no Pôsto Gonçalves 
Dias, assistimos ao litígio entre dois grupos de família, mo.tivado por 
uma viúva e a herança do marido. Logo após a morte do marido, a 
viúva abandonou a família em Ilhinha, porque os parentes se haviam 
apossado de tôda a propriedade, inclusive a roça, e a maltratavam. 
Foi residir em J anuária com um «irmão:. e tomou novo marido. O grupo 
de llhinha queixo,u--se ao Pôsto de que ela fôra ro,ubada e a queriam de 
volta. Todo o litígio se referia ao fato de que o novo marido se estava 
servindo da roça deixada pelo defunto. 

A mãe de um dos nossos informantes, Vaqueiro, foi outra a quem 
a morte do marido deixou em má situação. Os parentes de seu grupo 
distribuíram entre si a propriedade, inclusive as próprias panelas de 
cozinhar. Uma vez ou outra, a viúva retém a herança; a espôsa de 
M. V. , por exemplo, herdou um rifle d.o pai. O marido o usava, porém, 
como dizia, «emprestado», pois era propriedade da filha e passaria a 
seu marido quando ela se casasse. ~ interessante acentuar-que, atual-
mente, a propriedade do indivíduo é usada por outros após sua morte, 
e pràticamente nada é enterrado com o morto. Isso contrasta com a 
prática de o,utros grupos Tupi--Guarani, oncle as posses de um indivíduo 
são destruídas ou enterradas com o morto. 

CAÇA E PESCA 

Nas aldeias vizinhas de povoados brasileiros se encontram algumas 
galinhas, patos, porcos e carneiros. Contudo., êsses animais são em 
número reduzido e tratados mais como cherimbabos do que como fonte 
de alin1ento. Na região do Pindaré, o suprimento de carne depende 
exclusivamente da caça e pesca. A fauna é rica, especialmente nas 
cabeceiras menos povoadas do rio. Mesmo numa aldeia como a de 
J anuária, situada perto do pôrto e próxima do maior estabelecimento 
local, Pindaré-Mirim, é ainda da caça e da pesca que os índios obtêm o 
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suprimento de carne. Os an·imaís mais comuns são a anta ( tapir), 
porco do mato (Tayassu albirostris), queixada (Tayassu tajassu), capi
vara ( Hydrocherus capibara). paca ( Cuniculus paca). tatu, macacos e 
pãssaros como mutum ( Crax sp), jacu ( Penelope sp), arara vermelha 
(Ara chloroptera) e preta (Ara araraona) .. 

Alguns dêsses animais como veado, queixada e caititu cuja carne 
é das mais apreciadas, são também procurados pelo valor que suas 
peles obtêm no mercado brasileiro. O mesmo sucede com a arara e o 
tucano, cujas penas são utilizadas em ornamentos. Ssses animais 
são mais raros e difíceis de caçar, sendo a cotia ( Dasyprocta aguti), o 

jabuti (Testu,do tabulata), o jacu, os mais 1:omumente abaitdos. . 

A maioria dos Tenetehara caça com um tipo antiquado de carabina 
de carregar pela bôca. Relativamente fáceis de manejar exigen1, 
porém, cuidado e treino no dispor as cargas de chumbo e pólvora. 
Em 1942 eram compradas por 150 a 180 cruzeiros; três anos mais tarde 
seu preço subira para 250 a 300. Todos os homens, seja comerciando, 
seja obtendo crédito, procuram adquirir uma carabina. Arcos e flechas 
não são raros, mas usados geralmente pelos jovens e por aquêles que 
não possuem ·armas de fogo. 

A melhor ocasião para as caçadas é durante o inverno, quando os 
animais fogem às inundações e se concentram nas regiões mais altas. 
Alguns dêsses refúgios, chamados de «ilhas», porque na maioria das 
vêzes ficam inteiramente cercados de água, são tradicionalmente conhe ... 
ciclos. Ao descobrir o ·rastro de um bando de caititus numa dessas 
«ilhas». o caçador avalia o número. Se grande, busca o auxílio dos 
companheiros da aldeia para uma batida geral. Vinte ou trinta peças 
podem ser abatidas de uma só vez. J. S., líder da aldeia de Jacaré, era 
afamado, quer entre brasileiros, quer entre Tenetehara. como um espe
cialista na org·anização dessas batidas em ilhas. O objetivo dessas 
caçadas em maior escala é obter peles para vender no comércio. 

Os Tenetehara caçam regularmente durante todo o ano. Sempre 
· que vão à roça levam a carabina ou o arco, prontos a abandonar a picada 
ao primeiro indício de alguma prêsa. Em cada cinco ou sete dias, des
pendem pelo menos um dia na caça. Nas aldeias de Januária, Lagoa 
Comprida e Contra Ervat onde os Tenetehara têm contato diário com 
brasileiros, as caçadas são mais comumente realizadas aos sábados ou 
domingos. Apesar de também depender da caça para suprimento de 
carne, o caboclo tem a caça mais como um esporte que própriamente 
como trabalho~ 
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Os caçadores Tenetehara conhecem os lugares tradicionalmente 
f reqüentados por cada espécie de animal, especialmente os «bebe .. 
douros» e «barrancos», onde constróem tapumes para esconderijo ou 
disfarce do caçador. As «tocaias», assim chamadas localmente, são 
em geral uma estrutura cônica feita <le fôlhas de palmeira, diretamente 
sôbre o chão ou em jiraus no alto de certas árvores. Essas «caçadas 
de espera» exigem considerável treinamento pela necessidade de estar 
alerta e imóvel, bem como pela praga dos mosquitos, suportáveis du
rante horas seguidas. As esperas são quase que exclusivamente reali
zadas à noite. Quando as famílias se mudam para os «centros> de 
mandioca, os homens aproveitam os dias para caçar. enquanto as mu
lheres fabricam a farinha . 

Nas aldeias situadas no mesmo local por muitos anos .. a caça tende 
a tornar-se esquiva e rara. Em Lagoa Comprida era considerável o 
esfôrço despendido por um caçador para voltar com uma cotia ou uma 
caça menor. Jabutis eram caça mais comum. Mesmo em Camirang, 
estabelecida havia pouco mais de oito anos, os caçadores eram obrigados 
a caminhar longas distâncias para dentro da mata e não raro pernoitar 
por um dia ou dois. Nessas jornadas, a caça abatida é tratada pelt> 
moquém - um jirau baixo em que se deixa a caça assar ao calor de 
brasas para preservá-la por alguns dias. A diminuição de caça é, a 
par do deflorestamento, uma das razões para mudança periódica de 
local da aldeia . 

Afora os acidentes peculiares à atividade dessa natureza, as caça
das podem-se transformar em empreitadas extremamente perigosas . 
.Acreditam os Tenetehara que a maioria dos animais possui um espírito 
piwára, alguns dêles extremamente malignos ao homem em determinadas 
l)Casiões; por exemplo, quando o caçador tem a espôsa grávida ou é 

pai de uma criança recém-nascida. Maranaywa, o «dono da mata:», 
é o protetor da caça, particularmente dos porcos-do-mato; êle está 
\Sempre pronto a castigar os indivíduos que desnecessàriamente abatem 
-Oemasiada caça. O caçador pode também, em conseqüência de uma 
·ofensa a um dêsse? sobrenaturais, ficar panerna - sem sorte, incapaz 
de qualquer sucesso ou resultado. José Veríssimo contou-nos que há 
n1uito tempo estava panema e nenhum animal conseguia trazer de suas 
caçadas. Atribuía a panema ao fato de certo dia ter lavado as mãos, 
sujas de sangue de um caititu, nas águas do igarapé - e Y wan~ dono 
da água, ficou brabo». Também é comum, ao invés do caçador, um 
objeto de sua propriedade ficar pan-ema e, como tal, imprest~vel para 

• 1 

.o fim a que se destina. Uma carabina, a patrona em que carrega a 
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. 
munição, os próprios cachorros de caça ficam panema. Os informantes 
acrescentam que, além da ofensa a um sobrenatural, a panema pode 
advir de outras fontes, por exemplo, uma mulher menstruada - os 
objetos em que ela tocar ficam panema. O objeto, em qualquer dos 
c·asos, torna-se panem·a apenas para seu dono e, por isso, é comum 
passá-lo adiante. Se porém continua Ranema, após experimentado por 
vários indivíduos, é atirado fora ou queimado. Um pedaço sêco do 
cordão umbilical de um filho é comumente usado pelos caçadores como 
preventivo à «panemice» . As pontas das orelhas dos cachorros são 
em geral cortadas com o mesmo objetivo (") . 

A pesca é praticada em menor escala e, relativamente à caça, é 
menos importante como atividade de subsistência. Ocasio·nalmente, nas 
horas de lazer, os Tenetehara das aldeias ribeirinhas vão pescar com 
linha e anzol. Particularmente na estação sêca, quando o peixe se 
concentra nos poções, êsse é o método mais comum. Nessa estação a 
pesca se torna impraticável para as aldeias próximas de igarapés ou 
rios menores, como o Zutiua, que secam completamente. Por ocasião 
das primeiras cheias, é freqüente grandes cardumes subirem em de
manda das cabeceiras e igarapés para a desova; são as chamadas 
piracemas. Os Tenetehara se reunem em grupos e caçam o peixe por 
todos os meios possíveis, facões, rêdes, cacetes, peneiras e paris (60

) • 

Nessa época é também comum o uso da «corda», uma corda estendida 
entre as duas margens do rio, suportando 1 O a 20 anzóis mergulhados . . , 
a meia-agua . 

Os Tenetehara se utilizam na pesca, além de linha e anzol, de 
três tipos de armadilhas, chamados pelo nome genérico de pari. Um 
cilindro feito de talas com uma das extremidades fechadas, a outra 
aberta em funil; as hastes flexíveis dêsse funil permitem a entrada 
do peixe mas, ao fechar, impedem a saída. Um segun·do tipo é feito 
com uma longa esteira. de talos de palmeira-tucum, que é enrolada de 

(") Panema - que se poderia definir como uma fõrça mágica capaz de 
impregnar um indivíduo ou um objeto e torná-lo incapacitado para a função a que se 
destina, é um conceito comum no Baixo Amazonas, onde o caboclo desenvolveu 
uma verdadeira ciência anti-panêmica. Mulheres grávidas ou menstruadas sã6 
tidas nessa região como as fontes da panema. Para livrar o indivíduo ou o objeto 
da panema, defumações e banhos, em que a pimenta-malagueta é o agente principal, 
são largamente usados. 

(C!O) Os peixes mais comumente usados na alimentação são: piranha (Serrasal 
minae), surubim (Platystoma), curimatá (Prochilodus sp) cascudo (Loricaridae), 
pirapema (Tarpon atlanticus), sarapó (fam. Gymnotida.e) e jeju (Characidae). 
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_modo a formar um labirinto. Outro tipo é uma grande cesta de forma 
cônica que, nos lugares rasos, se atira sôbre o peixe à maneira de uma 
tarrafa. Principalmente nas aldeias vizinhas de igarapés, é f.reqüente 
construir-se uma tapagem e envenenar a água com o cipó timbó( Pau[ .. 
fina pinata) . O cipó é cortado e amarrado em pequenos feixes, que 
são batidos dentro d 'água com um macete. O peixe fica tonto e ê 
apanhado com o pari ou morto a flechadas. 

COLETA 

Embora a subsistência básica dependa dos produtos cultivados nas 
roças, os Tenetehara não desprezam a coleta de frutos silvestres como 
suplemento à dieta. A coleta é mais freqüente durante o inverno, dada a 
maior abundância dêsses frutos nessa época e relativa escassez de pro
dutos cultivados, cuja colheita se faz durante a estação sêca. Entre 
êsses frutos destaca-se, por sua importância tradicional, o kamamô, 
encontradiço nas capoeiras. Além de ser considerado um alimento, é 

procurado principalmente pelo sabor, tido pelos Tenetehara como verda .. 
deira especialidade. Os côcos do açaí e da bacaba, palmeiras comuns 
nessa região, são colhidos nos meses de janeiro a março. Os côcos 
são socados num pilão para se retirar a polpa, que é misturada com 
farinha de mandioca. O piqui {Caryocar sp.), caju braco e cupuaçu 
(Teobro·ma grandiflorium) também são colhidos, .porém não constituem 
parte importante na dieta. 

A coleta do côco-babaçu e a extração do óleo de copaíba são 
importantes pe!o valor comercial dêsses produtos. Os homens colhem 
côco-babaçu e trazem-no para a aldeia. Aí, os côcos são quebrados 
de encontro à lâmina de um machado para se retirar as amêndoas, 
vendidas por quilo no comércio. Usualmente são as mulheres que se 
dedicam à quebra do côco, porém não é raro tôda a família dela participar, 
especialmente quando há necessidade .de dinheiro. A palmeira-babaçu 
é ainda importante pelo palmito, que é vendido no comércio para forra .. 
gem de animais, e, sobretudo, pelas palmas, consideradas o material por 
excelência para a cobertura e paredes das casas. Essa palmeira é 
mais abundante na região do Médio Pindaré, escasseando nas cabe .. 
ceiras. O inverso sucede com a distribuição da copaíba. Para extrair 
o óleo dessa árvore pratica-se junto à base do tronco um furo, ao 
qual se amarra uma cabaça para escorrer o óleo. A copaíba se bem 
tratada, isto é, não se retirando ·demasiado óleo e se tapando o furo após 
a operação, pode fornecer durante vários anos uma média anual de 8 
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a· 1 O litros ( 11
) • Os habitantes da aldeia de Camirang, no Alto Pindaré, 

são os maiores coletores de óleo de copaíba. O S . P . 1 . forneceu ao 
«capitão» Camirang 15 tambores para armazenagem e transporte do 
óleo. Todos os anos, Camirang reúne os homens do grupo de família 
e dos outros grupos e vai para a mata, on.de acampa durante vários dias, 
dedicados à extração do óleo. Aproveita essas ocasiões para caçadas 
em grande escala, com o objetivo de obter peles de veado e caititu. Cami
.rang junta êsses artigos à farinha de mandioca e fumo-em-rôlo, produ
zidos pelas plantações, e desce o rio com uma frotilha de três ou quatro 
canoas para comerciar em Pindaré-Mirim. Em 1944 Camirang, sà
mente em óleo de copaíba, vendeu Cr$ 7. 000,00 ( 152 ). 

A coleta do babaçu, extração de óleo de copaíba, venda de pe!es 
de animais são atualmente parte integrante do sistema econômico tene
tehara. Embora produzam um excesso de produtos cultivados, que é 
vendido, o sistema de agricultura não é adaptável a uma produção em 
escala maior. O excesso de produção vendido pelos Tenetehara não 
é suficiente por si mesmo para suprir tôdas as necessidades. Daí recor
rerem à renda adicional fornecida pelo babaçu ou pela copaíba para 
poder adquirir machados, facões, roupa, sal, munição, querosene e 
outros artigos essenciais. É grande o prestígio, quer entre brasileiros, 
quer dentro de seu próprio grupo, de líderes como Camirang, capazes 
de organizar a produção e comerciar em escala maior. 

( 51) Na região que abrange os rios Maracassum-é, Pindaré e Gurupi, as 
principais espécies produtoras de óleo são: Copaifera reticulata, Duck; Copaifera 
multijuga, Mayne; Copaifera lagsdorffi. ( Fróes Abreu, 1931, pág. 69) . 

( 
1111

) Segundo os registros do S. P. 1., Camirang vendeu em 1942 em óleo, 
farinha de mandioca, peles e fumo, Cr$ 2. 350,00. Em 1943, Cr$ 1 . 096,00; em 19ii, 
Cr$ 7 .188,00. Essas cifras não representam, porém, a soma total das. transações de 
Camirang, apenas aquelas em que o S. P. 1. agiu como intermediário. Como os 
outros índios, hâ ocasiões em que Camirang prefere vender por iniciativa própria. 
O S. P . I. proibe aos comerciantes brasileiros de viajar e comerciar diretamente nas 
aldeias. Porém, principalmente naquelas aldeias mais distantes, em que os índios 
têm que transportar os produtos nas costas, tais comerciantes, que possuem tropas de 
animais, são bem recebidos e mesmo ~pr.otegidos~ pelos Tenetehara contra a 
fiscalização do S . P. 1 . 
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CAPITULO IV 

O INDIVIDUO 

Ü PRENÚNCIO da gravidez marca o início de uma série de restrições 
no comportamento dos pais . Essas restrições se prolongam até 
a criança poder andar, pois o desenvolvimento desta, tanto no período 
pré-natal como nos primeiros meses da infância, dependerá de como os 
pais observam as restrições. O comportamento do pai é tão importante 
quanto o da mãe no assegurar uma gestação livre de influências ma .. 
lignas, um parto fácil, e permitir o desenvolvimento normal da criança. 
Essa relação íntima entre pais e filhos é considerada existente a partir 
do momento da concepção que, segundo os Tenetehara, resulta sõmente 
depois de continuado contato sexual entre determinado homem e deter .. 
minada mulher. Dificilmente os Tenetehara podem admitir que as re ... 
lações ocasionais de um homem com uma jovem ou uma viúva, sexual .. 
mente livres, possam resultar em gravidez destas. Para uma mulher 
conceber acreditam ser necessário um período de 1 O a 15 dias de re .. 
lações continuadas . Quando o marido abandona a mulher jâ .grãvida 
lações continuadas. Quando o marido abandona a mulher já grâvida ( 59 ), 

o laço entre pai e filho persiste, mesmo que aquêle se mude para 
período pré~natal e à infância do filho. Se uma jovem mulher chegou a 
desposar vários homens, cabe e.m geral a ela apontar o genitor do filho: 
freqüentemente ela aponta o marido com quem vive na ocasião, sem 
parecer preocupar~se com o fato de que não viviam juntos quando 
ocorreu a concepção. Na realidade, a gravidez contribui, via de regra, 
para maior estabilidade da união. 

Alguns Tenetehara a firmaram ter ficado «tristes» quando as espôsas 
lhes anunciaram a interrupção da menstruação. <Tristes», principal ... 
mente, pela longa continência sexual que a gravidez e nascimento de um 
filho impõem ao casal. O contato sexual deve ser evitado por alguns 

(
19

) Em caso em que o marido abandonou a mulher, ignorando que esti· 
v•sse grávida, à família desta mandou avisá-lo que guardasse as restrições. 
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dias, logo que a gravidez é anunciada, para ser reassumido por alguns 
meses enquanto se processa a gestação. Quando a mulher está visivel .. 
mente «grande», as relações sexuais entre marido e mulher devem ser 
suspensas de todo, para somente ser reiniciadas quando a criança 
está «dura», isto é, com seis ou sete meses de idade, quando já possui 
algum contrôle muscular. Outros informantes estenderam a continência 
até a idade em que a criança começa a andar. Acreditam que contatos 
sexuais durante os últimos meses da gravidez podem causar anorma .. 
lidades físicas ao feto, ou parto difícil. O mesmo acontecerá se o pai 
tiver contato sexual com outra mulher. 

No caso de um casal reiniciar as atividades sexuais logo após o 
nascimento de um filho, êste ficará magro e débil. Uma criança da 
aldeia de J anuária era extremamente magra e doentia, apesar dos esforços 
de um pajé para curá .. }a, e dos pais para alimentá-la. Comentavam que 
certamente a :criança morreria ; os pais tinham reiniciado contatos sexuais. 
Alguns informantes acrescentam que a continência evitará nova gravidez: 
«ela não pode carregar o filho na tipóia (faixa para lévar a criança a 
tiracolo), se o buxo já está grande com outra criança» . 

As regras mais complexas a serem observadas pelos pais, durante o 
período de gestação e primeira infância do filho, são as restrições sôbre 
matança ou alimentação da carne de certos animais. Tais regras são 
sancionadas pela crença, no .caso de transgressão, na ação maligna do 
sobrenatural sôbre o feto ou sôbre os próprios pais . Um grande número 
de pássaros e animais é considerado· tapiwara ou portadores de espí
ritos. Se o pai · mata ou se os pais se alimentam de qualquer um dêsses 
animais,· seu espírito seguirá a mulher e penetrará no feto, causando .. Ihe 
uma anormalidade física, ou dando à futura criança um atributo consi~ 
derado feio; em alguns casos, o efeito é a retroversão do feto e parto 
difícil. A anormalidade é, em geral. um atributo específico do animah 
assim, por exemplo, o espírito do tucano ( Ramphastus toco) dará à 
criança um nariz grande. Registramos, na lista abaixo, animais proibidos 
aos pais (M) . 

Animal 
arara vermelha (Ara chlorop(era) 

Efeito s6bre a criança 
Um bico substitui o nariz ou f ícará 
louca . 

arará preta ( Anoclorhynchus hyacithinus) Loucura 
tamanduá,bandeira (Mgrmecophaga tridac· Nasce quase stm nariz. 

tyla tridactyla) 

(") Algurui d~sses animais são considerados perigosos, mesmo em circuns
tâncias comuns, e por isso proibido:! a:o.5 jove~ como alimento, até que p86:1em oa 
rito.'! da puberdade. 

• 



tucano { Ramphastos toco) 
· jacu { Penelope sp.) 

japu 
Jacamim {Psophia sp.) 
mutum~de~fava {Cra.x sp.) 

giboia {Constrictor sp•.) 

onça pintada (Panthera onca) 
onça preta (idem) 

onça parda (Puma concolor concolor} 
maracajá ( Leopardus parda/is) 

preguiça ( Bradypus tridactylus) 

ariranha (Pteromira brasilínsis brasilinsis) 

gavião (Spizactus sp.) 

Nasce com um nari:z grande. 
Nasce com o cabelo branco. 
Nasce com os dedos feios. 
Nasce meio louca . 
Nasce com o nariz vermelho como o 

bico do mutum. 
Nasce com a cabeça chata <igual à de 

cobra>. 
Nasce doida. 
Nasce doida e com a face chata . e feia, 
«cara de onça». 
Nasce doida e com um rabo, 
Nasce com as mãos fracas, <não serâ 

capaz de segurar coisa alguma nas 
mãos». 

Nasce doida e seus movimentos serão 
lentos como os dêsse animal. 

Nasce com as mãos para trás e a palma 
das mãos invertida. 

Nasce doida . 

Informantes explicardm que a maioria das crianças que demonstram 
tais anormalidades é enterrada ao nascer. No caso de não as demons ... 
trarem imediatamente, porém se _ os pais têm consciência .de te.r infrin
gido uma das regras, procedem da mesma forma. Contudo, algumas 
vêzes deixam a criança viver. A anormalidade de dois jovens era 
explicada pelo fato de os pais terem violado uma dessas restrições. Um 
deles, M. C., é imbecil. Tem cêrca de dezoito anos, mora com a mãe e 

' os parentes maternos na aldeia de Lagoa Comprida. M . C . , que é 
inofensivo, vagueia pela aldeia, carregando um bastão ao qual tem muito 
apêgo. Mesmo quando dorme, tem ... no a seu lado e, se o retiram, chorará 
até que o devolvam. M. C. não .articula compreensivamente, mas parece 
entender a maior parte do que lhe é dito. Presta, em geral, alguns ser ... 

' 
viços menores e o pessoal da aldeia o trata com certa deferência e 
bondade. Contam que M. C. nasceu «doido» (é' ó)~ porque durante a 
gravidez da mãe o pai matou duas onças, uma pintada e outra parda. 
Os espíritos dessas onças seguiram o caçador até a casa e entraram no 
corpo do feto, fazendo a criança nascer imbecil ( 55

). Ao nascer, a m.ãe 

(
1111

) Caso idêntico, encontramos em 1945, na aldeia de Agua Branca, Alto 
Pindaré. Um menino de cêrca de ·quatro ou cinco anos era imbecil; dizia-se que 
o pai matara um ,pato bravo pouco tempo antes dêle nascer. Como seus pais 
tivessem morrido, ninguém queria cuidar dêle. Dormia na casa de fazer farinha, 
sendo geralmente evitado, mesmo pelos adultos. Soubemos que eram os «ataque3> 
(supomos de epilepsia) a maior causa do temor e isolamento a que o obrigavám. 

-
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queria enterrá-lo imediatamente. porém o pai insistiu em que nenhum mal 
~obreviria e deixou-o viver. O segundo jovem. que morava na aldeia de 
Januâria ("). tinha um braço e uma perna atrofiados. Corria que o 
pai matara urna «lontra:) quando a mãe estava ainda grávida. Apon
tavam a semelhança de seu braço atrofiado com o membro anterior da ari
ranha ( 51

) • As mesmas restrições sôbre matar ou comer animais tapiwara, 
persistem até a criança desenvolver-se e ficar mais forte. ou até aprender 
a andar. Na aldeia de Jacaré. V. J. recusou-se a atirar numa arara 
quando caçava em nossa companhia. Explicou que não podia fazê-lo 
porque era pai de uma menina com cêrca de oi~o meses de idade. Após 
a criança atingir aproximadamente um ano de idade. essas restrições 
são abandonadas e os pais voltam à dieta normal. 

Os homens dizem que as mulheres desejam filhos e, em geral. se 
alegram ao saber que estão grávidas. Uma mulher da aldeia de J anuária 
deixou o marido. porque êle não lhe dava filhos. ( 56

) Pelo que apuramos, 
tal procedimento não é raro. Contava,...se interessante história de uma 
mulher, evidentemente frustrada, que : então morava em Lagoa Comprida. 
Já desposara dois homens sem que tivesse filhos de qualquer dêles. 
Certa vez, apareceu diante dos vizinhos anunciando estar grávida. o que 
parecia evidente pela dilatação do ventre sob o vestido. Passado 
tempo, anunciou que a criança nascera morta. Na realidade. ela fingiu 
estar grávida, usando sob o vestido uma trouxa de panos à altura do 
ventre. Aumentava o volume à medida que o tempo decorria. Numa 
tarde em que o marido chegou da roça, anunciou estar sentindo as pri .. 
meiras dores do parto. porém recusou-se a deixá-lo chamar outras mulhe
res para ajudá .. Ia ou que êle permanecesse dentro da casa. Boa parte 
da noite passou a gemer e a lamentar-se. Entiuanto estava escuro. 
salpicou o chão com sangue de um jaboti, enterrando o cadáver do 
animal e os panos num buraco que fêz a um canto da casa. Na manhã 
seguinte guardou resguardo na rêde e contou ao marido e aos vizinhos 
que o filho nascera morto. Muitos dias após. quando saiu para se 
banhar. as vizinhas curiosas penetraram na casa e descobriram a misti
ficação. Dizem que ela era um tipo estranho e mentiroso. contudo. 
nunca lhe falaram abertamente sôbre o caso. «Ela fêz isso - disse um 
homem - para enganar aos outros, mas êles sabiam que era mentira». 

("') e.sse jovem faleceu em fins de 19ii, vítima de gripe. 
('") Mais raramente, o in~ucesso no parto ou anormalidade na criança áinda 

~ explicada pela ação maléfica de um pajé. 
(

18
) g interessante notar que tanto nesse caso particular, como nos outros 

relatados, a mulher considera o homem culpado pela esterilidade da união. 
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As mulheres conhecem muitos meios para não «perder a criança>, 
prevenindo-se contra abôrto ou caso de retroversão. Para que a gra
videz se processe normalmente são indicados, entre outros, uma bebe
ragem de palha-:de-milho em água, a «karoeira~ de mandioc e um 
infusão feita com a flor da extremidade do cacho da bananeira. As 
mulheres orgulham-se de sua fertilidade e, em geral, se mostram 
envergonhadas quando são apontadas por não possuir filhos. 

Não obstante êsse desejo por filhos, os Tenetehara co·nhecem e 
utilizam-se de vários métodôs anti-concepcionais ou indutores de abôrto. 
Uma mulher e suas filhas casadas tomavam todos os meses, por ocasião 
da menstruação ou pela lua nova, infusão de casca de zawaywa (não 
identificada); elas já tinham filhos e não desejavam outros. _Outra 
mulher disse ser possível o abôrto durante os primeiros meses de gestação, 
se a paciente esfregar sôbre o ventre a casca queimada da «quina», 
kaaywa, socada em água. É freqüente o uso da infusão feita com uma 
ou outra das variedades de quina. Cebola branca socada em cachaça 

! 

ou azeite para esfregar sôbre o ventre, foi outra indicação. Snethlage 
( 1931, p. 130) relta que as mulheres tenetehara se banham em 
água em poçada, na qual foi socado o cipó tênguy (veneno para matar 
peixe) para induzir a abortar. ~ bastante proevável que os Tenetehara 
tenham aprendido alguns dêsses «remédios» com os brasileiros que, 
nessa região, têm grande interêsse por meios abortivos. 

PARTO 

A mulher tenetehara prossegue com os afazeres domésticos dura&<e 
os primeiros meses de gravidez, porém quando esta se aproxima do 
têrmo, deve limitar-se a trabalhos leves e não se afastar de casa. Segundo 
vários informantes, os homens devem seguir igual procedimento; evitar 
viagens longas durante os últimos meses de gravidez da espôsa, e tra
balhos pesados, como a derrubada de uma roça ou a construção de uma 
casa. Tarefas mais pesadas, efetuadas tanto pelo pai como pela mãe, 
foram consideradas como responsáveis por vários natimortos. 

Baseando,..se em Plagge, Snethlage diz ( 59
) que o nascimento tem · 

lugar na floresta. Contudo. nossos informantes concordaram que o parto 

(',.) SNETHLAG! (1931), pág. 130 . 

• 
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. se efetua sempre no interior da casa ( 111
) • Uma esteira trançada de palha 

é estendida no chão; a mulher toma a posição acocorada ou descança 
sôbre um banco de pouca altura. Segurada sob os braços, tem as costas 
amparadas por uma parenta, enquanto a mãe, irmão ou uma mulher mais 
velha a atende. O marido, embora não participe do ato, deve 
manter-se próximo da aldeia. A própria paciente esfrega o ventre num 
esfôrço para acelerar o parto. Algumas vêzes usa uma fricção com 
pimenta-malagueta para êsse fim. No caso de um parto laborioso, o 
p.azé é chamado a intervir. A dificuldade pode ter sido causada pelo 
espírito (piwara) de um animal ou o resultado de feitiçaria . praticada 
por algum pazé . Dizem que mesmo à distância um pajé, usando um 
laço de embira, pode amarrar um feto pelo pescoço, no ventre materno. 
- «Quando chega o tempo de cair, a criança fica prêsa e a mulher acaba 
morrendo». Porém um outro pajé pode fumigar a mulher com a 
fumaça de seu cigarrão; se poderoso e com muitos espíritos familiares, não 
lhe é difícil neutralizar a influência malígna e remover a criança, salvando 
a mulher. Poucos dias antes de chegarmos à aldeia de Januária, uma 
mulher havia dado à luz. Pelo que nos descreveram, parece ter-se tra .. 
tado de uma apresentação de nádegas, e se fêz necessária a intervenção 
de um pajé. Ambos, mãe e filho, foram salvos. Os Tenetehara se 
referem a essa operação como «endireitar a criança», competência exclu ... 
siva dos pajés. 

Logo que a criança nasce, é colocada sôbre os joelhos da mãe, a 
quem trazem água para que lhe dê um banho. O cordão umbilical é 
cortado com uma tesoura ou uma lasca afiada de bambu. A placenta 
é enterrada dentro de casa, próxima a uma das paredes; se fôr desenter~ 
rada e comida por um cachorro ou qualquer outro animal, a criança 

- morrerá. A mãe passa para a rêde, onde deve permanecer vários 
'dias. Arranjam-lhe um pequeno bastão para se coçar durante todo o 
período de resguardo, porque se usar as mãos para coçar a cabeça ou o 
corpo, a criança será vítima de forte erupção na pele. Se a mãe esfregar 
os olhos com as próprias mãos, a c~iança pode ficar cega. 

Ambos os genitores são submetidos a severo resguardo, que termina 
para o pai quando o cordão umbilical seca e cai. Para a mãe, sõmente 

1 

' 
(1rO) Não presenciamos nenhum parto durante ambas as viagens, e é duvidoso 

que os homens possam assisti-lo. .Nessa descrição estamos dependendo exclusivamente 
de informantes. Quando, em 1945, a segunda espôsa de M. deu à luz, ela o féz sem 
ajuda de ninguém, mesmo do marido que estava presente. O fato sucedeu à noite 
e, segundo a explicação de M., êle de nada se apercebeu - «foi de noiite, eu estava 
dormindo e ela não me chamou» . 
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muitos dias ·após ( 61 ). A mulher deve permanecer tanto quanto possível 
deitada na rêde, e o ma.rido deve descansar, evitando sair para a roça ou 
qualquer trabalho pesado. Quando o casal não possui parentes femi ... 
ninos, cabe ao pai a tarefa de cozinhar, porque a mulher não deve aban ... 
clonar a rêde. Ambos só podem alimentar-se de farinha, pipoca de 
milho, milho assado e pequenos peixes. A água que bebem deve ser 
ligeiramente aquecida, pois dizem que em caso contrário, ela os «esfria» 
por dentro, causando-lh·es um distúrbio qualquer .. pois ainda não se 
consideram sãos internamente. No dia em que o cordão umbilical cai, 
a mãe da mulher ou outro parente femirlino mais velho pinta os braços 
e as pernas dos pais com jenipapo e o casal bebe uma infusão preparada 
com a casca de quina, para encerrar o período de resguardo. Contudo. 
por segurança, a mãe deve continuá-lo por mais alguns dias. 

Os Tenetehara relataram vários exemplos de transgressões dessas 
regras referentes ao resguardo.. Dois dias após o filho nascer, um 
bom.em foi caçar e matou um veado. Passados dois dias, o ventre ·da 
criança começou a inchar e ela morreu. Da mesma maneira, um cego 
da aldeia de J anuária assim ficou por não ter seguido as restrições 
sôbre o resguardo, quando a mulher deu à luz uma filha. Outro 
caso refere-se a uma mulher que, apenas dois dias em seguida ao nasci..
mento de um filho, insistiu para que o marido matasse uma galinha. 
Queixava-se de que não podia suportar a dieta que a deixava com 
muita fome. Morreu três dias depois, e a criança soberviveu apena~ 
um mês. Esta faleceu, sem dúvida, devido a um resfriado, porém, 
todos acreditavam que" a morte fôra causada pelo comportamento da mãe. 
Durante êsse período, que segue ao nascimento, acredita-se que o 
organismo dos pais esteja enfraquecido e por isso não suporta alimentos 
pesados. Há um laço muito íntimo .entre ·as reações fisiológicas dos 
pais e da criança, refletindo-se nesta qualquer ação daqueles. Passados 

(
91

) e. . cuja primeira mulher faleceu em fins de 19.ot~. casou~se em janeiro de 
1945 com uma jovem que veio do Guru pi. Esta jovem, que diziam descender de 
Tembé (Tenetehara) do Gurupi, foi criada por um velho ~cristão», numa localidade 
próxima do Pôsto Gonçalves Dias. Seduzida pelo pai de criação, passou em 
seguida às mãos de .um outro indivíduo. Averiguado o caso, o encarregado do 
Pôsto Indígena a levou para a aldeia· de Januária, onde ela se casou com M. Já 
estava grávida; não obstante, o marido procedeu co.mo se fôsse o pai biológic·ó . 
Durante os primeiros dias que se seguiram ao nascimento, permaneceu a maior 
parte do tempo em casa e, cerno na ocasião não tivesse parentes próximos, êle rriesmo 
cozinhava para o casal. Diz M. que antigamente ·o resguardo era ainda mais 
rigoroso, não devendo o pai sair da rêde, durante os primeiros dias após a espôsa 
ter dado à luz. Enquanto estavam deitados na rêde, mantinham a cabeça amarrada 

com uma faixa e se alimentavam principalmente de milho. 
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êsse! primeiros dias, os pais devem continuar a respeitar as proibições 
d~ relações sexuais e evitar alimentos especificamente perigosos. 

O cordão umbilical de uma criança de sexo. masculino é, freqüente
mente, guardado pelo pai como uma peça de boa sorte para a caça. ~le 
é embrulhado num pedaço de pano e escondido das vistas da criança, 
porque se esta o vê o cordão perde imediatamente as propriedades 
benéficas. Cedo o cordão perde a fôrça para o pai que, então o passa 
adiante, a um outro parente masculino, a quem por algum tempo trará 
sorte e evitará a · panem:a (má sorte, ver p. 67) . Contudo, após algum 
tempo, perde de todo o poder e deve então ser enterrado dentro de casa. 
O cordão umbilical de uma menina não deve ser tocado pelo homem, 
pois isto lhe trará má sorte ( panema) nas caçadas. 

Gêmeos não são desejados pelos Tenetehara . Os informantes 
evitavam discutir o assunto, dando mostras de que lhes <lesagradava. 
Filhos gêmeos não são criados, sendo enterrados imediatamente após 
nascer. Era evidente que os informantes evitavam falar sôbre êss~ 

particular, com mêdo de uma denúncia de infanticídio ao encarregado 
do Pôsto Indígena. Não obstante êsse mêdo, o assunto lhes devia ser 
verdadeiramente desagradável pelo modo por que, mesmo informantes 
de maior intimidade, respondiam às nossas perguntas mais discretas. 
Nos dois exemplos que vieram à luz, as genitoras morreram após o parto 

- «tinham vergonha», foi o que adiantaram. Os pais dêsses gêmeos 
mudaram ... se para outras aldeias. Um informante explicou~nos que 
uma mulher tem filhos gêmeos quando copula com o demônio da floresta 
- Zurupari. 

INFÂNCIA 

Poucos dias após o nascimentó de um filho a mãe lhe dá o nome, 
escolhendo geralmente o de um dos avós maternos. É freqüente os 
pais residirem com o grupo de família da espôsa, sendo· motivada a escolha 
do nome de um avô materno pelo aparente intuito da mãe em agradar 
a seus pais. Antigamente era o próprio avô materno quem dava nome ao 
recém-nascido. Quase tôdas as crianças têm nomes nativos, por exemplo 
- W aríwa ( guariba·), zawarehú (onça), tonaí ( inhambu), chiakwá 
(nariz arrebitado), t.aptíra (anta), marakazá ( gato-do~mato) . Contudo, 
a maioria recebe nomes cristãos ou é batizada por brasileiros que escolhem, 
geralmente, o nome do santo do dia em que a criança nasceu. A maioria 
dos Tenetehara torna-se conhecida dos brasileiros ou é .registrada no 
'Pôsto . Indígena do S. P. 1. com . um nome cristão que o índio adota 

J 
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em substituição ao nativo . O T enetehara moderno demonstra ten
dência de se envergonhar de seu nome indígena; nunca suspeitamos. 
l?ºr exemplo, que João Bochecha tivesse um nome nativo, até ouvir 
am velho informante a êle se referir chamando-lhe de kãkã (uma espécie 
de gavião) . João confirmou a informação, porém, ficava envergonhado 
quando lhe chamávamos por êsse nome. Na aldeia de Januária e no 
Pôsto Indígena êle era chamado indiferentemente, por brasileiros e Tene.
tehara, pelo apelido cristão. O uso dêsses nomes é, sem dúvida, mais 
comum nas aldeias situadas junto ao Pôsto ou a estabelecimentos brasi.
leiros . 

As mães teneteharas demonstram pouca preocupação com a alimen.
tação de um recém-nascido, a quem :dão o seio repetidas vêzes durante as 
primeiras vinte e quatro horas, de modo a assegurar um fluxo normal de 
leite. Não há um horário determinado para alimentar a criança; ao 
menor sinal de chôro a mãe lhe dá imediatamente o seio. Durante dois 
ou três meses que se seguem ao nascimento, a criança é carregada nos 
braços da mãe, porém, quando se torna mais forte e pesada, é carregada 
numa faixa que, pendendo de um ombro, passa sob o braço oposto -
a «tipóia». Apoiada de encontro ao corpo materno, a criança pode com 
facilidade alcançar o seio. ~ comum as mães esfregarem sôbre os seios 
uma pasta de mandiocaba (mandioca doce) , acreditando que isto lhes 
aumentará o fluxo de leite . Quando uma criança não se amamenta 
normalmente, ou quando falta leite materno, usa-se alimentã-la com um 
chá feito de erva doce ( P impinella anisum) ou um mingau de mandioca, 
feito de farinha especialmente preparada •para êsse fim. ( 62 ) esse 
mingau é, após o leite materno, o primeiro álimento dado à criança 
tenetehara . Se falta por completo leite à mãe, ou esta por qualquer 
razão não pode amamentar, êsse mingau constitui a dieta básica do 
recém-nascido. 

Até os oito ou nove meses, a mãe raramente deixa a criança fora 
de suas vistas. Se bem que algumas famílias fabriquem pequenas rêdes 
de dormir para os filhos, a maioria das crianças dorme na mesma rêde 
em que as mães, ou com os pais , quando o casal não dispõe de mais de 
uma rêde; isto, até atingir os dois ou três anos de idade. Nessa região, as 

(
911

) A raiz de mandioca é deixada vários dias na água até amolecer. e, então 
passada numa peneira para livrar a massa das fibras lenhosas e do suco . A ma~sa 
que resulta, depois de lavada muitas vêzes, é deixada secar ao sol, transformando-se 
em p ó muito fino com que se faz um mingau ralo, próprio para recém-nascidos . 
H á um produto comercial idêntico, de valor nutritivo muito duvidoso. que é larga
mente usado no Norte . Os brasileiros se utilizam de processo idêntico ao tene
tehara para alimentar as crianças de tenra idade .. 
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noites são em geral frias e úmidas, principalmente durante a madrugada. 
e assim é fora de dúvida que a criança se habitue ao contato com o 
corpo dos pais, sentindo-se confortàvelment aquecida : Comumente, nos 
quartos em que dormem crianças, é .deixado aceso um fogo durante tôda 
a noite. Não tanto paar aquecer como para impedir a proximação de 
sobrenaturais, particularmente os azang, que podem causar mal à 

criança. Durante o dia, a mão carrega o filho no colo ou na «tipóio», 
para todo lugar em que anda. Quando estátrabalhando dentro de casa, 
deixa a criança numa rêde-de-dormir, porém, nunca a abandona ou 
deixa de vigiar. ( 63 ) Durante os primeiros dias de vida, os parentes 
femininos banham a criança em água mo·rna uma vez por dia; quando 
mais crescida, é a própria mãe quem dá o banho, em geral um .pela 
manhã e outro pela tarde, sem que seja necessário aquecer a água. 
Durante os primeiros meses, a criança reclama considerável atenção 
da mãe como dos parentes femininos de seu grupo de família extensa. 

A·s crianças teneteharas são desmamadas gradativamente. Com seis 
ou sete meses tomam 'os primeiros alimentos sólidos, mingau de mandioca, 
pedacinhos de mandioca cozida, cará, abóbora, etc. M esmo apõe:; 
acostumada a êsses alimentos, a criança continua a mamar em intervalos 
irregulares . Não raro se vê crianças de dezoito e mesmo vinte e quatro 
meses sugando uma vez ou outra o seio materno. Disseram que ·a mãe 
dá de mamar ao filho até «êle aprender a comer outros alimentos» ou «ela 
aborrecer de dar o seio» .. Contudo, se a mãe ficar grávida novamente, 
é necessário desmamar a criança cedo, pois acreditam que se tal não se 
fizer faltarã leite ao futuro filho. A s mulheres teneteharas não pensam 
ser possível amamentar duas crianças ao mesmo tempo. Quando é 
forçada a desmamar o filão, a mãe esfrega pimenta ou pólvora sôbre o 
bico dos seios. Outras vêzes usa grudar algodão com resina, e a criança, 
após algumas experiências desagradáveis, não procura mais o seio. 
Porém, são poucas as crianças assim desmamadas, porque os pais devem 
observar continência sexual durante o primeiro período de vida dos 
filhos, o que assegura espaçamento da prole. 

Quando o menino começa a engatinhar, a .mãe e seus parentes femi ... 
minas realizam uma cerimônia informal, chamada wi·raoháwo ... i C"), para · 

(
911

) Obsêrvamos muitas cr ianaçs com cicatrizes resultantes de quedas de 
rêde sõbre o fogo . Algumas vêzes as crianças caem das rêdes durante o sono dos 
pais, ou quando mais velhas são muito irrequietas. 

(M) wiraoha1wo é o nome dado à cerimônia da puberdade após a qual jovens 
de ambos os sexos podem comer pela primeira vez qualquer espécie de carne -
i é diminutivo, podendo~se traduzir tôda a palavra por «pequeTUJ festa do moqueado» . 

l 

' 
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a criança não adoecer com a introdução de carne na dieta. O tio materno • 
ou mesmo o pai,_ mata alguns pássaros, de preferência o inhambu ( Cryp .... 
turellus), que depois de assado é socado com farinha de mandioca -
a «paçoca». As mulheres da aldeia são convidadas para comer a 
paçoca; os homens não· participam dessa festa. Segundo dizem, a 
cerimônia é extremamente simples, dispensando danças ou cantos . Após 

as mulheres comerem. é oferecida à criança um pouco de paçoca, que 
contém carne de um pequeno animal ou pássaro'- das espécies que durante 
a infância lhe serão permitidas na alimentação. 

Até a idade de um ·ano pouca atenção é dada ao contrôle dos esfíncte .... 
res. ( 65

) Várias vêzes no correr do dia a mãe tenetehara coloca O· filho 
no chão para defecar ou urinar. Uma criança mais velha recolhe as 
fezes num caco de cuia ou em uma fôlha. para atirá,...las no mato. Durante 
a noite, mesmo sem deixar a rêde, a mãe coloca a criança no chão para 

que aí satisfaça as suas necessidades. Quando a criança já sabe andar 
e suja a rêde ou o chão da casa, os pais a repreendem. Usualmente são 
os irmãos ou irmãs mais velhas que, a pedido da criança, a levam até 
o mato próximo. Quando a criança não pede para: ser levada para fora. 

os parentes procuram envergonhá..-la por ter defecado ou urinado no chão 
diante de outras pessoas. Embora alguns Tenetehara afirmem que é 
uso castigar com palmadas a criança que não sabe controlar..-se, mesmo 

após saber andar, não observamos nenhum caso em que crianças fôssem 
punidas por essa razão. Pelo contrário, vimos crianças de três ou quatro 
anos defecarem ou urinarem dentro de casa, sem que tivessem sido 

castigadas. 

Cedo, às crianças é feito sentir vergonha por êsses atos. Quando 
atingem a idade adulta, sentem .... se não apenas envergonhadas de defecar 
ou urinar diante de pessoas de sexo diferente, como do mesmo sexo. 
Durante as caminhadas, os homens deixam os companheiros se distan .. 
ciar, para urinar, ou se dão a muito trabalho para encontrar um lugar 
completamente fora de vistas. para defecar. O mesmo se observa entre 
as mulheres. As atitudes de vergonha pessoal a respeito do contrôle 
esfincteriano são transmitidas ao indivíduo durante os três ou quatro 
primeiros anos de sua vida, não P.or castigo corporal. mas pelo ridículo 

ou vergonha . 

( 65 ) Um informante disse que é hábito esfregar algumas ervas no umbigo 
da criança, para evitar que ela suje a rêde urinando ou defecando . • 
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Os Tenetehara se esforçam conscientemente para que as crianças 
aprendam a andar e a falar. Pais e irmãos mais velhos de uma criança 
amparam..-na nos primeiros passos e instigam..-na a andar por si mesma. 
Os progressos do aprendizado são muito comentados. A ssistimos, por 
vêzes, a pais, mães e mesmo crianças mais velhas repetir seguidas vêzes 
uma palavra ou frase diante de uma criança para que ela aprendesse. 
M. V., por exemplo, repetia de modo acentuado e devagar para a filhinha 
a frase - «êste é o irmão de sua mãe», mostrando ... se satisfeito quando 
ela repetia certo. Mudava para outros nomes, objetos da casa, etc .• 
entusiasmando ... se com o progresso da aluna. M. disse ... nos que não há 
uma «linguagem apra criança», mas que as crianças ao aprender a falar 
articulam mal as palvras. 

Logo que uma criança aprende a andar, é ... Ihe ensinado com quem e 
onde deve brincar . Os adultos acreditarn que a casa alheia não é 

um lugar próprio para os filhos . Por isso mostram a uma criança a 
casa do irmão da mãe, de irmãs da mãe e de outros parentes próximos, 
onde ela pode entrar ou sair à vontade. Ralham com crianças que vão 
à casa de pessoas estranhas ou não consideradas parentes próximos. A 
irmã mais velha, se existe, é dada a tarefa de vigiar as crianças menores 
e não deixá ... las importunar outras pessoas. Em geral., devido ao número 
de pessoas de um único gr upo de família ·extensa, a criança tem acesso 
a muitas casas, onde, pelo parentesco, se sente à vontade . Porém, 
mesmo dentro dêsse grupo, a criança aprende a não pedir alimentos, senão 
na própria casa. Quando residimos entre os Tenetehara, comumente 

recebíamos recusas de crianças a quem oferecíamos alimento. Os pais 
ficam envergonhados se os filhos aceitam comida em. casa alheia. 
Dizem que os outros comentam : «Ah! na casa do pai não tem comida 
bastante». O s Tenetehara queixam ... se de que as crianças dão muito 
trabalho no período entre aprender a andar e a idade aproximada de 
seis anos: «gles não sabem, entram na casa dos outros e pedem coisas. 
A gente tem que estar reparando em tudo que êles fazem», diz M.V. 

Raras ocasiões observamos um pai tenetehara espancar um filho. 
Mesmo os pais ide uma pequena muito birrenta limitavam,...se a «falar com 
ela» quando choravat porque não queriam deixá..-la entrar em qualquer 
casa. M. V. afirma que «é melhor falar a uma criança que espancá-la». 
«Falar com a criança» parece ser um esfôrço, tanto para convencê..-la 
efetivamente, como para ameaçã ... 'Ja de castigo. A filha de--M. fazia o que 
~lt:: lhe dizia, pois tinha consciência de que o pai ficaria triste se desobe .... 
decesse. Os Tenetehara dizem à criança que lhe «aparecerão manchas 
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negras nas unhas se mentir» (06
) e, se roubar, as mãos ficarão tortas . 

Por vêzes, ameaçam com os e~píritos ( azang), d izendo aos filhos que os 
azang os virão buscar se desobedecerem . 

H abitualmente, os filhos são tratados com grande afeição, não obs .... 
tante o pai declarar não gostar de ter filhos devido às restrições na 
dieta e nas relações sexuais. Também, porque as crianças são «enjoadas» , 
choram e dão muito trabalho. As crianças 1n uito pequenas passam a 
maior parte do tempo junto às mães, porém não é raro o pai carregar o 
filho quando passeia pela aldeia . Gostam de brincar com a criança em 
frente à morada, durante as horas de lazer. M . levava a filha para 
onde quer que fôsse dentro da aldeia. S., que nos visitava assldua~ 

mente quando acampamos em Lagoa Comprida, trazia sempre u1na fi lhi .... 
nha de meses ao colo . T ambém agradam as crianças por outras ma ... 
neiras, como M., que procurava satisfazer a pr~dileção que a filha tinha 
por determinadas peças de caça. Ela gostava de cabeça de peixes, ovos de 
jaboti, determinados pedaços de diferentes animais e o pai procurava 
sempre trazer alguma dessas coisas para ela. Aliás, M. conhecia com 
pormenores, as preferências dietéticas da fiiha, comentando conosco que 
ela gostava principalmente de carne e só aceitava abóboras, mandioca 
ou batatas quando não havia outra coisa para comer e a fome era muita . 
Convém notar que M . era extremamente· ligado à filha, não gostando 
mesmo de separar-se dela nas viagens mais longas. Contou-nos que 
da última vez em que viajara, deixando a filha na aldeia, ficara muito 
preocupado. Sonhara que a filha fôra mordida por um cacho1ro. 
Em outra ocasião, sonhou ter matado uma onça, o que o fêz ficar afli to, 
pois temia que um espír ito da onça viesse causar mal à filha. 

Até a idade de quatro ou cinco anos não se observa diferença mar.
cante na educação de crianças de ambos os sexos . O s informantes, 
porém, evidenciam a preferência que os pais têm por filhas , e a explican1: 

• 
- «as meninas crescem mais depressa»; «meninas aprendem mais fàcil-
mente», etc. A observação leva a crer que essa a titude se baseia 110 

valor econômico e social que a mulher representa dentro do grupo fami
liar, embora os informantes não a explicassem nesses têrmos . O s meninos 
não têm função produtiva na sociedade tenetehara, senão após atingir a 
adolescência e, logo que começam a produzir, casam-se e mudam-se .do 
grupo familiar a que pertenciam para o de sua~ espôsas. Por outro lado, 
cedo as meninas começam a trabalhar, logo· após a puberdade; algumas 

(
00

) Possivelmente, uma versão modificada da aprendida com os brasileiros, 
que falam em manchas brancas nas unhas das crianças mentirosas. 
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vêzes atraem antes um trabalhador masculino para o grupo familiar. As 
meninas possuem sempre maior número de ornatos que os meninos, e con
tava-se entre elas maior número de possuidoras de rêdes que entre os 
rapazes. Observamos meninos de cêrca de oito anos que dormiam no 
chão, ao passo que tôdas as meninas dessa idade possuíam rêdes próprias. 
Meninas que se tornam órfãs são adotadas sem demora por pare-ntes 
próximos ou distantes e tratadas com algum carinho e atenção., em con .... 
traste com o que sucede aos meninos. Nas aldeias do Pindaré encon ... 
tramos meninos entre cinco e seis anos, órfãos, que viviam andrajosos e 
dormiam no chão. Alimentavam,..se irregularmente nas casas de diver .... 
sos parentes. Em 1945, encontramos muitos meninos que viviam sob 
os cuidados do encarregado do Pôsto Gonçalves Dias, a quem tinham 
sido entregues por serem órfãos. Um mesmo número de meninas que 
tinham perdido os pais, vítimas de epidemias que entre 1943 e 1945 asso .. 
laram a região, passaram aos cuidados de parentes e não foram «dadas» 
ao administrador. 

Na idade de cinco ou seis anos já são marcantes as diferenças que 
se observam na educação de meninos e meninas. Os primeiros adqui .... 
rem maior liberdade para se movimentar dentro da aldeia, são aprovei ... 
tados em pequenas tarefas como carregar lenha, levar coisas de uma casa 
para outra, etc., porém isentos de qualquer obrigação específica. Per ... 
guntando a um informante o que um menino devia fazer, êle riu e res ... 
pondeu: - : meninos sómente aparecem em casa para comer», acres ... 
centando que, assim mesmo, sob ameaça de castigo para evitar embara

ços aos pais. Jovens de sete e oito anos se reunem a outros mais velhos, 
que voltam da caça ou da roça, para conversar. Fumam com tabaco que 
os adultos lhes dão e participam de qualquer conversa. Comum ente se 
reunem à tarde no pátio da aldeia para jogar pião, que os pais fabri ... 
cam de babaçu ou madeira, ou para brincar de caça. Armados de pe_. 
quenos arcos e flechas atiram em calangos, borboletas, etc. Encontram ... 
se às vêzes no mato próximo à aldeia imitações- das «tocaias» de caça, 
construídas pelos meninos. Entre os jogos, destaca,..se a «caça ao veado». 
Um dos meninos representa o veado, outro, o caçador e, os restantes, os 

"" cachorros . O «dono dos cachorros» sai em perseguição ao «veado» 
que procura escapar por todos os meios. É grande o alarido, pois 
imitam o latido dos cachorros e os gritos do dono. Depois de ser 
«acuado», o veado é «morto» pelo caçador que o conduz a uma «ela ... 
reira», onde fin ge tirar,..Jhe a pele e prepará-lo para assar. O jôgo 
recomeça, revezando,..se os personagens . 
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Com nove ou dez anos de idade, um menino tenetehara acompanha 
ocasionalmente o pai em uma caçada ou pescaria, ou até à roça, onde 
êste demonstra-lhe informalmente técnicas de agricultura. Severino, da 
aldeia de Jacaré, freqüentemente levava o filho para ·a roça; o menino não 
o ajudava no trabalho, porém passava o tempo «caçando» nas proximi .... 
dades. Severino estava orgulhoso disso, principalmente porque o jovem 
já conseguira apanhar alguns j abotis. ~le dizia que a iniciativa de 
acompanhá-lo à roça partia do menino., e, era fora de dúvida que êle 
considerava não ter o jovem qualquer obrigação de fazê-lo. Outros 
país pensam ser melhor 1para os meninos que sómente aprendam a caçar 
após terem passado pela cerimônia da puberdade. O mesmo dizem com 
respeito ao trabalho nas roças. Segundo êles, seria inútil forçar um 
menino a trabalhar nas plantações, pois êle desapareceria de casa antes 
que o pai pudesse encontrá-lo. A maioria dos homens ·afirma que 
somente aprenderam técnicas como a fabricação de arcos e flechas, o 
trançado das cestas ou a decoração de cuias, depois dos quatorze ou 
quinze anos, quando «já tinham cantado sozinhos» na cer.imônia da 
puberdade; em alguns casos> somente depois de adultos. Mesmo que 
um jovem se interesse pelo aprendizado de uma técnica, os mais velhos 
lhe dirão: «ainda é muito cedo para você aprender». Acreditam os 
adultos que não é bom um menino iniciar-se precocemente, porque «morre 
cedo». Até aos treze ·anos os meninos não participam efetivamente na 
vida econômica e, em geral, sõmente após os quinze anos ou pouco mais 
é que são considerados suficientemente adultos para trabalhar. 

A posição das meninas durante êsse mesmo período, dos cinco anos 
à adolescência, contrasta vivamente com a dos meninos. Muito jovens 
ainda~ as meninas começam a ajudar as mães nas tarefas domésticas, a 
princípio· como brinquedo de imitação· das atividades maternas, mais 
tarde, com oito ou nove anos, por obrigação. E usual para meninas 
dessa idade varrer a casa, carregar água do rio para a residência, 
atender às panelas no fogo, fiar algodão e cuidar dos irmãos mais 
jovens. Algumas vêzes, encontram-se meninas dessa idade brincando 
com meninos, que as atraem para o mato próximo para brincar de «casa». 
Não raro, uma jovem casa-se ao atingir os dez anos - isto é, um rapaz 
já adulto é admitido à co..-residência de seu pai como «genro» para «criar 
a espôsa». Seus deveres nessa situação são idênticos aos de uma mulher 
adulta, exceto que é ajudada nas tarefas mais pesadas pela mãe; há abs
tenção de relações sexuais até a puberdade. 

As crianças tenetehara, de ambos os sexos, adquirem bastante cedo 
conhecimentos completos sôbre a vida sexual dos adultos. A s jovens 
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aprendem através da conversa em família; os meninos, por intermédio de 
companheiros mais velhos . Os adultos não demonstram preocupação 
em esconder fatos das crianças e qualquer conversa sôbre o assunto 
de sexo não é .interrompido devido à sua presença. Um dia em que está.-

1 

vamos na casa de um informante, sua filha de sete anos veio contar que o 
irmão de sua mãe estava no mato próximo «deitado» com uma mulher da 
a ldeia . O pai achou graça e comentou o fa to com os demais. O s me.
ninos, em geral, estão a par de todos os assuntos extra-maritais na aldeia. 
Não raro um casal em coito desperta meninos e meninas que dormem na 
rêde próxima e ninguém parece preocupar...-se com isso. U m informante, 
ao explicar o conhecimento de crianças sôbre assuntos sexuais, apontou 
para um grupo de cinco a nove anos e disse:. «aquêles ali já sabem de 
tudo». 

Meninos se masturbam ocasionalmente. Se os pais os surpreendem, 
d izem-lhes: «se você não parar com isso o seu pênis vai esticar até 
arrastar no chão; isto é fa lta de vergonha» .. Um dos informantes mais 
íntimos disse que por um curto período, quando orçava pelos nove anos, 
costumava masturbar-se, acrescentando ser a prática comum entre os 
demais meninos . A ssegurou, porém, que a masturbação era uma expe
riência de «criança», pois não demoram a procurar mulheres para o 
coito, mesmo antes da puberdade. Brincadeiras com meninas envol.
vendo sexo não são raras . Meninos atraem meninas, em geral cedo se 
cansam da brincadeira e as abandonam . Quando estávamos na aldeia de 
Januária, surpreenderam um grupo de jovens que ~ ( ~), numa barraca por 
êl-es mesmos construída, copulavam com meninas . Ouvimos comentá
rios que desaprovavam a conduta, porém nenhum dos envolvidos foi 
castigado. Os pais não estavam zangados com os filhos, nenhum dêles 
foi apontado como instigador ou principal responsável . Como disse um 
dos pais : «- ~les não compreendem ainda, não sabem nem distinguir o 
parentesco» . ~sse comentário sôbre distinguir parentes tinha razão de 
ser, porque uma das meninas era «filha da irmã da mãe» de um dos 
meninos «irmãos» . Tempos após, um outro grupo, de meninos foi encon.
trado em jôgo semelhante, porém, usando um menino de cinco anos como 
«menina» . O fato foi considerado engraçado e ridículo, porém, sem 
qualquer referência à anormalidade. 

- ·------
(ª1

) Um menino nos afirmou que a iniciativa dêsses jogos sexuais parte das 
meninas, que os convidam para ir ao mato. ~le estava evidente1nente repetindo 
a atitude do adul to tenetehara, que considera a mulher como sexualmente agressiva. 
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Durante os anos que precedem a adolescência, jovens de ambos os 
sexos são submetidos a restrições na dieta . Pato bravo, mutum, jacu, 
araras e outras aves lhes são proibidas. Acreditam que essas aves 
possuem espíritos :perigosos (piwara), e, em geral, são as mesmas proibi ... 
das aos pais durante a gestação e a infância dos filhos. U m jovem 
que venha a comer carne de uma dessas caças, «fica doido». Logo após 
«ter cantado sõzinho», para o rapaz, ou cerimonialmente convidada a 
comer da carne, para a môça, na festa da puberdade, as restrições são 
levantadas . Contudo, não passa muito tempo que a elas venham de 
novo a se submeter, na situação de pais . 

O s T enetehara contam que, antigamente, era costume perfurar o 
lábio inferior de um jovem, quando êste atingia os cinco ou seis anos . 
A operação se fazia com uma ponta afiada de chifre de veado. O cos
tume foi abandonado há mais de cinqüenta anos, pois não observamos 
a perfuração do lábio, ou cicatriz que isso indicasse, em qualquer dos 
indivíduos mais velhos. 

Homens e mulheres apresentam não raro o afilamento dos incisivos 
superiores, ( 68 ) «dente de piranha». A operação é feita pouco após a 
dentição por indivíduos reconhecidos como hábeis nesse mister. Ao 
perguntar se empregavam uma lima para desgastar o dente, os informan
tes se horrorizaram com a idéia. O processo é de lascamento gradual do 
incisivo com uma pequena faca. Um cilindro de madeira que o paciente 
morde entre os dentes mantém a boca aberta. A lâmina é posta em 
ângulo com o dente e batida com um peque!1o macête. A operação 
é demorada porque o lascamento tem que ser gradual e com extremo 
cuidado para não quebrar um pedaço maior ou causar a perda do dente. 
O resultado final é um incisivo finamente apontado. Logo que a ope

ração termina, dão ao paciente uma batata ou uma raiz de inhame aque
cida para morder. O objetivo é «endurecer» os dentes apontados. 
O s que a isso se submetem dizem sofrer de intensa dor de cabeça 
durante a noite que se segue à o.peração. Por alguns dias se abstêm de 
comer, exceto mingaus, porque os dentes ficam extremamente sensíveis. 
Até se acostumar, dizem os Tenetehara, é freqüente machucarem a língua 
com a ponta a fiada dos incisivos . 

( 
68

) O costume de apontar os incisivos é de provável origem africana . O s 
brasileiros da região e os Timbira ocidentais praticam o mesmo costume. Sua 
prática nessa área t erá . sido possivelmente introduzida durante· o século XVIII 
ou XIX por escravos , africanos fugidos . Ver Baldus ( 1945) p. 45. 
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PUBERDADE 

Os Tenetehara marcam a passagem da puberdade, para os dois 
sexos, por uma un1ca cerimônia. Antigamente, tanto rapazes como 
meninas submetiam .... se a um período de isolamento que antecedia os 
ritos da puberdade. Pequenas «tocaias» ( 69 ) individuais eram cons .... 
truídas com fôlhas ·de palmeira jussara ( Euterpes sp . ) , afastadas da 
aldeia cêrca de cinqüenta metros. Serviam como habitação dos jovens 
durante êsse período de isolamento.. As jovens eram isoladas logo 
após a primeira menstruação e os rapazes desde o momento em que 
eram considerados fisicamente adultos. Os adolescentes permaneciam 
na tocaia cêrca de dez dias. As jovens tinham o corpo pintado de 
prêto com o suco de jenipapo. O mesmo era feito para os rapazes; 
apenas, nestes, a parte superior do rosto não era pintada . Durante 
êsse tempo de reclusão os jovens permaneciam deitados na rêde. Não 
podiam deixar a tocaia . As mães levavam alimentos e para defecar ou 
urinar serviam .... se de uma cabaça que as mães se encarregavam de 
limpar ou substituir. Dizem os Tenetehara que, além de permanecer 
deitados na rêde, os jovens não devem olhar senão direito para a 
frente, pois se olharem para os lados podem ficar loucos. Sômente 
podem fala r com as mães ou outro parente muito próximo que atenda 
às necessidades. Normalmente, ninguém se aproxima das tocaias em 
que se encontram reclusos. Durante êsse período não podem comer 
carne, sômente milho, mandioca, farinha e mingaus. Uma vez ou 
outra, pequenos peixes considerados inofensivos lhes são servidos. 
A água que bebem deve ser ligeiramente aquecida. 

No último dia de reclusão, tripas de cotia são cruzadas e estendidas 
sôbre a porta da tocaia. Na manhã seguinte, os pais do jovem se 
aproxima e chamam-no para que abandone a tocaia, rompendo as 
tripas de cotia préviamente estendidas . Para as môças, não são .os 
pais que vêm chamá .... la, mas um dos rapazes da aldeia. Ao romper as 
tripas de cotia, a môça corre para o igarapé mais próximo, perseguida 
de perto pelos rapazes. No igarapé êles lhe dão um banho para depois 
conduzí-la de volta à casa dos pais. Não nos foi explicado o que 
aconteceria à môça, caso os rapazes a alcançassem antes de chegar ao 
igarapé. Parece que tal possibilidade não havia ocorrido aos nossos 
informantes. 

(
811

) A .:tocaia» é um pequena abrigo. Regionalmente se usa o têrmo para 
designar os esconderijos ou abrigos provisórios utilizados nas caçadas. 

7 
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Contaram que, em tempos passados, após o período de reclusão, o 
pai ou o avô inspecionava o pênis do jovem para verificar se êle se 
masturbava. No caso de descobrir qualquer indicação disso ter acon
tecido, o jovem era espancado com um cipó. Era nessa ocasião que o 
rapaz recebia u'ma fibra de palmeira para amarrar o prepúcio e encobrir 
a glande. t scarificações eram feitas nos braços, pernas e peito .do 
jovem, usando-se para isso dentes de cotia . Em seguida ao período 
de isolamento, rapazes e môças eram submetidos a uma mutilação, 

· considerada marca tribal. Segundo os informantes, essa marca con
sistia numa incisão reta do cotovelo ao punho, na face ventral de cada 
braço, e de quatro círculos com os raios prolongados, um acima e 
outro abaixo de cada mamila ou seio . U ma incisão reta, partindo. da 
junção dos lábios, alcançava a orelha. Snethlage menciona essa última 
marca como um símbolo tribal e diz que ela se estendia horizontalmente 
do nariz aos lóbulos da orelha. Ao tempo de sua viagem regis
trou apenas uns poucos indivíduos com tal marca. ( 70

) A incisão era 
feita com um dente aguçado de cotia, servindo o jenipapo de corante: 

Nos dias de hoje, os preparativos para a cerimônia da puberdade 
estão bastante modificados. Sómente dois in.divíduos, de tôdas as 
aldeias que visitamost se recordavam de ter visto como· se fazia a tatua
gem. Nenhum dos T enetehara que conhecemos trazia marcas tribais . 
Ao descrever o·s ·antigos costumes de reclusão e preparação da cerimô
nia, os informantes eram um tanto vagos. Concordavam nos detalhes, 
porém, divergiam na ordem dos preparativos. Alguns afirmavam que a 
escarificação tinha lugar antes da reclusão e que esta terminava ao 
cicatrizarem as feridas. Outros, que em geral nos eram de maior 
confiança, diziam que a escarificação era posterior ao isolamento e que, 
então, a cerimônia própriamente dita tinha lugar após a cicatrização. 
A maioria dos modernos Tenetehara desconhece a inspeção do pênis ou 
não sabem descrever as marcas tribais. Um dos jovens inquiridos 
achava que a inspeção não tinha razão de ser, porque tanto o jovem 
como o pai se sentiriam envergonhados com tal procedimento. 

Hoje, raramente os rapazes são isolados antes da cerimônia. Em 
1940, cinco jovens residentes na aldeia de Jacaré, que passaram pela 
cerimônia da puberdade, apenas foram recomendados que não se afas
tassem de suas casas e que não freqüentassem o igarapé para banhar-se. 
A água lhes era trazida em casa tanto para beber como banhar-se. 
Motivam essas precauções a extrema vulnerabilidade dos jovens durante 

( 
78

) SNETHLAGE, H. ibid., pág. 120. 
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êsse período aos malefícios dos sobrenaturais, em particular, ywá~ o 
espírito da água e azáng, espíritos errantes. Aos jovens da aldeia de 
Camirang que, em 1942, celebraram a passagem da puberdade não foi 
imposta qualquer restrição·. 

Contudo, para as môças ainda se prescreve um período de isola,.. 
menta, em seguida à primeira menstruação. Ao invés da «tocaia» 
dos antigos dias, improvisa~se uma tapagem de palha, dentro. da própria 
habitaçãot onde as jovens adolescentes ficam recolhidas em suas rê·des, 
escondidas das vistas da família e dos estranhos, e obedecendo· ao 
mesmo comportamento que outrora. As mesmas restrições são impos~ 
tas à sua dieta. Só podem beber água aquecidat devem olhar sempre 
para a frente e não abandonar o isolamento, mesmo para satisfazer 
necessidades fisiológicas. Como antigamente, o período 'de reclusão 
se prolonga de dez dias a pouco m51is. Ao fim dêsse período., tripas 
de cotia são estendidas na porta da moradia e os rapazes vêm chamar 
a môça para persegui~la até o igarapé. Antes de ter início a reclusão, 
a jovem tem o corpo pintado de preto com jenipapo e a cerimônia 
sómente tem lugar após a pintura desaparecer. Os Tenetehara per,.. 
mitiram um relaxamento de regras e restrições impostas na puberdade 
aos indivíduos masculinos, ao passo que se mostram mais conserva
dores em relação às mulheres. Essa mesma tendência ·conservadora, 
a de oposição à mudança de padrões no comportamento feminino, em 
contraste com a atitude liberal e tendente à módificação quando o 
costume se refere a homens, não é estranha à nossa própria sociedade 
e tem sido freqüentemente observada em outras culturas·. 

A cerimônia da puberdade é ainda celebrada em muitas aldeias 
teneteharas. Em r942, tal cerimônia foi realiza;da para cinco rapazes 
da aldeia de Jacaré; para uma môça na aldeia de J anuária, para quatro 

,rapazes e duas jovens na aldeia de Camirang. Embo·ra tivéssemos 
conhecimento dessas cerimônias, só tivemos oportunidade de presenciar 
a que se realizou n~ aldeia de Camirang, sob a orientação de Ambrósio, 
um dos líderes de família extensa de maior prestígio na época. Os 
jovens, para os quais se realizou essa cerimônia, eram, com exceção de 
um rapaz aparentado a Camirang, «capitão» da aldeia, ligados por 
parentesco a Ambrósio: seu próprio filho, a filha de uma «irmã», 
dois filhos do «irmão» (a quem êle chamava de «filhos», segundo o 
sistema classifica tório de parentesco tenetehara), e «irmã mais jovem» 
(classifica tório) . Dois dias antes da data estabelecida para a cerimô,... 
nia, Ambrósio entrou em entendimentos com Camirang, o «capitão» da 
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.aledia, que ordenou a todos os homens saírem para caçar e trazerem 
~arne para a refeição formal que tem lugar durante a cerimônia. 
Todos os homens da família extensa de Ambrósio, a maioria dos de 
Camirang e apenas alguns do grupo de Pedro apresentaram..-se para a 
-caçada comunal. C amirang distribuiu pólvora, chumbo e cedeu espin,.... 
gardas . O resultado do primeiro dia de caçada foi precário, apenas 
alguns jabotis e alguns macacos guaribas . Decidiu..-se que um segundo 
.dia era necessário. Foram, então, aprisionados muitos jabotis e mortos 
dois veadost concordando..-se que isto era suficiente e que a cerimônia 
podia realizar..-se no dia imediato. 

Como já se acentuou, a cerimônia serve para comemorar a passa .... 
'9'em da puberdade de rapazes e môças, participando indivíduos de 
ambos os sexos . Ela se realiza durante a estação chuvosa e parece, 
na realidade, uma fase da Festa do Milho, também levada a efeito nessa 

' 
-estação. A dança, as canções e as atividades xamanísticas que cons,.... 
tituem a essência dêsses ritos da puberdade são bàsicamente os mes~ 
mos da Festa do Milho. A cerimônia inicia..-se pela manhã de um dia, 
prolongando..-se até a madrugada seguinte. O lugar geralmente esco ... 
ihido para celebrá-la é a «casa grande» ( tapuizuhu), outrora comum 
nas aldeias teneteharas. Porém, como· na aldeia de Camirang não 
houvesse atualmente uma «casa grande», a s paredes de palha de um 
espaçoso quarto da casa de Ambrósio foram removidas para fornecer 
um local aberto, porém protegido do sol. 

Cedo, no dia da cerimônia, os parentes mais próximos cuidaram da 
,aecoração dos jovens. Faixas tecidas de algodão e tingidas de ver ... 
melho com urucu ( Bixa orellana) foram amarradas aos braços e per~ 
nas dos jovens, pouco abaixo dos joelhos e acima dos cotovelos. O 
~orpo foi pintado de negro, com jenipapo, deixando livre apenas a 
parte da face superior à linha do nariz aos lóbulos da orelha. Cada 
,jovem trazia à cabeça uma faixa tecida de algodão, da qual pendiam 
pequenas flôres feitas de penas de tucano. Uma linha de penugem 
_branca de gavião foi..-lhes colocada nos ombros e braços até o cotovelo . 
. Essa mesma penugem lhes foi grudada ao cabelo com resina. Os 
parentes lhes emprestaram colares e miçangas, levando cada jovem 
além dêsses ornamentos a haste decorada de uma flecha. O filho de 
Ambrósio empunhava uma espécie de cetro, feito de cêrca de trinta 
penas de arara vermelha, prêsas a um punho de madeira. 

Ao mesmo tempo, as mães e tôda a parentela feminina se ocupavam 
em prepar~r as môças que celebrariam a passagem da puberdade. As 
jovens tiveram todo o corpo pintado de negro com jenipapo. Penugem 
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branca colada aos cabelos foi a única decoração permitida . A deco
ração dessas jovens era mais sóbria que a da maioria dos participantes. 
Adultos se apresentaram geralmente com ·alguma ornan1entação. Muitos,. 
usando urucu, pintaram linhas vermelhas na face e as mulheres osten ... 
tavam as melhores miçangas. Ambrósio, patrono da cerimônia, enfeitou 
os braços e peito da mesma maneira que os jovens iniciantes. 

A cerimônia consiste, principalmente, em canções e danças em gru
po. A s canções foram iniciadas cêrca das dez horas da manhã por 
Ambrósio, que, sentado num banco, tinha a seu lado dois dos jovens. 
noviços. Marcando o rítmo com um maracá, acompanhava a canção 
batendo fortemente com o pé direito no chão. O s outros dois jovens 
logo se reuniram ao grupo. O s jovens iniciados não cantavam, limi ... 
tando-se apenas a acompanhar o rítmo com a batida do pé . M ais tarde, 
acompanhadas de outras mulheres, as môças adolescentes colocaram-se· 
no canto oposto da casa, a cabeça baixa, aparentando grande acanha
mento. Pouco a pouco, mulheres e homens se reuniram aos dois grupos, 
aumentando consideràvelmente o número de participantes, ao mesmo 
tempo que as canções ganhavam maior animação. O grupo feminino, 
com as duas môças à frente, começou a mover-se num passo simples 
de dança, recuando e avançando em direção aos homens. Formou-se 
uma linha de homens que acompanhou o movin1ento das mulheres, se.
guindo o ritmo da canção com forte bater de pés. As duas linhas, cada 
uma tendo à frente os jovens iniciados de seu sexo, aproximavam-se e 
distanciavam-se. Ambrósio levou mais alto a canção, redobrando os 
participantes em entusiasmo. Como é comum nas canções teneteharas .. 
que são muito melodiosas, as mulheres cantavam num quase falsete 
em contraponto com os homens. 

Cêrca de meio dia, Ambrósio, após um intervalo de descanso, tomou 
a iniciativa de nova formação de dança. Passou a circular em tôrno 
do esteio central da casa, ladeado pelos jovens iniciados. Em fileira .. 
·de mãos dadas, os participantes se moviam como os raios de um círculo. 
'As duas jovens seguiam imediatamente latrás de Ambrósio e dos rapazes. 
Fileiras de homens se misturaram com as mulheres, conservando-se essa 
formação até o pôr-do-sol. 

A tarde, em meio às danças e cantos, os pajés começaram a 
«chamar» os sobrenaturais, seus «familiares». (11

) Sopravam e aspira
v·am em grandes cigarros, engolindo baforadas de fumaça até intoxi-

(
71

) Sobrenaturais familiares são aquêles que os pajés aprenderam a controlar 
e «chamar». 

i 
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car .... se, tal como fazem durante as curas. Moviam..-se entre os dan .... 
çadores e com canções peculiares, diferentes daquelas entoadas pelos 
participantes da festa, invocavam os sobrenaturais. Dois pajés e 
Vários noviços do xamanismo estiveram em franca atividade durante 
êsse correr de tempo, sendo possuídos por vários sobrenaturais. Um 
dêles, Inácio, tombou ao chão em plen-o transe, sob a influência do espí-
rito ·de veado ( atapo·há azang) . O mesmo aconteceu a André, quando 
,possuído pelo· espírito do gavião .. um dos mais perigosos. Tanto pajés 
<:orno noviços do xamanismo somente interromperam as atividades ao 
pôr-do .... sol. As canções, a dança em círculo e as atividades xamanís ... 
ticas foram as mesmas que registramos para a Festa do Milho, não 
nos parecendo essa fase da cerimônia da puberdade mais que uma sessão 
dêsse festival . da estação chuvosa. 

Ao prô .... do .... sol cessaram a dança, o canto e as atividades dos pajés . 
. Ambrósio empunhou uma carabina e atirou duas vêzes para o ar -
«para mostrar que o filho era agora um homem» . Os dançadores, 
.abandonando a casa, reuniram .... se no pátio da aldeia formando um 
grande círculo. Vo.Jtados para o interior, homens e mulheres, de 
braços dados, avançavam e recuavam, ampliando e diminuindo o 
círculo. É ·nessa ocasião que os jovens iniciandos devem «cantar 
.sozinhos», isto é - dirigir o côro, tomando a iniciativa. de introduzir 
<:ada verso novo. Ambrósio, sempre ladeado por êles, os ajudava 
cantando em voz baixa. Muito acanhados, cantavam tão baixo que 
dificilmente se podia ouví..-los. Passada cêrca de uma hora .. a dança e 
os cantos foram interrompidos, retirando .... se os participantes para a 
casa de Ambrósio onde, após descansarem por algum tempo, retornaram 
.às canções e danças. Embora os jovens tenham que cantar e dançar 
durante tôda a noite, já são, a partir daí, considerados adultos. 

Essa fase noturna dos ritos da puberdade é o que os Tenetehara 
chamam de zing;areté ( zingare - cantar; eté - muito.) 1 nome dado a 
qualquer reunião para cantar, não significando uma festa específica. 
No correr da noite os participantes chegavam e saíam informalmente. 
Reuniam..-se para cantar durante algum tempo, retirando .... se depois para 
suas casas a fim de descansar. Outros deixavam .... se ficar sentados nos 
bancos ou mesmo no chão. Ambrósio dirigiu as canções por muito 
tempo.. retirando..-se finalmente para deitar um pouco. Contudo, as 
môças e rapazes adolescentes são obrigados a dançar a noite inteira e, 
durante êsse tempo, não podem alimentar .... se de outra coisa que farinha 
de mandioca com água ( chibé). Como durante o dia, os jovens 
mantinham sempre o olhar direito para a frente e demonstravam bas .... .. 
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tante timidez. Alguns informantes explicaram que se os adolescentes 
desviassem o olhar para os lados ficariam loucos . Ao amanhecer, as 
môças destinadas à iniciação foram pela primeira vez decoradas com· 
esmêro. Penugem branca lhes foi colocada nos cabelos e braços. 
Na cabeça lhes colocaram uma faixa tecida, de onde pendiam, na 
parte posterior, fieiras de penas de tucano. O s parentes lhes trou ... 
xeram colares e, logo após findarem os preparativos, Ambrósio as 
guiou para o centro de casa onde passaram a dançar a seu lado. Do. 
mesmo modo que na véspera, ao pôr,...do,...sol, os rapazes tinham pela 
primeira vez dançado ao lado de mulheres, as jovens dançavam agora 
ao lado de um homem. A dança e os cantos atingiram um grau de 
animação superior ao de qualquer outra fase da cerimônia. Mesmo 
aquêles que não tinham dançado durante a noite, preferindo ficar dor-
mindo em suas casas, 'apresentaram ... se para as danças que então se 
realizaram, precedendo o banquete de carne moqueada. 

A carne obtida na caçada comunal foi cozinhada e moqueada en,... 
quanto decorria a cerimônia. Ao amanhecer, as mulheres encarregadas 
do preparo trouxeram ... na para a casa de Ambrósio, depositando,...a 

numa grande panela . Após secada e misturada com farinha foi dis-
tribuída em cestos semelhantes a peneiras. U ma esteira foi colocada 
do lado de fora da casa e nela sentou--se Ambrósio, t endo diante de si 
a panela com o moqueado . As duas môças tomaram lugar à sua 
frente e lhe perguntaram formalmente: - «Avó, podemos agora comer 
da carne» ? ( 72

) Ambrósio serviu--se de um pequeno pedaço e res .. 
pondeu às môças: - «sim, minhas netas, podem comer». (73

) A carne 
foi então servida às adolescentes que, dessa ocasião em diante, poderiam 
comer qualquer espécie de caça. Os cestos com a «paçoca» foram 
servidos aos dem·ais participantes e em pouco nada .mais restava. En .. 

quanto alguns comeram no próprio local da festa, outros preferiram 
levar a sua porção para comer em casa durante o dia. 

Devido a essa refeição formal e em co1num, os btasileiros locais 
chamam essa ce.rimônia de «Festa do Moqueado» . No Rio Mearim, ela 
recebe o nome de «Festa do Boi», porque nessa ocasião se abate um 
boi, devido à dificuldade de se obter carne de caça .. 

(
72

) O patrono <la festa deve ser o avô das môças, porém como Ambrósio era 
o líder de família extensa e não havia outro parente mais velho, êle tomou o lugar 
de avô. N ormalmeqte, o avô é o líder do grupo familiar. 

(
73

) N essa ocasião um dos jovens aproveitou o ensejo para dizer: <agora>, elas 
é que já podem ser comidas>>. o que despertou risadas gerais. 
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Observadores casuais e a grande maioria dos moradores da região 
confundem essa cerimônia com uma festa de casamento, e isto explica-se 
porque, logo após os ritos da puberdade, é comum as meninas se 
casarem . No caso de já possuírem «maridos», a cerimônia marca o 
início formal de relações sexuais entre os cônjuges. Via de regra, a 
moça ao atingir a puberdade já adquiriu tôdàs as técnicas e conheci ... 
mentos necessários a uma mulher adulta e, na realidade, muitas já 
trabalham como se o fôssem e assim a transferência para êsse estágio 
não é abrupta. 

O jovem, porém, por a~um tempo em seguida à cerimônia, é adulto 
apenas no nome, pois deve ajudar ao pai na roça, na quebra do 
babaçu ou coleta de óleo de copaíbat na caça ou na pesca, não sendo 
ainda bastante independente para realizar por si mesmo essas atividades. 
Sómente quando mais velho é, então, procurado· por algum líde.r de 
família que o escolhe como ge.nro. Casado, continua sob a dominação 
do sogro, pelo menos nos primeiros anos de vida conjugal. A insegu
rança que se observa nos homens tenetehara pode, talvez, ser expli
cada em parte pela posição em que a sociedade os coloca durante a 
juventude. 

CASAMENTO 

O casamento de uma jovem é um problema para o grupo de família 
extensa; através dêle se obtêm novos trabalhadores masculinos para o 
grupo. Ê, em geral, o pai da jovem ou o líder da família extensa a que 
ela pertence quem toma a iniciativa de arranjar-lhe um marido . Entre 
os jovens da própria aldeia ou que em visita chegam de outras ·aldeias, 
o pai ou o líd1er procura um que seja elegível, isto é, um bom traba ... 
lhador. U m pai, em geral, prefere para marido da filha um tapaz da 
mesma aldeia, porque êste, após um ou dois anos de residência com 
o sogro, terá menos motivos para se mudar ou deixar a aldeia. A 
união entre parentes muito próximos é proibida; do ponto de vista do 
homem, êles são: hehy (mãe ), heiy ra (irmã da mãe), hereiyra (irmã 
ou prima) , heratipéra (filha da irmã, filha de tôdas aquelas que chama 
de irmã) , hezaihé (irmã do pai), herazyra (filha) e heremiariró (neta) : 
Contudo, há exceções quando êsses têrmos se referem a parentes dis ... 
tantes. Assim, B, da 'aldeia de Lagoa Comprida, era casado com a 
jrmã de sua mãe ( heyra), porém, de parentesco classifica tório muito 
distante. Caso idêntico era o de M. J., da aldeia J anuária, casado 
com uma irmã ( hereinyra) classificatória. Em ambos os casos, os 
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informantes distinguiam a não-proximidade do _parentesco, acrescen
tando ao têrmo classificatório a palavra moetehara. Ex.: irmã nã°"' 
consangüínea e distante - hereinyra mo·etehara. Após o pai ter esco
lhido o futuro genro, chama-o e discute a possibilidade do casamento. 
Algumas vêzes, antes de decidirt convida o jovem para trabalhar na 
roça, com o fito de observar suas qualidades. Se o jovem concorda 
em casar-se, é-lhe bastante transportar para a casa do sogro todos os 
seus pertences, passando daí em diante a cooperar com o sogro ou com 
o grupo familiar da espôsa nas diversas atividades. Muitos se deixam 
ficar com o grupo de família extensa da espôsa, tornando-se membros 
permanentes . Outros, dependendo de habilidade e prestígio.. consti ... 
tuem novas famílias extensas. Em qualquer dos casos, durante o 
primeiro ou os dois primeiros anos de casamento - até n·ascer o pri .... 
meiro filho - é regra tradicional a residência ma trilocal. 

Durante nossa estada na aldeia de Januária, a «filha» (filha do 
irmão) de um líder de família, V., que já passara pela cerimônia da 
puberdade, estava em idade de casar-se. O líder, após discutir o 
assunto com um dos homens mais velhos do grupo, escolheu dois rapazes 
da aldeia, L. e P. , como possíveis maridos para a «filha». F alou 
dessas possibilidades a muita gente, não tardando que os rQpazes em 
vista tomassem conhecimento do fato. L . imediatamente tornou púbilco 
o seu desinterêsse, o que fez V. enviar seu velho parente a sondar 
o outro escolhido, P. .t!ste aceitou a proposta após debater o assunto 
com o pai adotivo, líder de outro grupo familiar. Assente o casamento, 
P. ttansportou seus objetos pessoais para a casa do sogro e foi trabalhar 
na derrubada de uma roça dêste. 

O casamento de P. seguiu o padrão comum dos arranjos matri ... 
moniais entre os Tenetehara. Contudot é também freqüente o rapaz 
procurar uma espôsa por sua própria iniciativa. O s rapazes menos 
qu·alificados não entram nas cogitações dos líderes de maior prestígio, 
o que os obriga a cortejar jovens que desejam por espôsas e agradar 
ao futuro sogro. Um jovem explicou-nos que, se um rapaz deseja 
casar-se, «trabalh·a para o civilizado» e compra presentes para oferecer 
ao futuro sogro quando vai pedir a filha em casamento. Contam-se 
histórias de rapazes que, para dar a entender suas intenções às eleitas, 
dão volta à casa em que elas residem, assobiando canç~s tenetehara . 
Por outro lado, para demonstrar que os .desejos das môças são levados 
em consideração, contaram que muitos pais consultam as filhas sôbre 
a escolha do marido. Isto não impede que muitas vêzes se oponham 
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inteiramente ao desejo das jovens, quando pretendem assegurar um bom 
trabalhador como genro. 

Tornou-se evidente que J., a «filha» de V., não fôra consultada 
sôbre a sua união a P. Tempos após, ela fêz sentir sua vontade, deci..
dindo por si mesma acabar com a união. Conversando conosco, P . 
queixou-se: «ela n~o me liga» e que, passados dois meses, o casamento 
não se tinha consumado. Diante disso, e como ainda mais ela se 
recusasse a cozinhar para êlet a família fêz pressão para que ela aceita .... 
tasse o marido, pois consideravam--no uma boa aquisição para o grupo 
familiar. V. escondeu a rêde da filha, pensando assim obrigá-la a 
participar da mesma rêde de P. A tentativa resultou inútil, pois a 
jovem preferiu passár a noite sentada no chão. Diante dêsse estado 
de coisas, P. voltou a freqüentar a residência de seu pai adotivo, pri
meiro para as refeições e, finalmente, para residir de vez, não obstante 
os esforças em contrário dos parentes afins. 

Embora alguns Tenetehara e brasileiros locais identifiquem a 
cerimônia da puberdade como uma festa de casamento, não há na 
realidade qualquer cerimônia ou festa de casamento. (7

" ) A confusão 
dos ritos da puberdade como uma cerimônia de casamento, posslvelrnente 
se origina do fato de que a maioria das jovens casa-se ou inicia a vida 
conjugal, em tôda a extensão do têrmo, logo após passar pela cerimônia 
da puberdade. As negociações para o casamento podem ser encetadas 
muitos anos antes de a jovem alcançar a puberdade, quando ela tem oito 
ou nove anos de idade . 

O pai de um·a menipa de cêrca de oito anos de idade pode arran
jar-lhe um marido, em geral, já bastante desenvolvido para casar-se e 
trabalhar produtivamente. O rapclz é recebido pela família extensa da 
adolescente como seu ma.rido, contudo, as relações sexuais sómente têm 
início após os ritos da puberdade. Durante êsse tempo, os cônjuges se 
referem um ao outro pelos têrmos - merikótana ( rnerikó - espôsa 
ana - semelhante, parecido. etc.) e imén an.a ( imen - marido) . 
Êle trabalha com o sogro e c;ontribui econômicamente para o grupo de 
família extensa com que vai residir; ela, num sentido limitado, faz o 
trabalho doméstico de espôsa. Contudo, o grosso da cozinha, pre
p·aração de farinha e trabalhos mais pesados, são tarefas que a mãe 
realiza enquanto a môça adquire prática e se desenvolve fisicamente 

(
74

) Os brasileiros da região que, em geral. têm apenas uma vaga idéia sôbre 
os costumes tenetehara, confundem freqüentemente a cerimônia da puberdade co1n 
uma celebração do matrimônio. 

• 
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para fazê ... Ios por s1 mesma. O s Tenetehara acham que êsse tipo de 
casamento é geralmente bem sucedido. Dois casais com que tínha ... 
mos bastante co·ntato assim se tinham unido. D e um dêles falavam: 
~Inácio casou com Maria quando ela era ainda criança para criá ... Ja 
e esperar que crescesse» ('15

) Essa forma de casamento é comumente 
descrita como «criar ·a espôsa». ( 76

) 

Quando estêve entre os Tenetehara (Tembé ) do rio Gurupi, em 
meados do século passado, Gustavo Dodt observou essa forma de 
união; assim a registrou: « ... e os T embés têm o costume de dar suas 
filhas de idade muito tenra em casamento que, neste caso, natu
ralmente é só nominal, ficando a filha em poder do pai até a puber ... 
dade. ( 77 ) É pequeno o núm~ero de jovens que deseja contratar tais 
casamentos, quando existem môças já em idade de casar ... se; sendo que, 
atualmente, a maioria das uniões é contratada poucos meses antes da 
cerimônia da puberdade e consumada logo após . 

Uma vez ou outra verifica ... se a fuga de um jovem casal . C omo o 
homem deve trabalhar para o sogro, a fuga ou a mudança com a espôsa 
pouco tempo após o casamento é considerada uma ofensa ao grupo. 
«Roubar a môça » é a expressão comumente usada para designar êsse 
ato . F oi essa a situação quando M . forçou um rapaz a devolver a 
filha à aldeia de J anuária. E mbora fôsse o segundo casamento 
para a jovem, o rapaz não havia trabalhado mais que um mês para 
o sogro . Fróes Abreu testemunhou um caso semelhante na região 
do M earim . P ouco tempo após casar ... se, um rapaz mudou...-se da a ldeia 
de sua espôsa, levando-a consigo . O pai correu ao encalço do casal 
fugitivo, tomando a filha ao marido e obrigando-a a voltar para a 
aldeia . O pai «pespegou formidável surra» na jovem c.omo punição à 
fuga . ('18

) E m qualquer dos casos que nos foram relatados sôbre fuga 
ou tentativa de abandonar a residência matrilocal durante os primeiros 
meses de casamento, os parentes da môça sempre se es forçaram para 
trazê...-la de volta ao grupo . 

(
75

) O mesmo acontece a M . • cuja espôsa foi por êle criada . Acrescentam os 
informantes que, enquanto esperava a mulher crescer, M. estêve casado com a mãe 
da jovem, forma comum de casamento poligâmico. 

(
7e) U ma interpretação tenetehara da história cristã - a criação da mulher -

refere-se a essa forma de casamento . Tupã fêz a Mulher da costela de um cachorro 
e entregouJa , ainda criança , ciO I-!omcm, a quem recomendou que a alimentasse e espe~ 
rasse que crescesse para então casar com ela . 

(
77

) DooT, Gustavo - op. ci t ., pág. 200 . 

(
78

) F , A S 126 ROES BREU, . - op. cit., pág. . 
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As regras de residência matrilocal e de serviço ao sogro durante 
um ano ou mais, em seguida ao casamentot limitam as possibilidades de 
um homem possuir mais de uma espôsa. Como já acentuamos, aquêles 
que têm mais de uma espôsa são, em geral, líderes de famílias extensas 
e suas espôsas aparentadas entre si, portanto, do mesmo grupo familiar. 
T ais casamentos resultam em geral de um primeiro casamento com uma 
viúva, seguido de outro com a filha ou alguma parenta próxima. Por 
vêzes, tais casamentos são em parte motivados pelo desejo de conservar 
uma jovem dentro do grupo familiar, ao invés de deixá .... la unir,.,se a um 
forasteiro que certamente a levaria para fora ~ da aldeia, após o período d~ 
serviço ao sogro. ( 79

) Seria quase impossível a um homem pensar em 
arranjar uma segunda espôsa fora do grupo familiar da que já possui, 
uma vez que não estaria capacitado a prestar serviço por ela. Por outro 
lado, é mais vantajoso para o grupo de família extensa conseguir jovens 
trabalhadores através de casamentos do que o líder de família benefi..
ciar .... se com uma segunda espôsa. Por essa razão, o líder A. era muito 
criticado, porque já muito velho havia tomado duas novas espôsas, 
de seu próprio grupo, ao invés de casá,.,Jas com jovens que viessem 
aumentar ·a capacidade de trabalho d~sse grupo, pobre em trabalhadores. 

Os casamentos são acentuadamente instáveis durante os primeiros 
meses de união .. ou melhor, até ao nascimento do primeiro filho. M uitas 
são as jovens tenetehara que tiveram num p.razo curto vários mari..
dos, antes de estabilizar .... se com um dêles . A incerteza dos pri .... 
meiros tempos no casamento é .refletida no folclore onde, num ciclo de 
histórias, Mukwuri ( Gambá) faz com que a filha mande embora vários 
,maridos que não lhe satisfaziam pelo modo de trabalhar . N a verdade, 
a estabilidade da união depende tanto ou mais da família da espôsa 
que do próprio casal . Assim, alguns rapazes nos explicaram que não 
desejavam casar,.,se com as moças de determinada família extensa, 
dizendo que era sabido o líder da família influenciar as jovens para 
que abandonassem os maridos, por outros que viessem a surgir e fôssam 
considerados mais bem dotados . Na aldeia de J anuária observamos um 

• líder de família induzir uma jovem a abandonar o marido com que havia 
casado três meses antes, não obstante a união ter sido aprovada pelo 
grupo. O líder começou a criticar o rapaz, chamando,.,o de preguiçoso 

(70) M. P . , um líder de grupo, recém~chegado do Alto Pindaré, como estivesse 
viúvo «comprou uma espôsa» por dez alqueires de farinha. M. P., que não estava 
disposto a prestar serviço ao sogro, entregou a farinha a título de compensação. 
Seus companheiros de aldeia acharam o fato divertido e não se furtavam a con1entá~lo 
sempre que M. P. estava ausente. Referindo,se à mulher diziam: «Lá vão dez alqueires 
de farinha». 
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e, logo que êste deixou a aldeia para uma curta viagem, aproveitou a 
ocasião para arranjar um novo marido para a jovem. Isto sucedeu 
em 1942, mas, após uma série de complicações, o casal voltou novamente 
a se unir. Quando visitamos a mesma aldeia ein 1945, encontramos o 
casal ainda unido, porém, a situação mudara bastante. Nesse espaço 
de tempo, o jovem que então já era um aprendiz de pajé desenvolveu 
suas potencialidades, tornando-se um pajé de prestígio; o sogro que 
anteriormente procurara afastá .... lo agora o tinha em grande conta. 

Uma jovem ou sua família pode co1n a maior facilidade tornar 
evidente a um rapaz, novo na co-residência1. que a união é considerada • 
insatisfatória . Entre os T enetehara, os primeiros meses de casamento 
são, na realidade, um período de experiência. É evidente que não 
cumulam de grande valor a virgindade de uma môça, e que as uniões 
desfeitas antes do nascimento de filhos não são levadas muito a sério. 
Assim, L., uma jovem da aldeia de Januária, com pouco mais de quatorze 
anos, já se casara no espaço de um ano com quatro homens e fôra a 
ca....espôsa de um líder de família. Quando deixamos a aldeia em 1942 
ela havia contraído um casamento que já durava alguns meses e tendia 
a estabilizar .... se. 

Por outro lado, é freqüente a família da jovem obrigá .... }a a conservar 
o marido, algumas vêzes mes1no contra sua vontade, como no caso de 
J . e P. que mencionamos atrás. Além dêsse, assistimos a um outro 
caso em que uma jovem, após dois meses de união, brigou com o mari
do, ameaçando· deixar a família e fugir para a companhia de outros Pª"' 

rentes, caso insistissem na união. A família da jovem parecia bastante 
satisfeita com o rapaz, pois, além de forçá-la a ficar, o pai lhe deu uma 
surra pelo aborrecimento. 

Geralmente, após o nascimento do primeiro filho, o casamento 
adquire estabilidade . Se bem que nos f aias~em de alguns casos em 
que homens haviam abandonado as espôsas depois do nascimento de 
um filho, não testemunhamos uma só ocorrência dessa natureza, durante 
os dois períodos em que residimos entre os Tenetehara . As nurnerosas 
restrições que recaem sôbre o casal durante a gravidez da mulher e 
infância do fi lho, e, alé.rp. disso, a dependência da mulher ao home1n 
após a criança nascer, concorrem para manter o casal unido. 

Após o primeiro filho, o marido pode deixar a residência do 
sogro para reunir~se a seu próprio grupo familiar . Contudo, o indi~ 

víduo que já se ambientou à nova família e, aos poucos assume posição 
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Importante na economia do grupo, considera muitas vêzes mais conve ... 
niente continuar residindo com o sogro. Constrói uma casa, geral ... 
mente contígua à dêste. Ajudam-no nessa tarefa os homens do grupo 
da espôsa. 

VIDA SEXUAL 

Os homens tenetehara demonstram excessivo senso de vergonha 
pessoal. Embora em tempos passados não usassem vestimentas, apenas 
amarrando o prepúcio sôbre a glande com uma tira de fôlha de pai ... 
ineira, ( 80 ) têm hoje em dia grande cuidado em não se mostrar nus. 
É comum trabalharem nas roças vestindo simplesmente uma tanga, 
poré~, à aproximação de qualquer pessoa estranha à família imediata, 
vestem as calças. Ao banhar-se ein grupo, os ho·mens, até entra r 
na água, cobrem os órgãos s·exuais com as mãos. Aquêles que viajaram 
conosco, mais fàcilmente atravessavam o rio com as calças vestidas do 
que seguiam o nosso exemplo em despojar..-se de tôda a roupa para levá .... la 
à cabeça . Cônjuges sàmente se banham juntos após muit~ anos de 
casados, quando o homem «já perdeu ·a vergonha para a mulher». 

Dizem que os homens são tímidos nos contatos sexuais, e é geral .... 
mente a mulher quem toma iniciativa no primeiro ato sexual do casa
mento. O noivo, nessa ocasião, fica «envergonhado»; o que se explica 
talvez pelo fato de êle se ter mudado para uma co-residência estranha, e 
sentir-se de algum modo constrangido. ~le arma a rêde junto à da 
jovem; durante ·OS primeiros dias de casado abstém-se de relações sexuais. 
Porém, cedo a mulher .se acostuma à sua ,proximidade e não tarda a jun-
tar-se a êle na rêde. Se a jovem já tiver sido casada, não é raro ela 
aproximar .... se do marido na primeira noite; também .. no caso do homem 
que «criou» a mulher, se espera que êle tome a iniciativa. Contudo, 
muitos nos asseguraram que ficaram «envergonhados» diante das 
jovens e tiveram dúvida em aproximar .... se nas primeiras ocasiões, por 
mêdo do ridículo no caso de serem repelidos. ( 81

) 

O s informantes não tinham lembrança de casos referentes a mulhe .. 
res frias, porém, relataram-nos alguns de homens impotentes. Aconteceu 

(
80

) PEREIRA DO LAGO, (1822) p. 85. 
(

6:i.) A propósito dessa atitude passiva do homem é interessante notar que, 
segundo a mitologia, a primeira mulher já mantinha relações sexuais com um sobre .. 
natural, enquanto o hcmem ainda nada sabia a êsse respeito. Sómente depois que 
um herói cultural incitou o homem a 1n2tar o sobrenatural que satisfazia à mulher, é 
que esta ensinou ao homem a copular. 
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mesmo que, durante uma discussão sôbre o assunto, um dêles, R., 
afirmou que já há tempos estava impotente . Outro, M. J., afirmou 
ter ficado temporàriamente impotente por duas vêzes. R. disse que 
há mais de cinco meses não copulava, e que ainda há pouco tempo 
havia sentido desejos sexuais, mas que fôra impotente para uma ereção. 
Falou francamente que a espôsa disso se queixava e que o chamava 
de «mulher» diante de pessoas estranhas. Estava preocupado porque. 
apesar de possuir com a espôsa dois filhos, temia que ela o abandonasse 

por outro homem. Contaram..-nos ainda o caso de L., que atualmente 
reside numa aldeia próxima do rio Grajaú. A julgar pelas informa .. 

ções, L. não se 'aproximou de sua espôsa por mais de um ano. Embora 
tivesse um filho de L. t ela acabou por passar a dormir com outro 
homem. L. continuou a morar co·m ela, que então cozinhava para ambos : 
«êle não se incomodava» disseram, «porque não queria copular». A 
história foi contada com um sabor de escândalo; a atitude era de sim-

,. 
patia para L. Contudo, o arranjo era aceito pelos vizinhos . 

Os homens conhecem muitos remédios contra a impotência, entre 
êles uma infusão de casca de catuaba ( Anemopaegna ca tuaba), que 
provoca uma estimulação temporária. Na região do Mearim, fomos 
informados, é comum usar..-se a pele sêca de capelão ( Aiouata guariba) 
socada em aguardente. 

Alguns homens eram bastante conhecidos por suas aventuras amo
rosas, porém raramente qualquer dêles falava dos próprios casos . 
Quando o assunto vinha à baila, o informante presente falava de um 
outro companheiro ou de casos sucedidos em outras aldeias . Assim, 
contaram .. nos que c. aproveitava..-se da ausência de jovens de sua 
aldeia, para coabitar com as suas espôsas e que eram constaptes as 
relações extramaritais. Entretanto, apesar da considerável intimidade 
que tínhamos com êle e seus companheiros mais chegados, tant'o êle 
como os outros negaram que tal acontecesse. Em alguns casos de 
adultério a nós relatados, geralmente se dizia que a iniciativa partia da 
mulher. Um jovem contou que , uma mulher casada, cujo marido estava 
ausente, o seguiu até o rio, convidando .. o abertamente para copular . 
:2le disse que ficou «envergonhado», recusando a princípio, mas corriam 
rumores de que, pelo contrário êle cooperara prontamente. Caso seme
lhante teve lugar na aldeia de Januária, onde uma mulher, aproveitan
do..-se da ausência do marido, teve relações com outro homem. Quando 
o m·arido voltout ela pretextou estar doente e lhe pediu que a levasse 
para um centro próximo, onde havia um pajé. Ali deixou..-se ficar 
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por vários dias . Comentavam que, na -realidade, ela queria estar perto 
do «outro hqmem» . Contudo, na · aldeia de Camirang testemunhamos 
um caso em que o homem, sem dúvida, tomou a iniciativa. Alguns T ene
tehara foram acordes em dizer que muitas mulheres assim se aproveitam 
da ausência dos maridos; porém, os adultérios não são freqüentes como 
à primeira vista pode parecer. Viúvas e jovens espôsas, ainda sem 
filhos , são mais comumente os personagens de assuntos extraconjugais . 

A julgar por vários informantes a viúva, em seguida à morte do 
marido, não deve unir-se permanentemente a um ho1nem pelo espaço de 
um ·ano, tendo nesse período relativa liberdade sexual. Espera-se que 
ela tenha uma série de relações que devem, porém, ser com homens 
entre os quais possa escolher um no':'o marido. Na realidade, não são 
raras as ligações entre viúvas e homens casados. Um informante asse
verou que o irmão do marido falecido tem direitos sexuais sôbre a 
viúva, durante um certo período e que, se desejar, pode tomá-la como 
espôsa. Convém, entretanto, notar que tal informação não foi con
firmada. Nos casos que pudemos observar, tanto uma mulher como 
u~ homem que enviuvaram não esperaram mais de dois meses para se 
casar novamente. Ambos possuíam filhos e pertenciam a um dos mais 
fortes grupos de família extensa, casando-se dentro do grupo. Por 
outro lado, uma mulher cujo marido morreu teve durante oito meses 
relações sexuais com vários homens, ligando-se finalmente a um dêles, 
alguns anos mais jovem que ela. 

Os T enetehara não parecem ter prostituição institucionalizada, 
mas conhecem-na pelas visitas que fazem aos povoados brasileiros. ( 82

) 

Determinadas viúvas e jovens aceitam presentes e mesmo dinheiro em 
troca de favores sexuais. M., referindo-se aos tempos de meninice, diz 
que na aldeia do rio Caru não era raro môças viverem com um homem, 
durante períodos pouco maiores que uma semana, sendo muito conhe
cidas em tôda aldeia e geralmente procuradas pelos rapazes solteiros. 
Chama a essas mulheres de kuzareó.. literalmente - mulher doida. 
Contudo, parece que êsse tipo de relações é ainda o mesmo que se 
observa atualmente e a que já nos referimos, falando da instabilidade 
dos primeiros tempos de casamento . 

------
(

82
) C., capitão-Oe~aldeia, que por duas vêzes já estêve em São Luís e freqüen· 

temente visita as cidades situadas no Médio Pindaré, contou~nos que já por várias 
ocasiões visitara casas de «raparigas». Nunca, porém, se animou a ter relações 
sexuais com elas. Falando de um dos últimos casos, em que a mulher insistira muito. 
êle disse que, apesz.r dis:;o se reCLl!;OU, «porque tinha vergonha prá ela». Acrescentou 
que também tem medo de doenças venéreas. Aliás, encontramos um único caso de 
blenorragia. Os Tenetehara se esquivam de relações sexuais com brasileiros. 

, 
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Nossas perguntas sôbre homossexualismo lembraram aos Tenete ... 
hara duas histórias - um mito, no qual um sobrenatural da floresta 
atrai um homem para a mata e tem relações pederásticas com êle; e a 
história de um brasileiro e um Tenetehara que, viajando juntos, prati,.... 
caram a pederastia porque «estavam longe de casa e há muitos meses 
sem mulher». Nesse conto, o brasileiro que é descrito como «cearense» 
permitiu ao Tenetehara tomar a parte ativa na primeira noite, t entando 
inutilmente fazer o mesmo na segunda, «porque o Tenetehara não tinha 
buraco». Nenhum caso de homossexualidade para homens ou mulheres 
era lembrado pelos Tenetehara con1 quem trabalhamos. 
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CAPITULO V 

RELIGIÃO 

A PESAR de mais de trezentos anos de expos1çao intermitente à in~ 
fluência 1de missionários, os Tenetehara mantêm pràticamente ina} .... 
teradas suas crenças tradicionais. Respondendo ao esfôrço da 
catequese aceitara1n alguns conceitos cristãos, embora alguns dêles 
pareçam contraditórios às suas crenças. A idéia cristã de um céu ou 
paraíso fundiu..-se à crença original em uma «aldeia dos sobrenaturais» 
em que os pajés desfrutavam de uma existência ideal após a morte. 
A origem da humanidade, plantas e cousas, atribuídas na maioria dos 
mitos a heróis culturais, não .raro é também atribuída a «Tupã, o Criador 
de tôdas as coisas e que n1ora no céu». (ª3

) A contradição aparente não 
resulta em conflito para o indivíduo, que sõmente em raras ocasiões é 

solicitado a uma discussão filosófica sôbre a origem das coisas, e que 
ainda considera os mitos tradiconais como a fonte mais fiel de infor .. 
mação. O cristianismo. porém, como sistema religioso, foi rejeitado. 
O Tenetehara enfrenta .diàriamente situações como doença, um parto 
difícil. panema nas caçadas, uma colheita que é destruída, para cuja 
solução êle jamais pensará em recorrer a Tupã. Êle acredita firme ... 
mente que a causa reside na ação dos azang, espíritos errantes dos 
mortos; ywan. o dono da água e dos sêres que habitam a água; marana 
y' wa, o dono da mata e dos bichos. Para controlar essa variedade de 
sobrenaturais malígnos e hostis ao homem, acreditam que sómente os 
paJes são capazes. E os pajés controlam êsses sobrenaturais não por 
orações ou invocações a Tupã, mas pelo próprio poder mágico que de..
senvolveram. Os Tenetehara aceitaram e incorporaram a suas crenças 

(
83

) Tupã foi o nome escolhido pelos missionários para denotar o Deus cristão. 
Algumas vêzes os Tenetehara o identificam a Cristo. Em uma história descrevem 
que Zurupari . (o demônio) raptou Tupã (Cristo) e causou a sua morte. Tupã 
ressuscitou do túmu1o e «todos os bichos cantara1n ao vê~lo de volta à vida». Em 
uma outra história relatam como José, «um carpina, pai de Tupã», deu uma 
surra na espôsa ao voltar de u1na viagem e encontrá~la grávida. Interpretação 
pouco ortodoxa da história da concepção de Cristo. 
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originais apenas aquelas idéias e ele1nentos cristãos que lhes pareceram 
mais coerentes ao seu ponto de vista. Sua religião permaneceu funda ... 
mentalmente tenetehara . 

• 

O ritual, porém, reflete visíveis sintomas de degeneração-. Hoje 
as cerimônias não são realizadas com a mesma periodicidade e elaboração 
que a memória dos informantes mais velhos faz acreditar. O moderno 
Tenetehara não pode despender dias seguidos na preparação cuidadosa 
dos antigos festivais . A solicitação crescente de seu esfôrço e tempo 
de lazer na produção de roças e extração de produtos naturais levou-o 
ao abandono das cerimônias. No conflito entre a alternativa de satis
fazer à s necessidades básicas e a realização de cerimónias, cuja função 
se vai to.rnando obsoleta, o ritual perde terreno. Um exemplo concreto 
dessa escolha ocorreu en1 uma aldeia do A lto P indaré. Certo dia 
a lguns jovens tomaram a iniciativa de iniciar as danças e canções da 
Festa do Milho. C amirang, o chefe da aldeia, demonstrou abertamente 

o seu desagrado. U ma vez iniciada a festa, explicou êle, teriam de 
continuá-la, dançando cada dois ou três dias, até o n1ilho an1adurecer 
( cêrca de dois meses) . Se não prosseguissem com a festa, sobrena

turais causariam ventos malignos que destruiriam as colheitas e trariam 
doenças à gente da aldeia. Camirang havia planejado utilizar êsse 
tempo na extração do óleo de copaíba e a festa agora interferia com essa 
emprêsa comercial. Razão semelhante é dada por outros informantes 

para explicar porque já há vários anos não se realiza a F esta do Mel 
em qualquer das aldeias do Pindaré . São necessários a lguns meses 
para coletar mel silvestre e prepará-lo para o consumo cerimonial. É 

impossível conciliar tal perspectiva corn a mais imediata de fabricar mais 
farinha· ou coletar mais babaçu . A atitude é de grande respeito a 
essa cerimónia e sente-se que se ela tiver que ser realizada, o será na 
estação do ano e com a elaboração apropriada. Apesar de se ter oposto 
à .idéia da realização da F esta do Milho, Camirang estava preocupado 
em conduzi-la com o ritual apropriado até o fim. E m outra a ldeia, 
os Tenetehara se recusaram terminantemente a cantar as canções da 
Festa do Mel que pretendíamos gravar, isto apesar de lhes têrmos 
oferecido pagamento. E xplicaram que aquela não era a estação do 
ano apropriada, faltava o mel, e cantar «à,.,toa» poderia incorrer em 
ofensa aos sobrenaturais. O s cerimoniais nativos foram abandonados, 
não porque os Tenetehara tenham perdido a crença ou já não os consi
derem atrativos como divertimento; simplesmente·, os cerimoniais sofrem 
hoje a competição imposta pelas condições econômicas atuais . 
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OS SOBRENATURAIS 

Os Tenetehara se referem aos sobrenaturais pela designação gené
rica de karowara, porém os distinguem em pelo menos quatro categorias : 
criadores ou heróis culturais, a quem atribuem a criação e transfor..
mação do mundo; os «donos» da floresta e das águas ou dos rios ; os 
azang, espíritos errantes dos mortos; espíritos de animais. Os heróis 
culturais são sobrenaturais, porém não no sentido de divíndade que 

seja necessário propiciar e reverenciar - são criadores cujos feitos 
lendários explicam a origem das coisas e do homem. Na mitologia são 
descritos como homens dotados de imenso poder sobrenatural. Viveram 
algum tempo na terra, que abandonaram pela residência eterna na «aldeia 
<los sobrenaturais» (Kar.owara..-nekwahawo) . (84

) Os heróis culturais 
criararn o homem, deram .... lhe o conhecimento das cousas e trouxeram .... lhe 
os alimentos . Hoje, porém, estão demasiado distantes e já não dominam 
o homem e o mundo em que êle vive. 

Maíra é o mais importante dêsses heróis. (85
) Segundo a lenda, 

êle viajou pela terra em busca da «Terra Bonita» ( Y wy porang). Onde 
encontrou o lugar ideal, aí criou o homem e a mulher . O casal vivia 
em condições ideais até que Y wan, o dono da água, atraiu a mulher e 
copulou com ela. O homem ignorava o coito até que Maíra lhe mandou 
ver o que acontecia à mulher. Maíra, após o homem e a mulher terem 
procriando, falou .... lhes: «de agora em diante, vocês t erão um filho e mor
rerão, o filho de vocês terá um filho e também morrerá». ( 86 ) Maíra 
ensinou ao homem a plantar mandioca e a fazer farinha . No princípio, 
a mandioca se plantava por si mesma e amadurecia em um dia; porém 
a humanidade duvidou de M aíra e êle, em represália, fêz a mandioca 
amadurecer lentamente. Hoje, os Tenetehara têm que esperar todo o 
inverno para colher as raízes e, para seu plantio, é grande o esfôrço de 
derrubar a mata e preparar a roça. Maira trouxe o algodão e ensinou 
como tecer as rêdes; roubou o fogo aos urubus e ensinou o homem a 

(
81

) .e algumas vêzes designada como a aldeia de Tupã e descrita .ou iden
tificaca como o céu ou paraíso cristão. 

(
85

) Maíra - é um têrmo também usado para designar um pajé extraordinà
riamente poderoso, pazé-maíra . · 

(
80

) A «Terra Bonita» era parte integrante da mitologia tupi-guarani; em 
tempos pré-cabralinos o mito foi rC'gistr ãdo pelos primeiros cr.onistas. Migrações e 
movimentos 1nessiânicos de povos tnpts, qul' tiveram lugar nos primeiros anos que se 
seguiran1 à ocupação portuonêsa, fora1n m'.otivados pelo desejo de atingir essa 
terra lendá ria (ver Metraux, 1928, págs. 201-224) . Os modernos Tenetehara, sem 
dúvida, fundiram a idéia cristã do Paraíso e do Pecado Original coai a crença 
nativa da ~Terra Bonita» e a criação d~1 homem por Maira. 
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assar a carne, ao invés de deixá-la secar ao sol. Cansado de viajar 
pela terra, Maíra retirou-se para «Kar.owara nekwahawo» onde ainda 
hoje vive uma vida de abundância. «Antes de Maíra, os Tenetehara 
não sabiam nada, eram bêstas» . 

Outro herói, Mukwani, roubou o escuro da noite a uma velha que 
vivia na floresta. e hoje os Tenetehara já não dormem como antes com 
a luz do dia. Aruwê viajou até a «aldeia das onças» onde assistiu à 
Festa do M el, e, ao voltar, ensinou ... a aos Tenetehara. Contudo, só ... 
mente Tupã aproxima..-se em feitos à figura de Maíra.. Embora os 
missionários tenham usado êsse nome na língua geral para designar seu 
Deus cristão, Tupã é também um herói cultural. Na lenda, chamam-no 
de «companheiro de Maíra» e o descrevem como um grande pajé . A 
criação da lua, do sol, dos ventos, chuvas e trovão, e dos animais é 
atribuída a Tupã. O s Tupinambá que habitavam o liotral acreditavam 
em Tupã como num sobrenatural de menor importância, cujo atributo 
era viajar de este para oeste causando os relâmpagos e o trovão. Não 
lhe atribuíram atos de criação ou transformação, como aos heróis mais 

importantes. (81
) Embora não tenhamos informações relativas a Tupã, 

em tempos anteriores à catequese, é provável que a sua identificação 
ao Deus cristão tenha contribuído entre os Tenetehara modernos para 
acentuar e aumentar a importância dêsse personagem como herói 
criador. ( 88 ) 

Embora não sejam considerados heróis culturais .. aos demônios da 
floresta, chamados zurupari, é atribuída a criação de pragas e insetos, 
cobras venenosas e aranhas . São pequenas cria turas, parecidas com 
o homem, porém com o corpo inteiramente coberto por cabelos e invul
nerável à bala ou à flecha, exceto no umbigo. A crença nesses sêres
demônios parece ter sido aprendida aos brasileiros locais. A ssim como 
Tupã foi identificado a Deus, Zurupari - que entre os Tupi do litoral 
era uma figura menor - o foi ao diabo. Zurupari é uma criatura ativa 
no folclore nacional . O s brasileiros, vizinhos dos Tenetehara, relatam 
freqüentes encontros de caçadores com tais sêres. Os Tenetehara 
demonstram muito mêdo do Zurupari e também o identificam ao diabo, 

(
87

) METRAUX ( 1928b, págs. 55~6 ) salienta que os primeiros missionários usaram 
a palavra Tupã como significando Deus, mais tarde sendo incorporada à língua 
geral. 

(
88

) Aparecem outros heróis na mitologia tenetehara, como os gêmeos - Maíra
yra e Mukura-yr:a mas seu papel é Il' él i s de homens extremamente astutos e pode· 
rasos, que própriamente o de criadores ou civilizadores. 
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porém, em todos os «casos» que contaram e em que Zurupari era a 
figura principal, as vítimas eram mateiros brasileiros. 

Em comparação aos heróis culturais, Y wan; o dono da água e 
Marana ywa, o dono da floresta, são sobrenaturais ativos cujo poder 
fualígno é temido. Ambos são igualmente hostis e ambos castigam o 
homem que os ofende, causando.-lhe· doenças, insucesso nas caçadas. 
loucura e tôda a so,rte de malefícios. Cada um dêles é o dono e pro.
tetor do seu domínio. A floresta e todos os animais que nela habitam 
são de M arana.-y wa; os rios, igarapés, lagos e sêres da água , de Y wan. 
A êles se referem também por nomes descritos como ywíra..-zara ( ywíra 
- mata, árvore, zara, dono) ou y.-pól:a ( y - água, por a - morador ) . 
Ambos são descritos como sobrenaturais masculinos; na lenda: da criação, 
ywan induz a mulher ao coito. ( 89

) Marana--ywa é mais especifica-
mente caracterizado como um pequeno homem com os cabelos embara,.. 
çados e grandes testículos. 

M araf!,a .... ywa vive no recesso da floresta. Nenhum de nossos 
informantes já o havia realmente encontrado, porém muitos já lhe 
haviam escutado os gritos e canções e contavam numerosos casos em 
que doença ou acidente sofrido por um caçador eram atribuídos ao 
dono da mata. Um jovem da aldeia de Jacaré, contaram, atirou e 
matou um macaco, embora já tivesse matado mais caça do que poderia 
consumir sem estragar. Ao assar o macaco notou que pulava no jirau 
do moquém. Embora achando estranho,. não ligou maior importância. 
Continuou a caçar nos dias que se seguiram, até que caiu com um acesso 
de febre e foi incapaz de achar o caminho de volta para a aldeia. 
Após cinco dias de ausência, companheiros foram procurá.-lo, encon.
trando--o a vagar pela mata como um louco. P ara trazê--lo de volta à 

aldeia foi preciso usar de fôrça . Explicaram que «Marana,..,ywa bota 
uma fôlha dentro do corpo da pessoa e ela fica louca»; só o pajé sabe 
endireitar . 

Marana.-ywa castiga os homens que abatem demasiada caça ou 
que dest:çóem sem motivo as árvores da mata. .E mais comumente des,., 
crito como o protetor dos porcos--do-mato. Em uma lenda, os T ene,.., 
tehara descrevem como Tupã transfor1nou os habitantes de uma aldeia 
em porcos--do .... mato e os entregou à guarda de M arana--ywa, seu so .... 
brinho . .Êsse personagem ficou por isso associado permanentemente 
aos porcos..-do--mato, e aquêles caçadores que durante a estação chuvosa 

(
59

) O s brasileiros Ioca;s acredita1n em um sobrenatural seu1elhante, porem, o 
consideram mulher - «Mãe d'água». 
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n1atam grande número ·de porcos ilhados nos barrancos correm o perigo 
de desgostar a Marana ..... ywa. Ble també1n demonstra predileção parti
cular pela árvore copaíba, de que se extrai óleo. Acreditam que 
M arana-ywa tira o óleo das árvores velhas e decadentes para colocá ..... lo 
naquelas ainda jovens. Ble vigia os Tenetehara que vão tirar óleo e 
castiga aquêles que cortam demasiado profundo ou que «matam» a 
árvore, deixando escorrer todo o óleo. Êle os faz ficar doente ou perder 
o rumo na floresta. ( 00

) 

Y wan, dono da água, também castiga aquêles que incorrem em seu 
desagrado mesmo quando a falta é involuntária. Um exemplo típico 
era o caso de um de nossos informantes. Após matar um porco-do.
mato e tirar-lhe o couro, foi lavar as mãos sujas de sangue na água do 
igarapé. Sentiu nesse mesmo dia uma for te dor de cabeça. U m pajé 
foi chamado para curá ..... lo e tornou--se evidente que sofria da intrusão de 
um objeto maligno { ymaé}, colocado em sua cabeça por Y wan.. O dono 
da água ficou «brabo» por J. ter sujado a água com sangue. J. foi 
aliviado da dor de cabeça, porém, por muitos meses que se seguiram, e 
por mais que o tentasse, não conseguiu pescar um único peixe. O s 
Tenetehara atribuem as doenças mais freqüentemente a Y wan que a 
qualquer outro sobrenatural. Na maioria das pajelanças a que assis
timos, Y wan era o sobrenatural mais comumente «chamado» . É, ta lvez, 
o mais perigoso e ativo dêles . 

Segundo os Tenetehara ambos, homens e animais, têm espíritos 
que sobrevivem à morte do corpo. O s espíritos (almas ) dos homens 
são chamados em vida dêstes de ekwê, e os dos animais, píwara . A mbos, 
após a morte do indivíduo, tornam-se perigosos e malígnos aos Tenete.
hara, que para controlá-los necessitam da interferência dos pajés . Se
guindo--se a uma morte na tural, o ek wê de um homem abandona o corpo 
e vai viver uma existência ideal na «aldeia dos sobrenaturais» . Aí 
existe abundância de tudo, não se trabalha e não se «n1orre» . E ssas 
idéias se aproximam muito daquela de um céu cristão e, possivelmente, 
como já apontamos, devem s·er resu}tado de influência missioneira . 

(
00

) O s brasileiros vizinhos dos T enetehara, identificam Maranarywa a Curr 
rupira, um caboclinho que n1ora na ma~a e é capaz de malefícios, como fazer perder 
o rumo . D escreven1rno tal con10 os Tenetehara, JJOrém acrescentam que te1n os 
pé.'> voltados para trá..; . Os br~·~ia.:irog locais também acredítam em outro demônio 
da floresta a que chamam de K upérlôbo . ~ste a taca e mata os caçadores com 
golpes de seus braços pontudos e afiados como a lâmina de u1n facão . Todos 
êsses demónios da floresta, Zuruparí, C urrupira e Kupé-lôbo, originalmente crenças 
ind!gr.néls, fora1n transi::itidos aos bra.<:-ilE"iros e incorporados ao folclore nacional em 
tempos históricos . 
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Porém, o ekwê daqueles que morrem de «uma morte feia», feitiçaria, ou 
que em vida transgrediram as regras de incesto, ao invés de i.r para a 
«aldeia dos sobrenaturais», transformam-se em espíritos errantes - os 
azang, que vagueiam pela mata e habitam junto às sepulturas e ta peras . 
Outros povos tupis mantêm a crença de que os pajés e indivíduos de 
grande prestígio, após a morte, passam a uma existência ideal, enquanto 
o espírito da gente comum transforma-se em espírito errante. É pro
vável que anterior à influência missioneira, os Tenetehara partilhassen1 
dessas crenças, em que a existência ideal no além era exclusivamente 
reservada aos pajés. 

Êsses espíritos, que se podem encontrar em qualquer parte da flo
resta, preferem a proximidade dos cemitérios . O Tenetehara fará tudo 
para não ter que atravessar um cemitério após o anoitecer e mesmo 
afastar-se da aldeia, com mêdo de topar os espíritos errantes dos mortos . 
Êsses azang, acreditam os Tenetehara, controlam o (:rescimento do 
milho. Maíra-yra e Mukuwra-yra, gêmeos da lenda, encontram um 

azang cujos cabelos arrastdm no chão, e um outro de braços afiados 
como a lâmina de um facão de mato. 

Os T enetehara contam inúmeros casos de pessoas que encontram 
azang e adoecem, vítima da malevolência dêsses espíritos . U m homem 
contou-nos que certa tarde ao aproximar-se da aldeia, chegando da 
roça, topou com uma pequena criatura «muito feia e com o corpo todo 
coberto de cabelos» - era um azang . A custo venceu a paralização do 
mêdo e correu para a aldeia. Sentiu-se doente e mandou chamar um 
pajé que, ao ouvir-lhe a descrição, também reconheceu na aparição. um 
azang. R aünundo, um informante que gostava de contar vantagens. 
descreveu-nos o encontro. co1n uma mulher-azang ( azang-kuzá) cujos 
olhos «ardiam como duas bolas de fogQ»>. Não se amedrontando, investiu 
contra o azang que fugiu. ~sse informante, baseando-se nos seus 
sonhos, descrevia os azang como criaturas à semelhança dos sêres 
humanos, ao contrário dos demais que tinham os azang: à conta de ver.
dadeiros monstros e capazes de infundir muito mêdo. U ma família 
que preparava farinha em um «centro» próximó de J anuária, aban.
donou-o às pressas fugindo ·ao que acreditavam ser azang, cujos gemidos 
se faziam ouvir numa tapera . Diziam que alguns Tenetehara ali 
haviam sido sepultados há tempos e eram os seus azang que gemiam . 
A s mulheres que topam com azang desmaiam de mêdo e têm que ser 
tratadas sem demora pelos pajés, para não morrer. 
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Os azang, algumas vêzes, aparecem sob a forma de animais. ( 01
) 

e sses animais,...fantasmas sómente dão a perceber sua qualidade sobre,... 
natural pela invulnerabilidade a balas ou flechas que o caçador suces
sivamente dispara. João e Manoel Viana, da aldeia de Januária, esta
vam caçando, acompanhados de cachorros. ~stes descobriram o rastro 
de uma paca e levaram os caçadores até uma toca. O s caçadores 
acenderam fogo na entrada para obrigar a paca a sair com a fumaça e 
calor. Mas a paca não deu sinal de vida e êles decidiram cavar 0 

buraco. Após muito trabalhar encontraram apenas um rato morto. O s 
cachorros não podiam ter seguido um rastro errado e êles próprios 
estavam certos de encontrar uma paca. Afastaram-se, certos de que os 
cachorros e êles haviam seguido azang em forma de paca. Em outra 
ocasião, um Tenetehara arrancou um tatu de um buraco e viu que êle 
tinha um colar de miçangas no pescoço. Só podia ser um azang e 
êle tratou de fugir para a aldeia. 

Manoel Viana conta o caso de um cunhado que atirou a uma 
distância de apenas três metros em uma anta. « Ü ·animal correu 
para uma moita e aí ficou a gemer com vo.z humana: ai, você me quer 
1natarl>> - O homem foi para casa e ficou maginando. Ficou mofino. 
na rêde ainda ouvia a anta a se lamentar, tal como um Tenetehara que 
se tivesse ferido . Caiu com febre e morreu passados dois dias. .l\s 
pessoas que morrem do encontro com um azang transformam-se elas 
mesmas em azang . Num outro caso em que um jovem morreu «deva-

• 
garinho». do encontro que teve com um azang em forma de anta . êste 
foi visto mais tarde por parentes que passaram por sua sepultura -
«a cabeça era de gente, mas o corpo era de anta». 

José V iana conta a história: «há mui tos anos atrás, caçadores que 
em grupo penetram numa mata fechada avistaram um veado, ao mesmo 
tempo em que ouviram gemidos. Ao aproximar-se, viram que era 
um azang . O corpo e os pés eram de veado, a cabeça e os braços de 
gente . D e volta à a ldeia contaram o sucedido . Curiosos, a lguns 
companheiros foram no dia seguinte procurar o azang . Lá estava, 
metade gente, metade veado. Tornaram a voltar no terceiro dia para 
encontrar dessa vez um veado. O azang havia acabado de virar em 
veado, êles tiveram mêdo e fugiram». 

(
111

) Nossos informantes discordavam a êsse respeito. Alguns diziam que o 
azang pode transformar-se em veado, anta, sapo, ou qualquer outro «bicho», corro
borando a afirmação com casos em que azang era como veado ou anta . Outros, 
porém, " explicavam que as aparições de um sapo, veado ou anta-fan tc:isma eram o 
próprio espírito do animal e não um azang (espírito errante dos mortos) . 
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Alguns Tenetehara, especialmente aquêles das aldeias vizinhas 
aos povoados brasileiros, afirmam que durante a Semana Santa os 
azang são particularmente perigosos. Evitam por isso sair em caçadas 
nessa ocasião. ( 9 2

) Miguel, morador na aldeia de J anuária, conta que 
certa vez saiu para caçar nessa semana. Logo na beira da mata 
encontrou um guariba e atirou . O guariba começou a gemer com voz 
humana. «A minha cabeça cresceu de mêdo». Fugiu com mêdo que 
o azang o atacasse . Miguel não· podia explicar por que não. caíra doente 

• 
do encontro. 

Os animais, como os homens, possuem um espírito - piwara -
que sobrevive ao animal morto. Excetuam ... se os animais de pequeno 
porte como a cotia, peixes do tipo do piau e piranha, e pássaros, por 
exemplo, o sabiá. Os espíritos dos animais são malignos e agem como 
protetores da espécie contra os caçadoreS'. Ao homem ou à mulher 
que durante a gestação e primeira infância de um filho transgride1n 
as restrições da alimentação, o p.fwara do animal morto ou comido pro.
voca o desfiguramento ou desarranjo mental da criança. Os jovens que 
durante o período que imediatamente antecede à puberdade se.alimentam 

1 

de caça proibida, também sofrem da ação maligna dos p~wara. Um 
caso típico era o de dois jovens, um na aldeia de Camirang e outro em 
Januária, cuja jmbecilidade era atribuída ao fato de terem comido mutum 
antes da cerimônia da puberdade. ' 

Freqüentemente, as doenças são atribuídas à ação de piwara, mesmo 
quando se reconhece ter sido involuntária a ofensa. O diagnóstico de 
uma doença causada pelo espírito de um animal não é difícil ao leigo 
como ao pajé, pois cada um dêles se manifesta por um atributo especí .. 
fico . O piwára do jacamim, por exemplo, faz entrar no corpo da 
vítima as amêndoas do çôco ... babaçu; da anta, o côco bacuri no tórax ou 
na região lombar; da preguiça, uma fôlha no joelho ou no pé; do tucano, 
um côco de açaí na cabeça; de uma espécie de gavião, um .rabo de ca .. 
meleão no corpo da vítima. 

Alguns animais são temidos pela malignidade particularmente 
forte de seus ptwara. Entre êles, a antà, onça, gavião e o sapo--cururu, 
Por isso, os tenetehara evitam a todo custo atirar em um gavião. 
Sabino, a caminho da roça,. atirou e matou um gavião, evitando porém 
mencionar o fato na aldeia. Caiu doente com muita febre.. O pajé 

(
92

) Apenas aquêles índios cujo contato com brasileiros é quase diário, já 
ouviram falar da Semana Santa. Essa crença é desconhecida no Alto Pindaré, e 
talvez se explique naquelas aldeias por uma influência mais acentuada de catolicismo. 
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foi chamado e tratou.-o noites seguidas sem resultado. Sabino piorava 
dia a dia, e os parentes já o consideravam um caso perdido. Após 
muito insistir obtiveram dêle ·a história do encontro com o gavião; nos 
deÍírios, Sabino referia.-se constantemente a um gavião que parecia que.
rer puxá..-lo para fora da rêde. Chamaram um pajé, conhecido por ter 
o gavião entre seus espíritos familiares . A cura foi bem sucedida e 
Sabino ficou bom. 

O espírito ( piwára) da onça parece dotado de poder especial; 
acreditam que entra no corpo de outros ·animais e os torna extremamente 
malígnos por sua própria fôrça sobrenatural. O animal possuído do 
piwára da onça adquire alguns dos caracteres da onça . U ma anta com 
o espírito da onça ( tapiíra ... zawáre ) , por exemplo, tem o corpo e pernas 
de anta, porém as garras e a cara de onça. T al como azang, o piwara 

da onça pode aparecer aos caçado·res sob diferentes formas de animais. 
José Viana conta o seguinte caso: «meu pai contou que certa ocasião, 
acompanhado de muitos T enetehara, foi acampar na mata para tirar 
óleo'" de copaíba . A rrancharam cedo e um grupo saiu para caçar. 
O cunhado de meu pai percebeu um guariba sentado num pau. Trepou 
na. árvore e atirou de muito perto. Ferido, o guariba começou a gemer 
como um homem baleado. Levantou e foi sentar num galho adiante, 
agarrando a cabeça com as mãos . Súbito, desapareceu num salto. 
O cunhado voltou para o acamp·amento. Pegnu doença e não- pôde 
levantar da rêde. Morreu ao fim do dia» . Foi um guariba..-onça 
guariba com piwára de onça, explicou José, pois um caçador viu que o 
guariba era parecido com onça. U m outro informante descreveu ... nns 
o encontro com um quati com «cara de onça», um quati--zawáre, de quem 
fugiu aterrorizado. Os info.rmantes não descreviam em detalhe como o 
espírito· (piwára) da onça penetra no corpo de outros animais. Tinham, 
porém, a certeza de que tais animais ... zawáre existem e temem encontrá ... Jos. 

XAMANISMO 

O poder e importância de um pajé ( pazé') T enetehara é função 
direta do número de sobrenaturais que ; capaz ide controlar, ou «chamar» . 
O ·pajé chama os sobrenaturais por meio de danças. e canções especí..
ficas para cada um dêsses sobrenaturais . Porém a dança e as canções 
são secundárias ao «puxar no cigarro» - fortes e demoradas tragadas 
num grande cigarro . O pajé puxa no cigarro até que o sobrenatural 
entre em seu corpo, fazendo--o comportar-se de maneira característica. 
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O pajé não fica inteiramente à mercê do sobrenat~ral, ao contrário, apro-· 
veita..-se dessa ocasião para curar e proteger os leigos da sua ação· 
malígna. 1 . 

• 

Entre os sobrenaturais mais freqüentemente chamados pelos moder
nos pajés destacam..-se ywan, dono da água, azáng, espíritos errantes 
dos mortos, e os espíritos (piwára) de macacot gambá e veado. Poucos 
eram os pajés capazes de «chamar» o piwara do gavião ou do sapo.
cururu e, pelo menos, na região do Pindaré não existia atualmente pajé 
que pudesse controlar o piwára da onça ou o dono da mata, 1\1 arana ... 
y 'wa. Os pajés são em geral conhecidos e respeitados segundo o 
número de sobrenaturais que podem «chamar». O pajé Joãosinho, por 
exemplo, era dos mais reputados na região do Médio P indaré por seu 
contrôle sôbre os espíritos do lagarto, -gambá, borboleta, sapo..-cururu, 
gavião, ywan e azáng. M assá, pajé na aldeia de J anuária, controlava 
apenas ywan, azang e o ptwara do gambá. Antoninho, do Alto Pin.
daré, era famoso na região, porque «chamava» os piwára de grande 
número de animais, além do sapo cururu, gavião, ywán e azáng. Os 
pajés mais jovens, em geral, contam apenas com um ou dois espíritos; 
familiares . 

Embora, teoricamente, homens e mulheres possam ser pajés, nã~ 
encontramos nenhum caso de mulher..-pajé nessa região. Êsses casos 
devem ser extremamente raros por serem. poucos os informantes que já< 
os tivessem observado. Corria a notícia da existência de uma mulher·· 
paj é no Rio Guru pi, porém lhe era atribuído pouco poder. Em con
traste, a maioria dos homens Tenetehara tenta ou já tentou durante a 
juventude adquirir o poder de um pajé. São poucos, porém, os que 
chegam ao final do aprendizado e que realmente adquirem a capacidade 
de «chamar» e ser possuídos pelo sobrenatural. um· jovem para tor..
nar.-se pajé tem que aprender a técnica com um outro pajé de reputação. 
Ajuda nas curas, ap.rende as canções durante as sessões e, se demonstra 
aptidão, os espíritos «chamados» pelo paj é.-mestre entram em seu 
corpo. É difícil encontrar um pajé cujo contrôle se estenda sôbre um 
grande número de sobrenaturais, ou desejoso de ensinar todo o sea 
cabedal. Isto leva os jovens a viajar de uma aldeia para outra .. 
em busca de associação com aquêles pajés cuja fama é conhecida-. 
Atualmente, por exemplo, existem apenas dois «pajés..-de-cururu» no. 
Pindaré, e o jovem noviço que pretenda aprender a controlar êsse espí..
ríto terá que viajar para a aldeia de um ou outro. Os noviços não 
pagam aos mestres, que aliás procuram atraí..-los a seus grupos familiares. 
com a promessa de iniciá.-los na pajelança. 
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CURA 

Os Tenetehara ·acreditam que tôda a morte e doença tenha uma 
causa sobrenatural. Doenças do aparelho respiratório, malária e ver ... 
minose são atribuídas aos «civilizados» e, como tal, não provocadas di ... 
retamente pela ação do sobrenatural. Porém quando o indivíduo 
morre em conseqüência de uma delas, o Tenetehara procura uma 
causa sobrenatural para explicar a morte. ( 03

) As demais doenças, 
acredita..-se tenham origem exclusivamente sobrenatural - um espírito 
que pune o indivíduo· por ofensas mesmo involuntárias como topar com 
um gavião morto. O espírito dêsse pássaro pode seguir o indivíduo e 
causar..-lhe doença ou morte . A doença resulta mais especificamente 
de um objeto - ymaé - que o sobrenatural faz entrar no corpo da 
vítima. O ymaé varia em forma e substância segundo o sobrenatural; 
frutos, sementes, ossos, espinhas e, sem dúvida, de introdução recente, 
lascas de vidro. C ada sobrenatural tem o seu ymaé, que sõmente os 
pajés podem determinar com precisão. A localização do ymaé no corpo 
<lo doente depende também da natureza do sobrenatural. A fita de 
ywan, por exemplo, localiza..-se na cabeça da vítima. 

O pajé chamado a curar tenta, em primeiro lugar, identificar o so .... 
brenatural caus·ador da doença, pois sõmente se tiver êsse sobrenatural 
como familiar é que poderá curar com sucesso. Comumente, coincide 
o diagnóstico com um dos familiares do pajé. São raros os casos em 
que um pajé declara ·de antemão não poder curar, porque o sobrenatural 
identificado não é seu familiar. O pajé indaga do paciente de suas 
atividades nos últimos dias e tôda informação que possa conduzir a 
uma indicação da origem do mal. Nem sempre é bem sucedido no 
inquérito, e o processo é curar por t entativas, isto é, chamar !vários sobre ... 

1 

naturais até que sob a influência de um .dêles seja capaz de retirar o 
ymaé. O insucesso nas curas é atribuído a um êrro na identificação 
do sobrenatural . 

A menos que o doente esteja muito mal, não é necessário curá..-lo 
imediatamente. O s pajés preferem curar à noite, e uma das razões é 
que assim garantem uma audiência, o que seria difícil durante o dia, 

(
03

) No pôsto indígena e nas aldeias do Pindaré, índios solicitam e usam 
remédios co:no quinino, purgantes e vermífugos, o que não impede., porém, de chamar 
os pajés sempre que o mal se agrava. O s próprios pa jés dizem que os ren1édios se 
prestam à cura de nlales menores e não recusam tratamento ou remédios . Caso 
típico foi o de um pai cujo. filho adoeceu com pneumonia. Pediu-nos que lhe dés
semos uma injeção e a'o n:esmo tempo arranjou que o pajé da aldeia cura.sse o 
menino. E xplicou que nosso remédio não teria maior efeito se o pajé não remo-
vesse a causa sobrenatural. • 
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quando muitos estão para as roças. O pajé inicia a cura cantando 
as canções daquele sobrenatural que o seu inquérito leva a considerar 
como mais provável. Acompanha a si mesmo, marcando o ritmo da 
·canção com uma batida forte de pé e chacoalhando o maracá. Dança 
.em volta do paciente; em geral, a família dêste e alguns dos circuns-
. tantes o acompanham . A espôsa ou um ajudante preparam--lhe os 
' 
cigarros feitos de fôlhas de fumo enroladas em fibra de tawari. U m 
ajudante toma o maracá, e o pdjé preocupa .... se daí por diante com a cura 
propriamente dita. Chupa repetidas vêzes no cigarro para soprar a 
fumaça em suas mãos ou no corpo do paciente. Afasta .... se para um 
lado e chupa no cigarro a té que, meio tonto, recua de súbito e leva as 

mãos ao peitot o que indica ter recebido o espírito em seu corpo. Sob 
a influência do espírito o pajé comporta .... se de maneira peculiar. Se 
o espírito do macaco-, por exemplo, dança aos saltos, gesticula e grita 
tal como êsse animal . O transe se prolonga enquanto· o espírito· está 
forte. Algumas vêz'es o espírito «vem forte demais» e êle cai ao chão 
inconsciente. É durante o transe, enquanto está possuído pelo espírito, 
que o pajé cura ( 94 ). 

A descrição de uma cura dará, talvez, uma idéia mais detalhada 
do processo . Após cêrca de uma hora de cantar, dançar e puxar no 
cigarro·, o pajé recebeu o espírito. Aproximando .... se do doente que estava 
sentado em um banco, o paj é soprou fumaça primeiro sôbre as próprias 
mãos e, em seguida, sôbre o corpo do paciente . Ajoelhando .... se junto a 
êle, esfregou,...Jhe o peito e o pescoço. A massagem era dirigida para um 
ponto no peito do doente, e o pajé esfregava as mãos como se estivesse 
juntando qualquer coisa. Interrompia a massagem para soprar fun1aça 

nas mãos e esfregá .... las uma na outra, como se quisesse livrá .... las de unia 
substância invisível . A pós muitas massagens no doente, levantou-lhe 
os braços e encostou seu peito ao dêle. Queria assim passar o ymaé 
do doente para o seu próprio corpo ( o.-s) Não o conseguiu e voltou a 
repetir as m·assagens, dessa vez dirigidas para o ombro. Aí aplicou a 
bôca e chupou com muita fôrça. Repetiu as massagens e sucções, inter,.. 

(
91

) Um informante disse que, antigamente, alguns pa1es sabiam curar sem 
chamar um espírito - apenas sopravam fumaça de tabaco no doente. 

(
95

) Explicaram que êsse processo é extremamente perigoso; o pajé não o 
tentaria se o doente estivesse muito mal. E m outra ocasião observamos dois pajés 
se abraçaren1, compritnindo o corpo de uma criança doente entre os seus. O objetivo 
era passar o ymaé para o corpo de um dêles, o que aparentemente sucedeu, pois um 
caiu imediatamente ao chão . O outro mal teve fôrças para passar adiante a criança 
e também caiu inconsciente. 
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calando .... as com baforadas de ,cigarro e contrações como se fôsse vo
mitar. Finalmente conseguiu extrair e vomitar o ymaé, que fêz desa
parecer na mão. Nas curas a que assistimos, os pajés jamais mostraram 
o ymaé que extraíam dos doentes. Guardavam .... nos por algum tempo 
dentro da mão, livre do cigarro, para fazê ... Io- desaparecer após. Explica .... 
vam, porém, à àudiência a sua natureza, o que parecia bastante. Dizem 
que os pajés mais poderosos o fazem, e algum·as pessoas guardam 
pequenos objetos que acreditam terem sido retirados de seu corpo por 
um pajé. ( 96

) 

Para benefício da audiência, é freqüente o paJe relatar durante a 
.cura os pontos altos de sua experiência . Quando a cura é bem suce ... 
dida, o pajé comumente a relata repetidas vêzes e sempre que encontra 
uma audiência. Joãosinho, durante dias seguidos, referiu .... se à cura de 
Sabino com ar de proeza. «A gente puxa no cigarro para forçar a 
fumaça bem dentro da barriga . Quando a gente puxou muito, fica ...... se 
fraco e incapaz de cantar. Não fico doente porque boto tôda a fumaça 
para fora. Se ficar fumaça na barriga faz mal. Quando tenho que 
curar muita gente, eu quase não como, só faço é beber água. No dia 
em : que curei Sabino, só comi de manhã. Se a gente come de noite, antes 
de puxar fumaça, a bôca fica ruim para o cigarro». Referindo ... se mais 
especificamente à cura de Sabino, Joãosinho continua - «a karowára 
(sobrenatural) cobriu a cabeça de Sabino com uma substância que 
sómente eu podia enxergar . Você não percebeu quando perguntei a 
êle - Sabino, você está me conhecendo? - Muita gente perguntou a 
mesma coisa e Sabino não conhecia ninguém; êle não podia ver através 
da substância». Joãosinho prossegue e conta que, após puxar no cigarro 
«juntei a substância com as mãos. era muito perigosa e se não a reti
rasse Sabino ia ficar doido». Em seguida - «chupei o ymaé e o vomitei 
na minha mão, aí o segurei e atirei fo-ra, ninguém podia vê ... }o». 

Não é raro o pajé, após algumas tentativas, concluir que diagnos ... 
ticou erradamente e, com o sobrenatural que presentemente o possui, 
não poderá retirar o ymaé. É preciso despachã .... lo, o· que faz cantando 
até que se recomponha do transe, e possa «chamar» outro. O processo 

( 96) A 1nulher~paj é de uma aldeia tenetehara do Guru pi, a que nos referitnos 
atrás, não extraía ela mesmo o ymaé . Ela «puxa no cigarro», canta e é possuída 
pelo sobrena tural. Faz as massagens para «junta r» o ymaé num ponto do corpo 
do paciente, porém, é o n1arido, também pajé, quem chupa e extrai o objeto. Essas 
informações não esclarecem, contudo, se êsse é o procedimento usual para as mulhe ... 
res~pajé. 

r 
/ 
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pode repetir,...se, como numa cura na aldeia de Camirang, em que o pajé 
chamou o espírito do gambá, mudou para o do porco,...espinho, dêsse para 
ywán e finalmente para um azáng. Todos êles para a cura de um 
único paciente. Acontece às vêzes que o «espírito está muito forte» e 
é o pajé quem precisa ser assistido por um companheiro profissional 
para reabilitar,...se . Os pajés declaram que nada lembram dêsses mo,. 
mentes de inconsciência . 

As curas são freqüentemente feitas por mais de um paJe e para 
benefício de vários pacientes. Na aldeia de Januária era comum os 
dois pajés, aí reconhecidos, trabalharem juntos. E rr1 uma noite, M assá 
e lnacinho curaram quatro pacientes. Iniciaram a canção juntos, 
sentando lado a lado, um dêles batia o maracá. Quando bastante gente 
havia,...se reunido· em volta dêles, acenderam os cigarros e começaram a 
«puxar» . Entoavam juntos as canções de ywan, dono da água, acom ... 
panhados pela audiência. Após cêrca de hora e meia de dançar, cantar 
e puxar no cigarro, M assá recebeu o espírito. Mudou o tom de 
voz para um falsete que explicaram como a voz de ywan. Em transe, 
Massá começou a esfregar a ponta acesa do cigarro no peito e braços 
até o cigarro ·apagar,...se. Forneceram,..Ihe novo cigarro e M assá repetiu 
o procedimento sem demonstrar maior sensibilidade . lnacinho também 
caiu em transe, imitando o comportamento de Massá . O s doentes foram 
levados para junto de Massá que soprou fumaça sôbre êles . E m seguida 
fêz massagens na cabeça, e chupou no pescoço, junto ao queixo, de cada 
um dêles. Inacinho continuou a cantar e dançar. Massá distanciou,...se 
do grupo e foi para um canto, onde ficou a es fregar as mãos e a fazer 
movimentos como se estivesse atirando fora o ymaé retirado do corpo dos 
doentes. ( 97

) 

Mui tas pa j elanças a que assistimos nas aldeias do Pindaré eram 
principalmente exibições de poder da parte dos paj és. As curas, prõ,.. 
priamente ditas, eram incidentais à demonstração. Em tais ocasiões. 
quatro. cinco. às vêzes seis pajés «eh.amavam» diferentes espíritos, jovens 
iniciados os acompaphavam. Em uma pajelança na aldeia de Camirang, 

-iniciada após o anoitecer, dois pajés ,começaram a cantar, «chamando» o 
espírito do gambá. U m terceiro, ocupava,...se em marcar o ritmo com o 
maracá. Aos poucos considerável assistência reuniu,...se no terreiro, ( 88 ). 

( 97) U ma das rnulheres submetidas à cura não estava doenteã. Explicaram~nos 
que fôra curada em lugar do filho que estava doente, porém ainda muito jovem para 
submeter~se ao tratamento. 

(
08

} Em geral a pajelança têm lugar dentro de casa, porém quando reunem 
um número maior de pajés, é usual passarem para o terreiro. 
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as mulheres formaram um grupo à parte dos homens, sentando--se em 
esteiras . O s homens reuniram--se num comprido banco junto ao pajé, 
com o maracá. Com os pés qu·e batiam for temente no chão, acompanha ... 
vam o tempo da canção. O s pajés dançavam em frente aos homens, 
interrompendo a canção seguidamente para puxar nos cigarros. Nessas 
ocasiões davam as costas à audiência, voltando--se em direção ao rio, para 
tragar fortemente nos cigarros. Movimentos bruscos de contração 
e distensão do corpo acompanham a ação de engulir e expelir a fumaça 
dos cigarros até que, parecendo sufocados, dobram o corpo para a frente 
e assim ficam por momentos, exaustos e ofegantes. Vêzes hã em que 
interrompem subitamente as tragadas, para esfregar a brasa do cigarro 
contra o peito e braços, com tal violência que as fagulhas sobem no 
ar para cair em chuveiro sôbre o corpo contorcido. M ais dois pajés 
juntaram ... se aos primeiros, ao mesmo tempo que um grupo de jovens 
reuniu ... se a uni canto e acendendo cigarros passou a imitar os pajés . 
Em pouco tempo estavam cambaleando intoxicados pelo fumo, estado 
propício a receber um espírito . Porém, nessa noite, nenhum dêsses 
jovens noviços foi possuído por um sobrenatural. Em outras sessões 
a que assistimos não era raro um espírito chamado por um pajé «entrar 
no corpo» de um dêsses noviços . 

Ao fim de uma hora de contínuo cantar, dançar e puxar nos cigarros, 
Antônio, recuando vacilante, levou as mãos ao peito. Recebera o espí,. 
rito da mucura; do bater do pé cadenciado passou a saltos curtos, o 
dorso abaixado, num estilo supostamente peculiar àquele animal . Por 
vêzes ensaiava un1a curta carreira como se fôsse fu gir, porém aos saltos 
voltava ao centro do terreiro. Em dado momento quando puxava no 

· cigarro estatelou-se no chão, ca indo .de costas, os braços estendidos, 
mãos cerradas e todo o corpo .rígido e trêmulo. Apesar de inconsciente, 
n inguém correu em sua ajuda. apenas sua mulher aproximou--se para 
retirar ... lhe -0 cigarro das mãos fechadas . Sõmente quando voltou a si e 
quis levantar..-se é que alguns jovens o ajudaram, ao mesmo tempo que 
a mulher lhe trazia o cigarro . Não demorou a que o espírito o deixasse, 
seguindo--se uma pausa na sessão. 

A pa jelança foi reiniciada com canções do· porco ... espinho, seguir1,., 
do--se em rápida sucessão canções de outros espíritos como do ra to, 
macaco e ywán . Antônio, ao receber o· espírito do macaco, dançou imi,.... 
t ando êsse animal. O corpo dobrado para a frente, os braços pendendo, 
pequenos saltos e, ao invés de cantar, dava grunhidos e gargalhadas. 
C aiu no chão em transe. «Karowara ( 99 ) está muito forte para êle», 

(
00

) Karowára - designação genérica para os sobrena turais. 

/ 

• 
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disseram. . . Após alguns minutos recuperou os sentidos, porém foi 
incapaz de levantar..-se. Ajoelhado, ficou a balançar o corpo para trás e 
para frente, cantando a cantiga do macaco, até que passada cêrca de 

• 

meia hora voltou ao normal. O s outros paj és que não haviam caído ·em 
transe estava1n, segundo alguns assistentes, ape·nas «aj udando.» An ... 
tônio. 

Inácio tomou ·a liderança, iniciando uma canção de azáng, enquanto 
Antônio, aparentemente exausto, ficou de lado . Inácio após muito puxar 
no cigarro recebeu o espírito na atitude característica, um salto. para trás 
e as mãos reunidas bruscamente no peito. Mudou o estilo da dança 
para movimentar..-se em círculos, batendo o pé num ritmo mais acelerado 
que o dos outros . P arava apen·as para longas e profundas tragadas no 
cigarro, entrecortando a canção co·m gemidos e roncos. Quando se 
aproximava do banco fixava a audiência em esgares. Um·a mulher apro.
ximou-se, entregando..-lhe uma cuia cheia de tapioca crua, misturada com 
·água. Inácio tomou a cuia e levou-a à bôca, bebendo de um fôlego todo 
o conteúdo . Tapioca crua é a «comida» dos azang. O que possuía 
Inácio estava com fome, explicaram..-nos. 

Seguiu..-se uma pausa demorada. O grupo de assistentes se desfez. 
Alguns foram ·a té suas casas de onde voltaram com cuias de farinha 
misturada com água. A s mulheres dos pajés prepararam novos cigar .... 
ros. Enquanto bebiam o chibé (farinha com água), mulheres e ho·mens 
comentav·am sôbre a pajelança, misturando suas vozes com o chôro das 
crianças que durante a maior parte da pajelança haviam adormecido no 

1 

colo das mães e agora acordavam com o movimento . 

O maracá voltou a bater . O s grupos se desfizeram, os homens 
voltaram aos bancos, enquanto as mulheres se reuniram nas esteiras, 
calando ·as conversas. Com voz muito baixa, em que mal se distinguiam 
as palavras, André, um dos pa j és1 encetou uma canção, que pouco· a 
pouco foi ganhando volume no acompanhamento da audiência. Já então 
percebia..-se claramente o refrão - e popóre y pirá ikó - e o peixe vem 
pulando ... , característico de ywán, o dono da águ·a. Paj és e noviços 
acenderam os cigarros e se reuniram a André no· centro do terreiro . 

D a audiência, que até o momento permanecera passiva, adiantou..-se um 
grupo de homens e outro de mulheres. Acompanhando o ritmo da 
canção, dançaram batendo com o pé direito mais fortemente. Os grupos 
se estenderam em linha, um confronte ao outro, avançando sôbre os 

pajés ao centro, para recuar em seguida. A dança prosseguia quando 
André caiu ao chão, inconsciente, e ali ficou sem atrair maior atenção . 
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Após alguns minutos, levantou-se por si mesmo e continuou a puxar no 
cigarro que a espôsa lhe veio· trazer. Aproximou-se de uma mulher 
que tinha uma criança de dois ·anos ao colo. Soprou fumaça sôbre todo 
o corpo da criança para, após algumas tragadas no cigarro, aplicar a 
hôca no seu peito e chupar. Vomitou sôbre as mãos fechadas em 
concha e, voltando-se para o lado do rio, afastou-se dançando .. Ia atirar 
fora o ymaé que fizera a criança adoecer. 

A pajelança demorou-se até cêrca de três horas da madrugada. 
quando pajés e assistentes retiraram-se para dormir. Após a cura da 
criança, outros pacientes foram tratados pelos pajés~ porém ficou evi
dente que o principal motivo dessa sessão não fôra curar, mas uma exi,... 
bição dos pajés. É ·através de_ sessões como esta que os pajés ganham 
prestígio pelo número de sobrenaturais que demonstram controlar. 

Em 1942, apenas dois pajés na região do Pindaré eram capazes de 
controlar o perigoso espírito do sapo-cururu. Acredita-se que êste espí .... 
rito, com o da onça, sejam os mais poderosos de todos os sobrenaturais. 
Nenhum dos modernos pajés tem poderes ou capacidade para controlar 
êste último. Quando o pajé está possuído pelo espírito do sapo-cururu, 
dança sôbre brasas e «come fogo», isto é, engole brasa. H. E. Sne ... 
thlage descreve a «festa do sapo-cururu» a que em 1925 assistiu em uma 
aldeia tenetehara à margem do Grajaú. «Entre as danças desejo des,. 
crever a do sapo-cururu, mais detalhadamente a que assisti numa aldeia 
dos Guajajaras no rio Grajaú: «Ü cacique e eu estávamos conve.r ... 
nosso redor havia homens, mulheres e crianças do pequeno povoado. 
Era noite limpa, estrelada; a lua que acabava de surgir jogava sôbre 
nós seu brilho prateado. Meu vizinho (o caciqúe) começou então 
a cantar, batendo com o pé o compasso de acompanhamento; outras 
vozes entoavam, a música aumentou em intensidade, abaixou em se .... 
guida. Pausa. O canto começou de novo; quando cresceu em inten .... 
sidade o cacique se levantou, dançou alguns passos e de novo se 
sentou. Trouxeram-lhe então um enorme charuto do qual tirou umas 
tragadas. Com mais vivacidade êle em seguida repetiu sua dança, 
enquanto eu aproveitei a oportunidade de experimentar o charuto. Não 
me soube muito bem, os nervos da . cavidade bu.cal ficaram imediatamente 

insensibilizados. O cacique, porém, aproveitava tôda a pausa da dança, 
que cada vez se tornava mais desenfreada, para fumar intensivamente. 
Tinha necessidade disso, . como provará o que segue. Avivou-se um fogo 
ao redor do qual as figuras vermelho.-brunas pulavam em completa em .... 
briaguez. De repente o cacique caiu de cócoras e, com «hu, hu, hu», imi ... 
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tando o sapo, saltava dentro do fôgo em diversas direções. Pegava 
da brasa, assoprando na bôca, engulia-a devagar. Era um detalhe, e 
não o ponto culminante da festa, porque esta continuou quase sem 
interrupção a noite tôda. repetindo-s~ sempre de novo a deglutição da 
brasa». (1ºº). 

Acredita-se que os pajés não sofram qualquer mal decorrente de 
·caminhar sôbre brasas ou enguli-las. Não raro presenciamos paJ es 
esfregarem a brasa do cigarro no peito e braços sem. aparentemente 
sofrerem qualquer injúria. 

Apesar do poder e prestígio, o pajé tenetehara vive à maneira de 
qualquer outro indivíduo. Planta a roça, caça, pesca, constrói sua 
casa e supre a si mesmo e à família dos artigos necessários. Pelas curas 
bem sucedidas recebe pagamento sob forma de presentes. Não existe, 
porém, preço estipulado ou a obrigação de pagar.. Em reconhecimento, 
um indivíduo pode dar ao pajé um par de calças ou um corte de vestido 
para sua espôsa. Manoel Viana, por exemplo, deu a um pajé que o 
curou do karo·wára de ywan um par de calças, uma camisa e um corte 
de vestido. Joãosinho, um pajé, achava que devia receber «alguma 
coisa» pelas curas, porque gastav·a fumo para fazer cigarros além, do 
esfôrço despendido. Quando não dão nada, dizia êle, o pajé, ao ser 
·chamado de outra vez, se desculpa e não aparece. Os pajés mais conhe ... 
ciclos chegam a reunir co·nsiderável riqueza pessoal através de presen
tes, o que os torna indivíduos desejáveis em qualquer grupo familiar. 
Antigamente, os pajés mais poderosos eram também líderes de famílias 
extensas, informação que é corroborada pelas -observações de H. Sne,... 
thlage e Raimundo Lopes. Atualmente, porém, são em r~duz{do número 
aquêles indivíduos que reunem ambas as funções. Talvez, por isso 
mesmo, sejam justamente os de maior prestígio nessa sociedade. 

' 

FEITIÇARIA 

Acredita-se que o pajé seja capaz de controlar' os sobrenaturais, 
não apenas para curar como para causar doenças. Possuído por um 
espírito, o pajé é capaz de introduzir o ymaé dêsse espírito no corpo de 
uma vítima, mesmo que esta se encontre à distância, em outra aldeia. 
Porém todos os pajés que nos serviram .de informantes afirmaram jamais 
ter usado de seu poder para «fazer mal»; apesar de que ao diagnos
ticar uma doença, não raro acusavam um pajé de outra aldeia como 

(100
) SNETHLAGE, ( 1931) , págs. 468~9 . 
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autor da feitiçaria. Evitavam, porém, apontar nominalmente o feiti
ceiro. deixando à família ou ao paciente decidir sôbre a identidade. 
Um pajé, cuja reputação como feiticeiro se estendia a várias aldeias do 
Pindaré, afirmou que um curador experimentado jamais causaria ma} 
a outras pessoas . Doenças apontadas como devidas à feitiçaria, expli ... 
cava êle, resultavam de atividades de iniciandos a pajé que, pela falta 
de experiência, não raro ofendiam a um sobrenatural ou deixavam de 
cumprir com qualquer dos tabus. Um dos informantes, que era pajé, 
ad1nitiu ter poder suficiente para praticar feitiçaria, porém nunca havia 
usado dêle. 

F icamos a princípio convencidos de que êsses paJeS eram apenas 
vítimas de suspeitas infundadas. Porém, em 1945, ao visitar os Tenete,., 
hara pela segunda vez, tivemos evidência do contrário. Alguns pajés 
usavam conscientemente de seu poder sôbre os espíritos para praticar 
feitiçaria, o que se evidenciava pela propriedade de pequenos «objetos» 
usados exclusivamente para êsse fim. Um dos informantes, um pajé ainda 
novato, mostrou-nos duas pequenas peças de madeira ywirá,,,ma·íra 

( ywirá - madeira, maíra - pajé) de form·a oblonga, cobertas de resina 
e reunidas por um fio. Em um outro !J wirá,,,maíra que possuía, as peças 
eram cruzadas, engastadas uma na outra. O tamanho dessa madeira ... 

pajé é suficientemente reduzido para ser contido na palma da mão. 
A resina que a recobre é a cunaricica, comumente usada nos cigarros ou 
queimada à man.eira de incenso nas pajelanças, dado o odor que propicia 
a aproximação dos sobrenaturais. Algo hesitante, explicou que os pajés 
mais poderosos puxam no cigarro para chamar um espírito familiar; com 
defumações e movimentos das mãos «amolecem a madeira» e fazem 
desaparecer o · ywirá..-maíra para jogá-lo em uma vítima, mesmo que 
esta se encontre em outra aldeia distante . A madeira,,,pajé é capaz de 
causar a morte da vítima. Pudemos confirmar essa descrição com 
outros pajés que têm, porém, a maior precaução em guardar escondido 
dos leigos os seus ywirá..-niaíra. 

Lascas de vidro também podem ser usadas à maneira de ywirá ... 

maíra. O propósito do pajé ao fazê..-lo penetrar no corpo de uma vítima 
pelo mesmo processo que usa para a madeira..-pajé é lacerar,,,Ihe os 
intestinos. Um pajé pode também amolecer e fazer desaparecer um 
pedaço de embira e, com a a juda do espírito familiar, amarrar o feto 
dentro do ventre de uma mulher grávida. Acreditam que se ttm outro 
pajé não des fizer o «laço», o resultado será fatal para a mulher. Outro 
processo é o de fabricar arcos e flechas em miniaturas, com que os pajés 
atiram em direção à vítima. Nem todos os pajés têm capacidade para 
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feitiçaria. «Amolecer a madeira» é uma técnica considerada extrema
mente difícil. A. V., um jovem pajé, desejoso de aprender a manipular 
ywirá,..,maíra, havia entrado em entendimentos com um pajé de outra 
.aldeia para iniciá,..,Jo na prática. Teria que pagar e comprar um «maíra» 

já preparado . 

Os Tenetehara têm grande mêdo dessa prática e olham com par,., 
ticular desconfiança aquêles pajés tidos como m'ais poderosos. Um 
grande número de espíritos familiares e sucesso nas curas atrai prestígio 
a um curador. :Êsse prestígio, porém, o torna alvo de suspeitas fundadas 

' na capacidade de poder manipular os sobrenaturais para praticar feiti.-
çaria. Essas suspeitas têm origem, em geral, entre a gente de aldeias 
vizinhas. A evidência ou prov·as da prática não tardam a aparecer. 
Os parentes de uma vítima rememoram os incidentes da vida do falecido, 
-0u do doente'- com o fito de descobrir qualquer atrito entre êsse indivíduo 
e um dos paj és conhecidos . A ocorrência súbita de várias mortes. 
como é freqüente em epidemias de gripe, é para os Tenetehara uma prova 
irrefutável de que algum pajé está em franca ativida'de feiticeira. Em 
1942, por .exemplo, Joãosinho, da aldeia de !lhinha, era suspeito de feiti ... 
çaria. Fôra chamado a J anuária para um grande número de curas e, 
<lado o sucesso, ganhou fama. Porém ao falecerem três pessoas, não de,., 
moraram a surgir rumores sôbre Joãosinho. O fato de que êle há muito 
tempo, devido a uma disputa,: se havia mudado do Alto Pindaré para 
!lhinha; foi lembrado e a disputa interpretada como tendo resultado 
de prática de feitiçaria. A história correu que êle fugira à vingança de 
parentes de suas supostas vítimas. Embora fôsse o «capitão» de !lhinha 
e aí dispusesse de prestíg-io, em J anuária era recebido com mêdo e agres.-
sividade disfarçadas. "' 

Por vêzes, parentes de um indivíduo cuja morte foi atribuída à 
feitiçaria de um pajé tentam, em vingança,· matar êsse pajé. Na maioria 
.dos casos que registramos, o pajé que se apercebera da situação, porque 
as suspeitas e rumores levam tempo. para se concretizar em agressão,_ 
'CStava alerta e conseguiu fugir para outra 'aldeia. Além disso, o intento 
de a gressão é até certo ponto obstado· pela crença de lque um feiticeiro, se 
.assassinado, se transforma em azang e, como tal, capaz por sua vez de 
vingar,..,se . Em geral, e possivelmente por isso, as tentativas organizadas 
para matar um pajé não chegam a resultar em assassínio. Um ano 
.antes da nossa primeira visita a J anuária, Miliano, um paj é dessa aldeia. 
foi suspeitado de ter causado a morte do. sogro, além de outras que não 
tardaram a lhe ser atribuídas. Os parentes do sogro cercaram,..,Jhe a 
casa e o agrediram. Apesar de ferido, pôde refugiar ... se no Pôsto· lndí .. 
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gena, de onde lhe deram fuga ·à noite. Pedro, um pajé de Lagoa 
Comprida, foi atacado a facão pelos companheiros de aldeia que o 
suspeitavam de um número de mortes recém ... ocorridas. Fugiu para 
Januária, cruzando pela mata. Não demorou, porém, que nessa aldeia 
também fôsse suspeitado, o que . o fêz mudar ... se para o Alto Pindaré. 
Finalmente, voltou à sua aldeia de origem. Lagoa Comprida, onde os 
ânimos estavam aparentemente acalmados. Sua fama de feiticeiro se 
estendia por tôdas essas aldeias que visitara, o que o tornava especial ... 
mente temido e evitado. 

H á ocasiões, porém, em que o intento de assassinar um pajé, cuja 
feitiçaria é considerada uma ameaça pública, é levado a cabo com tôda 
a frieza. Sôbre Zapu, um pajé da aldeia de Tawari Queimado, recaíram 
suspeitas de ter provocado a morte de vários companheiros (por feiti ... 
ça.ria) . O «capitão da aldeia», líder de numerosa família extensa, reuniu 
um grupo de parentes e decidiu que Zapu devia morrer. Atacaram ... no 
à noite quando dormia, matando--o a cacete. Tentaram fazer o mesmo 
à espôsa, que fugiu para o mato, indo bater dias após à aldeia de Lagoa 
Comprida, onde vive até hoje. Os Tenetehara consideram a espôsa de 
um feiticeiro particularmente perigosa, por acreditá ... la instigadora das 
ações do marido. Os filhos de um casal assassinado, se jovens, são 
adotados por parentes. porém mantidos na ignorância do acontecimento, 
por mêdo de que êles venham a se tornar pajés e vingar com feitiçaria a 
morte dos pais . Os informantes tinham, em geral, receio de relatar tais 
casos, e principalmente apontar nomes, por mêdo de serem incriminados 
pelos administradores do Pôsto Indígena. Contudo, os casos que rela ... 
taram com referência ao passado· permitem considerar o assassínio de 
feiticeiros como uma atitude tradicional. 

CERIMONIAIS 

Como já foi apontado, a pressão econômica nos dias atuais deixa 
aos Tenetehara pouco tempo e lazer para a prepar'ação de cerimoniais. 
~stes não foram esquecidos, porém são realizados mais espaçadamente 
e com menos elaboração. As duas cerimônias mais importantes são a 
Festa do M el (zemuichí ... oháwo) , dura·nte a estação sêca, e a Festa do 
Milho ( awachíre wahuháwo'), na época das chuvas. A festa do Mo .... 
queado, que marc·a a passagem da puberdade para os jovens Tenetehara, 
é realizada nessa mesma ocasião, como parte da Festa do Milho. 

A FESTA DO MEL 

Os Tenetehara falam da Festa do Mel como a ocasião mais festiva, 
a melhor a ser lembrada. As canções, em particular, são tidas (por 

, 
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êles) como o ponto alto de sua música. ~ uma ocasião única de alegria 
e divertimento, integrada .de profundo sentimento religioso. Sua origem 
é contada nas lendas. Az·uu~ê, u1n herói cultural, assistiu-a na Aldeia 
das Onças e foi êle quem pela primeira vez a realizo·u com os com
panheiros teneteharas. As canções se referem aos pássaros e animais 
da floresta. Acreditam os Tenetehara que elas propiciam e garantem 
a abundância de caça. Porque ou como o ritual é capaz de produzir 
essa abundância, os Tenetehdra de hoje não sabem explicar, porém 
insistem e, para êles é bastante, que nos te·mpos em que a cerimônia era 
realizada as caçadas eram mais produtivas. { 1º1

) 

A Festa do Mel, propriamente .. tem lugar no final da estação sêca 
entre setembro e outubro. (1º2

) Os preparativos, porém, são iniciados 
como uma antecedência de seis a oito meses. A época das últimas 
chuvas, em março ou abril, marca o início da coleta do mel silvestre pelos 
homens, que o vão armazenando em cabdças numa casa grande (ta
p11izuhu) , levantada no ráho àa aldeia e especialmente para essa oca.
sião ; (108

) Tôdas as vêzes que os homens chegam de volta à aldeia com 
uma cabaça de mel, o faz(>rri cantando· e dançando. Para uma grande 
festa são necessárias de 120 a 160 de tais cabaças cheias de mel, cuja 
capacidade média é de um litro. Mesmo nas aldeias pouco populosas, 
cinco a seis «linhas» são requeridas e uma «linha» é a fileira de cabaças 
de mel penduradas nos esteios da casa, cêrca de seis a oito por esteio. 
Diàriamente, durante esse período de coleta, ao anoitecer, todos se 
reunem para cantar. As mulheres dentro· da Casa Grande, os homens 
no pátio. 

A iniciativa de .coll].êr o mel e organizar a festa é função do «Dono 
da Festa do Mel» ( zemuíciohàwoizara). (104

) ~ste é, em geral, um indi..
víduo de grande prestígio, c.onheceàor das canções e, sobretudo, um bom 

( 101) BARBOSA RO.DRIGUES ( 1882) interpreta essas canções como relato de feitos 
ancestrais, enquanto ·GusT AVO Door ( 1939), págs. 195~200, escreve que os Tenetehara 
(T embé) «dirigem o canto, que é apropriado à caça do animal cujo nome tem a 
J ança. contando ·o modo como se p1ocura, persegue, alcança e finalmente mata o 
animal» . 

(
102

) É um hábito entre êles (Guajajara~Tenetehara do Mearim) realizar a Festa, 
cada ano, em setembro» - FRóEs ABREU, ( 1931 ) , p. 130. Atualmente, porém, 
~,c::gundo informação de funcioná!'ios do S. P. I. nessa região, a Festa do Mel é 
r aramente realizada. 

(
103

) BARBOSA RODRIGUES .( 1882, p. 32), quando visitou os Tenetehara (Tembé), 
observou "uns grandes cabaços, cobertos de uma rêde de malha de fios de algodão, 
suspensos à cumieira da casa do tuxaua. Era depósito de tucanayra, sua bebida 
predileta preparada para festa» . Ver epêndice II, para duas dessas cabaças cole~ 
cionadas em J anuária . 

(
10-1) No português local êste homem é chamado o «Mestre» . 

• 
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cantador. Não pudemos esclarecer como êsse indivíduo é escolhido. 
Na aldeia de Januária, nosso informante João Bochecha era o «dono». 
F.:lt. não era líder de família extensc., nem pajé; era, porém, reputado como 
cantador e respeitado por sua iniciativa pessoal. Contou que havia 
aprendido as canções e a organizar o cerimonial com o velha. Mariano 
Cururu, a quem ~uceàera em J anuária como «Dono» da Festa. Mariano 
não era aparentado a João; parece tê--lo escolhido pela habilidade em 
cantar. O aprendizadc é extren1amente demorado, pela extensa série 
de canções a serem memorizadas . 

A Festa do Mel é também um fator importante nas relações e soli
dariedade entre aldeias. Quando a quantidade de mel é bastante~ o 
«Dono» da Festa envia n1ensagc11os às aldeias vizinhas para convidar 
.ps líderes e suas famílias a dela participar. Na última vez em que 1 a Festa 
foi realizada em Januária, o «Dono» enviou o sobrinho para convidar a 
gente de Lagoa Comprida . O «capitão» dessa aldeia, por sua vez, re-
transmitiu o convite a aldeia mais distantes, como Jacaré e Contra Erva. 
Se os membros de uma aldeia não receberem um convite formal, deix·arão 
de comparecer à Festa, mesmo quando vêm a saber de sua realização. 
O número de aldeias convidadas a participar é limitado pelas possibili .... 
dades do «Dono» em coletar suficiente mel. Além disso, a aldeia em 
que se reali.l::.t a Festa é responc::ável pela alimentação dos convidados. 
Reunem para isso considerável quantidade de sopa ( cauím), farinha de 
mandioca e caça. O «Dono» da Festa e o «capitão» da aldeia têm 
grandes despesas. 

Os convidados de cada. aldeia reúnem--se em comitivas e, ao apro..
ximar--se da aldeiat anunciam sua chegada com toques de buzina. A 
gente da aldeia vai recebê--los e os conduz à Casa Grande, em meio 
a gritos de saudação, toques de buzina e grande alarido. Os Tene
tehara de Lagoa Compirda, ao chegar a Januária, ficaram na margem 
do rio oposta à aldeia, de onde se anunciaram. Na Casa Gran-de já se 
dançava e cantava, porém a festa foi interrompida para que todos fôssem 
receber os visitantes. Ao chegar à Casa Grande cessaram os gritos e 
toques de buzina, enquanto os recém..-chegados e os hospedieiros de 
J anuária se ·alinhavam, uma fileira de homens p·ara cada aldeia, encabe .... 
çadas pelos respectivos capitães . Picó, «capitão» de Lagoa Comprida, 
foi o primeiro a cantar . O indivíduo imediatamente atrás o secundou, e 
assim até que todos os homens de Lagoa Comprida tivessem cantado. 
M anoel Viana, «capitão» de Januária, iniciou nova canção e, como para 
a gente de Lagoa Comprida, cada um <los homens de sua fileira cantou 
a sua parte. Os homens da aldeia em que se realiza a Festa são sempre 
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<>s últimos a cantar. Durante êsse tempo, as cabaças de mel são descidas 
do teto, e o mel misturado com água em um grande pote. Após cada 
hon1en1 cantar. é--lhe Eervida a 1nístura de mel e água em uma pequena 
:.euia ornamentada. As canções são repetidas inúmeras vêzes. As 
mulheres acom1?anh.'ln1, c.antando os estribilhos em côro. 

Ao entardecer, os ho1oens dão--se as mãos e passam a dançar, for,.. 
mando um grande círculo no pátio da aldeia. A s mulheres formam 
um outro círculo, exterior ao dos homens . As canções são agora can,.. 
ta das por todos, e o mel servido nos intervalos . A festa se prolonga 
-enquanto há mel para servtr a todos, dois ·a três dias em média. Na 
manhã do último dia todos os homens saem para uma grande caçada 
corr1unal, da qual voltam à tarde, seguindo-se um banquete de carne mo,.. 
'queada. As danças e cantos alcançam o climax nessa ocasião. Na 
madrugada seguinte os convidados se dispersam-. 

A FESTA DO MILHO 

Como sucede à Festa do Mel, também a do Milho tem sua 
Tealização presentemente espaçada. Segundo o costume, deveria ser 
realizada anualmente, durante o período de desenvolvimento do milho. 
Seu prcpó~;ito é garantir umn boa colheita e proteger o milho da ação 
dos azáng, espíritos errantes, considerados «donos do milho». A ceri-
rn.ônia deve, ideahncnte, ser iniciada em janeiro, quando aparecem os 
primeiros brotos, para terminar quando o milho está maduro. Danças 
e cantos devem acompanhar dia a dia o crescimento do milho, porém 
-0s informantes, embora considerando essa regra a ideal, afirmam que 
mesmo antigamente os dias de festa eram espaçados. Uma vez 

<Começada a ce.rimônia tem que ser levada até o fim, pois se abando,.. 
nada, acreditam os Tenetehara, as conseqüências serão a destruição da 
-colheita e doenças. 

A Festa do Milho parece ser primàriamente uma oportunidade aos 
pa j és para exibirem o seu poder de controlar os perigosos azang . As 
.:sessões a que assistimos tiveram lugar durante o d ia e delas participou 
tôda a gente da aldeia, porém os pajés eram as figuras principais . A festa 
.:e0meçou cêrca dçis nove horas da manhã com a canção iniciada por um 
pajé 1nunido de um cigarro, acompanhando--se com maracá. Não tardou 
.a começar a «chamar» azáng. Mulheres e homens reuniram--se a êle, 
acompanhando-o na canção. O s homens tinham o rosto pintado com 
-:urucu e jenipapo, e penugeL1 branca colada aos cabelos . As mulheres 
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com penas amarradas aos cabelos e faixas de penugem coladas ao peito 
e braço.~ . A princípio, os homens ficaram sentados, acompanhando o 
rítn10 da ca.nção com bater de pé. As mulheres, em maioria, ficaram 
sentadas, enquanto outras casualmente dançavam aos pares . Quando 
o sol esquentou, todos se mudaram para uma casa, onde ficaram a dançar 
em circulo, à maneira já descrita para a sessão diurna da Festa do 
Moqueado. 

Na ses~ão realizada <li2s após à festa da puberdade, os pa1es se 
exibiram de maneira exi:raordinária. Seis dêles, acompanhados de: 
vários noviços, participaram; André e Inácio caíram simultâneamente em 
transe possuídos por azáng. Inácio tombou pesadamente ao chão .. 
o corpo enrijecido, braços estendidos e punhos rechados. Permaneceu 
inconsciente cêrca de trinta minutos, após o que voltou a si, sem 
porém levantar .. se. Ficou ajoelhado algum tempo a puxar no cigarro,. 
demorando .. se bastante para erguer .. se e finalmente reunir .. se aos que 
dançavam sob a influência de azáng. André foi menos espe
tacular, caiu várias vêzes ao chão, porém recobrava ime~iatamente os 
sentidos para voltar a dançar, o que fazia como se estivesse embria
gado. Ambos, Inácio e J.\ndré, dançavam em estilo· peculiar, os pés 
juntos, aos saltos e os braços estendidos, completamente abertos. Esta
vam possuídos pelos azáng; uma mulher veio trazer .. Jhes cuias com 
tapioca crua e água, «azáng queria comer». O s outros pajés também 
caíram em transe, possuídos por azáng, que alternavam com outros espí
ritos. Caetano, por exemplo, caiu uma das vêzes possuído por ywán, 
o dono da água . Abrindo a camisa que vestia, esfregou a brasa do 
cigarro na pele. Uma rnulher lhe deu uma raiz de mandioca crua 
que êl~ comeu com. rvidente repulsa. Explicaram que êle não queria 
come.r e, de fato. em condições normais, ficaria doente se o fizesse~ 

porém o espírito que o possuía o obrigou . (160
) Os .a:zang foram, porém, 

os espíritos mais freqüentemente «chamados». A sessão terminou ·ao 
pôr--do--sol . Deveria ser continuada no dia seguinte, mas na realidade 
só o foi três dias mais tarde. Após mais algumas dessas sessões irre .. 
gularmente espaçadas, a festa foi definitivamente abandonada antes que 
o milho estivesse pronto para ser colhido. 

A pajelança, atividade xam~ística, é a principal característica 
dessa Festa. É uma ocasião em que o pajé, assegurado por uma boa 

(
1()(1) Em uma outra sessão dessa festa , que teve lugar muitos dias depois. 

Inácio, possuído pelo arapoha azang ( azang-veado) , afastou-se da casa em que se 
dançava, en1 direção a uma roç::i próxima, onde colheu um ramo de mandioca que 
comeu - «o veado ( a.zang) gosta da fôlha de maniva~. 
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audiência, demonstra a sua habilidade e poder em controlar o sobrena
tural, em particular os azáng. O objetivo não é o benefício individual 
ocmo nas curas, porém o bem.-estar comum, a proteção da colheita do 
milho e dos indivíduos, em geral, contra a malignidade dos az.ang. 
Por esta razão, a pajelança é particularmente elaborada e mais espe
tacular que nas curas con1uns. Dado o fato de que são muitos os espíritos 
char:;ados, é também a melhor oportunidade que os noviços têm para 
ser possuídos pela primeira vez por um sobrenatural, ao mesmo tempo 
em que demonstram suas poten~ialidades para o xamanismo. 

-





, 
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CAPmILO VI 

MIT.OLOGIA E FO·LCLORE 

A LITERATURA oral dos Tenetehara reflete a fusão de elementos 
componentes de sua moderna cultura. Lendas que se referem a 
tempos mitológicos contêm, presentemente, motivos de derivação européia 
ou africana. Contos com origem no Velho Mundo foram amplamente 
aproveitados e refundidos em narrativas, sob o ponto.-de.-vista e estilo 
tenetehara. Em Maria (XXXVI) f àcilmente se reconhece uma versão 
da história de A Gata Borralheira. Maria, porém, é ajudada pelos 
Zuruparis~ demônios .da floresta, ao invés da clássica fada do original. 
Uma ladainha a que a jovem vai assistir toma o lugar do espisódio do 
baHe. e: o sapatinho perdido é recuperado por um «soldado» que termina 
por desposar a jovem. Elementos e ideal do habitante rural , parti ... 
lhados pelo Te.netehara, que dêle aprendeu a história. 

A maioria dos textos que transcrevemos é de originais teneteharas. · 
Alguns, como o dos Gêmeos (XIV) , têm larga difusão ent;e indígenas 
su} ... americanos e pouca modificação apresentam quando comparados a 
versões registradas no século XVI para os Tupi do litoral ou, mais 
recentemente, entre grupos Tupi ... guarani de nosso interior. Porém 
alguns elementos dessas lendas tradicionais foram modificados e addpta ... 
dos a condições modernas . A lenda que relata a origem da agricul .... 
tura (li) , tal como hoje contada pelos Tenetehara, é bàsicamente a 
mesma que se registrou para os Tupi do litoral. Contudo, machados, 
facões e outros instrumentos de ferro aparecem na versão tenetehara 
como já existentes em tempos lendários, qu'dndo na realidade sua impor ... 
tação é recente. Devido à influência cristã temas bíblicos, em pàr-
ticular a Criação.. foram desenvolvidos sôbre um contexto originalmente 
nativo. M aíra, um herói cultural tenieteha.ra, é o criador do primeiro 
casal da humanidade a quem acaba por castigar pelo «pecado original:.. 
Em uma outra lenda, ao invés de Maíra, Tupã aparece como criador 
e a primeira mulher é feita da costela de um cachorro. 
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Muitas das narrativas que apresentamos. em particular aquelas 
que relatam aventuras de animais. são parte do folclore nacional. 
Bastante difundidas em nosso interior, penetraram mesmo nas zonas 
urbanas. principalmente sob a forma de contos infantis . Algumas 
delas como, por exemplo, o ciclo ,do Coelho e a Onça, foram aparente
mente introduzidas no Brasil por escravos africanos. A origem de 
cutras, em particular daquelas que descrevem a esperteza do jaboti, 
é mais difícil de ~stabelecer. Um ciclo semelhante de história, em que 
uma tartaruga age muito à maneira do nosso · jabuti, é corrente na 
Africa Ocidental, região de onde foram importados muitos escravos . 
Por outro lado, histórias do jabuti foram colhidas entre grupos indí
genas brasileiros que, a té então, tinham tido pouco ou nenhum contato 
com o mundo exterior. ( 100

) É bastante provável que em histórias 
como a da corrida entre o jabuti e o veado tenhamos um caso de pa ... 
ralelismo. ( l()'T ) 

Muitos negros escravos fugidos das fazendas e plantações estabe .... 
leceram quilombos próximos de aldeias indígenas, ou homiziaram..-se 
nessas aldeias, onde sem dúvida introduziram histórias africanas em 
época anterior e.o contato dêsses índios com portuguêses ou brasileiros . 
Os Tenetehara, que em tempos históricos ocuparam regiões próximas à 
faixa costeira do Maranhão, para onde bom número de escravos afri ... 
canos foi importado. foram possivelmente influenciados por êsse pro
cesso. Quando não, receberam-nas indiretamente,. através da população 
local brasileira . 

A respeito de sua possível origem, as lendas e narrativas tenetehara 
podem ser grupadas em três categorias, S01b o ponto de vista de sua 
função entre os 1'enetehara contemporâneos. Mitos de Heróis Cul
turais (I a XIV) que relatam a origem e a criação ou transformação 
do mundo, de conteúdo religioso e filosófico. eles têm a mesma 
função que a história bíblica nas civilizações cristãs. Fábulas e narra
tivas (XX-XXV), algumas delas de origem européia (X'XXVI
XXXVIII) , que apontam uma moral ao Tenetehara. Na história de 
a «Cabeça raladora», caçadores ofendem a Marana,..,ywa, o «dono dd 
mata», ao r..iatar um número excessivo de animais; são mortos por 
aquêle sobrenatural, exceto uJ.n casal que não abatera uma única peça 
de caça. Por seu carát~r d1:a1nát.ico, variedade de episódios e estilo, 

(10G) Ver R AMOS ( 1935) pp . 160~82 . 
(

107
) H istórias do jabuti foram colhidas por HART ( 1875 ) entre índios do 

Amazonas, no século XIX; por CouTo DE MAGALHÃES entre índios do Juruá. Negro e 
Tapajós, nesse mesmo século; pelo autor entre os índios T apirapé, do Brasil central. 
em 1939, além de outros . 
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tais histórias desp<'rtam grande interêsse, porém, sua função básica. 
mais que o d ivertimento, é ~uprir uma lição de moral. Em contraste, 
contos de animais. como o ciclo do jabuti ( xxv1 ... xxxv1), parecem 
ser narrados com o objetivo principal de divertirt embora não· raro 
deixem transparecer uma moral. O s T enetehara consideram-nos «ane-
dotas», sempre bem recebidas e admiradas, não importa quantas vêzes 
repetidas. 

Os mitos, como as histórias mais simples, são narrados com um 
-estilo característico. Diálogos e expressiva mímica, que• não poucas 
vêzes atingem ao satírico, sublinham a narrativa . Ao transcrevê ... los, 
preferimos fazê--lo através de tradução livre, porém fiéis aos episódios 

.e motivações . O s próprios informantes os narravam em português, ou 
intérpretes os traduziam. Alguns textos foram registrados no original, 
porém êsse método provou ser extremamente penoso e, em geral, os 
informantes tendiam a omitir detalhes e mesmo trechos da narrativa. 

As trinta e oito histórias que apresentamos não representam o 
repertório total dos Tenetehara, que inclui muitas outras lendas e 
narrativas aqui não transcritas. Temos a notar por observação direta 
que êsse número, porém. representa uma média superior ao que um 
indivíduo tenetehara conhec;e ou é capaz de narrar. A maioria de 
nossos informantes conhecia de dez a quinze. M anoel V iana, um 
narr.:tdor excepcional, conhecia pouco mais de vinte . O antropologista, 
dado o fato de registrá ... las em seu caderno de notas, encontra--se ao fim 
de certo tempo na posição singular de conhecer mais histórias que 
.qualquer dos informantes de per si. Os Tenetehara, êles mesmos, não 
se preocupam em saber ou poder narrar todo o repertório . O interêsse 
de um narrador se focaliza mais na habilidade de apresentação que, 
própriamente, no número de histórias que é capaz de contar. 

CRIAÇÃO DO HOMEM 

M aíra andava pela terr'a. Queria fazer gente. Ao encontrar 
.a T erra Bonita ( ywy porang) , achou o lugar ideal para criar a huma
nidade. Fêz um homem e uma mulher. Tupã proibiu--lhes o coito. 
Sem saber porque, o homem tinha o pênis sempre ereto . A mulher 
foi lavar a roupa de Maíra no igarapé, quando lhe apareceu o E spírito 
d,1 Agua (yw.an) que a cortejou e a atraiu para ·copular. A mulher 

.achou aquilo bom e, daí por diante, voltava todos os dias para o igarapé. 
Batendo numa ' cuia que emborcava na água, chamava o Ywán e com 
<êle ia deitar-se . 
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M aíra, que tudo sabia, foi contar ao Homem e lhe ensinou como 
atrair Y wán. O homem foi para o igarapé e chamou Y wán que logo· apa
receu, mostrando o pênis ereto sôbre a água. Agilmente, o homem 
cortou o pênis de Y wán e o matou. No dia seguinte, quando voltou 
ao igarapé, a Mulher, ignorante do que acontecera, esperou em vão por 
Ywán. 

Durante todo êsse tempo o Homem, querendo relaxar a ereção . do 
pênis, der.ramava mingau sôbre êle, sem conseguir resultado algum. 
A Mulher, incapaz de resistir ao impulso sexual, aproximou..-se do 
Homem que derramava mingau sôbre o pênis. Ela disse que o ensi ... 
naria como amortecê-lo. Sentou.-se em cima dêle para o coito. Mais 
tarde, quando Maíra chegou e viu que o rapaz já não tinha o pênis ereto,. 
indagou o que acontecera. O rapaz tudo contou. M aíra falou.-lhe 
- «De agora em diante o seu pênis ficará mole, você fará um filho e 
e morrerá; mais tarde, quando seu filho crescer, fará outro filho e mor.-

• rera». 

II - ORIGEM DA AGRICULTURA .. 
Quando IVÍaíra andava neste mundo, os Tenetehara não precisavam 

ir à roça. O mach·ado e o facão trabalhavam por si mesmos . Sem 
que ninguém as levasset as varas de mandioca caminhavam para os 
roçados. Era plantar num dia e colhêr no outro. 

M aíra mandava a mulher buscar a mandioca plantada na véspera. 
A mulher encontrava muita mandioca que trazia para casa e preparava 
m1ngau. Quando a companheira caiu doente, M aíra arranjou outra, 
mais nova. .Mandou que fôsse buscar a mandioc.a plantada na véspera, 
co1no sempre tinha feito. Mas a jovem mulher duvidou de que a man
dioca já estivesse crescida, o que fêz Maíra, zangado, falar - «Agora 
você vai esperar todo um inverno (estação chuvosa) até a mandioca 
crescer». 

Desde então, os Tenetehara plantam a mandioca e esperam até o 
fim do inverno pela colheita. (108

) M ai'ra foi embora . 

(
108

) Em outra versão da mesma história, a origem do trabalho é atribuída a 
Tupã e não a Maíra. Nesta variante, os homens afiam o machado e mandatn 
que derrube a n1ata sõzinho. Varas de mandioca eram amarradas num feixe que 
por si mesmo se dirigia para a roça. O s Tenetehara fabricavam cestos de 
carregar que rnandavam às roças para colhêr e trazer a mandioca para a aldeia . 
Era proibido às mulheres ver essas operações. Como isto lhes despertasse irrefreável 
curiosidade, várias mulheres combinaram esconder~se um dia na mata para assistir 
à passagem dos cestos de carregar. Quando os cestos passaram junto onde elas se 
escondiam, a mandi'.oca derramou~se pelo chão. Tupã lhes apareceu muito zangado 
e disse~lhes que doravante as mclheres teriam que carregar a lmandioca, deitar as raízes 
n'água, preparar a massa e torrá~la para fazer a .farinha. Foi assim que as mulheres 
aprenderam e foram obri'gadas, desde então, fabricar farinha para suas famílias. 
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III - COrvIO OS TENETEHARA RECEBERAM A FARINHA 

Foi há muito tempo. Os Tenetehara não tinham fogo nem 
r.onheciam a mandioca. M aíra estava deitado na rêde e mandou que 
a mulher e o filho fôssem colhêr kamamô, (10g) uma frutinha silvestre. 
Quando êles se foram, Tupã trouxe farinha de mandioca para Maíra 
comer. Ao voltar da mata,· o· filho encontrou debaixo da rêde do , 

pai nuitos grãos que juntou e foi mostrar à mãe. Maíra estava 
comendo dêsses grãos, disse êle. A mãe respondeu-lhe que não era 
possível, Maíra estava doente e não comia nada. Maíra recusava os 
alimentos porém, cada dia, o filho ia espiar debaixo da rêde e encon
trava se1npre os mesmos grãos. Desconfiados, mãe e filho combi
naram voltar mais cêdo da mata, o que fizeram, surpreendendo Tupã ao 
]ado da rêde de Maíra. Tupã fugiu, abandonando uma cuia cheia 
de farinha que o menino comeu e gostou. Tupã deixou varas de 
maniva que Maíra mandou sua mulher plantar . No outro dia, Maíra 
mandou buscar a mandioca plantada na véspera. A mulher ao chegar 
à plantação surpreendeu-se de encontrar a mandioca já crescida. Levou 
raízes para casa a fim de fabricar a farinha. Foi assim que Tu pã trouxe 
a mandioca , a batata, o cará e as outras plantas . 

IV - O ROUBO DO FOGO 

«De primeira vez» (uo ) os Tenetehara não possuiam o fogo. 
A carne ·da caça era deixada assar ao sol que, então, estava muito pró,.. 
ximo da terra. O s urubus eram os donos do fogo e o usavam para assar 
a carne que comiam. Maiíra decidiu roubar-lhes o fogo . Trans forman
do-se num veado morto,. deixou que os urubus enganado·s pelo cheiro 
de carniça se aproximassem trazendo o fogo. Quando estavam muito 
próximos, lv! aíra levantou-se ràpidamente e tentou apoderar-se do fogo 
que traziam . E spantados, os urubus alcançaram vôo, carregando o fogo. 

Firme no seu intento, Maíra transformou-se numa anta morta. Ao 
avista ~: a carniça, os urubus desceram e prepararam o fogo para 
assar a carne. Maíra deixou-se pacientemente bicar pelos urubus. 
Quando o fogo chegou ao alcance do braço, M aira agarrou uma brasa . 

('
09

) Solanácea. 
(

11º) T radução livre de uma expressão tenetehara, comumente aposta ao comêJ;o 
das histórias que se referem a tempos lendários. 
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Os urubus levantaram vôo carregando o fogo, porém M ai.ra, que conser
vava a brasa na mão, tratou de escondê--la num pau de urucu, para 
quando o homem precisasse do fogo soubesse onde encontrá-lo. Ainda 
hoJ'?, quando o Tenetehara quer fazer fogo, vai ao mato para colhêr 
varas de urucu { Bi'Xa Orellana) . 

V - MAlRA FAZ UMA RBDE 

Maíra colheu muito algodão em rama que descaroçou e estendeu 
i10 chão. formando uma esteira muito tênue. Amarrou duas cordas de 
cipó a essa esteira e estendeu-a entre dois esteios da Cdsa, dizendo a 
um Tenetehara que nela deitasse. Bste teve mêdo de cair e recusou .... se 
a fazer o que Maíra dizia. Zangado, M aíra .respondeu ao Tenetehara 
«- Eu queria ensinar a fazer uma rê.,de de dormir pelo modo mais fácil. 
mas, como você não quer aprender, terá que tecer a sua rêde com muito 
trab<11ho» . A ssim, o Tenetehara para tecer a rêde de dormir é obrigado 
a fiar o algodão e arrumá--lo no tear. Não tivesse o Tenetehara 

duvidado de M aíra e hoje não terid tanto trabalho para f~bricar uma 
rêde. 

VI - OS PORCOS-DO .... MA TO 

Tup·ã viajava pelo mundo, acompanhado de seu jovem afilhado. 
Em su<l caminhada foi dar a uma maloca muito grande, onde moravam 
alguns parentes do jovem. Tupã aí o deixou, recomendando aos 
parentes que o tratassem muito bem . E squecidos da recomendação, 
trataram muito mal o rapaz. Bste, quando se avistou novamente com 
Tupã, queixou-se da maneira por que os parentes o tinham atendido. 
T upã disse ao jovem que recolhesse quantas penas encontrasse e ai 
espaJhasse em tôrno da aldeia. Mandou ao jovem atear fogo às penas 
e cuid,1r para que o fogo não apagasse. Logo o fogo alastrou--se, 
emp.:iredando a maloca numa cêrca de fogo. A ssustados, os habitante• 
da maloca tentaram escapar, porém não conseguiram atravessar o fogo. 
A algazarra dos que gritavam de mêdo foi pouco a pouco baixando, até 
trans formar.-se em zoada de porco--do-mato, ao mesmo tempo que ªª 
pessoas iam tomando ·a forma de queixadas e caititus. Não ficou um 
só indivíduo com forma de gente . O s que corriam, agora, eram porcos.
do-mato e caititus que fo.ram refugiar-se na mata . O s porcos que 

• 
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hoje se encontram na floresta são descendentes dêsses primeiros que 
escaparam da maloca incendiada. Tupã fez de seu a filhado, Marana 
ywa, o dono dos porcos-do-mato { tazahú zára) . 

VII - TUP Ã CRIA A MULHER 

O primeiro Tenetehara não tinha companheira e assim não podia 
ter filhos. Tupã resolveu criar uma mulher para o Tenetehara. Arran
cou uma costela de um cachorro e embrulhou-a numa fôlha de bananeira, 
que cobriu de barro . Passou muito tempo, amassando o volume assim 
feito após o que o Tenetehara ouviu um chôro de criança vindo de 
dentro dá fôlha de bananeira . Tupã tinha criado a primeira mulher . 

Tupã disse ao rapaz para dar um banho na criança e cuidar 
dela. A criança cresceu, ficou mulher feita e casou com o Tenetehara . 
O primeiro filho foi um krayú (cristão) . Vieram depois muitas outras 
crianças e Tupã foi casando-as entre si, de modo . que hoje há muitos 
Tenetehara e muitos krayú. (1 11 ) 

VIII - TUPÃ FAZ A LUA 

Antigamente as noites eram muito escuras. Não havia lua. O s 
Tenetehara pediram a Tupã que tornasse a noite menos escura. ele 
fêz a lua e perguntou aos Tenetehara onde situá-la. Pediram que 
deixasse a lua encostada à terra, mas não, demorou que percebessem 
que assim não iluminava muito. Falaram a Tupã que a colocasse 
mais alto, o que êle fêz, levando-a para o céu, de modo que alumiasse 
bem a terra. 

IX - A ESTRÊLA QUE ACOMPANHA A LUA 

U ina E strêla queria casar com Z _ahy' (lua) e foi pedir auxílio à 

mãe de Zahy', dizendo que ficava com pena de vê-lo andar sõzinho 
tôda noite pelo céu . A mãe de Z .ahy, disse à estrêla que ela teria que 

( ! 11 ) Essa h;~tória nos foi contada por um mestiço que passou a maior parte 
de sua vida no Alto Pindaré. Contrasta com a história da criação dos Tenetehara 
por JVJ aír-a . Err1bor;,.i aparf:"çam elementos indígenas, como o fato de o primeiro 
T enetehara «criar» a mulher até uma idade em que se possa casar, a narrativa parece 
mais uma versão loc:al do trma bíblico da criação da mulher de uma costela 
do homem . 

• 
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preparar a comida de Zahy'; se êle gostasse, ela daria seu consentimento. 
A mãe foi embora, deixando o filho aos cuidados da nova companheira. 
É por isso que ainda hoje vemos uma estrêla acompanhando a lua na 
sua longa caminhada pelo céu. 

){ - TUPÃ FAZ A PRIMEIRA CANOA 

Há muito tempo, quando os Tenetehara pouco sabiam do mundo, 
1"'upã veio ajudá..-los, en5inando..-lhes aos poucos a viver. A ssim, du..
rante as enchentes, os Tenetehara ficavam ilhados nos barrancos mais 
altos sem que pudessem sair para caçar, o que os deixava com muita 
fome. Tupã resolveu ensinar aos Tenetehara a fazer canoas para 
que pudessem atravessar os rios e alagados para buscar a limentos. 

Tupã dirigiu..-se para a mata, levando um machado. Escolheu um 
jatobá bem grande e reto. Derrubou..-o e ensinou aos Tenetehara como 
deviam retirar a casca sem que ela quebrasset usando para isso cunhas 
que introduzia pouco a pouco entre a casca e o tronco. Retirada a 
casca, Tupã mandou que os Tenetehara fizessem um jirau e acendessem 
u1n fogo. Tupã dobrou a casca amolecida pelo calor sôbre o jirau e 
deu..-lhe forma de canoa . O s Tenetehara aprenderam a construir 
canoas ela casca do jatobá <.: as~im caçar ou viajar sem mêdo das 
enchentes . 

XI - TUPA TRAZ A CHUVA 

C erta vez, o rio e os içrçrapé~ secaram. Muitos Tenetehara mor~ 
reram de sêde . Um Tenetehara que andava pela mata à procura de 
água encontrou..-se com Tupã e falou da sêde que o atormentava, e aos 
companheiros da maloca. Tupã respondeu que «isso acontecia porque 
os homens estavam sempre a féllar mal dêle». O Tenetehara protestou; 
Tupã }hes trouxesse a água, ja rnai:, fariam coisas que o desgotassem; 
Tupã ficou com pena e mandou que o Tenetehara voltasse para a 
maloca. Quando êle aí chegou, começou a chover; choveu muito. 
D e novo a água correu nos rios e igarapés e os homens puderam satis..
fazer a sêde. e a 1nandioca que secava voltou a florescer. 

XII - A VOZ DE TUPÃ 

Um grupo de viajeiros que varava a mata topou com um rancho 
vazio. Como a noite vinha chegando, ·acharam melhor pousar e armar 
as rêdes . Tupã e a onça, que seguiam de perto o grupo, discutiam 
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entre si sôbre qual possuía a voz mais forte. Ao esbarrar com o 
acampamento, decidirarn proYar o que diziam. A onça tomou a frente 
e esturrou com quanta fSrça pôàe. Longe de se assustar os viajeiros 
.desafiaram a onça a aproximar .. se. Tupã, então, imitou um trovão 
rolador, daqueles que anunciam chuva. Os viajantes tiveram mêdo e 
·correram para dentro do rancho com mêdo da chuva. A própria onça 
ao ouvir o trovão tratou de esconder-se num ôco de pau. Vencedor da 
disputa. Tupã continuou sua viagem, deixando a onça para trás . (w) 

XIII - .. fUPÃ E O MENINO DOIDO 

H avia um pai que não gostava do filho porque o menino era doido. 
Desprezado pelo pai, o menino enco·ntrou no avô um amigo dedicado 
q ue passou a criá-lo. Nesse ten1po, os Tenetehara não conheciam a 
farinha. Contudo, Tupã sempre trazia farinha para o avô e neto. 
Quando o menino morreu foi para Karowára nekwaháo (aldeia dos 
sobre:iaturais), onde T upã tudo lhe dava. Não esquecido do avô 
.amigo, todos os dias o menino vinha lhe trazer farinha. O pai acabou 
por encontrar grãos de farinha sob a rêde do velho. Indagando de 
·onde vinham aquêles grãos, o velho contou-lhe a h istória do neto. O 
pai quis ir para onde estavo Tupã, mas o velho respondeu que sómente 
após morrer isso seria possível . O menino cresceu e ficou homem 
feito. Passado muito tempo, veio convidar o avô para morar junto ·a 
'Tupã · O velho aceitou e, após arrumar os trens, seguiu o neto. 
I:;oram dar a uma ladeira por onde subiram o céu que parecia baixar para 
i·ecebê~los. Lá ficaram, vivendo na maior fartura, junto a Tupã. 

XIV -- Os GÊI\IIEOS -· MAíRA--YRA e MUKWURA-YRA 

Ab·andonando a mulher que estava grávida, Maíra saiu a viajar 

1pelo mundo e nunca mais voltou. Seu filho, M aíra-yra, ainda no 
ventre da mãe, propôs que saíssem à procura do pai. A mãe disse 
que não sabia o caminho, porém Maíra-yria sossegou-a dizendo que 
-ensinava, e partiram. 

Um dia, quando atravessaram a mata, Maíra .. yra, ainda no ventre 
·da mãe, pediu-lhe que apanhasse uma flor. Ao fazê-lo, bateu numa 

(
112

) Numa outra versão dessa históira, Tupã reúne os animais e pergunta qual 
<lêles tinha a voz mais forte. O jabuti apresenta~se e, levando a mulher para um 
quarto vizinho, começou a esturrar como nenhum outro bicho tinha conseguido. 
·Os Tenetehara observam que, durante o coito, o jabuti esturra de tal maneira que 
assusta aquêles que andam pela mata. Após cada animal ter disputado, Tupã 
deu um grito igual a um trovão, assustando a todos. 
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casa de maribondos. Querendo livrar-se dêles, bateu com fõrça 
na barriga e machucou o filho. M aíra-yra, zangado, disse que não 
ensinaria mais o caminho. Perdida, a mulher tomou por uma trilha 
que ia dar na casa de M ukwura. ( 1 1 8 ) :este ouviu a sua história e a 
convidou para pousar em sua casa aquela noite, pois estava ameaçando 
chuva. A mulher armou a rêde a um canto da casa. Mukwura fêz: 
um buraco no teto, exatamente por cima do lugar onde ela dormia. 
Durante a noite choveu e a mulher ficou tôda molhada da água que 
escorria do buraco· do teto. Mukwura disse-lhe que mudasse a rêde 
para junto da sua, onde não caía chuva. Depois que ela mudou de 
lugar, convenceu-a de vir d0rmir junto a êle, em vez de ficar na rêde 
molhada . Ela assim fêz e Mukwura deixou-a g.rávida de outro filho. 

l~1.·aíra-!Jra ficou zangado. H avia outro filho junto dêle no ventre 
da mãe - o filho de Mukwura, ou Mukwura ... yra. 

A mulher continuou a viagem, cheg·ando à maloca das onças. 
Bateu à porta de uma casa, onde foi recebida por uma Onça Velha. 
E sta, con1 1nêdo . àe que o filho descobrisse e matasse a mulher - escon ... 
deu-a debaixo de um grande caldeirão. Quando o filho da Onça che
gou, deJcon fiou da presença de um estranho e deu uma busca pela casa, 
descobrindo a mulher debaixo do caldeirão. Transformando-se numa 
corça ela saiu a correr, mas o filho da Onça e seus cachorros perse ... 
guiram ... na a té alcançá ... }a e mataram-na . Abriram .... lhe o ventre, encon .. 

trando os dois gêmeos - M aíra-yra e Mukwura-yra. O filho da 
On; a qu13 cc1ner os gêmeos, mas, ao levá-los ao fogo para assar, êles 
pularam para o lado e o Filho da Onça queimou as mãos nas brasas. 
T entou assá-los no espeto, mas êles de novo saltaram fora e o Filho da 
Onça machucou-se na ponta acerada do pau. Quis cozinhá ... Ios, mas 
os gêmeo.:> escapuliram, fazendo respingar água fervente em cima dêle . 

A Velha Onça pediu ao Filho que ·a deixasse criar os gêmeos . 
Apanhando tun t raste velho, ajeitou ... os a li para passarem a noite . N a 
manhã seguinte noto.u que êles se tinham transformado em filhotes de 
arara ; gostou 1nuito e lhes deu de comer . No outro lado dia encon
trou~os transformados em periquitos e assim, em dias seguidos, êles 
tomaram forma de diversos bichos. Afinal, retomaram a forma de gente 
e a V elha Onça os adotou como netos . 

C'3
) M ukwura, denominação local corrente para gambá (Didelphis M arsu

pialis) . N essa lenda, porém, o nome parece referir-se a um herói e não própriamente 
ao animal • 

• 
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Com o correr do tempo os gêmeos se desenvolveram e ficaram homens 
fortes. Sempre que ia à roça, a velha recomendava que não se afas
tassem de casa. Um diat quando Mukwura-yra estava catan.do piolh0 
da cabeça da avó, Maira-yra disse que sabia catar melhor. Pediu à 
velha qt.:e levantasse a cabeça mais alto, e, em vez de catar piolhos, 
arrancou-lhe a cabeça .. jogando-a para o irmão. Por muito tempo fica-
raro brincando com a· cabeça da avó, atirando-a de um lado para outro. 
Depois, M aira-yra recolocou a cabeça no corpo da avó e soprou, fa
zendo-a voltar à vida. A velha, ao abrir os olhos, comentou que tinha 
tiradc um sono. 

Na manh~ seguinte, quando a velha saiu para a roça, os gêmeos. 
desobedecendo às suas ordens, foram para o mato. Aí encontraram um 

J 

enorme jacu, que lhes falou da mãe e contou como ela tinha sido morta. 
Choraran1 rnuito. Ao voltar para casa a velha perguntou por que 
estavam com os olhos inchados; mentiram, dizendo que tinham sido 
picados por 1naribondos. A avó não acreditou, sabia que não havia 
maribondos pela redondeza . Maira-yra juntou umas fôlhas e um 
pouco de barro, fazendo uma bola semelhante a uma casa de mari.
bondos e jogou-a elll cima da velha. Maíra:-yra fêz sair da bola uma 
porção d~ inaribondos que morderam a velha. 

Os gêmeos decidiram vingar a morte da mãe, matando tôdas as 
onças da maloca. C·onstruíram uma ponte em cima de um "baixão» 
sêco. l\f aíra-yra bateu com o pé n·a terra e logo surgiu água que 
inund1)U todo o baixão; em seguida mandou o irmão buscar palha para 
fazer abanos . Jogaram os abanos n'água e imediatamente êles se .trans
formaram em piranhas. M aíra-yra jogou um macaco dentro clágua, 
mas os peixes levaram tempo para devorá-lo. E:le achou pouco e fêz 
mais abanos, que se transformaram em mais piranhas, até haver tantas 
que outro inf.caro. atirado n'água, foi devorado num instante. 

Apanharam muito peixe, que moquearam e levaram para a maloca, 
dizendo às onças onde tinham pescado. As onças juntaram-se para 
uma grande pescaria e levaram M aíra-yra como guia. Ao chegarem 
ao baixão, agora coberto pela água, Maira,.,yra recomendou a Mukwura-
yra que tomasse a dianteira na po·nte. Logo que Mukwura-yra chegou 
à outra ponta, pulou fora e cada um dos irmãos agarrou numa extre-
11..iidade da ponte, derrubando--a e atirando as onças dentro d 'água. 
Tôdas foram imediatamente devoradas pelas piranhas. A cabeça da 
onça qu~ matar~ a mãe dos gêmeos apareceu à tona, transformando-se 
num pequeno inseto, Maira--yra voou até a onça e arrancou--lhe ó espírito 
que prendeu num gomo de bambu. 
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Depois de muito caminhar, os dois gêmeos encontraram M aíra e o 
presentearam com o espírito da onça fechado no gomo de bambu. 
O velhot entretanto, não os reconheceu e exigiu que provassem ser seus 
filhos. M andou que matassem um Azáng-Kuzã ( Azang-mulher), 
indicando onde poderiàm encontrá-lo. O azang tinha longos cabelos 
.que arra~tavam no chão. Os gêmeos atearam. fogo ao cabelo. O 
fantasma correu até uma lagoa ali perto para apagá-lo, mas M aíra-yra 
já fizera secar a lagoa. O azáng correu até outra lagoa, depois à 
-0utra, porém Ma:íra-yra fazia tôdas secarem. Quando o fogo chegou 
.à cabeça, o Azáng morreu. Os gêmeos voltaram para junto de }Jaíra. 

M aíra mandou-os matar um Azang-awá ( azang-homem) . Fo.ram 
.encontrá-lo no mato, derrubando um pau-d'arco. Aproximaram-se, 
.chamando o .. 4.záng de «avô» e ' perguntando-lhe o que fazia. 'ê:le res
pondeu que estava tirando madeira para fazer um arco e com êle matar 
todos os b.ich0s. M aíra-yra e Muk wura-yra retrucaram que não era 
.aquêle o n1elhor n1odo de preparar um arco. Tomaram a mão do Azáng, 
·que era n1uito pontuda, fincando-a tão profundamente no pau que êle 
ficou sem poder retirá-la. Ali o deixara1n morrer, com o braço prêso 
na árvore, e foram dar conta do feito a Maira. 

M aíra mandou-os matar outro fantasma - o Azáng pescador. 
ºTop0rar.i com êle- sentado na beira do rio, pescando com anzol e linha. 
Maíra-yra 1ne:rgu1hou n'água e transformou-se num surubim, e repetidas 
vêzes roubou a isca. Mandou que o irmão fizesse o mesmo, porém, 
.Mukwura-yra era lerdo e foi apanhado no anzol. O Azáng levou o 
:bruto surubim (que era Mukwura-yra) para moquear em casa. Maíra ... 

yra foi bater à porta do Azáng que o convidou a entrar, chamando-lhe 
·de neto e lamentando que não tivesse chegado mais cedo, pois teria 
·comido surubim assddo. 

M aíra-yra pediu-lhe então para levar os ossos e espinhas, em que o 
Azáng consentiu.Maíra-yra enrolou os ossos em fôlhas de sororoca e 
começou a bate·r de leve. Pouco a pouco os ossos foram ganhando 
-carne e Mukwura-yra voltou à vida. Maíra-yra recriminou o irmão 
,pe1a falta de cuidado e de inteligência. Voltaram para M aíra que; 
·desse: vez, os aceitou como filhos. 

Maíra-yra desafiou então o pai a cravar uma flecha numa pedra. 
·O velho disparou a flecha, que se espedaçou ao bater na rocha. Maíra
yra disparou a sua flecha que se cravou fundo na pedra, demonstrando 

-0 seu poder. M aíra e os filhos foram viver na «morada longínqua::.,. 
<>nde há fartura de tudo. 
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xv· - AVENTURAS DE WIRAI 

No tempc ent que os animais sabiam falar, um menino que seguia o 
caminho da roça, acompanhando a mãe, distraiu-se a flechar passarinhos . 
Perseguindo· um bacurau, distanciou-se do caminho, perdendo o rumo. 
Foi dar a um lugar que, subitamente cercado pelas águas de um rio, o 
deixou ilhado. Muito triste, o menino não ·via jeito de atravessar 
tôda aquela água . Nisto, passou um bacurau a quem o menino pediu 
que o levasse para outra banda, onde havia terra firme. O bacurau 
não se importou e disse que êle era muito pesado. Avistando u1n 
pica-pau, o mesmo renovou o apêlo, «Deixa-me ir em tuas costas». 
O pica-pau pousou e disse ao menino que montasse em suas costas. 
A muito custo levantou vôo, porém, desistiu. Não aguentava o pêso. 
Wiraí, assirn se chamava o menino, procurou dessa vez o auxílio de um 
paturi (pequeno pássaro) . O paturi foi incapaz de levantá-lo do solo. 

Sentado à beira d'água, Wiraí viu um jacaré que nadava e correu 
a pedir-lhe que o levasse da ilha. O Jacaré acedeu, carregando o 
menino às cestas . Quando se afasta ram da ilha, o jacaré começou a 
provocar o n1enino, pois procurava um motivo para atirá-lo n 'água e 
então devorá-lo. Percebendo a intenção do jacaré, W ir aí ficou quieto. 
Quando chegaram próximo à terrat o jacaré mergulhou . Um socó que 
pescava próximo correu para Wiraí e o engoliu. Ao voltar à tona o 
jacaré, não ·avistando o menino, acusou o socó de tê-lo engolido. A isso 
negou o socó que, vomitando alguns peixes que havia pescado, convenceu 
o jacaré. ~stc foi embora. O socó, que até então guardara o menino 
em seu papo, o libertou e o aconselhou a que fugisse dali. ' 

Wiraí ganhou a mata e procurou um lugar onde pousar, pois ª :noite 
se aproximava. Encontrou alguma coisa que lhe pareceu uma grande 
pedra, deitou e dormiu. Porém o que Wiraí julgava ser uma grande 
pedra era um gigantesco sapo-cururu, que logo de manhãzinha começou 
a cantar: 

«Sai debaixo de mim 

eu não sou pedra ... » 

Assustado, Wiraí largou a correr. Viajou todo o dia e o sol já 
estava baixo quando avistou um fogo aceso numa clnreira. Ao apro .... 
ximar-se, percebeu que eram muitos beija-flôres que discutiam. Um 
dêles dizia - «A cabeça é minha, quero fazer uma cuia». Wlraí saltou 
para o centro da clareira. assustando os beija-flôres que fugiram com 
mêdo dos seus gritos. Passou a noite junto ao fogo. 

( 
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No dia seguinte, caminhando ao acaso, foi dar à casa da cobra 
grande, Moizuhú, que o deixo·u entrar com o propósito de comê ... Io. 
\Viraí .. muito esperto, ao ouvir o canto de um gavião, disse à cobra -
<Gavião é comedor de olhos de cobra». A cobra fugiu e Wiraí também. 
Continuando a viagem, encontrou um grande sapo e preparou ... se para 
dormir a seu lado, pois a noite vinha a caminho. Na manhã seguinte o 
sapo começou a se mexer e cantar : 

«Deita para o outro lado, 

deita para o outro lado ... » 

Seguindo o que dizia a cantiga, Wiraí encontro·u a entrada de uma 
trilha que seguiu. Após boa caminhada, o menino encontrou uma 
sapucaia carregada de frutos. Juntou muitos para comer durante a 
viagem. Ao cair da noite encontrou um pau de lnajá que achou ser 
bom lugar para pousar. Como o lnajá estivesse muito carregado, 
Wiraí comeu tanto que os cabelos caíram. Aí foi dar um caititu que, 
encontrando o rapaz, partilhou da pousada com êle, dispondo ... se a 
acompanhá ... lo no dia seguinte. 

O caititu conhecia uma roça, onde poderiam apanhar muito cará 
para comer . Logo que chegaram à roça, apanharam algumas raízes e 
estavam comendo quando foram descobertos por gente que logo lhes 
deu caça. O caititu conseguiu fugir, mas o rapaz foi agarrado por 
um Tenetehara. Era seu pai que, imediatamente, o reconheceu. Levado 
para a maloca, Wiraí foi recebido com muita festa. Ao encontrar sua 
mãe, abraçou ... a tão fortemente que não mdis pôde separar ... se dela. 
Ble tinha pa j é no corpo ( ™) 

XVI - O ROUBO DA NOITE 

Nos prtn1eiros tempos o sol brilhava continuamente. Não havia 
a noite e os T enetehara tinham que dormir com a claridade do dia. 
No recesso da floresta morava uma velha, a «Dona . da Noite», que 
guardava o escuro dentro de alguns vasos . Mokwani, jovem que podia 
correr mais velozmente do que qualquer dos companheiros, decidiu ... se 
a ir buscar a Noite, roubando ... a à velha de quem todos tinham grande 
mêdo. Ao encontrar a morada da velha, chamou ... lhe "avozinha)) e 
pediu ... lhe a Noite. Ela mandou que escolhesse entre os diversos vasos . 

(
114

) Em uma versão da mesma história, foi preciso chamar um pajé para 
separá-los. Em outra, lVirai é um pajé e, p':)r isso, não podia separa r-se de sua 
mãe. E m algumas curas os pajés abraçam fortemente o paciente. 



1 

- 117 

Cantando, Mokwani passeou entre os vasos, decidindo~se por um 
dos menores. Quebrou-o com um cacete, e do vaso rompido saíram 
o escuro, as corujas, os morcegos e outros bichos da noite. Tomando 
o rumo da maloca, M okwani correu velozmente, perseguido de perto 
pelo escuro e pela bicharada da noite. Contudo, ao chegar à maloca, 
já o escuro tinha desaparecido e novamente dominava a claridade. 

Contou a ·aventura aos companheiros e êstes sugeriram que a repe
tisse; porém, escolhesse um vaso maior. Queriam uma noite mais 
longa. Voltando à casa da velha «Dona da Noite», Mokw.anf esco
lheu um vaso maior. Desta vez se fizera acompanhar por um sobrinho 
a quem recomendara correr o mais célere possível logo que o vaso que ... 
hrasse. Como da primeira vez, Mok·wan·i tomou de um cacete, espatifou 
o vaso e deitou a correr. O sobrinho tentou acompanhá-lo, porém 
era lento e foi alcançado pela noite~ transformando..-se num pássaro -
o uruwã, cujo pio triste ainda hoje se faz ouvir durante a noite. 
M okwani chegou à aldeia antes do escuro. Daí em diante, os Tene
tchara já puderam dormir com o escuro da noite. 

XVII - O GRANDE INC~NDIO 

A mata incendiou-se . O s campos, as capoeiras, os palmeirais, 
tudo ficou em chamas. O s Tenetehara fugiam em tôdas as d ireções; 
desorientados, muitos morreram queimados pelo fogo. Poucos Jo ... 
graram alcançar a casa dàs preguiças, único local a salvo do incêndio. 
A s preguiças assistiam ao incêndio que se aproximava e destruía a 
mata. Quando as suas casas estavam ameaçadas, as preguiças come ... 
çaram a cantar, e as canções dominaram o fogo. Um guariba escapou, 
refugiado na casa das preguiças. Como ninguém cuidàsse dêle, ganhou 
o mundo à procura dos parentes cujo paradeiro desconhecia. E ncontrou 
um macaco a quem perguntou - «Como é a cantiga de meus pais?'» 
O macaco e1r1 resposta assobiou. O pequeno : guariba, não reconhecendo 
a cantiga que os pais lhe haviam ensinado, continuou viagem. Quando 
a~ravessava um campo queimado, encontrou um veado, a quem repetiu a 
per.gunta. O veado cantou qualquer coisa desconhecida ao guariba, 
que logo percebeu não ser aquêle bicho sua gente. D urante a cami..
nhada encontrou muitos bichos e sempre repetia a pergunta. N enhum 
dêl<::s foi ::a paz de cantar a canção de seus pais . Afinal, voltou à casa 
dn~ preguiças que, em resposta à sua pergunta, cantaram mesmo como 
guariba . O pequeno guariba ficou morando com as preguiças, de 
quem aprendeu inúmeras canções. Somente quando já estava criado 
é que abandonou ·as preguiças para ir viver com outros guaribas. 
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XVIII - ORIGEM DA FESTA DO MEL 

Aruwê, caçador tenetehara, buscava na mata uma «espera», onde 
a caça fôsse proveitosa. Encontrou uma faveira que, pelas araras aí 
pousadas lh~ pareceu um bom local. Construiu uma tocaia sôbre un1 
dos galhos e foi tão feliz que nesse primeiro· dia matou muitas araras . 
Entretanto, ainda não descera da árvore quando percebeu a aproxi-
mação de onças. E scondidot observou que elas vinham a essa árvore 
colhêr mel das muitas colmeias que aí existiam. Sõmente após as 
onças se retirarem é que Aruwê desceu da árvore e voltou para a 
maloca. No dia seguinte, retornando à faveira, Aruwê matou outras 
araras, porém, como na véspera, cuidou que as onças não o perce~ 

bessem. 

Entusiasmado com o sucesso de Aruwê, seu irmão pediu-lhe que 
o deixasse usar a tocaia, pois queria fazer um grande akangatára ( 1us) 
com penas vermelhas de arara. Aruwê consentiu e aconselhou ao 
irmão que esperasse pelas onças e ficasse quieto, retirando-se sómente 
após elas abando·narem o local. O irmão, porémt após matar muitas 
araras, viu que as onças chegavam e decidiu enfrentá-las. Flechou a 
primeira sem resultado. Disparou novas flechas sem que ferisse 
qualquer uma das onças. Uma delas trepou na árvore e matou o 
rapaz. 

Aruwê esperou um dia e um·a noite pelo irmão. Como êle não 
voltasse, teve a certeza de que as onças o haviam matado. Foi até 
a faveira, onde construíra o esconderijo, e aí descobriu sinais de luta; 
a tocaia esbandalhada e muito sangue nos galhos e na terra. Seguindo 
o rastro de sangue, andou muito até chegar a um formigueiro, onde os 
rastros desapareciam. Aruwê voltou para a maloca. ~le era pajé e 
preparou um cigarrão com fumo e tawari para puxar karowára .. Voltou 
ncvamente ao local, onde os rastros desapareciar:1 e, transformando..-se em 
uma formiga , penetrou no buraco·. Foi dar é; Ui.1 grande túnel que se 
é1L"'l raava cada vez mais. Ali havia n1uitas casas, muita gente, tal 
como numa grande aldeia. Era a Maloca das Onças (11º) ( zawarehú 
nekwaháo·). Aruwê tomou forma de gente e começou a procurar o 
irmão. Encontrou uma cunhã que dêle se agradou e o convidou para 
morar com ela e seus parentes. g stes gostaram muito do rapaz. O 
pai da cunhã fôra o matador do irmão de Aruwê . 

(UG) Ornato de cabeça. 
(

116
) Nesta, como na maioria das lendas, os animais aparecem sob a forma 

hu1nana . 
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O Tenetehara observou que, durante dias seguidos, as onças deixa.
\·am a maloca., para voltar à tarde com cabaças cheias de mel, que eram 
penduradas nos esteios de uma casa. A noite entoavam canções muito 
bon i t ...:i s jun to à casa onde era guardado o mel. Aruwê maravilhou ... se 
com essas canções. Quando já havia um bom número de cabaças 
cheias de mel, as onças se reuniram para uma grande festa - A Festa 
ao Mel. Chegaram cantadores pintados de urucu e jenipapo, enfei.
tados de penas de arara e gavião'. Dançavam e cantavam, bebendo 
mel misturado com água. As canções tinham início ao ·amanhecer e 
cessavam com o pôr ... do-sol, quanod todos se retiravam para suas casas 
a fim de descansar, reiniciando a fe sta no dia imediato . A festa só ter ... 

' minou ao acabar o mel. Aruwê aprendeu as canções e todo o cerimo-
nial da festa, até então desconhecida pelos Tenetehara . 

Com muitas saudad~s do filho e da mulher que deixara na maloca 
tenetehara, o caçador pediu às onças que o deixassem partir. Sua 
mulher ... onça o guiaria de volta à maloca das onças . Acompanhado 
da mulher, saiu pelo mesnio buraco de formiga~ por onde entrara. Diri.
giram ... se para a aldeia e, ao aproximar-se, Aruwê recomendou à mulher.
onça que o espe.rasse nas imediações. A espôsa tenetehara o recebeu 
co1n muita festa e foi ·preparar-lhe um mingau de mandiocaba. Demorou 
muito, e Aruwê, ao voltar para procurar a mulher ... onça, não mais a 
encontrou. Cansada de esperar, ela voltara para a maloca, tomando o 
cuidado de tapar o buraco do formigueiro para que o Tenetehara não 
mais a encontrasse . Após procurar em vão pela maloca das onças, 
Aruwê voltou a viver com os seus, ensinando aos companheiros tene.
tehara as canções que aprendera com as onças. Desde então, os Tene ... 
tehara passaram a celebrar a Festa do Mel. 

XIX - ORIGEM DO MILHO E DAS FAVAS 

Ao atingir a puberdade uma jovem tenetehara foi pintada com jeni ... 
papo e recolhida à «tocaia» . O s pais recomendaram que não saísse 
para lugar aigum . Apesar disso, a jovem, não podendo resistir à fome, 
deixou a tocaia e dirigiu-se para uma roça próxima, onde desenterrou 
uma batata. Estava a assar a batata quando ouviu o canto de um 
gavião. Em resposta, ela convidou - «se é um Tenetehara vem aqui 
comer comigo» . Transformando ... se num jovem, o gavião reuniu-se à 

môça. 

No outro dia, quando sua mãe veio buscá ... Ia para irem juntos à 

roça, a jovem recusou, pois esperava o Gavião. :Sste, secretamente, 
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passou ·a visitá-la todos os dias. Acabaram por ser surpreendidos 
pela mãe da jovem que os encontrou deitados na mesma rêde. A jovem 
disse que casaria com o rapaz, no que a mãe consentiu. O Gavião foi 
residir com a môça, junto aos sogros, a quem ajudava na roça. Certo 
dia em que voltavam da roça, o gavião pediu à môça que lhe retirasse 
dois espinhos dos pés . Ao acabar, o Gavião disse à môça que fôsse 
plantá-los na roça. Foi assim que os Tenetehara receberam o milho 
e as favas. 

XX - A CABEÇA ROLADORA 

Muitos Tenetehara saíram para uma caçada, demorando-se dias 

no mato. Mataram muita caça, a tal ponto que a carne se estragou 
sec que pudesse ser consumida. Contudo, um dos caçadores ainda não 
conseguira abater um só animal. Deixando a mulher no acampamento, 
êste caçador saiu para a i;nata. Entretida em consertar uma rêde, ela 
foi surpreendida pela chegada de um homem, que reconheceu ser 
Marana ... ywa, o «dono da mata». Sste aconselhou-a a abandonar Q 

acampamento imediatamente após a chegada do marido. M arana~ywa 
deixou duas melancias junto ao fogo, que os caçadores ao chegar tra ... 
taram de assar. Quando os caçadores estavam reunidos, a mulher 
contou ... Ihes o que lhe acontecera e tentou .dissuadi-los de comer as 
melancias e abandonar o acampamento. Como não quiseram ouvi ... la, 
retirou-se com o marido . 

Quando os homens dormiam no acampamento, chegaram 1nuitas 
corujas e morcegos que os devoraram . O casal que escapara, ouvindo 
gritos, voltoc para ver o que acontecera. No acampamento encontraram 
apenas uma cabeça, que lhe falou que assim tinham sido castigados por 
terem matado muita caça. Pediu que a colocassem dentro do cêsto de 
carregar e a levassem até a aldeia. O homem estava com mêdo, porém, 
fêz o que a cabeça lhe dissera. Durante o caminho, por mais que o 
homem ajeitasse a cabeça, volta e meia ela escapava do cêsto. Perdendo 
a paciência, o Tenetehara resolveu abandoná-la no caminho. Para isso 
descansou o cêsto e disse que ia procurar um lugar onde defecar . Após 
algum tempo, a cabeça chamou pelo hon1em. As fezes que o homem dei
xou responderam. Rolando, a cabeça dirigiu-se para onde vinha a res
posta, descobrindo que o homerr1 a enganara. Continuou a rolar no 
rastro do Tenetehara até encontrá-lo. O caçador, ao pressenti-la 
aproximar-se. mandou que a mulher se adiantasse e fizesse um buraco 
no caminho e difarçasse a armadilha com fôlhas. O Tenetehara não 
teve outro jeito, continuou o ·caminho com a cabeça às costas, para 
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logo adiante descansá-la, dizendo que ia urinar . Como da primeira 
vez, a cabeça acabou por chamá-lo, mas a urina respondeu pelo homem. 
A cabeça seguiu o rastro mas, não percebendo o buraco, caiu na arma
dilha, não conseguindo escapar. 

Ao chegar à aldeia o Tenetehara contou a aventura. No outro 
dia alguns Tenetehara foram até ao lugar da armadilha, mas, ao se. 
aproximarem, ouviram tais gritos que fug iram amedrontados . Assim 
passaram vários dias até que a cabeça deixou de gritar. M ais afoites, 
os Tenetehara se aproximaram e espiaram dentro do buraco. A cabeça 
havia desaparecidot o que os levou a concluir que a cabeça era um 
azáng (espírito errante·) . Poucos dias após, um grupo de caçadores 
perdeu-se na mata. O azáng os fizera perder o rumo e os matara. ( u 1

) 

Escondidos na mata, alguns Tenetehara atrairam o azáng, matando-o a 
flechadas. 

XXI O TENETEHARA E A FILHA DO GAVIÃO 

Um Tenetehara descobriu um ninho de gavião ~ convidou o irmão 
casado para irem roubar o filhote. Construíram um muita·kwára 
(andaime) par'a poder subir na árvore. O rapaz propôs que o irmão 
casado subisse em primeiro lugar e ficou esperando em baixo com a 
cunhada. Enquanto o outro subia, a mulher se ofereceu ao rapaz. 
O marido percebeu . Desceu da árvore e disse . ao irmão que subisse 
na frente dêle. Estava muito zangado mesmo. Ao chegarem junto 
ao ninho do gavião, no tôpo da árvore, o marido desceu, mas desta vez 
cortando os cipós que prendiam o muitakwára. O irmão ficou prêso 
no alto da árvore. 

O rapaz estava chorando, muito triste por ter sido abandonado, 
quando chegou o gavião, trazendo nas garras uma preguiça para dar de 
comer ao filhote . O gavião ouviu a história do Tenetehàra e ficou 
penalizado. Chamou a mulher e ambos decidiram que o Tenetehara 
teria que criar e mais tarde casar com o gaviãozinho que era fêmea . 
No dia seguinte trouxeram um guariba e ensinaram ao rapaz como devia 
abrir ·a caça e alimentar o gaviãozinho. Faltava bico e garras ao 
Tenetehara e êle não pôde rasgar o guariba. Os gaviões começaram 
a bater as asas em redor do Tenetehara e o transformaram num 

(u7
) Ver Nimuendaju ( 1915), p. 290, para uma versão dessa mesma história 

colhida entre os Tembé (Tenetehara). Nesta , ao invés da mulher, é o füho quem 
aconselha ao caçador a deixar o acampamento. A cabeça transforma~se num gigan~ 
tesco gavião, que é morto por um pajé de grande poder. 
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gavião igual a êles. e1e foi caçar e deu de comer à sua jovem com
panheira. Quando ela cresceu, os dois se casaram. Os dois gaviões 
voaram para sua aldeia, lá no céu, deixando o jovem casal. 

Um dia o Tenetehara estava voando com a Mulher-Gavião quando 
avistou sua antiga maloca. Decidiu matar o irmão que o abandonara 
no tôpo da árvore. Transformou-se num gaviãozinho e pousou num 
pau junto à casa do irmão. A mulher dêste, ao avistar o gaviãozinho, 
C,hamou o marido para flechá-lo. Apesar da excelente pontaria por que 
era conhecido, o marido errou o alvo. Retornando à sua forma pritni
tiva, o gavião levantou vôo e carregou o irmão nas garras, levando-o 
para os seus cunhados-gaviões que o reduziram a pedaços e atiraram 
os ossos sôbre a maloca . 

Os pais tenetehara ficaram muito tristes por ter perdido os 
filhos. O Tenetehara-gavião voltou à maloca, tomou forma de gente 
e apresentou-se a êles, e mandou que chamassem todos os moradores 
tia aldeia para o acompanharem até um lugar de que só êle sabia. 

De manhãzinha êle começou a cantar e insistiu em que todos o acom
panhassem nas cantigas. Sómente os pais o fizeram. Ao pôr-do
sol, a casa ergµeu-se do chão, levando-os em direção à aldeia dos ga
viões, lá no céu. A maloca foi inundada por uma enchente e os Te
netehara que se tinham recusado a cantar foram transformados em pas
sarinhos para serem caçados. pelos gaviões. 

XXII - O TENETEHARA COMEDOR DE GENTE 

Um Tenetehara recém-casado saiu para caçar acompanhado da 
mulher . Nos dois primeiros dias abateu muita caça que entregava 
pdra a espôsa moquear. Não comia da carne. No terceiro dia, ao 
voltar da mata, chamou a mulher para lhe catar os piolhos. Ao apro. 
ximar-se, êle matou-a para devorá-la em seguida. Voltou para a 
aldeia, onde chegou chorando; perguntaram-lhe o que fôra feito da 

mulher. Contou que ela voltara do meio do caminho e provàvelmente 
estava perdida ou morta na mata. Como ela não fôsse encontrada, 
casou-se novamente. A segunda espôsa era irmã da prin1eira. Não 
se demorou muito tempo na aldeia, convidando a mulher para seguir 
com êle numa caçada. Na floresta, matou a mulh.er e devorou-a. 
Com carne de caça moqueada voltou para a aldeia, onde se lastimou por 
não encontrar a espôsa, que, segundo êle dizia, ficara na aldeia. 
Deram-lhe nova espôsa, irmã das duas primeiras que, após uns poucos 
dias na aldeia, foi com êle para a mata. Desconfiada, notou que êle 
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não se alimentava da carne que trazià. Enquanto êle esta:va fora, 
descobriu u1n buraco cheio de ossos e restos das irmãs . Escondendo-se, 
aguardou a chegada do· marido que, então, chamou e procurou pela 
espôsa, sern encontrá-la. Cansado de procurar, sentou-se no chão e 
·apalpou os lugares mais carnudos da perna. Com a faca cortou 
alguns pedaços de carne da coxa e satisfez a fome. Quando acabou 
de comer e quis levantar-se, não pôde. Vendo qu'e não havia mais 

perigo, a espôsa apareceu-lhe. Enraivecido, êle acusou-a de ser culpadd 
tde êle ter perdido a perna. Pegando um pau, ela matou-o com uma 
pancada na cabeça. Na aldeia contou o que suceqera. Como não 
acreditassem no que dizia a mulher, vários homens saíram à procura 
do lugar. Ao encontrar os ossos e descoberta a verdade, tocaram 
fogo na ranchada aí construída e voltaram correndo para a maloca. 

XXIII - A MULHER QUE SE CASOU COM O T APIR 

Há muito tempo uma jovem tenetehara ao andar pela mata encon,.. 
trou-se com um tapir . 'E:ste, à vista da jovem, trans formou-se num belo 
rapaz e começou a cortejá-la. Ela gostou dêle e tornou-se sua an1ant~. 
Todos os dias ia levar.-lhe co1nida. Isto e suas freqüentes viagens 
fizeram com que o tio e irmãos ficassem desconfiados. Seguiram-na e, 
ao descobrir como ela chamava o tapir, atraíram-no, µiatando-o a fle
chadas. Cortaram o tapir em pedaços que levaram para a aldeia, 
onde moquearam a carne. Deram o pênis para a jovem comer. Ao 
saber o que acontecera ela ficou muito triste e, chorando, dirigiu-se para 
um igarapé próximo acompanhada dos irmãos e tios. Ali atirou-se 
na água, o que também fizeram seus parentes, transformando-se todos 
em peixes. 

XXIV - A MULHER QUE SE CASOU COM A COBRA 

Uma jovem tenetehara encontrou-se com uma , Cobra, que a seduziu. 
Freqüentemente, a jovem voltava à mata, passando largo tempo deitada 
com a Cobra. Esta construiu uma casa para os dois. Ao ficar grávida 
a jovem não sabia como explicar à mãe o que lhe acontecera. Final .. 
mente, deu à luz um filho que nasceu já rapaz feito, e saiu para a 
n1ata. Aí fabricou flechas de talo e foi caçar. Voltou na ·bôca 
da noite e entrou no ventre da mãe. Muitos dias assim se passaram, 
~m que o rapaz como que nascia ao amanhecer para voltar ao ventre 
da mãe logo que escurecia. Um dos irmãos da mulher, ao desco
brir-lhe o segrêdo, correu a contar à mãe. Esta chamou a filha e 
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aconselhou-a a que , se livrasse do filho da Cobra, escondendo~se logo 
apó~ êle sair de seu ventre. Assim ela fêz e ajudada pelo irmão fugiu 
para longe. Quando o filho da Cobra voltou e não encontrou a mãe, 
correu a falar com o Avô-Cobra que o aco.nselhou a procurar o pai. 
O filho da Cobra não quis, decidindo ir para o céu. Ao entardecer, 
transformou-se num relâmpago e subiu ao céu. Quebrou-se a flecha 
que levava consigo e dos pedaços surgiram estrêlas que povoaram o céu 
até então vazio. Os Tenetehara dormiam e não viram o Filho da 
Cobra subir ao céu; sómente a aranha e a cobra estavam acordadas . 
Por isso elas nunca morrem. Quando ficam velhas, mudam de casca 
e rejuvenescem. 
quando ficavam 
e morrem. 

XXV 

Homens e animais, até êsse dia; desconheciam a morte; 
velhos, mudavam de pele. Desde então envelhecem 

O HOMEM QUE CASOU COM O URUBU 

Um ho1nem que vivia sozinho encontrou um filhote fêmea de urubu
rei, que levou para casa e criou com muito cuidado. Ao ver o filhote 
tomar corpo, o homem dizia - «Se êsse bicho fôsse gente talvez pudesse 
fazer o que comer para mim. Quando eu voltasse da roça, acharia 
tudo pronto». A jovem-urubu compreendia e ficava ·a olhar para êle. 

· Certo dia, enquanto o Tenetehara trabalhava na roça, a jovem-urubu 
tirou o «vestido de penas» e apare-ceu tal qual uma mulher tenetehara. 
Preparou a comida e aguardo·u ·a chegada do Tenetehara, vestindo as 
penas logo que êle se aproximou da casa. O home1n não conseguiu 
adivinhar quem lhe preparara a refeição. Isto- se repetiu por alguns 
dias, até que, desconfiado, o homem falou que ia para a roça mas, ao 
invés disso, foi ess:onder»-se próximo da casa. Ao ver que uma bonita 
mulher estava preparando a sua comida, aproximou-se com tô.da a 
cautela, descobrindo logo à entrada da casa o vestido de penas . 
Surpreendida, a jovem explicou que êle a tratara muito bem quando ela 
era pequena e que agora, assim, ela retribuía. O Tenetehara se agradou 
da mulher e casou--se com ela. 

Péissado algum tempo, o marido quis conhecer os parentes da 
espôsa. Ela tentou dissuadi--lo mas nada conseguiu. Esperaram por 
um dia em que o vento não estava muito forte e foram até ao céu onde 
morava o Urubu-rei . ~le era muito feroz; exigiu do genro que cons-
tr uísse u1na canoa em apenas um dia. Desconsolado, o Tenetehara 
dirigiu-se para a mata onde escolheu um pau maneiro para canoa, mas 
logo viu a impossibilidade de realizar a tarefa. Apareceu-lhe um 
pica-pau que, ao saber de sua triste história, ·reuniu muitos co·mpanheiros. 
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Em pouco tempo o bando de pica .... paus derrubou a árvore,, cavou o 
tronco, fêz todo o trabalho. O homem deitou a canoa na água e foi 
chamar o sogro~ ,l;;ste, apesar de surprêso, não hesitou em exigir que 
derrubasse tôdas as árvores de um grande roçado. Mais uma vez .os 
pica .... paus vieram em sua . ajuda e o Tenetehara, antes de terminar o 
dia, estava com a derrubada feita. O velho Urubu .... Rei mandou que o 
Tenerehara esperasse três luas para que os paus secassem e então fizesse 
a queimada. Quando chegou o dia, mandou que os filhos quehnassem 
pela beira, enquanto enviava o genro para o meio da roça. Os filhos 
do Urubu .... Rei andaram depressa e, em pouco tempo, o Tenetehara estava 
cercado pelo fogo. Desesperado, o Tenetehara buscava um meio de 
escapar, quando se encontrou com a aranha que o 1chamou para sua casa. 
Entraram num buraco que era a casa da aranha e aí ficaram a salvo. 
Quando o fogo apagou, o Urubu .... Rei procurou pelo cadáver carbonizado 
do genro. ~ste, cauteloso, fugiu para a casa dos Gaviões, aonde foi 
pedir auxílio, contando .... lhes o que sofrera do Urubu .... Rei. Os gaviões 
foram à casa do Urubu .... Rei e ali apanharam a mulher e o filho do Tene .... 
tehara. Os urubus tinham mêdo dos , gaviões. O Tenetehara gostou 
da maloca dos gaviões e decidiu morar em companhia dêlest ( 118

) 

XXVI - A FILHA DO GAM~.Á (1lll) 

O Gambá tinha uma filha que muitos bichos desejavam desposar, 
mas o Gambá era exigente, queria um genro que trabalhasse para êle. 

Certa noite, um pica .... pau rodeou a casa, cantôndo tal como os 
Tenetehara de antigamente, para anunciar o seu amor. Gambá chamou 
a filha para escutar 0> pica .... pau. Ela gostou do rapaz e casou com 
êle. O Gambá mandou o genro derrubar um. pedaço de mata para 
fazer roça. Usando o bico, o pica .... pau não levou muito tempo para 
abater os paus. A mulher que, a mando do pai, :acompanhara o marido, 

' 
voltou e contou o que vira. O Gambá quis imitar o genro e foi para 
a roça. Bateu com o nariz em muitos paus sem conseguir derrubá .... los. 
Com o nariz muito machucado, voltou para casa e disse à filha que 
mandasse o marido embora. O pica ..... pau não prestava, ninguém podia 
trabalhar daquela maneira. 

(llll) Em outra versão desta história, um prêto casou~se com um papagaio. 
Ao descobrir que o papagaio se transformava em uma mulher branca, casou~se com 
ela. Ao levá~la a un1c. festa, um branc:o tomou~lhe a mulher, dizendo: «negro. 
casa com negro». 

( 119) Em Tupi~guarani, gambá é chamada mukwura, mesmo nome do personagem 
que aparece no conto dos gêmeos. 

, 



156 -

O Gavião deu volta à casa do Gambá e encantou a jovem pelo 
aprumo com que andava. O Gambá casou a filha com o Gavião. 
No dia seguinte mandou que o Gavião fôsse derrubar a mata para roçar. 
O Gavião disse que não sabia roçar.. mas era excelente caçador. 
Ganhando a mata, o Gavião trepou numa árvore, ficando «de espera», 
para precipitar-se sôbre o primeiro animal que passasse descuidado. 
Assim matou uma cotia, um inhambu e um mutum. A filha do Gambá 
contou ao pai como o marido caçava. O Gambá foi para a mata 
decidido a fazer o mesmo. Trepou numa árvore e, ao passar um quati, 
atirou-se sôbre êle. Mas como não possuía asas foi bater com tôda a 
fôrça na terra. Tentou ainda por duas vêzes o mesmo processo, 
mas sempre caía no chão com muita fôrça, a caça escapava e êle se 
machucava. Zangado, voltou para casa e mandou o genro embora. 

Coube à Lontra ( 12º) ser o .próximo marido da filha do Ganbá, que 
não desistia de arranjar um genro que o ajudasse na roça. Contudo, 
a Lontra disse que não sabia trabalhar na roça, mas podia pescar. A 
Lontra, acompanhada da espôsa, foi para a beira do rio, onde acendeu 
três fogueiras. Segurando um cofo, a Lontra rolou sôbre as fogueiras 
e caiu no rio. Ao tomar pé no barranco a Lontra trazia o cofo cheio 
de peixes. O Gambá, ao ver tanto peixe, perguntou à _filha como a 
Lontra os tinha apanhado. Ao saber do que a Lontra fizera, achou 
muito fácil e decidiu-se a fazer o mesmo . Tomou rumo do rio e f êz 
tudo o que a filha lhe ensinou. M as ao rolar sôbre as fogueiras quei
mou-se todo. Mandou a Lontra embora. 

Novo pretendente veio rondar a casa do Gambá, que o tomou como 
genro. Era o Juriti, e sabia pescar. Acompanhado pela mu!her foi 
dté um lago próximo. Chegando aí, co.meçou a beber tôda a água até 
secar o lago·. Fácil 1he foi apanhar os peixes que pulavam no sêco. 

O Gambá, ao · saber disso, foi para o lago a fim de fazer o mesmo. Bebeu 
tanta água que ficou doente, e o lago não secou. Mandou que a filha 
se desfizesse do marido, dizendo que êle não prestava. 

Apareceu o Guarirama que, após cortejar a filha do Gambá, foi 
aceito como seu espôso. Como fôsse exímio pescador, dirigiu-se para 
o rio seguido da espôsa. Na beira do rio escolheu um galho que se 
debruçava sôbre a água e cuspiu no rio. Ao aparecer um peixe para 
comer o cuspo, o Guarirama atirou-se sôbre êle, agarrando-o com o 
bico. Em pouco tinha um cofo cheio de peixes. O Garnbá, sempre 

(
120

) Pteronura brasiliensis. 
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se julgando capaz de fazer o mesmo que os outros, foi para o· rio e 
escolheu um galho. Quando cuspiu e apareceu um peixe~ atirou,.,se 
sôbre êle. Caiu de modo tão desastrado que não conseguiu apanhar 
o peixe. Tentou muitas vêzes sem resultado algum. Mandou o 
Guarirama embora - «Ninguém podia pescar daquela maneira ... » 

Seu próximo genro foi o Carrapato, que não sabia caçar, pescar ou 
roçar, mas era muito bom para colhêr sapucaia. Subia nas · árvores 
mais altas e de lá atirava os frutos no chão. Para descer sentava em 
uma fôlha e deixava,.,se escorregar no ar. Era muito leve e a fôlha 
planava até o chão. O Gambá quis ·fazer o mesmo, mas era muito 

pesado e, ao sentar, a fôlha despencou, quase morrendo da queda. Man ... 
dou, incontinenti, o genro embora. 

A filha :do Gambá, que continuava sem marido, ficou muito contente 
• 

qu·ando apareceu o J acamim. Apesar de muito bonito o J acamim 
nada sabia fazer que pudesse aju.dar ao Gambá e, por isso, não foi 
aceito. 

'Ü Papa--Mel foi o genro seguinte; sabia tirar mel. Andou 
pela mata engulindo todo o mel que encontrava. Ao voltar para 
casa pediu uma faca ao sogro e deu um corte na garganta, por onde 
saiu todo o mel que colhera. Encheu muitas cabaças. O Gambá 
foi para a mata e engoliu quanto mel encontrou até ficar com a barriga 
pesada. Chegou em casa, passou a faca na garganta, mas em vez de 
mel saiu muito sangue e o Gambá morreu. 1tle não tinha uma bolsa na 
garganta, tal como o Papa,., Mel. 1tste ficou morando com a filha do 
Gambá. 

XXVII - O JABUTI E O GAMBA 

O J abuti e o Gambá apostaram qual dêles pass·aria mais tempo sem 

comer. Para decidir a aposta o Gambá fêz o Jaboti entrar num buraco 
que tapou cuidadosamente. Todos os dias ia o Gambá perguntar ao 
Jabuti se êle havia comido qualquer coisa. Por mais de duas luas 
repetiram--se as visitas do Gambá. O J abuti parecia estar na melhor 
das disposições. Na verdade, êste descobriu uma outra saída no 
buraco e, aproveitando--se dela, saía para alimentar,.,se. Foi então a vez 
de o Gambá ficar no buraco, cuja saída secreta o Jabuti tapou a tempo. 
Passados alguns dias o Gambá estava con1 uma fome terrível, rr.as, não 
querendo perder para o J abuti, deixou--se ficar no buraco. A pós dez 
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dias o J abuti, não recebendo nenhuma resposta, abriu o buraco, encon ... 
trando o Gambá morto. Chamou então os con1panheiros para juntos 
comerem a carniça. 

XXVIII - O JABUTI E O VEADO 

Um Veado queria casar--se com a filha do Jabuti. ~ste con .. 
cordou, com a condição de que o Veado corresse tão veloz quanto êle. 
Certo de que o Jabuti era muito lerdo, o Veado aprazou a corrida. 
No dia e local combinados largaram juntos. O Veado tomou a dian ... 
teira, deixando o Jabuit muito para trás e não foi sem surprêsa que, após 
correr bom tempo, ouviu adiante de si a voz do Jabuti que lhe dizia -
«Oh Compadre! Tu não sabes correr!» Aumentando a velocidade, o 
Veado continuou a correr. Porém, mais adiante, ouviu a mesma voz. 
Dando tudo que podia, o Veado se esforçava por adiantar--se à voz, 
mas em vão. Acabou po·r cair exausto sem te.rminar o percurso. 
Quando levantou, para num último esfôrço chegar ao final da corrida, 
lá encontrou o Jabuti que lhe .disse «- Perdeste a corrida, agora não 
podes casar com a minha filha». O Veado fôra enganado pelo Jabuti 
que postara vários companheiros no caminho. ~stes, quando percebiam a 
aproximação do Veado, gritavam. O Veado, pensando ser o mesmo 
J abuti, esfalfou-se sem jamais alcançá--lo . 

I 

XXIX - OS CUNHADOS DO JABUTI 

Uma cunhã casou ... se com um Jabuti que tinha fama de grande 
caçador. Contudo, após o casamento, o Jabuti percorreu a mata repe-
tidas vêzes sem conseguir abater uma só caça. Os cunhados não per-
deram a oportunidade para mangar dêle, dizendo que de caçador êle 
só tinha a fama. Por sorte, o J abuti encontrou um bando de caititus, 
prisioneiros dentro de um buraco. Matou um caititu que levou para 
casa, oferecendo a carne aos cunhados. Voltava todos os dias ao 
mato e levava um caititu para casa. O s cunhados não puderam 
deixar de reconhecer a sua habilidade como caçador . M as, após 
matar o último caititu, o Jabuti procurou inutilmente por outra caça. 
Zangados, os cunhados voltaram a falar mal dêle. Não querendo 
perder a fama o Jabuti, num dia em que foi à mata, cortou uma banda de 
carne de sua própria perna que levou para os cunhados, dizendo ser 
carne de anta . Como no outro dia não tivesse atirado em nenhum 
animal, tirou novo pedaço da perna. Por êsse tempo, os cunhados 
que estavam desconfiados descobriram a verdade. D ecidiram matá ... Io, 

• 
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porque êle os havia enganado e para isso prepararam uma fogueira. 
Muito esperto, o Jabuti d isse que êles não conseguiriam matá-lo dêsse 
modo. «0 fogo é meu pai, se quiserem que eu morra, joguem-me dentro 
d'água que me afogarei ... » Os cunhados não vacilaram em a tirá-lo 
dentro d'água. Mergulhando, o Jabuti apareceu muito adiante, fora do 
alcance dos cunhados, a cantar em zombaria - T on! Ton! Ton! 

XXX - O JABUTI E A ONÇA 

O Jabuti andava pela mata; quando passou debaixo de um pé de 
na1a reparou que muitos macacos se divertiam comendo os côcos. 
Pediu que lhe atirassem alguns côcos, mas os macacos não quiseram. 
Após muito insistir, os macacos disseram que êle subisse e, como não 
podia trepar, vieram buscá-lo. No tôpo da palmeira distraiu-se a comer 
os côcos, sem atentar que os macacos o haviam abandonado. Ao des
cobrir, começou a gritar, mas ninguém o ouviu. Quando passou um 
caititu deibaixo do najàzeiro, o Jabuti pediu ajuda, mas o caititu também 
não sabia trepar e foi embora. O mesmo aconteceu com um Veado. 
Apareceu a Onça que pediu ao J abuti para lhe atirar alguns frutos. 
D epois de comê-los, disse ao Jabuti - Agora salta você, eu tenho os 
braços fortes e vou apará-lo. O J abuti atirou-se, mas de propósito, 
pois tinha mêdo de ser devorado, bateu com tôda a fôrça no focinho 
da on·Ça . O Jabuti foi camiphando a cantar - «Bati no nariz da Onça 
- Bati no nariz da O nça .. . » E sta, ao se refazer do choque, escutou 
a canção e correu atrás dêle. Ao agarrá-lo~ o J abuti se des fez em 
explicações, dizendo que ela tinha ouvido mal, pois estava a can tar -
«Bati no nariz do V eado» . A onça deixou o Jabuti ir embora . Não 
passou muito tempo e ouviu o Jabuti a cantar que tinha batido no seu 
nariz . Agarrou-o novamente e lhe disse - «Agora eu vou botar no teu 
buraco» . Com muita conversa, o Jabuti convenceu a Onça de que êle 
só deixaria se ela consentisse que êle o fizesse em primeiro lugar com 
ela . Muito tempo levou o Jabuti copulando no ânus da Onça; a final 
deu-se por satisfeito. Chegou a vez da Onça, mas o Jabuti queixou-se 
de que o lugar estava muito sujo e convenceu a Onça de procurar outro. 
T odo lugar que a Onça achava bom, o Jabuti dizia que não prestava. 
Até que o Jabuti, encontrando um buraco, enfiou-se por êle. M as a 
Onça ainda teve tempo de agarrar-lhe uma perna. O Jabuti começou 
a r ir e zombar da Onça, d izendo que ela tinha agarrado uma raiz de pau. 
D esapontada, a O nça largou a perna do J abuti que, livre e a salvo tto 
buraco, ficou a caçoar . Enraivecida, a O nça não arredou pé do buraco. 
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Passados quatro dias a Onça morreu de fome . O Jabuti foi juntar-se 
a seus companheiros, cantando muito satisfeito - «Eu botei no buraco 
da Onça. . . Ton ! Ton ! Ton !» 

XXXI - O JABUTI VAI A FESTA DO URUBU 

O Urubu quis fazer uma festa no céu. Desceu à terra para com
prar açúcar, farinha, café e fumo, ·aproveitando para convidar os outros 
bichos. Ao encontrar o sapo.-cururu disse que não o convidava porque 
êle não sabia voar. Mas o Cururu, que gostava muito de festas, apro ..... 
veitou um momento de distração e enfiou .... se no saco de compras do 
Urubu. 2le levava um cavaquinho que tocava muito bem . O J abuti, 
que também não fôra convidado, arranjou com que a Garça o levasse. 
Quando chegou à festa, o sapo .... cururu foi um sucesso com seu cava ... 
,quinho. No dia seguinte, ao terminar a festa, o Cururu tentou escon
der .... se no saco do Urubu, mas foi descoberto e atirado cá em baixo 
na terra. Quase morreu do tombo, passou muito tempo para ficar bom. 
Ble, que antes era alto e esquio, ficou com o corpo achatado . O Jabuti 
não foi mais feliz. E squecido pela Garça, correu até à porta da casa 
do Urubu para pedir socorro . M as perdeu o equilíbrio e caiu do céu, 
espedaçando .... se todo quando bateu na terra. Tupã teve pena do 
J abuti· e foi ;untar-lhe os pedaços, dando-lhe vida outra vez. Ainda 
hoje a gente vê no casco do Jabutí as marcas dos pedaços que Tupã 
juntou. 

XXXII - A ONÇA E O COELHO 
• 

O Coelho andava pelo mato com uma corda de embira, quando 
topou com a Onça que perguntou porque levava a corda. O Coelho 
respondeu que estava para cair um vento muito forte. Trazia corda 
para se a~arrar a uma árvore e não· ser arrastado. A Onça pediu ao 
Coelho que a amarrasse também. E scolhendo uma árvore bem grossa, 
o Coelho amarrou a Onça e foi embora. Passou muito tempo sem 
que soprasse vento algum. Desconfiada, a Onça pediu ao primeiro 
bicho que passou que a desamarrasse . Era um pica .... pau e teve mêdo 
de se.r comido pela Onça; deixou-a como estava . O Veado e todos os 
bichos que por ali passaram, recusaram-se a prestar ajuda à Onça. 
Finalmente, um macaco vermelho soltou a Onça, pulando rápido para 
uma árvore, pois desconfiava de que a Onça estivesse faminta e quisesse 
devorá.-lo. Ainda assim a Onça arrancou-lhe um pedaço do rabo. 
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A Onça estava roçando, enquanto o Coelho escondido a v1g1ava. 
Logo que ela saiut o Coelho entrou na roça e levou o trabalho adiante. 
Quando a Onça voltou e viu todo aquêle trabalho ficou satisfeita, alguém 
a estava ajudando. Vários dias a Onça e o Coelh9 se revezaram no 
trabalho, tomando o Coelho a precaução de não ser visto pela Onça. 
Até que um dia se deixou ficar na roça, sendo encontrado pela Onça 
que o convidou a ficar morando com ela. Tinha três filhos e precisava 
de alguém para cuidar dêles enquanto trabalhava e caçava. O Coelho 
ficou. Mas um dia faltou carne e o Coelho matou um dos filhos da 
Onça que preparou para jantar. O Coelho foi muito elogiado pela 
Onça, pela sua habilidade em cozinhar. No dia seguinte matou outro 
filhote, e deu-o para a Onça comer. Ela ainda não desconfiara de 
nada e gostou da carne. Pediu ao Coelho que lhe trouxesse os filhos, 
pois queria dar- lhes de mamar. O Coelho foi ao quarto e trouxe o 
único que restava. Quando estava alimentado, o Coelho, fingindo que 
peunva outro, trouxe o mesmo. , Assim fez uma terceira vez, 1nas a 
Onça ficou desconfiada, porque os dois últimos não quiseram mamar. 
Foi então ao quarto ver os três filhos juntos. Ao encontrar apenas 
um, descobriu que o Coelho lhe matara dois filhos. O Coelho já 
estava Ionget feliz porque enganara a Onça. Decidida 'a vingar-se., 
a Onça correu o mato em busca do Coelho. Percebendo a sua a pro ... 
xitnação, o Coelho escondeu-se num buraco logo descoberto pela Onça. 
Como não conseguisse agarrá-lo, a Onça se afastou, pedindo porém a 
um Urubu que montasse guarda. O Urubu meteu a cara dentro do 
buraco, mas não enxergou nada; estava muito escuro.. O Coelho disse 
ao Urubu que abrisse bem os olhos para ver melhor. Quando o Urubu 
arregalou os olhos, o Coelho atirou-lhe um punhado de terra. Meio 
cego pela terrat o Urubu não viu o Coelho escapar-se. Quando a 
Onça chegou de volta, trazendo uma cavadeira para abrir o buraco, o 
Urubu lhe disse que o Coelho cont·ínuava prisioneiro. Após muito 
cavar, a Onça chegou ao fundo do haràco sem nada encontrar. Zangada, 
quis matar o Urubu que escapou ·a tempo. Não desistindo da vin,.. 
gança , seguiu adiante. Encontrando um Jabuti, perguntou pelo Coelho 
e soube que tôdas as noites êle vinha beber água num igarapé próximo. 
O Jabuti disse à Onça que a ajudaria a agarrar o Coelho. Quando 
chegou a noite, postou~se de tocaia, atirando-se ao Coelho quando êle 
passou. Segurou~o por uma perna e quis chamar a Onça. Porém, o 
grito saiu muito abafado. O Coelho disse que p·ara gritar mais alto 
abrisse bem a bôca. Quando o Jabuti assim o fêz, livrando a perna 
do Coelho, êste correu. O Jabuti teve que fugir para dentro d'água 
a fim de escapar à Onça. 
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A Saúva foi contar ao Coelho que a Onça estava à sua espreita 
no único poço de tôda a região. O Coelho pediu à Saúva que o levasse 
dentro de uma cuia. Quando chegaram ao poço, o Coelho começou 
a beber a água que enchia a cuia. Foi quando, desconfiada, a Onça 
chegou ... se para perto da Saúva e perguntou o que fazia. Ela respondeu 
que enchia ·a cuia, mas a Onça percebeu qualquer coisa se mexendo 
dentro da cuia. Mas já era tarde, o Coelho matara a sêde e ganhava 
o mato,. zombando da Onça. Certa de que não havia outro bebedouro 
por perto, a Onça ficou à espera de que o Coelho voltasse. O Coelho 
encontrou um homem conduzindo vários garrafões de mel num carro . 
Derrubou um dêles e lambuzou ... se de mel, deitando ... se sôbre um montt! 
de fôlhas secas que ficaram grudadas ao pêlo. Disfarçado dessa 
maneira, passou pela Onça e foi beber água. A Onça foi--lhe perguntar 
quem era, ao que êle respondeu - meu nome é Currupira. A Onça o 
reconheceu, mas já êle tinha desaparecido. no mato, não o alcançando 
mais . A Onça morreu, estava doente e tinha os pés muito feridos de 
tanto correr no encalço do Coelho. 

XXXIII - A ONÇA E A PREGUIÇA 

A Preguiça brincava, atirando ... se do alto de uma árvore ao chão. 
Não se machuçava e ria muito alto. Intrigada com as risadas, a Onça 
aproximou ... se do lugar. Perguntou à Preguiça qual o motivo dos risos, 
e esta explicou a brincadeira. A Onça quis! fazer a mesma coisa, apesar 
de avisada que se machucaria. Não dando ouvidos, a Onça trepou 
na árvore. Quando se atirou do alto da árvore, bateu com a cabeça 
numas pedras e morreu.. Olhando o cadáver da Onça, a Preguiça 
falou - «Eu bem disse que morrerias ... » 

XXXIV - A ONÇA E O TAMANDUÃ 

A Onça encontrou dois tamanduás a esfregar a cara numa moita 
de espinhos. Perguntando por que faziam assim, os tamanduás lhe 
disseram que queriam ver se furavam os olhos . A Onça quis fazer o 
n1esmo. O s tamanduás disseram que não podia; tinha a cara :muito cha ... 
ta. Arrogante, a Onça ameaçou matá--los . Quando a Onça meteu a 
cara nos espinhos arranhou ... se tôda e vasou os olhos. Gritando de dor, 
saiu a correr pela flore sta. 
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De outra feitat a Onça encontrou com um ta1nanduá com quem 
ficou a discutir que anin1ais eram capazes de matar. A Onça cont?u 
muita vantagem, mas o Tamanduá ·a desafiou para uma prova. De 
olhos fechados, ambos defecariam para mostrar pelo excremento que 
animais tinham caçado e comido. Após um tempo a O nça perguntou 
ao Tamanduá se já podia abrir os olhos, mas êste disse que esperasse 
mais um pouco. Enquanto is~o trocou as fezes da Onça pelas suas . 
Quando a Onça abriu os olhos, o Tamanduá mostrou.-lhe a n1assa de 
fezes que estava perto dêle, enquanto a Onça tinha n1uito pnuco. O T a.
manduá ainda zombou - «Você come formigas. Veja os meus ex,.. 
crementos, eu como muitos bichos». A Onça foi embora muito triste 
para morrer de vergonha. 

XXXV - O MARIDO.-JACARÉ 

(A BELA E A FERA) 

Uma môça queria casar.-se e uma noite apareceu um rapaz que. a 
pediu ao pai em casamento. Casaram.-se. O novo marido chegava 
em casa:da mulher à noite, qµando já estava escuro, e saía tôda a manhã 
antes do clarear do dia. A jovem ficou ansiosa por ver o rosto do 
marido e queixou.-se à mãe de que nunca tinha conseguido vê..-lo. A 
mãe aconselhou.-a a apanhar um tição de fogo e alumiar o rosto do 
marido enquanto êle estivesse dormindo. Uma noite, seguindo o 
conselho, descobriu que estava casada com um hon1em.-jacaré. Uma 
fagulha de tição caiu no rosto do marido que acordou furioso, desapa.
recendo em seguida. Muitos dias se passaram e ela começou a sentir 
falta do marido·, embora fôsse jacaré, pois êle trazia presentes e a agra.
dava muito. Saiu pelo mundo à procura dêle. 

Viajou muito e chegou à casa da Lua, onde foi recebida pela Mãe 
da Lua. Esta lhe disse para esperar até que o filho aparecesse, pois 
talvez soubesse notícias do marido,..jacaré. Mds a Lua não sabia de 
nada. A mulher viajou muitos dias mais, até chegar à casa do Sol. 
A Mã~ do Sol disse que aguardasse a chegada do filho, que talvez 
lhe pudesse dizer alguma coisa. O Sol não sabia de nada . A mulher 
foi à casa do Vento, e a Mãe do Vento mandou que esperasse o filho, 
talvez êle soubesse. O Vento chegou e disse que sabia onde estava 
morando o homem.-jacaré, mas era muito longe (não se podia ir a pé). 
O Vento ofereceu.-se para Ievá.-la nas costas e ela aceitou. Foram 
muito longe, nos confins da terrat onde não havia nada além de algumas 
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ilhas. O Vento levou a mulher até uma dessas ilhas, onde ela viu o 
m·arido ... jacaré esquentando,....se ao sol, como co.stumam fazer os jacarés. 
A mulher aproximou..,se e falou. Sem dar resposta, êle foi para a 
água, somente reaparecendo· no dia seguinte.· Assim, durante quatro 

. dias, êle não se aproximou da mulher, que todos os dias lhe falava. 
No quinto dia êle veio à ilha, abraçou 'a mulher e levou ... a para o fundo 
da água. Nunca mais se ouviu falar• da mulher e do seu marido ... 
jacaré. 

XXXVI - MARIA 

(A Gata Borralheira) 

Uma môça chamada Maria vivia com os pais, fazendeiros, .donos 
de muitas cabeças de gado. Maria era tratada com muitos carinhos. 
Porém, quando a mãe lhe faltou, o pai começou~ª maltratá ... la. Casou,....se 
com outra mulher, de quem teve duas filhas mais. A sorte de Maria 
tornou ... se mais triste. Todos a i;naltratavam; era obrigada a fazer 
o serviço da casa, suas roupas ficaram completamente estragadas pelo 
trabalho e não lhe deram outras novas. 

Um dia a madrasta mandou que Maria fôsse descaroçar e fiar 
algodão, ordenando que fizesse tudo· num dia só. Maria sabia que era 
impossível fazer o· serviço em tão pouco tempo, e teve mêdo. Tinha a 
certeza de que

1
a madrasta ia surrá,....}a. Chorando, foi para junto de seu 

único ·amigo, um bezerrinho com quem costumava brincar. Contou ao 
bezerrinho por que chorava. ele disse que ela não tinha nada a temer. 
Engoliu todo o algodão e naquela tarde começou a botar o· fio pela bôca. 
Maria foi enrolando o fio num novêlo e levou ... o para a madrasta, 
que ficou esp·antada com o trabalho que a menina tinha feito. 

No dia seguinte a madrasta deu ... lhe mais algodão para descaroçar e 
fiar. O bezerrinho .fêz de novo todo o serviço. As irmã·s de Marta 
viram ... na enrolando o fio que saía da bôca do bezerro e foram conta.r, 
à mãe. A mulher insistiu em que o marido matasse o bezerro e, 
como estivesse grávida, o marido acedeu. O bezerrinho· ouviu a 
conversa e disse à Maria que, depois de morto, lavasse as suas 
tripas e guardasse um pedaço de flech·a que ia encontrar. Marja 
assim fêz, e guardou o pedaço de flecha numa canastra. Cada 
vez que a madrasta mandava fiar algodão, ela o punha dentro da 
canastra com o pedaço de flecha e, na mesma tarde, estava tudo desca
roçado e fiado. 

# 
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Maria lembrou-se de que o bezerrinho lhe havia dito que procurasse 
• 

por uma casa no meio da mata; se a encontrasse suja e desarrumada, 
pusesse tudo em ordem. M aria achou a casa; encheu os potes d 'água, 
varreu, trouxe lenha e fêz fogo para cozinhar. Escondeu-se ao per,... 
ceber a aproximação de gente. Era Zurup·ari, que ficou muito contente 
com o aspecto da casa . Logo depois chegou outro Zurupari. O pri
meiro falou que faíscas sairiam da bôca da boa pessoa que tfnha arru.
mado a casa. O segundo acrescentou que essa pessoa teria uma lua 
brilhante na fronte. Os Zuruparzs saíram para tomar banho e Maria 
aproveitou para abandonar a casa. Quando chegou ·à sua casa, todos 
ficaram surpreendidos com sua beleza. Ela tinha uma lua brilhante 
na testa . Ainda mais espantados ficaram quando começaram a sair 
faíscas de sua bôca logo que ela falou. As irmãs ficaram com inveja 
e perguntaram o que tinha fei~o para ficar assim. P ara vingar-se 
Maria disse-lhe que procurassem a casa dos Zurupari e, se a encon
trassem arrumada e limpa, sujassem e desarranjassem. As irmãs foram 
à casa dos Zurupari, quebraram os potes, apagaram o fogo , sujaram tudo, 
Zurupari e o companheiro ficaram enfurecidos ao chegar . Um dêles 
disse - «Quem fêz isso não presta, vai ficar com um rabo na testa», e o 

outro acrescentou «E quando ela falar, da boca vai lhe sair bosta de 
cavalo» . As irmãs voltaram para casa com rabos na testa e ao falarem 
saiu .... Ihes bosta da bôca. 

• 

Todos os dias M aria tinha que ficar em casa para preparar a 
comida para a família. U m dia lembrou-se do pedaço de flecha que 
tinha na canastra . Pediu à flecha um vestido bonito e um cavalo, 
que imediatamente apareceram . Montou no cavalo e foi até a povoação 
próxima, onde havia uma reza. T odos viram aquela môça linda entrando 
na igreja, mas ninguém sabia quem era . A té a madrasta não a reco
nheceu. Logo ·ao terminar a reza,, M aria montou no cavalo e galopou 
para casa. E ncontrou a comida feita pela flecha e assim a madrasta 
e as irmãs, ao voltarem, nada perceberam. M aria começou a freqüentar 
a reza tôdas as tardes, sempre chamando atenção pela elegância com 

que se vestia. U m «soldado» branco (121
) apaixonou-se por ela. 

Certo dia, aproximou-se de Maria e quis falar- lhe, mas não conseguiu. 

(
121

) O s Tenetehara fazem uma distinção entre o preto, de que não gosta1n, e o 
branco que lhes de~atirada m<·nos . Nessa história, o soldado é descrito especifica
mente como branco, indicando que se trata de um homem de prestigio . O s T ene
tehara estão habituados a lidar con1 funcionários do Govêrno e homens de prestigio 
c1n sua grande maioria, brancos. É possível que considerem os brancos com mais favor. 
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Ao pular no cavalo caiu o sapatinho do pé de Maria e o soldado ficou 
com êle. Saiu por tôda a .região para ver se encontrava a môça, dona 
do sapatinho . Finalmente chegou à casa de Maria. As irmãs expe,. 
r imentaram o sapato, tinham gostado do soldado e procuravam fingir 
que o sapato era delas . O soldado perguntou à dona da casa se não 
tinha outra filha, ela d isse que não. Maria ouviu tôda a conversa . 
Foi tomar banho no rio e pediu ao pedaço .de flecha que lhe trouxesse o 
vestido e os sapatos que usara na reza. Vestiu-se, voltou para casa 
e apresentou-se ·ao soldado. O sapatinho era seu. A ssim foi que 
Maria se casou com o « Govêrno» . 

XXXVII - JOÃO E MARIA 

U m homem tinha muitos filhos e não sabia como alimentá-los, pois a 
caça estava rareando. Descobriu na mata uma colmeia. Tirou um 
pouco do mel que levou para casa. No dia seguinte, convidou a dois 
dos seus filhos, João e Maria, para que o acompanhassem e o ajudassem 
~ trazer o restante do mel. A m.enina apanhou uma espiga de milho 
que foi debulhando pelo caminho para marcar o rumo. Quando chega
ram a um trecho mais fechado da mata, o velho disse que o aguar .. 
àassem ali enquanto êle ia tirar o mel. Para sossegá-los, disse que 
os chamaria de vez em quando. S eguiu ad iante e trepou numa árvore, 
amarrando a um dos galhos uma cabacinha . O s meninos estavam à 

espera, quando começou a ventar, e perceberam uma espécie de assobio. 
P ensando que fôsse o pai · que os chamava, seg uiram na direção do 
assobio. C hegaram à arvore a que estava amarrada a cabacinha e 
terminaram por descobrir o engano . Abandonados, e sem saber o 
que fazer, começaram a chorar. Tiveram mêdo do escuro e subiram 
numa árvore para passar a noite. Quando amanheceu, procuraram 
o rumo de casa, mas o milho deixado na véspera havia desaparecido . 
Perdidos, vagaram muitos dias pela floresta . Comiam frutos silves
tres e dormiam na copa das árvores. Foram bater ·a um caminho que 
levava a uma casa. Deixando a irmã escondida, João foi dar uma 
olhada. Rodeou a casa, encontrando na cozinha uma velha que fazia 
beijus. Arranjou uma vara e com ela roubou um beiju que foi levar 
à irmã. Voltou e apanhou outro para si . A velha, ouvindo o ruído, 
pensou que fôsse um gato. Curiosa, Maria foi também espiar e não 
pôde deixar de rir quando ouviu falar - «Sai daí gato !» Desco-
bertos, foram convidados com muito carinho a entrar. Deu-lhes comida 
e levou~os para um quarto que tinha um buraco na porta. D isse-lhes 
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que todos os dias mostrassem o dedo pelo buraco para ver se estavam 
engordando. João, meio desconfiado, arranjou um rabo de rato, mas 
a irmã teve que mostrar o dedo. 

Contente, a velha disse que estavam bastante gordos. Mandou ... os 
buscar lenha. Quando estavam catando lenha, ouviram uma rolinha 
que lhes avisou que iam ser assados e comidos pela velha. Disse que, 
aceso o fogo, ela começaria a dançar em volta, ocasião que deviam 
aproveitar para empurrá ... la n·as chamas. Quando ela pedisse água 

trouxessem azeite. 
emborcasse sôbre 

~ 

cachorros. 

Ao restar apenas cinzas apanhassem um côcho e o 
elas que, na manhã seguinte, encontrariam quatro 

João e Maria fizeram tudo como a rolinha lhes havia dito. A velha 
morreu queimada. No dia seguinte foram espiar debaixo do côcho 
e encontraram os quatro cachorros de que a rolinha tinha falado. 
Ganharam o mato, indo dar à aldeia dos Zurup:ari, que parecia abando ... 
nada. João deixou a irmã na aldeia e foi à mata colher bacaba. 
Maria percorreu as casas, encontrando numa delas uma banda de 
gente, e, mais adiante, outra. Estavam penduradas no·s esteios da 
casa. Uma das bandas falou ... lhe, pedindo ... Ihe que a juntasse com a 
outra. Queria virar gente outra vez. A moça juntou as duas metades 
e viu aparecer diante de si um rapaz . Era Zurupari' ... mas ela não sabia. 
Êle cortejou ... a e levou ... a para deitar junto com êle. O Zurupari 
disse que deviam matar João para que padessem viver juntos. Mas 

João apareceu seguido dos cachorros que se atiraram ao Zurupari, 
matando ... o. Maria também foi morta por ter traído o irmão. 

João embrenhou ... se pela mata seguido dos cachorros. Viajou mais 
de duas luas até encontrar uma casa, onde havia uma jovem que 
chorava muito. Ela contou que estava ali à espera de ser devorada 
por uma cobra, aconselhando ... o a afastar ... se ou também seria morto. 
João não deu importância e ficou. A môça começou a catar ... Ihe a 
cabeça e êle adormeceu. Ao ouvir a zoada da cobra, a môça chorou e 
as lágrimas, caindo sôbre o rosto do rapaz, 

1
acordaram ... no . Gritou pelos 

cachorros que mataram,..na sem dificuldade. Com uma faca cortou a 
língua da cobra, enrolou ... a numa fôlh·a e jogou ... a para ~m dos ca ... 
chorros. Separou ... se da môça, dizendo que voltaria mais tarde. 

Um prêto que a tudo assistira, arrancou o restante da língua da 
cobra e fo.i apresentar--se ao pai da môça, dizendo que havia matado a 
cobra. O pai da môça era o «Govêrno» e morava numa casa grande. 

' 

• 
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A môça não quis casar com o prêto, diziendo que êle era um mentiroso. 
Por êsse tempo João apresentou ... se ao «Govêrno». Para mostrar que 
tinha sido o verdadeiro .matador mostrou a língua da cobra. Zangado, 
o «Govêrno» mandou que amarrassem o prêto mentiroso a dois cavalos 
e o esquartejassem. João casou,..se com a môça. Os cachorros ficara1n 
a uivar muito tristes. Falaram a João que iam para sua casa lá no céu. 
Anunciariam sua chegada com um trovão. Nessa mesma noite, João 
e sua mulher ouviram um trovão longínquo. O rapaz ficou muito triste 
e chorou. Desde então, sempre há trovão quando os cachorros têm 
saudades de João, seu dono. 
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CAPíTULO VII 

UMA cuLrURA EM TRANSIÇÃO 

A PARTIR do século XVI, sob o impacto de várias formas de cultura 
luso-brasileira, os Tenetehara modificaram sem dúvida muito de sua 
tra.dição social. E difícil, senão impossível, estabelecer o· alcance 
total dêsse processo de mudança cultural; em outros têrmos, estabelecer 
com precisão rigorosa todos os aspectos em que a moderna cultura tene,., 
tehara difere de seus moldes pré-cabralinos. As informações mais 
antigas que possuímos çom .referência a êsse grupo, além de fragmen
tárias, datam do século XIX, quando já havia ocorrido mudanças. 
Contudo à falta de informação direta, justifica,.,se uma tentativa de 
reconstrução histórica, baseada nos conhecimentos e crônicas publicadas 
para outros povos Tupi-guarani, como as tribos que habitavam quase 
todo o litoral, estendendo-se do Amazonas a São Paulo, como aquelas 
habitando o interior, de que existem ainda muitos grupos remanescentes . 
Embora seja forçoso reconhecer existirem diferenças entre êsses grupos 
Tupi-guarani, êles partilham de uma mesma tradição cultural. Os 
Tupinambá, uma das tribos mais numerosas dêsse grupo, habitavam o 
litoral inaranhense, onde tinham 27 aldeias com um total de 12. 000 ha
bitantes. Algu1nas dessas aldeias alcançavam até o Baixo P indaré, 
Mearim e Itapicuru. (122

) :Êsses tupis costeiros foram descritos em 
detalhes pelos cronistas, antes de sua extinção, sob o jugo português. 

Não podemos assumir, poré1n, uma absoluta identidade de costu
mes entre os modernos Teneteharâ e os extintos Tupinambá. U m traço, 
por exemplo, descrito com muita veemência para êstes, é o canibalismo; 
de sua prática não possuímos qualquer evidência para os Tenetehara . 
A ausência entre o·s Tenetehara de ·traços culturais como êste, e out ros 
registrados para os T.upinambá, não pode ser explicada simplesmente 
como deyida ao processo de mudança . Contudo, e com a necessária 
precaução da comparação Tupinambá, tal como fora1n descritos pelos 

e~~ ) i \.BBÉViLLE ( ló14~1945 ) pp. 139r145 e 209 . 
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cronistas portuguêses e franceses, aos Tenetehara de hoje, podemos 
inferir algumas muda~ças básicas e em que setores a cultura tenetehara 
permaneceu mais estável . 

Tal como entre os Tupinambá, a vida econômica tenetehara é 
ainda baseada no cultivo da mandioca, milho,. favas, cana, amendoim, 
abóboras, cará e outras plantas nativas. Também os métodos de 
plantio e cultivo permaneceram essencialmente os mesmos. ( 128

) Novas 
• 

plantas foram introduzidas como a cana..-de-açúcar, bananas, arroz, 
n1amão e diamba, ao mesmo tenipo que instrumentos de ferro, adquiridos 
aos brasileiros, substituíram os antigos artefatos de pedra, tornando 
possíveis plantações maiores. Aprenderam a criar galinhas, não pelos 
ovos que ainda hoje desconsideram, porém pela carne. Porcos, carnei ... 
ros, cabritos e outros pequenos animais domésticos são hoje comuns n·as 

aldeias teneteharas. A carne dêsses animais serve ocasionalmente ao 
consumo, porém ainda é pouco apreciada, e a criação não se desenvolveu 
a ponto de torná.-la uma fonte estável de alimentação. ~les são 
trata_dos mais própriamente como cherimbabos, no· mesmo plano que 
filhotes de animais silvestres, araras e papagaios cuja pre~ença era 

·comum nas aldeias tupinambás. Para o suprimento cotidiano de 
carne, os Tenetehara ainda dependem exclusivamente da caça e pesca. 
Os processos de produção ~e alimentos permanecem, bàsicamente, não 
modificados . 

Porém, os Tenetehara participam hoje do sistem·a comercial brasi.
leiro, tendo adquirido hábitos e objetos que passaram a constituir 
necessidades. Antigame~te aadavam nus, hoje se vestem e têm que 
co1nprar roupas. Um homem necessita pelo menos de duas calças 1e uma 
c2.misa e a mulher, idealmente, duas mudas de vestidos. O vestuário 
tornou.-se um fator de prestígio, tornando..-se imperativo àqueles 
que procuram destaque um suprimento maior de indumentária. As 
mulheres, que aprenderam a costurar, precisam de tecidos, agulhas, linha, 
etc. O sal to-rnou ... se indispensável; não poucos desenvolveram um 
gôsto pelo café e açúcar; o querosene é usado para a luminação. No 
trabalho agrícola são necessários facões e mach_ados de ferro: na caça, 
as carabinas de carregar pela bôca substituíram ·o arco e flecha; na 
pesca, ·anzóis de ferro são usados. Muitos Tenetehara ainda hoje usam 
rêdes de dormir tecidas por suas m.ulheres, com algodão nativo, tal como 

(
123

) ABBÉVILLE (1614~1945) pp. 226 e 242 - Mesmo em tempos históricos 
os Tupinarnbás mudavam a localização de aldeias cada cinco anos, à procura de 
terras mais férteis. 
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os Tupina1nbá, porém, não é pequeno o número dos que dão preferência 
à rêde cearense. Potes de barro'- de que os Tupinambá se serviam 
para cozinhar e que até há pouco tempo eram fabricados pelas mulheres 
teneteharas, foram abandonados pelas panelas de ferro. Embora não 
sejam dados a bebidas alcoólicas, a cachaça tornou ... se um hábito para 
n1ujtos. :Bsses itens e 1muitos outros têm que ser adquiridos no comércio 

j 

local. 

Conquanto as técnicas de subsistência tenham sido pouco modi.
ficadas, a orientação da economia passou de uma produção de consumo 
para uma de consumo e venda . Um dos meios de adquirir objetos 
manufaturados é produzir um excesso de produtos de agricultura para 
ser vendido no comércio local . E ssa «comercialização» da agricultura 
ind uziu mudanças na organização da produção. Um característico que se 
firma no processo:é o número crescente de homens que plantam roças in.
divjduais e abandonam o trabalho cooperativo com o grupo familiar, de 
modo a poder dispor individualmente da colheita. O trabalho nas lavou ... 
ras tornou.-se uma tarefa quase que exclusivamente masculina, relegando 
a um plano secundário a função da mulher nessa atividade, muito impor
tante em tempos passados . O plantio e a colheita são hoje um empreen.
d imento comercial e uma tarefa masculina. O mesmo sucedeu ao fabrico 
da farinha, em que homens substituem as mulheres nessa tarefa tradi.
cionalmente feminina. Dizem os Tenetehara - «os homens têm braços 
mais fortes e fabricam maior quantidade de farinha» . A coleta de 
produtos naturais tornou-se outra fonte de poder aquisitivo . O s 'f ene
tehara coletam, intensivamente, óleo de copaíba no Alto Pindaré e babaçu 
na região média. Em a mbas as regiões a caça é pra ticada, em parte, 
com o objetivo de conseguir peles e couros de valor comercial. 

O preço obtido por êsses produtos, como pelos artigos manufatu,.., 
rados, depende das variações do mercado local, de S. Luís, Rio, Londres 
e New York . O s Tenetehara não alcançam as razões dessa flutuação. 
E ntre êles, como entre os Tupinambá, o comércio não parece ter ... se 
desenvolvido, originalmente, além da si.mples e eventual troca em espécie . 
Mesmo para aquêles Tenetehara mais sofisticados, vender ou comprar 
em unidade monetária ainda é confuso; queixam ... se da variação de 
preços que acham injusta e, fàcilmente, são ludibriados nas transações . 
O Serviço de Proteção· aos índios, que procura protegê ... los contra a 
exploração comercial, ten ta ao mesmo tempo controlar a espécie e 
volume de ar tigos comprados. O s Tenetehara, em razão disso, preferem 
comerciar sem conhecimento das autoridades . Sem uma base em sua 
cultura tradicional em que assentar o processo de transação comercial, 
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e porque lhes falta conhecimento do valor monetário, os Tenetehara são, 
via de regra, prejudicados . 

O fato de há trezentos anos terem experimentado as sucessivas 
administrações de missionários jesuítas, govêrno colonial, republicano 
e presentemente do S. P. I . .. provocou uma série de mudanças na sua 
estrutura político,...social . Contudo, o sistema bilateral de parentesco 
e o grupo de família extensa, com residência matrilocal, ainda perma
necem básicos nessa estrutura; instituições que, pelo menos nos ele,... 
mentos relevantes, eram também básicas para os Tupi da costa, como 
ainda hoje o são para outros grupos Tupi,...guarani como os T apirapé 
do Brasil Central e Caiuá, do sul de Mato Grosso. ( l24) Os verdadeiros 
líderes das atuais aldeias teneteharas são os chefes dos grupos de família 
extensa. Porém, oficialmente, cada aldeia tem um chefe apontado 
pe·lo administrador do S . P. I., cujas qualificações residem, principal,... 
inente, na sua habilidade de falar o português e de conquistar a amizade 
ou confiança dos funcionários locais . Relata,...se que os Tupinambá 
possuíam chefes cuja autoridade era por vêzes subordinada a um 
conselho de aldeia, ( 12:s ) e que algumas dessas a ldeias tinham a um só 
ten1po dois, três e mesmo quatro chefes . T ais chefes eram, em geral, 
hornens que se destacavam pelo · valor na guerra e pajés de poder 
sobrenatural; além do que deviam ter muitos parentes que a êles se 
reunissem e os ajudassem nas plantações. (12º) Se os T enetehara a lgum 
dia tiveram chefes de categoria idêntica à dêsses descritos para os 
Tupinambá, ou um cons·elho de aldeia, hoje foram substituídos por 
chefes seculares, de autoridade reduzida ~ nomeados por autoridades 
estranhas à tribo. O s chefes Tupinambá, com grandes grupos familiares 
que lhes trabalhavam as p!antações, correspondem em escala reduzida 
aos atuais líderes de famílias extensas teneteharas . (l21 ) Para êstes, mais 

iniportante que o poder de controlar os sobrenaturais é a capacidade 
de organizar um grupo para produção e habilidadt. er.a negociar com 
05 «cristãos» . São poucos os casos atuais en1 que 0 indivíduo combina 
autoridade secular com poder sobrenatural . 

(
12-t) WAGLEY e GALVÃO (1946) p. 5. 

(
125

) ABBÉVILLE ( 1614~1945 ) pp. 140, escreve que um chefe tupinambá era 
não apenas o homem ma'.s poderoso de sua aldeia «como também de tôda a ilha». 
Para outra aldeia tupinambá registra quatro chefes ( págs. 225~6) . 

. (
126

) SOARES OE SOUZA (1587~1946), p. 246 . 
(127

) Nos últimos t empos as aldeias teneteharas atravessavam um período de 
desorganização e instabilidade . Constantes desavenças com o «capitão» nomeado 
pelo S. P . I. pt ovocava1.a < mudança de fa1nílias inteiras, cujos líderes, além de 
ressentirem a Í< . .lta de rec,., nhecimento, eram obrigados por vêzes a subordinar~se a um 
elemento de menor prestígio. 
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Os Tupinambá residiam em grandes residências comunais; casas de 
projeção retangular e cobertura arredondada que se estehdia até o 
chão, sem distinção de pare<les. Não possuíam divisões internas para 
separar o lugar de cada família simples. ( 128

) .°ê;sse tipo, de habitação é 
encontrado ainda hoje entre alguns grupos Tupi.-guarani, ·por exemplo, 
os Caiuá e Tapir'apé, servindo idealmente à residência de um grande 
grupo de família extensa. Os Tenetehara se utilizam de uma habitação 
semelhante em estrutura à usada regionalmente, que abriga uma única 
família; porém são construidas contíguas ou próximas às de outras 
famílias do mesmo parentesco. Não temos informações sôbre o antigo 
tipo de habitação tenetehara, ou qualquer base para estabelecer que 
possuíssem o mesmo tipo de residência comunal que os Tupinambá ou 
de outros modernos Tupi.-guarani. Atualmente, o sistema de cada 
família residir isolada é considerado preferencial, sendo a coabitação 
de duas outras famílias tida como um ar.ranjo provisório e pouco con.
fortável. 

Em aparência pessoal, os T~netehara passam fàcilmente por «ca .. 
boclos»~ contribuindo para isso o uso de indumentária semelhante e o 
fato de muitos indivíduos cortarem o cabelo à maneira local. A muti.
lação ·dos incisivos superiores é comum, porém não é exclusivamente 
praticada pelos Tenetehara, pois alguns caboclos do Médio Pindaré 
também a apresentam. , A perfuração do lábio inferior e das o-relha~ 

não é mais praticada pelos Tenetehara (129
) que, igualmente, abandona ... 

ram a escarificação do corpo. Muitos caboclos têm a pele «da mesma 
qualidade», isto é, de coloração idêntica à do Tenetehara, o que se 
explica pela 'ascendência em parte indígena. Tal semelhança com 
o caboclo limita.-se, porém, à aparência física; suas tradições, crenças, 
hábitos e conceitos de comportamento individual diferem muito das do 
caboclo que as considera exóticas ou estranhas. Entre os Tenetehdra, 
o nascimento de uma criança importa em uma série de restrições e 
atitudes para ambos, pai e mãe, que obedecem a uma forma modificada 
de couvade. (130

) Apesar da tendência generalizada de dar nomes 
cristãos à criança, persiste ainda o costume de apelidá,...}a por um nome 

(W3) ABBÉVILLE {1614-1945) p. 222. 

(
129

) ABBÉVILLE ( 1614-1945) p. 214 - Os Tupinambás perfuravam o lábio 
inferior dos jo"\1ens quando êstes atingiam a idade de cin•co ou seis anos. 

(
180

) Após a espôsa dar à luz o pai, entre os Tupinambás, recolhia-se à rêde por 
alguns dias. Enquanto o cordão umbilical não secava e caía, êle era obrigado a 
abster-se de determinados alimentos e trabalhos pesados. METRAUX (1928) pp. 100-1. 

• 
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indígena. Os métodos de educação da criança caracterizam~se princi .... 
pa1mente pela imposição de uma responsabilidade precoce às meninas, 
enquanto é proteldda para os jovens. Os pais preferem filhas porque 
atraem homens para os grupos de família extensa. ~sses são traços 
caracteristicamente tenetehara, em contraste com os que se podem obser .... 
var nos caboclos, cuja preferência pelos filhos é flagrante, dado o tra .... 
dicional conceito de que os filhos devem ajudar aos pais . A passagem 
da puberdade para a adolescência é marcada por cerimoniais entre os 
1'enetehara, embora presentemente sua realização seja mais atenuada e 
espaçada que antigamente. 

Após o casamento, o jovem tenetehara vai residir com os pais ou 
a família de sua mulher, e o costume o obriga a prestar serviços ao 
sogro pelo menos durante o ano que se segue .. o que também se registrou 

. para os Tupinambá. (1 81
) Apesar da proibição pelo S.P.I. de casa ... 

mentas polígamos, alguns homens de prestígio praticam a poligamia ta l 
como· o fizeram seus pares entre os Tupinambá. ( 132 ) Um fato registrado 
para os Tupi da costa, que chama a atenção pela ausência entre os 
Tenetehara, é o casamento preferencial de um homem com a filha de sua 
irmã. Convém notar, porém, que é igualmente ausente entre outros 
modernos grupos Tupi-guarani e que talvez sua distribuição se tenha 
limitado, ou seja característica da .região costeira. (133

) O costume de 
dar em «casamento» jovens impúberes a homens maduros parece ser 
antigo entre os Tenetehara. Gustavo Dodt o registra no século XIX 
para os Tenetehara (Tembé) e o costume foi observado entre os Tupi 
da costa, cujos chefes desposavam meninas. (184

) 

Os costumes tenetehara com relação ao enterramento e luto pelos 
mortos parecem ter sido bastante modificados . Formalmente, os métodos 
de enterraménto são os mesmos que se observam entre os brasileiros . 
Um caixão de madeira com fôrro de pano ou a própria rêde de dormir 
servem de envoltório ao cadáver. O lo.cal é geralmente um cemitério 
próximo da aldeia. Os Tupinambá usavam . enrolar o corpo na rêde .... 
de .... dormir, ou colocavam .... no em posição ·de flexão em uma grande urna 
de barro. Comumente, a sepultura era cavada dentro da própria habi .... 
tação do morto. (185

) Em tempos pass·ados os Tenetehara enterravam 

(
181

} SOARES DE SOUZA ( 1851-1946) V. II , p. 248. 
(

182
) ABÉVILLE (1614-1945) pp. 222-3. 

(
1811

) Ver WAGLEY e GALVÃO ( 1946). Essa forma de casamento não foi obser
vada entre os T a pira pé e Caiuá. 

( l8i ) D ooT ( 1873-1939) p. 200 - SoAREs DE SouzA ( 1587,, 1946) pp. 248-9 
- ABBÉVlL LE ( op. cit.) p. 223. 

(18;;) SOARES DE SouzA - op . cit. p. 285. - M ETRAUX (1928 ) pp. 116-8. 
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os mortos dentro das habitações. (136 ) Ainda hoje é comum em algumas 
aldeias as sepulturas serem protegidas por uma pequena ranchada 
construída diretamente sôbre o túmulo. O que pode, aliás, representar 
um padrão alternativo ao do enterramento dentro da habitação, visto 
que foi registrado para os Tupinambá ( 1 37

) e para os Tembé. ( 1 38 ) 

Muito embora o padrão formal de enterramento tenha sido modi ... 
ficado, algumas atitudes frente à situação de morte e enterramento se 
assemelham àquelas descritas para os Tupinambá. Relata.-se que êstes 
temiam de tal modo os espíritos dos mortos que se apressavam a enterrar 
o indivíduo, mesmo quando êste ainda apresentava alguns sinais de 
vida. (139

) Os Tenetehara aparentam grande negligência para com 
seus mortos, sendo extremamente raros aquêles que participam volun
tàriamente de um enterramento. Dos que presenciamos, um enterra ... 
n1ento foi feito apenas por dois parentes; para outro foi necessário o 
auxílio de um empregado do S. P. I.; num terceiro, nós e um jovem 
fomos os únicos a assistir. Nesses casos observados, a maioria dos 
habitantes da ·aldeia, mesmo aquêles ligados por parentesco ao morto, 
alegou com antecedência um motivo ou outro por que não podiam 
comparecer. ( 1~º ) Tem--se a impressão de que há um desejo de esquecer, 
e nesse respeito diferem muito dos T upinambá e Tapirapé que lamen..
tavam o morto por muitos dias. Durante o luto os Tupinambá 
deixavam o cabelo, habitualmente raspado na ! fronte, crescer; as mulheres 
o cortavam rente. Homens e mulheres pintavam o corpo de preto com 
jenipapo.·(141

) Não possuímos dados qu~ esclareçam os antigos cos-
tumes teneteharas com .relação ao enterramento e luto. Embora o 
procedimento formal para o enterramento seja idêntico, o comporta .. 
mente dos Tenetehara difere bastante do que se observa entre os 
caboclos da região. Sstes, católicos em sua maioria, ressentem 'd 

aparente negligência do índio. Porém, a atitude cristã em relação à 

morte é dificilmente compatível com a ideologia tenetehara. O compor ... 
tamento observado pode por isso ser uma resultante da fusão de métodos 
formais de enterramento com uma atitude de extremo temor ·aos sobre ... 

(
136

) PEREIRA 00 LAGO ( 1872) p. 86. 

(
187

) METRAUX op. cit., p. 287. 

C38
) DoDT op. cit., p. 194. 

(uiº) SOARES DE SouzA op. cit., p. 287. 

• 

(uº} X negou~se a ajudar no enterramento de irmã, alegando estar muito 
doente . Logo após o enterramento foi trabalhar na roça. 

( 
141

) SOARES DE SOUZA - op. cit., p. 287 - METRA ux - op. cit., p. 119 • 

• 
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naturais. Resta, porém, explicar a ausência de qualquer forma de 
lamentaçõe.s.,. tão marcada entre êsses outros grupos Tupi .. guarani. 

Apesar do empenho dos Jesuítas que, a partir do século XVII. 
iniciaram a catequese dos Tenetehara, continuada em tempos mais 
recentes por outras ordens, é na religião que essa cultura aparece meno·s 
modificada. A capacidade de contrôle dos sobrenaturais pelos pajés 
permanece básica na vida religiosa. São numerosos os pajés e jovens 
iniciados que se encontram nas modernas aldeias. Esses pajés, tal 
como os dos antigos Tupinambá, funcionam como intermediários entre o 
homem e o mundo sobrenatural. Espiritos familiares permitiam a êsses 
antigos xamãs profetizar, trazer a chuva e curàr os doentes. Os pajés 
teneteharas não profetizam e nã9 têm poder sôbre os elementos, porém 
curam e são possuídos por espíritos familiares, fato que aliás tem sido 
registrado amplamente para índios americanos e, sem dúvida, é origina} 
da América. ( :JA.2 ) O tabaco, como indutor de contatos com o sobrena
tural, é usado pelos modernos Tenetehara (143 ) da mesma maneira que 
entre os Tupinambá, e os sobrenaturais em ambos os grupos muito se 
assemelham. Os Tupínambá acreditavam nos anhanga, espíritos erran
tes que podem ser identificados aos azáng tenetehara; Currµ.pira, tal 
como foi descrito para aquêles, representa a imagem do moderno M arana ... 
yu1a dêstes últimos. Alguns heróis como Maíra e Tupã, cujas aven
turas são narradas nos mitos tupinambás, têm seus pares entre os Te .. 
netehara. (14\l) 

, Contudo, existem diferenças específicas na religião de um e outro 
grupo. Entre os Tupinambá, o maracá era um objeto sagrado, que 
acreditavam recipiente de um espírito- atraído· pelo pajé. (145 ) Embora 
maracás sejam comumente usados pelos pajés teneteharas durantes as 
sessões, não temos qualquer indicação de que sejam sagrados no sentido 
em que os Tupinambá o consideravam. Também se relata que os pajés 
dêste grupo, para entrevistas com os sobrenaturais, se recolhiam a 
cabanas isoladas, onde bebiam o cauim preparado por virgens, e onde 
eram feitas oferendas a efígies. (1"º) Tais entrevistas não são meneio.
nadas nos relatos históricós sôbre os Tenetehara, nem qualquer de 
nossos informantes pôde fornecer qualquer evidência. · Tais traços, é 

( 
142

) STEWART ( 1946) pp. 323~9. 

(l43
) METRA UX ( 1928) pp. 79~93. 

(
144

) Idem - p. 3ss., p. 31ss.p p. 52ss. 

{-
145

) METRAUX (1928) pp. 74~8f. 

( 
1~6 ) Idem PP• 71 ~72' . '· 
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conveniente mais unia vez lembrar, terão muito possivelmente sua distri
~uição limitada ·aos Tu pi da Costa. 

Algumas idéias religiosas dos modernos Tenetehara parecem, porém, 
ser devidas a uma fusão com outras crenças. Assim, o conceito dual 
do «bem» e do «mal» e a crença, embora apenas esboçada, que aquêles 
considerados «bons nesta vida, terão uma .recompensa extraterrena, 
traem sua origem cristã. Os Tupinambá acreditavam na existência de 
um «paraíso», situado muito distante, a oeste, para onde iam os espíritos 
<los pajés e de guerreiros mortos em combate ou devorados pelos ini .. 
migos. ( 14i ) 

Os Tenetehara ·acreditavam em destino semelhante para seus pajés. 
É possível que por isso tenham incorporado a idéia do paraíso cristão, 
refundida dentro do conceito original de uma «morada dos grandes 
heróis e pajés». É significativo que o oposto dessa concepção, a idéia 
de um «inferno», cuja descrição os missionários talvez tenham elaborado 
em grande detalhe, tenha sido rejeitada pelos Tenetehara e não apareça 
como contraposta à possibilidade de recompensa extraterrena. 

A influência cristã também se faz sentir na identificação de Tupã, 
um sobrenatural secundário entre os Tupinambá, ao D eus cristão e de 
Zurupari, um demônio da mata, ao Diabo . Essas crenças são mantidas 
em separado e simultâneamente com outras, por vêzes contraditórias. 
N ão se _observa maior preocupação em torná~las consist~ntes com os 
postulados teneteharas . O mesmo informante que nos contou um mito 
que descreve a Criação da humanidade por Tupã (identificando~o ao 
D eus cristão) relatou em outra ocasião um mito paralelo, em que o 
feito é atribuído a Maíra, herói tenetehara . Um outro informante, 
que nos afirmava ter ido um seu parente recém-falecido residir com 
Tupã (isto é, o céu cristão), recusava aproximar-se do cemitério por 
t emer o azáng (espírito dos mortos ) dêsse mesmo parente. Pelo 
comportamento, evidenciava apegar-se mais à crença nativa sôbre o 
.destino dos mortos - espíritos errantes, particularmente encontradiços 
nos cemitérios e taperas abandonadas - que no céu cristão. Tais crenças 
contraditórias não resultam, necessàriamente, em conflito emocional no 
indivíduo, porque as idéias advindas do cristianismo são superficiais 

<e não chegam a influenciar o comportamento tradicional. Em qualquer 
situação específica em relação ao sobrenatu.ral, o Tenetehara continua 
a se orientar, primàriamente, pelos preceitos nativos. Temem a apro ... 

(u7
) Idem pp. 121-3 - ABBÉVILLE, p. 252, 1945. 
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ximação dos cemitérios ou se socorrem dos pajés para curá-los ou prote-
gê--los dos azáng. f"ª) . 

Em contraste com a persistência das crenças as cerimônias, como 
já apontamos1 tendem a ser negligenciadas pelo fator tempo, necessário 
à sua preparação e realização. As

1
cerimônias do Mel e do Milho, além 

de sua função de procriação da caça e proteção ao milho, também 
serviam como divertimento público. O seu abandono, possivelmente,.. 
terá tornado a vida tenetehara mais monótona e com menos ocasiões de 
divertimento que outrora. Os informantes que 'as presenciaram em 
tempos passados descrevem-nas como as melhores ocasiões do ano. 
Atualmente, essa necessidade de divertimento e sociabilidade é em parte. 

• 1 

pelo menos, prov·ida pelas festas ou bailes à moda regional. Muitos 
jovens têm êsses bailes como mais atrativos que as antigas cerimônias~ 

tal como os mais velhos as descrevem. Para êles, reunir-se para cantar 
as tradicionais canções tenetehara é um passatempo, ·apenas quando 
nada mais resta a fazer, enquanto os bailes são aguardados ou comen ... 
tados com grande interêsse. :Êstes são realizados aos sábados à noite, 
tal como nos povoados brasileiros . Alguns T enetehara aprenderam a 
tocar flauta e caixa, mas para um bom baile é melhor contratar músicos 
no povoado mais próximo. Ao so·m da sanfona ou do violão', os pares 
se movimentam mais mecânica do que ritmicamente; êsses bailes pouco 
se distinguem das danças em. Colônia ou em Pindaré-Mirim. 

Atitudes e valores brasileiros penetra ram na cultura tenetehara~ 

.impondo-se aos seus indivíduos. Do ponto-de-vista de um caboclo, o 
índio é um selvagem e seus costumes são desprezados O·U considerados 
pagãos. :Êsse senso de superiorfdade é refletido por alguns índios que. 
tendem a desconsiderar suas tradições, afirmando-as, envergonhados,. 
«besteira de índio». Freqüentemente, nossos informantes, ao se refe
rirem a atitudes teneteharas, fugiam à pergunta e afirmavam - «fazemos 
igual aos civilizados». Não poucos índios procuram ganhar prestígio 
e provar sua qualidade de «gente», afirmando que foram criados por 
«civilizados». Um jovem, nesse caso, dizia que não era mais índio ;
circunstâncias o obrigavam a .residir temporàriamente na aldeia. Breve. 
porém, casaria com uma «civilizada» e deixaria a aldeia pela povoação 

(
148

) RALPH LrNTON (1936) pp. 273~87 - aponta que a maioria das sacie-· 
dades :iJmite tais <:-lementcs alternativos. «Ü indivíduo comum pode abrigar uma· 
s~rie de crenças confraditõrias, até o ponto em que eis padrões de comportamento li~ 
gados a essas crenças não entrem em conflito direto», p. 362 - «Ü processo de 
mudança de cultura compreende idéias e padrões que subsistem muitas vêzes com<> 
alternativos, ao lado. de outros mais antigos até que, finalmente, êstes são deslo
cados ou, aquêles, abandonados» . 
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aonde iria viver igual a um cristão. Recusou-se a trabalhar como infor.
mante, especialmente como narrador de mitos e lendas que êle mesmo 
admitia conhecer bem, porque os considerava «estupidez de caboclo», 
emprestando a êsse têrmo o sentido depreciativo de que é carregado 
regionalmente. Um líder de família distinguia-se dos demais pela sua 
constante e bem sucedida imitação de maneiras de «civilizado» . Entre 
os fatôres adicionais de prestígio, líderes de família sempre que podiam 
encaixavam em suas á~vores genealógicas um «marinheiro», têrmo por que 
os portuguêses eram conhecidos antigamente na região. 

A imitação é bem recebida pelos «civilizados» que, às vêzes, a ela 
se referem como simples macaqueação. Nossos empregados achavam 

.extremamente cômicos certos pais teneteharas que, ao chegar ao nosso 
rancho, admoestavam os filhos - «Toma a bênção de teu padrinho». 
Quando se visitam, os líderes de família extensa, mesmo falando exclu
siva1n ente em língua tenetehara, tratam-se pelo, têrmo de compadre e 
ao cumprimentar ou despedir-se apertam as mãos e se abraçam no compli-
cado estilo regional - as dextras se tocam ligeiramente, sobem ao ombro 
do compadre e voltam a se tocar. Os T enetehara «progressistas» se 
aperceberam das manifestações de respeito entre ·a filhados e padrinhos, 
como do laço de intimidade que reune compadres, e procuram imitá-las 
sempre que a ocasião é apropriada. ( 149

) 

Do mesmo modo, valores morais brasileiros foram aceitas ainda 
que superficialmente e é rara a ocasião em que são usados como base 
de comportamento. Informantes, diante da indagação de atitudes 
fren te a adultério, diziam algumas vêzes que matariam a ambos, mulher 
e sedutor. Refletiam, sem dúvida, a atitude do «macho» e as cons .... 
tantes e violentas brigas nos povoados brasileiros vizinhos por questões 
de mulher . Contudo, não recolhemos evidência de um único caso em 
que tal atitu·de se tivesse consumado entre os Tenetehara. Seria 
mesmo difícil que o tentassem; via de regra, o Tenetehara reside 
com os parentes da mulher e, portanto, correria demasiado risco, uma 
vez que tal atitude não seria partilhada pelos afins. Nà realidade, 
os homens T enetehara são tímidos e mesmo passivos em relações de 
sexo quando comparados aos brasileiros da região, enquanto as mulheres 
Tenetehara, na mesma base de comparação, aparecem como sexual.-

(1"9
) L EVY SRAUSS ( 1943 ) chama a atenção para a adoção do sistema de 

compadres pelos Tupinan1bá e outros grupos indígenas brasileiros; segundo êle 
existia nesses grupos uma forma paralela, pela qual indivíduos não a parentados, 
mesLno quando E·stranhos, era1n reun idos por um parentesco de «cunhado.s>, de modo 
a criar um grupo de família e assegurar casamentos. 
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mente agressivas. Os T enetehara repetem e aparentam a atitude 
brasileira com respeito a sexo, sem contudo, ir ao ponto de compnrtar-se 
em coerência com ela. ·Tal comportamento não se enquadraria no 
corpo de idéias e atitudes tradicionais. O mesmo se observa com 
relação ao uso da palavra amigado, freqüentemente usada pelos Tene
tehara para referir-se a uniões instáveis sem, porém, envolver conside ... 
rações morais de próprio ou impróprio. 

Apesar dessas modificações, os Tenetehara ainda mantêm um corpo 
de padrões tradicionais que permite distingui-los como uma cultura e 
sociedade distintas. Crenças, valores, padrões de comportamento., ao 
lado de instituições que lhes são peculiares, formam uma configuração 
funcional que, pelo menos, lhes assegura uma adaptação satisfatória 
ao novo meio, isto é, aquêle que resultou de seu contato continuado com 
brasileiros . Há um relativo equilíbrio e pouca margem de conflito 
entre brasileiros e Te~etehara. As relações entre o-s: dois grupos são 
superficiais e , embora a cultura brasileira seja tida como «superior» 
por ambos os grupos, apenas alguns indivíduos Tenetehara se deixaram 
influenciar fortemente por ela . A maioria satisfaz-se em viver suas 
próprias instituições. Aparentemente, os Tenetehara poderiam conti,_. 
nuar essa adaptação e independência por muitas gerações, e, portanto, 
resistir à assimilação pela sociedade rural local. Fatôres não sentidos 
imediatamente, porém existentes em forma potencial, tornam provável 
um aceleramento progressivo. do processo de assimilação. A tecnologia 
moderna, desenvolvendo melhores meios de comunicação, e, sobretudo, 
o extraordinário crescimento da população brasileira, (150

) tendem a 
acentuar e a acelerar o movimento de colonização do interior, 'iniciado em 
n1eados do século passado. Com a intensificação dêsse movimento é de 
prever que os Tenetehara venham a desaparecer no espaço de uma ou 
duas gerações, como unidade distinta de população e cultura, como o 
são até agora. 

As razões por que os Tenetehara subsistiram como um grupo tribal 
distinto a té a época presente, através de um processo de mudança e 
reintegração, não são explicadas por um conservantismo maior, ou 
peculiaridades em resistir à assimilação. Pelo contrário, comparados 
a outras tribos, como por exemplo, os Canela e Apinagé do Sul mara
nhense, os Tenetehara parecem ter oferecido menos resistência à 

n1udança . E deve ter sido justamente essa receptividade à mudança 

(
160

) No Mnranhão, o índice de crescimento da populaãão foi de 188 % para 
o período de 1890~ 1940. 
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o fator preponderante para adaptação e sobrevivência da tribo. Fatôres 
de natureza histórica também para isso contribuíram . Se assim é líci'to 
dizer, a história os tratou com relativa benevolência. Durante os 
séculos XVII e XVIII o contrôle exercido sôbre êles pelos jesuítas 
protegeu-os e livrou-os dos colonos escravagistas, além do fato de que a 
dificuldade de acesso ao rio Pindaré permitiu que a maioria das aldeias 
ficasse livre de um conta to direto. Colônias indígenas,. fruto da ·admi.
ni~tração 'de Pombal, vieram suceder na sua atividade protetora aos 
Jesuítas expulsos em 1759. Por muito tempo, ainda, os Tenetehara 

ficaram a salvo de penetração e, sem dúvida, o obstáculo da floresta 
tropical foi a maior barreira à penetração em larga escala de elementos 
luso-brasileiros. Sõmente no século passado, com o movimento de 
penetração acentuado pela descoberta de borracha e produtos naturais 
abundantes na região, é que os Tenetehara foram expostos a um contato 
continuado e envolvente. A «benevolência» da história, sem dúvida, 
foi permitida pelas condições naturais e pela direção do· movimento de 
exploração econômica que, por motivos óbvios, poupou essa região até 
recentemente. 

A cultura com que os T enetehara vieram a entrar em contato 
continuado não é, porém, a mesma qu~ prevalece nas zonas costeiras e 
industriais do Brasil. .É uma cultura rural em que a fusão de elementos 
ibéricos, africanos e indígenas assume uma integração peculiar e local . 
Para exploração dêsse novo ambiente, principalmente da mata tropical, 

os portuguêses dependeram em larga escala de técnicas e conhecimentos 
indígenas para uma adaptação satisfatória. N a zona litorânea, a 
maioria das tribos foi reduzida pela escravidão ou dizimada por doenças 
e guerrilhas. Não obstante, foi considerável a miscigenação de ele ... 

mentas índios e portuguêses. E scravos africanos importados em escala 
apreciável a partir do século X VII substituíram e bloquearam maior 
influência indígena nas zonas de plantação·. As zonas temperadas 
do Sul atraíram colonos europeus de outras procedências que a portu
guêsa, além de oferecer um ambiente em que conhecimentos e técnicas 
européias podiam ser, fàcilmente, transferidas e utilizadas. O índio, 
como elemento cultural, foi submergido; como elemento humano, foi 

aproveitado em técnicas a que se adaptou, mas que exigiram sua rápida 
destribalização e incorporação na peonagem das fazendas. No Norte, 
porém, principalmente na região da floresta amazônica, de ecologia 
estranha ao europeut o índio manteve uma posição de elemento. prepon
durante na população e básico na exploração do meio. As poucas 
possibilidades de agricultura intensiva e a relativa distância dos centros 
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coloniais mais desenvolvidos se reflete na reduzida importação de 
escravos africanos, o que tomou a influência dêstes menos sentida que 
nas zonas de plantação do litoral. ( 151

) O pequeno número de portu ... 
guêses que se estabeleceu na mata ·amazônica dependia do índio para a 
agricultura, transporte e coleta de «drogas do sertão». Uma popula ... 
ção mista de portuguêses e índios se desenvolveu na bacia amazônica 
e no Maranhão, ao mesmo tempo· que se formava uma cultura rural com 
um forte resíduo de tradições indígenas. Paralelamente à fusão dessas 
duas populações, processou-se o amálgama de uma cultura amazônica 
em que os componentes indígenas são bastante acentuados . 

Na Amazônia, incluindo a faixa de mata tropical maranhense, os 
elementos raciais básicos de sua população ainda podem ser reconhecidos 
e isolados - brancos, africanos e indígenas, porém o grosso da população 
é form ado pelo chamado caboclo, ( 152

) fusão dêsses três . ~sses 

caboclo consideram ... se «brancos», «morenos» ou «pretos», dependendo 
da coloração mais ou menos escura da pele. Não se consideram, porém, 
índios, nem se orgulham ou se envergonham da ascendência aborígene. 
Acreditamos mesmo que a maioria não tenha consciência disso. Pela 
sua condição de «civilizados» tendem a discriminar o índio. O caboclo 
joga futebol, faz a sua fé no bicho, dança sambas e marchas, brinca no 
carnaval, assiste à parada escolar e às comemorações municipais de sete d~ 
setembro, discute política, vota com o chefe local ou com o compadre; 
muitos prestam o serviço militar nas capitais e, na sua grande maioria, 
são católicos fervorosos. Porém e apesar disso, é considerável o 
número de elementos indígenas em sua cultura. ~le possui alguns 
animais domésticos como vacas, porcos e galinhas e considera o arroz 
e o café essenciais na dieta . Instrumentos de trabalho são mais ou 
n1enos modernos . Contudo, os meios de subsistência básica são garan"'. 
tidos por processos originalmente indígenas. Assim, a derruba e quei
mada de roças para o plantio, principalmente de mandioca, milho, cará 

(:usi) A região litorânea do Maranhão, convergindo para a Ilha de S. Luís, 
recebeu grande número de escravos africanos, sendo ainda considerável o índice 
de elementos negróides n~. população. A sobrevivência e influência de costu'mes 
africanos nessa região foi descrita por Ü TÁVIO DA O:>sTA E ouAROO (MS). Escravüiõ 
fugidos fonnaram quilombcs no interior ou se homiziaram em aldeias indígenas. 
A miscigenação teve lugar tanto no plano físico como cultural. Alguns elementos 
da moderna cultura tenetehara, como a mutilação dos incisivos superiores, caractereii: 
folclóricos, uso da diamba e processos de feitiçaria, podem ser atribuídos à origem 
africana, seja transmitida diretamente pelo quilombolas, seja pela moderna população 
cabocla local . 

(
152

) Chamamos mais uma vez a atenção para o sentido em que estamos usando 
o têrmo caboclo. Seguimos o uso corrente na Amazônia, :onde serve para des ignar
um tipo misto. 
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e abóboras, que são abandonadas cada dois ou três anos como improdu ... 
tivas. O calendário, como os processos de agricultura, são os mesm~ 
que aquêles correntes entre os Tenetehara. Fertilização é desconhecida. 
O preparo da farinha de mandioca se faz por processo semelhante 
àquele dos Tenetehara.. · Para a pesca, o arco e flecha ou o envene .. 
namente da água com 'timbó são usados na mesma escala, senão mais que 
o anzol e linha. Se na caça usa a espingarda, as tocaias, armadilhas e 
.sobretudo o conhecimento de hábitos de animais provêm do índio . 
O caboclo é batizado pela Igreja Católica, assiste à missa, participa de 
fe.stividades em homenagem a um santo. Porém, na vida rotineira, as 

crenças talvez mais ativas sejam as que se referem a sobrenaturais, 
como Mãe D'água ou .Y ara, Zurupari, Currupira. Cobra Grande, Bôto 
e outras tantas figuras ou versões modificadas do panteão indígena. 

Em tôda a extensão do Amazonas, como na região do Pindaré, Mara ... 

nhão, existem pajés ou curadores. O pajé c'aboclo cura com massagens 
e usa grande cigarrost «chama» os sobrenaturais com canções e a posse 
ou transe se verifica co.mo se observa entre os T enetehara. Os espí

ritos familiares dêsses pajés, ao invés d.e espíritos de mortos, incluem 
sobretudo os «co·mpanheiros do fundo» e santos católicos. 

Até meados do século passado, a linguagem mais corrente na 
Amazônia era emprestada do índio. A língua geral, versão composta 
de vários dialetos Tupi .. guarani, difundida pelos missionários, foi uma 
língua largamente usada no comércio, e mesmo escravos africanos intra ... 
<luzidos nas .regiões cedo a adotaram. A toponímia, como a designa ... 
ção de flora e fauna,, ainda subsiste modernamente em sua forma 

7 

indígena. Sstes e muitos outros elementos culturais de origem indí-
gena fundiram ... se com outros de fonte luso-ibérica e africana, para 
formar a moderna cultura rural do Norte brasileiro. 

Como já acentuamos, a formação dessa cultura cabocla data dos 
séculos XVI e XVII, porém o processo pode ainda ser observado ativo 
,:;m algumas regiões que, somente agora, estão sendo colonizadas. Caracte ... 

risticamente, foi e tem sido um processo gradu·al e de contínua destri,... 
balização e amálgama de grupos indígenas como os Tenetehara, no 
contexto mais amplo da cultura rural norte-brasileira. Nos tempos 

coloniais ambas, a atitude paternalista dos jesuítas e a agressividade dos 
capitães.-de ... mato contribuíram à sua moda para êsse desenvolvimento. 
Muitas cidades nortistas como Breves, Gurupá, Monte Alegre e Santarém, 
na Amazonas, e Viana no Pindaré, foram originalmente aldeias ... mis .... 

• 

• 
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sões que gradualmente se transformaram nas modernas cidades de 
hoje. Grande foi o número de índios deslocados pelos escravagistas .. 
de suas aldeias para as povoações coloniais. Nos tempos modernos, 
o S. P. 1. tomou, por assim dizer, a tarefa dos jesuítas em defender os 
índios de seus possíveis exploradores e o processo de conduzi-los a 
civi1ízação, o que fazem ensinando-lhes a língua portuguêsa,. criando 
postos de atração e educação e aproveitando-lhes as m·dnufaturas e 
indústrias locais. Os modernos comerciantes também contribuem para 
o processo·, atraindo bom número de· índios para coleta e extração de 
produtos naturais, ou se empenham em expulsá-los das terras, com o 
objetivo de aí estabelecerem centros de lavoura ou de criação. O s mé~ 

todos, não raro violento·s, se assemelham àqueles usados pelos escrava- · 
gistas de outrora. A transform-ação dêsses índios tribais em caboclos, 
integrados na população rural, se processa nessa regiã·o com caracte
rísticos bastante semelhantes àqueles que se observam para outras 
regiões brasileiras, durante os primeiros séculos de colonização . 

Os grupos indígenas que sobreviveram çomo tribos independentes 
até os dias de hoje são poucos, além de individualmente reduzidos en1 
número. Tribos como os Tapirapé (Brasil Central) , Apinagé, Ca
nela e Kraô (Maranhão) , não alcançam a duzentos indivíduos cada 
uma; outras, mais numerosas, como os Carajá (Brasil Centra l ) , Tu
cup.a (Alto Amazonas) e Tenetehara, n.ão atingem a um número, 
superior a três mil (indivíduos) por tribo. As situações e a na tureza. 
do conta to variam bastante. Os Xavantes (Brasil Central) por ex em .... 
pio, ainda estão numa fase de franca hostilidade; os Urubu ( Mara-
nhão) foram pacificados há pouco tempo e o contato é esporádico; os 
Carajá, apesar do prolongado contato, retêm muito de seus padrões 
tradicionais; os Maué, dificilmente se distinguem dos caboclos amazo
nenses, a tal ponto foi sua cultura modificada. A mesma tribo, às 
vêzes, apresenta essa variação de situações. Enquanto as aldeias mais 
próximas de centros brasileiros sofrem uma exposição· continuada, 
aquelas mais afastadas apenas de raro em raro recebem a visita de um 
missionário ou de exploradores . ( 1u) 

~sses grupos tribais, pelo seu reduzido número, não constituem um. 
segmento importante da população brasileira; o processo de seu amálga
ma não trará maio.res modiifcações ao atual quadro de nossa popu,... 
lação e cultura rurais. 

(
158

) Ver P1ERSON e VIEIRA DA CUNHA ( 1947), pp. 66~7, para un1 excelente 
sumário de situações de conta to de grupos indígenas. 
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Oferecem, porém, um «laboratório» para o estudo de aculturação, 
rico em variedade de situações e fatôres em jôgo. O estudo da mudança 
cultural, tal como ocorre entre os vários grupos indígenas do Norte do 
llrasil, permite compreender melhor o processo de formação da cultura 
cabocla, um resultado da fusão de elementos ibéricos, africanos e ame~ 

ríndios, êstes últimos trazidos pelos grupos indígenas assimilados à 
sociedade regional. O processo de transformação dos Tenetehara em 
caboc1os estará em vias de se completar no espaço de uma geração ou 
pouco mais. 

-

.. 
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APÊNDICE 1 

CULTURA MATERIAL 

As relações e o contato permanente entre brasileiros e Tenetehara 
conduzem a um processo de mudança nas instituições dêstes, o qual se 
caracteriza pela fusão .gradual dos elementos culturais assimilados dos 
brasileiros. É um processo cumulativo, em que a aceitação de um 
padrão cultural favorece o empréstimo e a reinterpretação de novos 
padrões . É também um processo seletivo. Q empréstimo cultural se 
faz de idéiast conceitos, atitudes e instituições que estejam em harmonia 
com o contexto cultural indígena, os quais substituem os valores tradicio
nais que se tornam obsoletos ou inconsistentes na nova configuração. A 
escolha entre as alternativas, o tradicional e o novo, não se faz abrupta
mente . Como já foi apontado, essas a lternativas, freqüentemente, coe
xistem lado a lado por muito tempo. 

Já no que se refere ao· equipamento técnico, os instrumentos e 
artefatos utilizados pelos T enetehara, a sua cultura material, o processo 
de mudança é de rápida substituição· do equipamento primitivo pelo 
novo, obtido dos brasileiros . Além da facilidade de aquisição pelo 
comércio, e da eficiência superior dêsse novo equipamento, soma-se\ a 
relativa facilidade de adaptação de hábitos motores para sua utilização. 
Machados, facões, instrumentos de ferro em geral, comparados àqueles 
primitivos, feitos de pedra, de osso ou de madeira, exigem um mínimo 
de adaptação para seu manejo eficiente, sobretudo por semelhanças 
básicas de forma e função, como é o caso, comparando-se um machado 
de pedra e um de ferro. 

C ontudo, essa distinção entre componentes de um mesmo todo, 
instituições de um lado, cultura material de outro, e os processos por 
que se modificam, serve mais para fins de classificação e de exposição. 
Os elementos de uma cultura são interdependentes . A substituição do 
equipamento material condiciona mudanças e reajustamentos nos demais 
aspectos da cultura. A comercialização da agricultura tenetehara, a 
conseqüente a lteração das regras tradicionais na divisão do trabalho, a 

• 

• 
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exploração individual de lotes cultivados, a modificação de valores e de 
conceitos de propriedade, foi sõmente possível pela sub_stituição dos. 
instrumentos de pedra pelos de ferro, que permitiram a .exploração e 
derrubada de áreas muito mais extensas e produtivas que as antigas roças. 
dos antepassados teneteharas. 

A introdução dêsses novos instrumentos data dos primeiros contatos. 
entre colonos e índios, e sua utilização é de tal maneira integrada à . vida 

' n1oderna, que o Tenetehara contemporâneo os considera como parte do 
equipamento original de sua cultura. Nos mitos que relatam como 
o Tenetehara aprendeu com Maíra: a cultivar a terra faz..-se referência 
a instru1nentos de ferro. Para alguns objetos, como as armas de fogo~ 

que pràticamente substituíram os tradicionais arcos e flechas, mas que são 
de obtenção difícil e consideradàs um índice de superioridade do «branco», 
os Tenetehara interpretam sua situação desvantajosa com réspeito à posse
dessas armas pela pouca iniciativa e previsão dos antepassados. Tupã,. 
ao distribuir o equipamento civilizador aos homens, deu aos Tenete ... 
' 
hara e aos brancos a escolher entre o arco e a flecha e a carabina. Os 
Tenetehara, favorecidos pela prioridade na escolha, preferiram o arco 
e a flecha, porque eram mais leves e fáceis de carregar pela mata. O s 
karay (brancos) ficaram com a carabina. Os Tenetehara, ao afirmar 
que hoje saberiam como escolher, explicam desconsolados - «Tenete ... 
hara não sabia, era bêsta ... » 

Algumas técnicas foram abandonadas . Assim, a cerâmica já nãC> 
existe como manufatura nativa entre os Tenetehara. Na região do 
P indaré ( 1 5 5 ) foi substituída por utensílios de ferro-, metal e barro, com
prados no comércio local. Os informantes mais velhos ainda se recor
dam da técnica. Os vasos eram fabricados pelas mulheres que se 
utilizavam do processo caracteristicamente indígena, rolos de barro 
justapostos para formar as paredes do vaso. Fabricavam, também, 
chapas de cerâmica para os fornos de torrar a farinha de mandioca, hoje 
substituídas por chapas de cobre. 

O trançado de cestas, peneiras, tipitis e esteiras, é uma técnica 
ainda bastante difundida, com exceção das pequenas cestas ornamentais, 
comuns no passado, que hoje estão em desuso. Em aldeias como Lagoa 
Comprida e J anuária, mais próximas dos povoados brasileiros, o aca ... 
bamento artístico e qualidade técnica das peças é inferior ao daquelas 

(1~) Para a região do Mearim, SNETHLAGE ( 1931, p. 128) faz breve referência 
«Cerâmica simples, geralmente não ornamentada. Raramente, ornamentos por 

incisão . Cachimbos de barro, adotados dos civilizados» . 
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1abricadas nas aldeias do Alto Pindaré. A persistência da arte do tran
çado explica-se pela utilidade dêsses objetos e pelo fato de os próprios 
brasileiros estimularem sua produção. l!stes se utilizam, pràticamente, 
dos mesmos tipos de cestos e esteiras que os fabricados pelos Tenetehara 
e dão preferência aos de procedência indígena. A cestaria está intima
mente ligada ao complexo da mandioca. 

Cuias e cabaças, de grande utilidade como recipientes, são em geral 
ornamentadas com desenhos gravados . Os motivos. variam de desenhos 
geométricos à representação naturalística de animais. Bastante comum 
·é o uso de letras do alfabeto como ornamentação., influência dos bra
sileiros que, em geral, gravam iniciais nas cuias que fabricam. 

A técnica de tecelagem se limita pràticamente à fabricação de 
Iêdes-de-dormir, o item mais importante do mobiliário Tenetehara, 
como do brasileiro da região. As mulheres Tenetehara as tecem 
<:omumente de algodão nativo, porém, sempre que podem, de fio co,. 
mercial. Alguns indivíduos dão preferência às chamadas rêdes «cea
renses», que adquirem no comércio, e sua posse é considerada um índice 
de prestígio. 

Para aldeias situadas na margem do Pindaré, a canoa é o único 
meio de transporte. O tipo mais usado hoje em dia é o casco, canoa 
.escavada de um tronco . As canoas feitas da casca de jatobá eram mais 
comuns em dias passados. Em 1945 assistimos à fabricação de uma na 
aldeia de C amirang. O uso de instrumentos de ferro, principalmente 
da enxó, torna relativamente fácil a manufatura de cascos, mais eficien
tes e duráveis que as canoas de casca, consideradas hoje coisas do 
passado. 

Ao descrever o equipamento material dos Tenetehara, o fizemos 
.orientados pelo sistema formulado por Cornelius O sgood. ( 1 56 ) Interca
lar a descrição dêsses objetos no texto da monogra fia leva a , uma quebra 
de continuidade ou ao sacrifício de detalhes na descrição. O sistema. 
além de contornar a dificuldade. resulta em uma uniformidade de tipos 
de descrição que s<? pode beneficiar os estudos comparativos em etno.
grafia. Segundo êle, uma peça deve ser descrita sob o ponto de vista 
.de aparência, manufatura e uso. A primeira categoria é resolvida pela 
utilização de desenhos O·U esquemas, que têm sôbre a fotografia a van ... 
tagem de salientar forma e detalhes. Segue-se o· nome indígena e sua 
tradução; a informação é, principalmente, para uso do etnógrafo. e não 

(mi) ÜSGOOD, 1940. 

' 
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pretende análise linguística. A manufatura ou confecção é descrita 
segundo o material usado; técnica, padrão e variações, quando, onde e 
por quem é fabricada. O uso deve especificar a utilidade principal e 
secundária, propriedade e durabilidade estimada. :t!sses detalhes são 
algumas vêzes omitidos, seja pela falta de informação, seja pela própria 
natureza da peça. Em nossa descrição achamos necessário simpli .... 
ficar essas categorias de descrição, particularmente no que se refere 
a variações, uso e propriedade. Não tentamos, neste apêndice, incluir 
todo o inventário da cultura material tenetehara, limitando .... nos a apre ... 
sentar, apenas, aquêles objeto1s de fabricação indígena e de uso mais gene
ralizado, cuja descrição consideramos de maior importância. 

Agradecemos a Hilda Velloso, da Divisão de Antropologia do 
Museu Nacional, pelos desenhos que ilustram o texto, feitos sôbre peças 
originais, colecionadas em 1942 e 1945, que se encontram no Museu 
Nacional. 
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ESTAMPA 1 

maraí - balaio 

. .. . 
' , 
' 

Material - talas tiradas da casca de um arbusto, guarimã ( I schnosiphon sp) e 
varas de madeira flexível - jeniparana (Gustavia sp) ou canela de veado 
( Actinostenon sp) . 

Confecção - As talas da casca do guarimã são raspadas con1 faca na parte interna 
para diminuir-lhes a espessura; e, lateralmente, para reduzi,las à largura de 
3mm. O trançado é iniciado em 2: 1 pela parte que formará o fundo externo 
do cêsto. Para obter a forma quadrangular do fundo, o trançado é dobrado 
sôbre uma armação rígida de madeira, retirada logo após levantadas as 
paredes. A bôca do balaio se aplica um arco de madeira flexível, cujo 
diâmetro excede a base quadrangular. O trançado é dobrado sôbre o 
arco, continuando para baixo a fim de formar as paredes internas e o fundo. 

Para ajuste do fundo, o número de talas é gradativamente diminuído e as 
pontas camufladas. Variam em tamanho, medindo os exemplares da coleção 
do Museu N acional entre 55 e 25 cms de diâmetro. A fôrma do balaio 
( maraizitá) é feita de duas hastes de flecha que se crqzam em ângulo reto 

e são amarradas com fio de algodão, formando um quadrado. Fabricado 
' na aldeia, trabalho de homem; propriedade da mulher, usado para depósito 

de farinha, mandioca e outros gênero.s. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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ESTAMPA II 

i.rusakang - cêsto de carregar 

Material - Casca de guarimã e embira. 

Confecção - Usam-se para êsse tipo de cêsto, talas mais grossas que as habitua}., 
mente usadas em outros artefatos . O trançado é iniciado pelo fundo do 
cesto, com talas duplas, formando malhas abertas. A bôca circular é 
reforçada com várias talas reunidas. Uma faixa de embira, em forma 
de alça, é amarrada à bôca do cêsto . S erve para ca rregar o cêsto. 
apoiando.-a na testa, pelo processo tipicamente indígena.-americano. Tra.
balho do homem; propriedade da mulher. Usado para carregar produtos 
da roça ou pertences da família durante as viagens. 

manaku - cesto de carregar 

Material - «Pindoba, fõlhas jovens da palmeira babaçu ( Orbignia sp.) . 

Confecção - Corta.-se de uma fõlha de palmeira nova quatro secções no 
tamanho aproximado de 60 cm, dispondo.-as reunidas, duas a duas, a uma 

distância média de 14cm. Trança.-se em 1 : 1 na parte entre os talos 
e a base, reunindo.-se as pontas que sobram para os lados em uma trança. 
Fabricado na mata, sempre que necessário para carregar qualquer CQisa. 
Após usado é atirado fora, porque apenas presta enquanto as fôlhas estão 
verdes. Trabalho masculino, usado por ambos, homens e mulheres, para 
transportar produtos da roça e caça. 

• 
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ESTAMPA III 

irupém - peneira 

Material - talas de casca de guarimã e arco de madeira flexível . 

Confecção - As talas de guarimã são as mais usadas, embora também se possa 
usar outros tipos de talas, obtidas de diversos ci,pós. : O trançado mais 
geral é em 1: l, porém outros padrões mais complexos são também utili

zados. Trabalho masculino; ·propriedade feminina. Usada na fahrica;;ão da 
farinha ou na cozinha . 



• ) 

- 194 -

• 

,- - ~-

\ 

ESTAMPA IV 

irupempari - peneira 

Material - talas de casca de guarimã e varas de «canela de veado» . 

Confecção - Fabricação idêntica à da peneira comum, porém, de forma quadrada. 
As talas são dobradas sôbre uma borda dupla de varas. Estas excedem 
o tamanho da peneira e servem de apoio quando é colocada sõbre os 
côchos . Usada especialmente para passar a massa de mandioca na fase 
final da fabricação da farinha. Trabalho masculino; propriedade feminina. 

• 
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ESTAMPA V 

lrupém itu - cesto redondo e chato. 

Material - talas · de casca de guarimã e madeira flexível. 

Confecção - idêntica à da peneira, variando o sistema de trançar. Não se deixam 
furos ou espaços entre as talas . Trabalho masculino; propriedade femi~ 

nina . Usada para guardar algodão em rama ou alimentos. 
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ESTAMPA VI 

tatá apekwáo - abano . 

Material - Pindoba. 

Confecção - Corta-se uma secção da fõlha de uma palmeira-babaçu, nova . 
A secção é cortada longitudinalmente ao meio, sendo as fôlhas dobradas 
junto ao ponto de inserção. Juntam-se os dois segmentos, porém de modo 

' que a direção das fôlhas dobradas se oponha e trança-se em 1 : 1 . Como 
o abano vai afinando em triângulo, as talas excedentes são cortadas e 
camufladas gradativamente. Algumas vêzes também se usam talas de 
guarimã para material de abanos, porém como são extremamente traba
lhosos. abanos dêsse tipo são pouco comuns . Trabalho masculino; proprie· 
dade feminina. Usado para abanar o fogo. 
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ESTAMPA VII 

tepiti - tipiti (cesto de espremer massa de mandioca) . 

Material - talas de casca de guarimã. 

Confecção - As talas de guarimã são trançadas em 3 : 3, resultando um tran~ 

çado tipo "espinha de sardinha", para formar um tubo alongado e flexível. 
As extremidades são arrematadas com amarrilhos de embira, formando alças. 

Uma das extremidades, por onde se enche o tubo com massa de mandioca, 
é deixada aberta. Trabalho masculino; propriedade feminina. Usado 
para espremer massa de mandioca na fabricação de farinha, para Jivrá,la 
do suco venenoso (ácido prússico) . 

. .· 
1 _, 

/ 
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ESTAMPA VIII 

uruyawa patuá - canastra 

Material -· talas de casca de guarimã. 

Confecção :..:.- Cesto quadrangular em forma de paralelepípedo, duas capas. 
A capa interna é feita sõbre uma armação de madeira leve, que é retirada 
após o fabrico dessa primeira capa. A outra capa já é trançada sõbre 
a primeira, mas entre as duas colocamMse fôlhas de guarimã :ou de sororoca 
para impermeabilizar a canastra. Uma corda torcida com a fibra de croá 
(bromeliácea), ou uma faixa estreita, tecida com algodão, serve como 
alça para o porte da canastra a tiracolo. Fabricada pelos homens, pro .. 
priedade de ambos os sexos. Usada para guardar roupas, rêdes e objetos 
domésticos, especialmente durante as viagens. Seu uso é muito difundido 
entre os brasileiros da região, que, apesar de saberem fabricá~la, preferem 
as de manufatura indígena. 
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ESTAMPA IX 

.__2.aturum - patrona (pequeno embornal para caça) . 

Material - talas de casca de guarimã ou de vários cipós. 

Confecção - Processo idêntico ao usado ,para as canastras; duas capas, fôlhas 
de guaiimã ou de sororoca entre elas, uso de um retângulo de madeira -com ó fôrma . Acrescenta-se uma faixa tecida em algodão, que serve para 
carregá-la a tiracolo. · Confecção ·e propriedade masculina. Usada para 
levar munição, fósforos e pequenos objetos durante as caçadas ou viagens. 
Deram, ·em média, quatro anos, porém algumas vêzes ainda novas são 
atiradas fora, quando o proprietário acredita que elas lhe estão trazehdo 
má sorte ( panema) nas caçadas. 



• 
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ESTAMPA X 

pinó-piru - cofo (ou paneiro) . 

• 

Material - Pindoba 

Confecção - De uma fõlha de palmeira nova aproveita-se a parte média, divi
dindo-se longitudinalmente êsse segmento em dois. Dobram-se as fõlhas 
)unto à inserção e colocam-se as duas secções com a direção das fôlhas 
em oposição. Trançado em 2 : 2. Diâmetro máximo de cêrca de 50 cm. 
Fabricação masculina. Usados principalmente para a rmazenar farinha, fabri
cados com intuito de comportar um pêso de 30 a 40 quilos, 1 alqueire de 
farinha; servem ainda para qualquer uso doméstico. 

' 
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ESTAMPA XI 

rangapawo - brinquedos. 

Material -- madeira, côco da palmeira-tucum (Bactris setosa. mart.) pindoba. 

Confecção - Os brinquedos fabricados pelos adultos são em grande variedade 
e número. Destacam~se os confeccionados com fôlhas de palmeira nova 
( pindoba) , resultantes do trançado com duas ou três fõlhas. Dependendo 
do tipo de trançado, obtêm-se as mais diversas formas, interpretadas como 
pássaros, peixes, partes de animais, etc. Outro material comum é a 
madeira, fabricando-se piões principalmente. Propriedade dos meninos 
ou meninas a quem é dado o brinquedo. 

• 
' 

--~-1 
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ESTAMPA XII 

' 
kawáo pengwéra - carrapeta 

Material - pedaço de cabaça (Lagenaria sp.) e fio de algodão. 

Confecção - Corta-se num pedaço de cabaça uma roda, cujo arco trabalhado 

com faca é geralmente dentado. Pinta-se com urucum . Passando um 
fio pelos dois buracos ao centro da roda, e enrolando-o, consegue-se com W4 

movimento de distenção fazer girar a carrapeta. Fabricada pelos homens 
adultos para uso das crianças. 

I 
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ESTAMPA XIII 

tukú pirirym - carrapeta 

Material - côco de palmeira ... tucum, madeira e fio de algodão. 

Confecção - Fura-se um côca...de-tucum numa das extremidades, inserindo-se 
um eixo de madeira. Com uma faca faz-se uma pequena · régua de 
madeira, com um furo numa das extremidades. Para fazer a carrapeta girar, 
enrola-se um fio de algodão no eixo, passando-se o fio pelo buraco da 
régua. Mantendo-se o eixo verticalmente encostado à régua, puxa-1>e 
violentamente o fio. As carrapetas variam em tamanho e na decoração 
da régua~ Algumas vêzes são feitos à ponta de faca furos laterais no 
·cõco, para produzir som quando a carrapeta está em movimento . 

• 
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ESTAMPA XIV 
imauá - fuso. 

Material - madeira. 

Confecção - A roda do fuso é lavrada a faca ou formão, usandO-se moderna
mente um compasso para resultar uma forma perfeitamente circular. O 
eixo é talhado em madeira dura, em geral do cerne de algumas palmeiras. 
Variam ligeiramente em tamanho e pêso da roda. Encontramos um único 
exemplar fabricado de osso de animal (não identificado) com desenhos 
gravados a ponta de compasso. Fabricado pelos homens; uso e propriedade 
feminina . Usado para fiar o algodão. 
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ESTAMPA XV 

kihá pyahapáwo - bobinas de tecelagem. 

M atei-ial - madeira. 

\ 

• 

. 
• 

• 

c..;onfecção - Um cilindro de qtialque.r madeira pesada é talhado em forma de 
carretel, usando-se para isso .uma faca ou formão. Nessas bobinas se 
enrola o fio de algodão com que se · vai tecer a urdidura da rêde. Traba-

lha-se com quatro ao mesmo tempo. Trabalho masculino; uso e propriedade 
feminina. 
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ESTAMPA XVI 

kihá pyháwo moezangáwo - espátulas (para tecelagem). 

!J aterial - madeira. 

Confecção - Talhadas em madeira, usando~se o facão e a faca. Confecção do 
homem, propriedade feminina. Usada para separar ou reunir os fios de 
algodão durante a tecelagem da rêde. Variam em tamanho. 
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kihawoitá - tear de rêde. 

Material - algodão. 

' \ 
\ 

/ 

ESTAM.PA XVII 

1 
• 

Confecção - Dois postes de madeira são enterrados verticalmente no solo. 
A distância entre êsses postes varia conforme o tamanho desejado para a 
rêde. Outros dois postes são ajustados paralelamente, formando um 
quadro. Enrola-se o fio de algodão em tôrno dessas duas travessas 
e inicia-se a fabricação da rêde, tecendo a urdidura em sentido paralelo ao 
chão. Um outro tipo de tear, mais simples, é feito de apenas dois poste~ 
fincados no chão; nestes, poré1n. a urdidura é feita no sentido vertical. 
O tear é armado, em geral, dentro da casa. Fabricado pelo homem; uso e 
propriedade feminina. 

kihá - rêde-de-dormir. 

Material - algodão. 

Confecção - Embora comumente se faça' referência a essa técnica como 
tecelagem, a fabricação de rêdes se enquadra melhor sob a designação 
corrente na literatura inglêsa de twining (amarração) . O fio estendido 
entre as travessas é separado com espátulas, trabalhando-se na urdidura com 
quatro bobinas. A distância de uma urdidura para outra varia muito. 
Pronta a rêde, as extremidades são amarradas para formar os punhos. 
Técnica exclusivamente feminina, propriedade de ambos os sexos. Usada 
para dormir. 



, 

ESTAMPA XVIII 

topói - tipóia (faixa para carregar crianças) : 
Material - algodão 
C onfecçfío - Sôbre um pequeno tear, idêntico ao fabricado para a confecção 

de rêdes, faz~se a tipóia. Técnica em tudo semelhante· à da fabricação da 
rêde~de~dormir. Confecção e propriedade femininas. Usada para Cprregar 
crianças a tiracolo. últimamente vem sendo substituída por uma simples 
faixa de pano comprado no comércio. 

p.t:tturzzham - mamucaba (têrmo regional. alça da patrona). 
Material - algodão 
Confecção - Como se usam fios de côres diferentes, o fio é primeiramente 

tingido, com corantes comerciais. A fabricação dessas faixas aproxima~se 

mais de tecelagem propriamente dita, pois resulta num tecido compacto. 
Confeccionado num pequeno tear improvisado, com hastes de fl.echa. · 
Fabricação feminina, propriedade masculina . Usado como alça para as 

patronas e canastras. 

kihaham - corda de rêde . 

• 

Material - embira ou fibra de croá. 
Conf ecção - A entrecasca de algumas árvores fornece fibras chamadas gene

ricamente de embira, que são usadas para qualquer amarrilho, tal como se 
retiram das árvores. Contudo, quando se quer torcer uma corda, o preparo 
da embira é mais cuidadoso. :E:. deixada mergulhada em água, pelo menos 
durante vinte e quatro horas; então é bem lavada e deixada secar. 
Se,param~se as fibras que depois são torcidas em cordas de três pernas. 
Outro material é a fibra do croá, considerada mais resistente, porém menos 
usada devido à relativa escassez. Trabalho masculino, propriedade de 
qualquer dos sexos. As cordas somente são fabricadas para amarrar rêde; 
de~ormir . 
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ESTAMPA XIX 

kawáo cuia. 

Material - Fruta da cuieira (Crescencia cuiete). 

Confecção - A fruta da cuieira, redonda, é cortada em duas metades com 
uma faca. Retira-se a polpa, limpando-se a parte interna . Na face externa, 
à vontade do fabricante, desenha-se a ponta de faca motivos ornamentais, 
em geral, apenas nas bordas (a, b, e) . Assim preparadas, as cuias são dei .. 
xadas cozinhar por duas horas em água e depois expostas ao sol para secar . 
A parte interna é pintada e envernizada com uma mistura de resina de ingà..
zeiro e fuligem de cabaça (Lagenaria sp.), o que lhe dá uma côr negra 

brilhante, impermeabiliza-a e torna mais durável. O mesmo verniz é apli
cado às incisões de ornamento. Confecção das mulheres, propriedade de 
ambos os sexos. Variam em tamanho. Re.gistramos espécimes entre 8 e 25 
centímetros de diâmetro. Os desenhos também variam, mas, em geral, são 
linhas geométricas que acompanham as bordas. T ambém se encontram 
figuras de animais, letras do alfabeto, objetos, etc. Usadas como utensí
lios para comer, beber água, etc. 

• 
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ESTAMPA XX 

zuruá kuí - cabaça para guardar mel. 

Material - variedade de cabaça (Lagenaria sp.). 

Confecção - Colhido o fruto, abre~se um orifício na parte junto ao talo e 
com uma faca se remove a polpa. A fruta é então deixada secar ao sol 
ou cozinhar sôbre brasas para endurecer. Algumas são decoradas, quando 
ainda verdes, com incisões idênticas às usadas nas cuias. Trabalho feminino, 
pro.Priedade do líder da Festa do Mel. Usadas para armazenar o mel 
coletado para essa festa, são penduradas nas travessas da casa grande, 
(tapuizuhu), especialmente construída para essa cerimônia . 
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ESTAMPA XXI 

maralcá - maracá, chocalho . 
M aterial - variedade de cabaça (Lagenaria sp.) . 
Confecção - O preparo da cabaça segue a mesma técnica que a das cuias. 

Depois de retirada a polpa, a cabaça é cozida. A parte externa é pintada comi 
o verniz de resina e fuligem. Afgumas vêzes usa~se também misturar a 
resina com urucum (Bixa orellana) para se conseguir uma côr avermelhada .. 
Pedras miúdas ou chumbo de caça colocados no interio1· servem para produzir 
som. Um cabo de madeira algumas vêzes é apôs to ao eixo maior da 
cabaça, ornamentado com algodão e penas . Homem e mulher cooperam na 
fabricação. Em geral, sómente os líderes de canção ·e pajés os possuem . 
Usados durante reuniões de cantar e principalmente nas a tividades xama
nisticas . 
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ESTAMPA XXII 

nzimy - buzina. 

Material - Chifre de boi ou secção de taquara (Guadua sp.). 

Confecção - Quando é fabricada de chifre, o buraco aberto prox1mo à extre
midade distal é feito com ponta de faca ou, mais comumente, . com um prego 
aquecido em brasa. O chifre é raspado com cacos de vidro e algumas 
vêzes polido com pó de louça, esfregado com uma «boneca de pano:i>, 
influência brasileira. A buzina de taboca, mais comum, é feita cortando-se 
uma secção da taboca, deixando uma extremidade aberta e a outra fechada 
pelo nó. No centro dês te faz~se um furo para o sôprc. Confecção 
masculina . Usada durante as viagens e na Festa do Mel para anunciar 
formalmente a chegada de visitantes . 

• 
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ESTAMPA XXIII 

wazaí - ornato de cabeça . 

M aterial - penas de tucano (Ramphastos toco) e de mutum {Grax ep.) . 

Confecção - Penas de tucano ou de mutum são recortadas com tesoura e 
amarradas umas às outras de modo a formar u1na flor. Várias dessas 
flôres de penas são reunidas e coladas aos cabelos com cêra ou resina. 
Confecção feminina, uso exclusivo dos homens. Podem ser usadas em 
qualquer ocasião e principalmente durante as cerimônias. iE:sse tipo de 
ornato, embora de uso corrente entre os 1'enetehara, é característico dos 
índios Guajá, que por isso são chamados pelos Tenetehara de wazaizare 
(donos de ivazaí) . 
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ESTAMPA XXIV 

u1azaí pé - ornato de cabeça . 

Material - penas de currupião (l cterus j amacaii) . 

Confecção - As penas têm a haste dobrada e prêsa a uma trança de fio de 
algodão. Formam~se assim fieiras de penas em conjuntos de quatro a cinco . 
Confecção e uso femininos. Usados nos dias de festa, amarrados ao cabelo e 
deixados cair sôbre a nuca . 
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EST AM PA XXV 

p frí p frí - colar , 

Material - dentes de animais, sementes, contas de vidro. 

Confecção - Embora variando muito quanto ao material, tipo e arranjo de 
peças, obedecem sempre à mesma técnica. Os dentes ou as sementes são 
furados por meio de arame apontado, ou pregos cuja ponta é previamente 
afiada. Enfiados em linha de algodão. A perfuração é feita pelos homens; 
o arranjo das peças e o trabalho de enfiar, pelas mulheres. Propriedade 

e uso das mulheres e crianças de ambos os sexos. Alguns dêsses colares, 
fabricados com dentes de onça, macaco ou com determinadas sementes, 
têm o uso mais específico de servirem como preventivos a doenças . 
Modernamente, são pouco comuns; dá~se preferência aos colares confeccio-

nados com contas de vidro ou massa, obtidos no comércio local. 
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ESTAMPA XXVI 
rl ywa - flecha. 

Material - flecha (Gynerium). 
C..:ontecção - A flecha é plantada na roça ou prox1ma das habitações. 

A haste cortada no comprimento médio de 1,20 m é colocada ao lado de 
uma fogueira para «assar», sendo depois deixada ao sol para secar, por 
três ou quatro dias. Na extremidade que recebe a ponta, um corte 
longitudinal permite a inserção de uma pequena haste de madeira de 
âmago, que é fixada com fio de algodão, sendo o amarrilho recoberto 
com cerol (espécie de resina) . N~ssa haste de madeira é encaixada 
a ponta, em geral, de ferro. Na extremidade inferior ta1nb~m é dado um 
pequeno corte longitudinal para servir como apoio da flecha sôbre a corda 
do arco. Para a emplumação usam-se penas de mutum, jacu, arara ou 
urubu, cortadas longitudinalmente. Aproveita-se a metade melhor, recor ... 
tando~se a pena com uma tesoura. A pena é fixada pelas extremidades 
do canhão com um amarrilho de fio recoberto com cerol. A disposição 
elicoidal das penas dá à flexa um movimento de rotação quando 
atirada. Trabalho e propriedade do homem. Usada para caça e pesca, 
variando o ti,po das pontas, lisa para caça, farpada para pesca. 

wirapáre - arco. 

Material - duas variedades da árvore «pau d'arco» (Tecoma sp.). 
Çonfecção - A madeira é rachada e lavrada a machado, substituído pelo 

facão quando a haste já está menos es,pêssa. Na fase final, o arco é 
raspado com uma faca de modo a ficar bem liso, e em seguida impregnado 
com óleo de andiroba (Carapa g,uyanertsis). .. Tratado ao fogo cêrca 
de meia hora. Um fio torcido com fibras de croá é usado para o encor
doamento. Secção transversal semicircular, grosso no meio, afinando nas 
extremidades. Trabalho, propriedade e uso masculinos . Usado na caça ou 
na pesca. 

/ 

• 
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ESTAMPA XXVII 

pikúita.wo - remo . 

Material - tarumã (Vitex sp.), pau d'arco (Tecoma sp.}, aricirana, cedro. 

Confecção - Prepara-se uma tábua lavrada a machado e facão com 5 cm. 
de espessura . Um retângulo desenhado marca a pá do remo, que após 
é cortado, arredondado com serrote e facão. O punho é talhado em forma 
de apoio de muleta. Variam em tamanho, alcançando em média 1,20 m. 
de comprimento. Trabalho e propriedade do homem. 
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ESTAMPA XXVIII 
ytvirá piréra - canoa de casca de árvore ( trad . lit. : casca de árvore) . 

M aterial - casca de ja tobá (Hymenoea sp.). 
Confecção - Escolhe-se um }atobá bastante reto e alto, que é derrubado 

sôbre toras previamente dispostas . Dois anéis cortados nas extremidades 
do tronco delimitam o comprimento da futura canoa. Abre-se um corte 

longitudinal JJara se retirar a casca. Progressivamente são introduzidas 
cunhas de madeira para despregar a casca; -o tronco é rolado sôbre as 
toras para tirar a casca quando esta estiver tôda sôlta . A casca é 
levada para um jirau, a meio metro de altura do chão, sob o qual se 
acende uma série de fogueiras. Com a casca amolecida pelo calor, 
fazem-se dois cortes em cada extremidade, para que, levantadas e prêsas com 
amarras de cipó ao corpo da canoa, se tenha a proa e pôpa . As bordas 
são reforçadas com varas amarradas longitudinalmente. Sôbre essas varas, 
junto às bordas, fixam-se os bancos, que ainda têm a função de não deixar 
a canoa fechar. Quatro a seis homens são necessários ·para o trabalho, 
que dura três ou quatro dias . Durante todo o preparo, os homens que a 
fabricam não podem ter relações sexuais, JJOis acreditam que se assim não 
procederem a canoa rachará e ficará imprestável. Propriedade do homem 
que tem a iniciativa de fabricá-la, embora para isso se v alha de trabalho 
cooperativo. Dura em média um ano, tornandÜJse depois inútil, porque 
a ca~ca amolece com a água. Atualmente é muito pouco usada . 

<casco» - montaria, canoa . 
M aterial - tronco de árvore . 
Confecção - Escolhido um tronco «maneiro» (direito e suficientemente gran

de), é derrubado, Tavrado a machado e enxó. Toma a forma de um 
paralelogramo muito comprido. O centro é cavado com enxó e ma
chado. Leva-se para um jirau, sob o qual se prepara um fogo baixo. 
Por meio de traves que se adaptam às- bordas. da montaria, chamadas 
tesouras, vai-se abrindo aos poucos a madeira que pelo calor se torna 
mais fácil de trabalhar sem que rache . Depois de aberto o corpo da 
canoa, faz-se o trabalho de lavragem mais fina e se adaptam na proa e 
pôpa as «rodelas» para fechá-las. Os bancos são fixados com cravos da 
própria madeira. Para calafetar as fendas e encaixes de proa e pôpa, 
usa-se resina de jatobá misturada com óleo de copaíba (Copaifera sp.) ou 
breu comercial. Trabalho cooperativo de quatro a cinco homens . P roprie
dade individual. Duram muito . Hoje em dia são muito usadas, ao con
trário das canoas de casca que pràticamente estão abandonadas . 

.. 
., 
' ... 
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ESTAMPA XXIX 

mitu moapikáwo - calendário (mitu - descansar; apikawo - banco) . 

, 

Material - madeira. 

<..:onfecção - Talha~se uma pequena tábua em que se fazem sete furos (um 
para cada dia da semana) com um ferro em brasa . U1n pequeno tôrno 
de madeira colocado num dos furos marca o dia da semana . Seu nome 
que, numa tradução livre, se podia dizer banco de descansar, explica~se 

porque marca os domingos, dias em que os modernos tenetehara não tra~ 

balham. Influência brasileira. Confecção e propriedade do homem. 

• 

• 
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ESTAMPA XXX 

zurumó p yw' arahawo - batedeira de gerimum ( cucurbita.cea) . 

M aterial --- flecha (Gynerium). 

Confecção - N a extremidade de uma haste de flecha se insere uma cruzeta 
de madeira dura. Quando o gerimum está cozido, usa-se êsse utensílio. 
imprimindo-lhe um movimento rotativo para desfazer o gerimum e preparar 
o mingau. Confecção do homem, uso e propriedade da mulher. 

l 
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ESTAMPA XXXI 

gwirá maíra - feitiço . 

M aterial - madeira. 

Confecção - Pequenos pedaços de madeira são trabalhados com faca, adqui .. 
r indo um aspecto fusiforme e, depois, recobertos com resina de almescla. 

Três ou quatro são reunidos por fios de algodão . Algumas vêzes são 
amarrados em cruz, ou ainda em formas mais complexas . Fabricados 
pelos pajés, são usados por êstes nas suas demonstrações de poder 

xamanístico ou para feitiçaria, fazendo~os penetrar no interior do corpo das 
vítimas. Dizem os T enetehara que os pa jés sabem «amolecer a ma.
deira». Q uanto mais complexa é a forma, mais difíceis são de extrair. 
A nzóis, amarrados doi$ a dois, são também usados, porém, raramente 
para êsse fim. 
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ESTAMPA XXXII 

pari - armadilha de pesca. 

Material - talos de palmeira#babçu (Orbignia ~p. ), ou de palmeira-tucum 
( Bactris sp. ) . 

Confecção - Com um facão corta-se a parte externa dos talos, que é aprovei
tada por ser mais resistente. A parte interna fibrosa é raspada. Os 
talos, cortados em tamanho igual, são amarrados uns aos outros formando 
uma esteira que depois de unida em suas extremidades forma um cilindro. 
Enquanto numa das extremidades os talos são todos reunidos por uma 
amarra de cipó, na outra dobram-se os talos para dentro, de modo a se 
conseguir um funil. Amarrilhos laterais reforçam a estrutura. T raba
lho e propriedade do homem. ·O pari é usado para apanhar peixes 
pequenos, sendo deixado no fundo dos igarapés com uma isca no seu 
interior. O peixe penetra fàcilmente pelo funil flexível que se fecha e 
impede a saída . 
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ESTAMPA XXXIII 

mororó - armadilha de pesca . 

Material - Talos de palmeira-babaçu ou tucum . 

Conf<ecção - ~sse tipo de armadilha é uma variante do pari. Çonstrução 
mdis simples, pois tem a forma de um tronco de cone e ambas as extre
midades abertas. Os talos são aguçados na parte inferior. Usado à 

J 

maneira de tarrafa, isto é, joga-se sôbre os cardumes nas águas rasas. 
Confecção, propriedade e uso masculinos. 

) 
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ESTAMPA XXXIV 

pari - armadilha de pesca . 

Material - talos das palmeiras ... babaçu ou tucum . 

Confecção - Cortam ... se talos grossos no comprimento médio de 1,80 m ., 
unindo ... se uns aos outros por meio de amarras de cipó, para formar uma 
esteira . A ponta inferior dos talos é aguçada para ser enterrada no 
fundo do igarapé . O pari é enrolado e arrumado à maneira de labirinto 

no centro do igarapé . O espaço entre o parí e as margens do igarélJ)é 
é fechado com uma barragem de fôlhas e galhos. o que induz o peixe a 
penetrar no labirinto . Trabalho, uso e propriedade masculinos. Usado 
apenas em igarapés . Uma utilização secundária é servir de depósito para 
pubar a mandioca em âgua . 
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ESTAMPA XXXV 

jeruci-pari - arapuca, armadilha para aprisionar pequenos pássaros. 

Material - varas de madeira, talos de babaçu ou tucum. 

Confecção - Corta-se um certo número de varas cujo comprimento v ai decn~s~ 
cendo. Arrumam-se as varas em pirâmide e dá-se solidez à estrutura por 
meio de amarrilhos de embira. Quando fabricado com. talos de palmeira, 
o trabalho é mais bem acabado, e os talos mais unidos . Conf ecç5o e 
propriedade do homen1. Usado para aprisionar pequenos pássaros, espe
cialmente juritis, de onde vem o seu nome. 
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ESTAMPA XXXVI 
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tapúi - casa. 
M aterial - madeiras de âmago, palha de palme:ra-babaçu, embira, cipós. 
L'ontecção - Marca-se no chão o plano da casa, usando para isso fios amar

rados a pequenos espeques. A 1nadeira para os esteios. escolhida entre 
árvores mais retas e altas, é cortada e lavrada na mata, de onde é trans
portada para a aldeia às costas dos homens. Nos esteios faz-se um 
corte em V na extremidade que vai receber as travessas, enquanto a 
t>xtremidade inferior, que será enterrada no chão, é deixada com a própria 
casca, sem lavrar, o que dá maior duração e base. Os esteios são enterrados 

numa profundidade n1édla de cinqüenta centímetros, nas marcações previa
mente feitas. A cumieira e as travessas, apoiadas aos esteios, são fixadas 
com amarras de cipó e embira . Os caibros e ripas, que formam a estrutura 
do telhado, são de varas mais finas. Fôlhas de babaçu ou de anajá 
divididas longitudinalmente ao meio, são justapostas, cuidando-se para que 
a direção das fôlhas dobradas junto à haste se oponha. Reunidas duas a 

duas, as fôlhas são amarradas com embira às ripas do telhado. A cober
tura é iniciada de baixo para cima, fazendo-se na cumieira uma camada 
mais espêssa de palha. As paredes, também de palha, são feitas por pro
cesso idêntico. Para sustentar a cobertura usam-se grandes forquilhas de: 
madeira, as <tesouras» . Variam muito em tamanho, e tan1bém na dispo· 
sição da cobertura, não sendo raro o uso da tacaniça, espécie de «água» 
suplementar. Trabalho cooperativo dos homens, principalmente para car
regar os esteios e a palha. A construção, prõpriamente dita, exige apenas 
dois ou três homens. O trabalho é feito aos poucos. dependendo princi
palmente do número de homens empregados na tarefa. P ropriedade do 
chefe da família ou da n1ulher, quando é apenas um casal rt>sidente. Abrigam 
de uma a cinco famílias simples. Em algumas regiões, como na Estrada 
do Sertão, próximo do Rio Grajaú, por falta de palha usa~se como material 
de cobertura, 'Cascas de árvore, que são dispostas à maneira de telhas por
tuguêsas. Snethlage observou êsse tipo de cobertura, e um empregado nosso 
também constatou o uso dêsse material, quando viajava em 1939 pelas 
aldeias da «Estrada do Sertão~ . 
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AffiNDICE II 

TÊRMOS DE PARENTESCO 
- , 

GERAÇAO PROPRIA 

Irmão mais velho ( h. fal. ) ( *) ..... . 

1 rmão mais môço ( h . f al.) .......... .. . 

1 nnã mais velha ( h. fal.) ... . ......... . 

I rmã mais nova ( h. fal.) . . . . . . . . . . . . . . 
Irmão mais velho { m. fal.) (* ) 

Irmão mais novo ( m. fal.) . . ......... . 

I rmã n1ais velha ( m. fal.) ~ .... . ..... . 

Irmã mais nova ( m. fal.) ............ . 

Filho do irmão do pai ( h. fal.) ....... . 

Filho do irmão do pai ( m. f al. ) .. ..... . 

Filho do irn1ão da mãe (h. fal.) .. . .... . 

Filho do irmão da mãe ( m. f al.) ....... . 

Filho da irmã do pai ( h. fal.) ......... . 

Filho da irmã do pai (m. fal.) ....... . 

Filho da irmã da mãe ( h. f al.) .... . . . . 

F ilho da irmã da mãe ( m. fal.) ....... . 

Filha do irmão do pa i ( h. fal.) ....... . 

Filha do irmão do pai ( m. fal.) ....... . 

Filha do irmão da mãe ( h. fal.) ....... . 

F ilha do irmão da mãe ( m. fal.) ..... . 

Filha da irmã do pai ( h. f al.) ....... . 

Filha da irmã do pai ( m. fal. ) 

Filha da irmã da mãe ( h. fal.) 

Filha da irmã da mãe (m. fal.) . . . . . . . . 
M arido 

M ulher 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

He~rikiyra ( * *) 

He-riwyra 

He-reinyra 

He~reinyra 

He-kiwyra 

He-kiwyra 

He-rikéra 

He~kipiyra 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mes1no que irmão e irmã 

M esmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que irmão e irmã 

Mesmo que ínnão e irmã 

M esino que irmão e irmã 

M esmo que irmão e irmã 

He-mén 

He~remirikó 

Irmão ruais velho do marido . . . . . . . . . . He~menikiyta 

Irmão mais môço do marido ...... . .. · · . . He-meniwyra 

( • ) h. fal. :::: homem falando; m. fal. :::: mulher falando. 
( • • ) he :::: primeira pessoa do singular poss essivo (meu, minha) . 
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Mulher do irmão ( m. fal. ) . . . . . . . . . . . . He~ukeyi 

I rmão do marido 

Marido da irmã mais velha ( m. fal. ) ... . 

M arido da irmã mais môça ( m. fal . ) . . . . 

Irmão da mulher • .. .•.•.•..•..... . •. . 

Irmã mais velha da mulher ........... . 

Irmã mais môça da mulher . ........ .. .. . 

M arido da irmã ( h. fal. ) ........... . 

Mulher do irmão mais velho (h . fa l.) . .. . 

He~ukeí 

He~rike~wém 

He-kipy~wém 

H e-rairuyra 

He--remirikó~ikéra 

He~ren1irikó-hi yra 

He~rairuyra 

I-le-riwy -ra ty 

Mulher do innão mais mõço (h . fal.) . . . He-riwy~raty ' 

-PRIMEIRA GERAÇAO ASCENDENTE 

P ai ( h. fal. ) 

P ai (m . fal.) 

M~e ( h. fal. ) 

Mãe (m. fal.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Irmão do pai ( h. fal.) .... ............. . 

I rmão do pai ( m. fal. ) ............... . 

Irmão da mãe ( h. f al . ) ............... . 

Irmão da mãe (m. fal.) . ......... . .. . 

Irmã do pai ( h. fal. ) . . ..... . ......... . 

Irmã do pai (m. fal.) .............. . . 

Irmã da mãe ( h. fal. ) . . ... .... .. .... . 

Irmã da mãe (m. fal.) . . . . . . . . . . . . . . . . 
P ai da mulher .. ......... .. . . ...... .. . 

Mãe da mulher .. .. ................... . 

Pai do marido ........... .•. .... . .. . .. 

M ãe do marido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-

He~ru· ( ch1·a· ) 

H e-ru· ( ch1·a·) 

He~hy (amai) 

He~hy (amai} 

He-ruwyra 

He~ruwyra 

H e-tutyra 

H e-tutyra 

He~zaihé 

He~zaihé 

H e-iyra 

He~iyra 

I-Ie~ratyú 

H e-raihó 

H e-men-ú 

He-me~hy 

PRIMEIRA GERAÇAO DESCENDENTE 

Filho ( h . fal. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e-rayra 

Filho ( m. fal. ) ......... , . . . . . . . . . . . . H e-memyra 

Filha ( h . fal. ) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . H e-razyra 

Filha ( m . fal. ) . ................. . .. . 

Filho do irmão ( h. f al. } ............ . .. . 

Pilho do irmão ( m. fal . ) ... ..... ... . 

Filho da irmã (h. fal.) . ....... . .... . 

Filho da irmã (m. fal .) .......... • .. . 

Filha do irmão ( h. fal. ) ............ . , .. 

F ilha do irmão ( m. fal. ) . . . . . . . . . . • 

Filha da irmã (h. fal . ) ............... . 

He~memyra 

He~rayra 

He~péng 

He~riyra 

He- memi- raihé 

He~rázyra ( H e-raiyra) 

H e-péng 

He~ratipéra 

• 
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Filha da irmã ( 1n. fal. ) . . . . . . . . . . . . . . . . He-mimi-kuzã 

Mulher do filho ( h . fal. ) . . . . . . . . . . . . Herai- taty 

Mulher do filho ( m. fal. ) . . .......... , . He-memí-taty 

Marido da filha ( h : fal. ) . . . . . . . . . . . • I i e-ralwén 

Marido da filha ( m. fal. ) . . . . . . . . . . • • He-peúm 

SEGUNDA GERAÇÃO ASCENDENTE 

Pai do pai ( h. e m. f ai. ) ....... . ... .. . 

Pai da mãe ( h. e m. f ai . ) ........... . 

Mãe do pai ( h . e m, f al . ) ......... .. . 

Mãe da mãe ( h . e m . f a1 . ) ........... . 

-

He-tamúi 

He-tam.tii 

Zaryi 

Zaryi 

SEGUNDA GERAÇAO DESCENDENTE 

Neto (h. fal. ) H e-remiminó 

Neto ( m. fal . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He-remiriró 

N eta ( h . f al. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He-remiminó 

Neta (m. fal.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He-remiminó 
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