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O uso do rapé, seja êle fabricado de tab aco ou de paricá , tem
difusão bastante am pla na América do Sul. Como se pode
observar, à mão de mapas respectivos, a sua maior área de
distribuição encontra-se nas regiões andinas , cbaquense s é
guianenses e, aí, especialme nte, ao Noroeste da Amazônia.
Quanto à difusão do uso de rapé na região central da &eia
Amãzônica , poucos dados ex.istem, entre os quais o caso mais
conhecido é o dos Maué. O assunto é tratado, quase sempre,
mui resumidamente e pouco se sabe das cetimõnias que
acompanham as funçõe s de rapé. Existe, pois, uma certa falta
de literatura sôbre o assunto. Apr esentando êste trabalho
descritivo sôbre as cerimõnfas de rapé entre uma tribo k:l.rib
das Oorestas do rio TrombCl:1$, faço-o com a intenção de
preencher , em parte , esta lacuna . A transcrição de têrmo s
inàígena s referentes ao morf, csLá inclulda no ap:n dfoe JJ.

I -

NOTAS GERAIS SOBRE O MORf

Morí, na llngua dos Ingarüne-Kachúyana tem um duplo
significado : Primeirament e é o rap é indígena , o paricá e, por
extensão , o rapé feito de tabaco ; em segundo lugar, é a festa
do rapé. O têrmo morí, nêste sentido, estende -se sôbre todas as
cerimônias, direta ou indir etamente ligadas ao ritual desta festa.
Morí é uma testa puram ent e religiosa, mas de um aspecto
mais grave. Daí, nada de alegres músícas ou danças das festas
comuns; nada de mulheres e por conseguinte , nada de gritaria,
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barulho , bebedefras e amores clandestinos . A festa do morí deixa
no forasteiro uma impressão sóbria e séria, embora não religicsa, no sentido comumenle usado entre nós. Esta seriedade
somente é abrandada pelo final mais alegre : o banho com calda
de frutas.
A religiosidade desta festa se revela tanto por sua finalidade como por seu estilo. No seu aspec to externo, a festa tôda
não passa de uma grande cura eeral contra epidemias e molés·
tias contagiosas, como gripe, catarro, sarampo, reumatismo e
uutras. Consider ando esta finalidade, ela pode ter um valor
at ual contra doenças existentes na tribo ou, tam bém, um valor
preventivo. Na ocasião, quando assisti ao morl, êle foi feito
nêste último sentid o, de valor preventivo . Part e dos homens ia
baixar comigo até à zona habitada do rio Tro mbetas . Pela expe·
riência, os índios já sabiam que quase sempre um ou outro
adoecia. Para evi tar isto, fizeram essa cura geral preventiva , o
morí .
Mas o morí não é uma cura qualq uer. Não se limita , simplesmente , ao combate do efeito do mal, isto é, a doença, e, sim,
procura as causas e os causadores que são as más influ ências
ir radiadas pelas forças dos espir itos, especialmente, dos espíritos4animais, cs chamados worókiemá. O morí possue, portanto .
um fundo essencialmente religioso que religa as cousas dêste
mundo com as do além-mundo, os efeitos materiais com as suas
causas esotéricas .
O mori, enquanto é cura, inclui um duplo efeito : 1) em
relação aos esp(ritos wor ókiemã e, 2 ) em relação aos homen s.
1) Em relação aos worókierrui :

O mori deve espantar os espírit os-animais, quebrar e
diminuir as suas fôrças nocivas, interromper e afastar
as suas más influências , produtores do m-tl que são a
doença e a própr ia morte e, portant o, deve pacificar
os worókiemã , abrandar a sua cólera, excitar e estimu·
lar as suas fôrças benfazejas , aumentar e dirigir as
suas influências boas para o indivíduo ou a comunida·
de tribal, pois, - e isto acho impor tante - , embora
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haja melhores e piores entre os worókiemá, em si êles
não são nem inteiramente maus nem bons. São como
nós mesmos : um mixto de qualidades boas e más.
2 ) Em. relação aos homens :

O morí deve afasta r e eliminar no individuo as más
consequências das influências dos worókiemá ou prevenir contra elas e aume ntar e fortüica r as próprias
fôrças e efluências individu ais para assim vencer . ou,
pelo menos , neutraUzar as más influências dos woró·
k.iemá e imunizar-se contra os efeitos daque las, isto é,
os males que possa m produzir.
t stes efe itos são alcançados. materialmente , pelo morí , o
rapé de pari cá ou de tabaco e pelo ritual da sua aplicação; esp ir itu al ou idcolôgica mente , porém , por Uhhtarére. Est a figura mito
religiosa , é por assim dizer, o medianeiro entre os dois mundo s,
o dos espírito s e o dos hom ens. t um dos poucos considerad os
essencialme nt e bons e não pertence , diretamente, às classes dos
worókiemâ. Uhhtarére é piádzpore , isto é, "che!e dos pajés" do
mund o int eiro, com fôrça suprema sôbre os sere s. espec ialmenl e
os worókiemá. Não é, porém, o que nós chamamo s "Deus''.
Algumas vezes me falaram déle como de um filho de Purá ,
"Deus". Como veremos no deco rrer da desc rição da festa, primeiro c piádze ou pajé aprisiona por meio de encantamentos
tôda a parte material das doenças (Kr ankh eilssto ff) num mon·
tinh o do morí. tste rapé, mais tard e. é jogado na mata. Ao re sto
do rapé existente o piádzc prende ou encanta as fôrças boas.
purificadoras e fortificantes pa ra o indi viduo que são igualmente
as fôrças que abrandam e pacificam os csp ídt os worókiemá .
Ju stament e estas qualidades pacificadoras e fortifi cadoras vêm
de uhht arére . E o piádz e faz todo êste serviço de encantamento
com o auxilio e a fôrça do uhh tarére . t ste, símbolo do bem e
das fôrças boas do mundo , age, pois, por um veículo mater ial,
o morí; torna-se centro dêsle culto , centro secreto que nào se
reve la à primeira vista ao espectador , em parte já porqu e às
mulheres e crian ças o sentido e a parti cipação ativa em tudo
isso é vedada .
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Creio que esta ligeira explicação de sentido fundamental
cio mod - talvez um pouco nntccipada -, todavia, facilitará a
compreensão destas ceri mônias.
Como ficou dito, tôda a ação das cerimônias cio mori diri·
gc-se, hoje em dia, contra as fôrças dos espíri tos produtores de
cicenças. Mas não era semp re assim. De cert as tradiçõe s e mitos
ccnsta que o morí e seus objétos princip ai!:, o iwarawá, eram
também usa dos para fins de gucrrn no mesmo sentido já supra
mencionado : para quebrar a íôrça e resisténcia do inimigo,
incarn ação dos espíritos adversos e para aumentar a fôrça prl'.>p1ia e afastar do individuo os males, ferimentos e a morte. Mas
os gloriosos dias de guerra já se passaram para os Ingarüne e
existem sômentc nas lendas e tradições da tribc. € a l'azão por·
que está em desuso o mori e iwarawá para fins bélicos. ( • l )
No conceito dos índios, Morí , a festa do rapé , é uma ceri·
mônia antiq uíssima. A sua origem é atribuida à direta instituição pelo uhhtar ére , o piàdzé-chcfc. Dis5eram me a êstc respeito·
"Nós fazemos isto desde os temp os do piád zporc ( uhhtarérc)
que nos ens inou assim". E quero mesmo crer que cnll'c as ceri·
mõnias rcHgiosas cios Kachúyana, o mor! seja uma da s mais
antiga s. Nota-se uma grande dücr cnça entre o mor í e as outras
fostas. Ouso até dizer que o mori caj comple tamente Cera do
quadro das outras festa s kadb como as pude observar pessoal·
mente , ou como são descritos por pesquisad ores e viajante s. O
mori , come já fiz notar, clifcrencia·se pela alitude psicológica
com que é realizada ; em parte , tamb ém, pelos adôrn os e enfei·
tcs , especialmente a penugem cte gavião, grudada ao corpo com
breu vermel ho de urucú; pelas dan ças que são poucas , mas in·
teiramente diferentes das das festas de "come e bebe "; pelos
movimentos dos dançarin cs, com o iwarawá e outras armas nas
mãos, movimento s excêntricos e exóticos, executados com rictos
de um certo "es taccato", acompanhados por meias voltas do
corpc inteiro, marchando ora cm pé, ora de cócoras ao redor
(• I) Gumiln :1s in:iln entre os Otomac o uso de r:ipé como fazendo par te Jo~
co~tumes de gucrrn: '1 hc Otomac use it bcforc going into haulc with thc
C.irih" .
Gumilln, :,pud: Roth, 1924:244 .
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dos nekwá, as cousas sagradas ou objétos de encanto e encantamento; pelas cantigas e respostas em côro, em frases curtas e
1 alavras soltas, ele. etc. Tudo isso em seu conjunto, deixa uma
impressão fóra do comum. Quando vi os índios naquela noite
de luar a primeira vez dançarem o kwarurú, julgava, por um
momento ter na minha frente uma pequena galeria daquelas
eslátuas de deuses mexicanos, porém , vivas com suas corôas
uup1a de penas na cabeça e suas insígnias nas mãos.
O mori conservou esta sua originalidade primitiva pelo
fato de ser uma parte - e talvez a parte mais importante? de um culto antigamente secreto dos homens, hoje porém, com
intoma s de decadência. Pois outrora assim me disseram, às
mulheres nem era licito olhar e a festa fazia-se fóra da aldeia,
na mata . Hoje , nestes dois pontos os índios já relaxaram o regulamento. Mas mesmo assim : Morí é exclusivamente festa e
ceri mônia dos homens. As mulheres não têm participação ativa.
Não dançam ; não pegam no iwarawá; não tomam rapé. À
cer tas partes especialmente
às invocações gerais, elas não
pedem assistir e têm que retirar-se para dentro de casa. Outra
parte, a chegada de uhhtarére ainda é de absoluto segrêdo e
por isso, passa-se na beira da mata mas dentro dela , fóra da
vista da aldeia e das mulhe.res. . . As cerimônias restantes elas
podem a sistir, porém, como simples expectadoras "a trás da
linha" formada pelos homens. A maior parte das mulheres, porém, já assistiu algumas vezes a estas cerimônias, conhece já
a "rotina de tudo issc e para não se aborrecerem com a sua
inatividade, nem compar ecem mais. Ficam na sua rede na
worêdz-kuámane, a casa das mulheres, donde também podem
ouvir e apreciar tudo , porque as casas afinal de contas, não
têm paredes .
Morí ê uma cerimô .nfa religiosa dos homens.
orno todos
os ritos indígenas ligados à religião , também, o morí implica
·m obrigações que êles chamam : "dieta" ou "resguardo' .
Esta dieta entra em vigor logo que termina a festa. Quanto eu
saiba, a dieta e o mori não se estende sôbre um resguardo sexual
f:' sim ànicamente, a uma abstenção de certas comida . Durante
um mês não se come "bucho" de caça alguma, carne de anta e
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de jaboti, o peixe matáu, o puraqué. o yeyú e mais alguns outros:
dos peixes lícitos não se aproveita a cabeça. Também a pimenta
ent ra na lista das cousas proibidas. Da lua nova cm diante podem se comer, primeiro o jejú, depois os outros peixes. Em
seguida, jaboti, etc., até chegar à cru·ne de anta, graduando,
assim. a aceitação dos alimentos, confonne as prescrições gerais
ela dieta indígena.
1T -

PREPARATIVOSDA FESTA
a)

Preparativos preliminares

J á uns dois ou três dias antes das cerimônias começam os
preparativos. t a preparação remota para o morí. Alguns homens vão à mala cortar paus roliços que depois de descascados
têm que servir de estrado sôbre o qual são colocados os nekwá.
Da mesma forma ajeitam pequenos toros de madeira para
servirem de assentos, quando os banquinhos não são suficientes.
Outros se empenham em flechar araras vermelhas e gaviões, a
fim de completar os adôrnos de penas ou vão colhêr resinas para
fazer tintas de breu para as pinturas. Os pajés, porém, ocupamse com os i.nstrumcntos de morí, consert ando-os, renovando algumas amarrações, etc.
O estojo completo dos instr umentos ele morí abrange uma
meia dúzia de peças. São :
a) o puyúru, uma espécie de pequena esteira redonda,
tecida de fibras do murumurú e que sorve de fôrro para os objetos ele mori, como também de invólucro para o iwarawá;
b) o womú, um pedaço de tecido de algodão, atualmente,
já pequeno e velho, gasto e sujo pelo uso. Sôbrc êle amontoa-se
o tabaco ou outra matéria de rapé, cortada antes de ser pilada
para rapé. Com êle limpa-se, também, os instru mentos do morí;
c) o wêmú, urna espécie de pincel, feito de cabelos de
porco silvestre. Com êle junt a-se o rapé sôlto e espalhado;
d) o karáwe, cuinhas feitas do ouxiço de castanha de macaco. Elas servem de pilão e de depósito para fazer e guardar
o rapé ;
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e o wich-tchúhu , o Jnstnunento próprio para aspirar ou
tragar o morí. Cons iste em dois tubos paralelamente ligados um
ao outro. Ê tes dois tubos , de cêrca de 20 cm. de comprimento,
~ão cortados de wutági , a taquara-rána do Amazonas qu por
natureza já é ôca. Nas pontas d cima são imbutidos dois caro·
ços ele tu wnã ( yawár-inátpere) furados, os quai s, na ocasiao
cio use são encostado às ventas
pelo quais se puxa, com
profunda aspiração, o mori;
f} o iwarawá, in trumento que por sua importância religiosa nesta cerimônias mer ce uma descrição mai minucio sa.
iwarawá con iste m duas peça s : o yará-kukúru e
kurúm-kukúru. Ambas são esculpidas em madeira par ce-me
de pau-mulato . Na ocasião existiam dois pares um velho, antiquíssimo e outro de fabricação mais rec nte. tst último con·
~egui comprar . Ainda está bem pintado
pouco usado , nquantc
no mais velho as pinturas já se tinham apagado . Mas n resto
eram idênticos . Apenas
antigo era mais perf eito e mostrava
muito melhor o estilo arcáico, quiçá os últimos vestígios d
uma cultura não mais em vida. São formas simples e rígidas .

r, 1/io do i wt1mll'ri 1·0111 /ixrm,.1
· dt' /l'li11,s (ouças) miw lágh ·rJ.\·.

O yarâ-kukáru tem a forma de uma pá.

cabo s compõ e
c1 duas esculturas de onças mitológicas , os "y arã que são bi·hos do fundo' ( da água).
orno particularidades indicaramm que yará não t m as orelhas na cabeça e im rn cima do
ombro . São as duas protub râncias que se podem notar nos
yará dn d senh . O termo ya rá -kukúru signWca imagem ou
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figura de yará. Também , num têrmo geral, é chamado kalkútskukúru, isto é, imagem de onça. Essas duas onças são um casa! ,
macho e fêmea. São colocados um contra o outro e têm a boca
élmarrada " para niio mord er''. A pá representa , igual mente, uma
figura mitológica , koro lu ou kore hi, também denominado antchkíre. Essa pá mostra uma concavidade e é de beiras alteiadas, for mando duas pernada s. A parte supe rior da concavida de
é sepa r ada por uma -faixa de madefra e forma a cabeça u_mpouco
oval de beira s externas entrecortadas. O nariz , em meio relevo
é chato e quasi triangular . Os olhos são feitos por duas vértebras de pe ixe. Essa é a figura do kurabí ou kore hi, personag em
sô bre o qual não conseglli colher informaçõ es amiud adas . O
mori a tomar é colocado na concavidad e maior que é o venlr ~

elo Korchí.

•
e

un :

o

Sfl IOS DAS CER IM ÔN IAS DO MOR(

; l- lúm i:11-/.111.,íru
: /J- IV~1111í
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A segunda peça do iwarawã é o kurúm-kukú.ru, isto é,
figura ou imagem do kurumú, o urubü-rei. O cabo desta peça é
liso, mas na parte central onde se segura o kw·úm-kukúru , achase imbutido um osso. Ensinaram-me que para êste fim só servf'
osso de onça, veado ou porco (talvez por ser um osso ôco ? ) ou
lambém uma certa qualidade de taboca. Este cabo encosta no tchkárkai, enrolado, formando qua si um retângulo .
Tchkárkai é uma cobra mitológica com semelhante anomalfa
como os yará, pois ela possue um par de or elh as atraz da
cabeça ( Foto) . A cobra é toda pintada de vários desenhos . Em
c.;ibcça. A cobra é toda pintad a de vários desenhos. Em cima
tlela, finalmente, está senta do e urubú -rei, kuru mú.
Esta peça, o kurúm-kukúru não serve diretame nte para
tcmar rapé. Mas faz parte integrante do estojo para o cerimo nial, nas danças e cantigas ou, melhor, nas invocações e esconjw·amentos. Pois kurumú e tchkárkaJ tem que enfrentar e que brar as más influências dos worokicmá, da mesma forma como
yará e korebi . São usados, unicamente , pelos pajés durante o
cerimonial e constituem uma espécie de armas ou defesa contra
os worokiemá.
Outra "arma" que figura entre os objetos do ce1imcnial (,
o tomónu , ou, como êles mesmos traduzem : a " bengala do
pajé". O tomônu não é peça particular do mori , mas é empregado também em todos os out ros trabalhos do pajé . É a sua
defesa contra os worokiemá, pois, quando necessário, "o tomônu vira cobra grande " para defendê-lo. Porisso , dui-antc as
cerimônias, êsle báculo fica sempre ao seu lado.
Para alguns encantamentos especiais, os antigos usavam
de certas cantigas de iwarawá , chamados iwarawá-yorêmuru.
Mas os piádze de hoje j á não conhecem mais tódas. Perde ramse muitos textos . Somente dois pajés , Matc hubúa ya e Nyoróuyoró, conheciam ainda, parc ialmente, alguns dêstes iwaraw á·
yorêmuru .
O iwar awá mais antigo que mencionei , como também
aquele pedaço de pano tem uma bjstória . Disseram-me que são
peças muito antigas, passadas de geração à geração e que os avós
dêJes já os tinham recebido assim como atualmente estão. Con-
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ta a tradição que era am casal que os fez . O nome do homem era
Ptekmá , o da mulher Kuyádjine. Totó, o homem fez os kukúru ,
as esculturas de madeira; Worêdze , a mulher , teceu o womú, o
pano q_ue naquele tempo era grande. Calculam êles que o
wômu tenha servido também para embrulhar o iwarawá e que ,
quando se desfez foi substituído pelo puyúru. :f:ste pedacinho
de pano é uma atração para os próprios índios. f; um tecido
grosso de fios de algodão também grossos. A seguraram-me
que o tecido isto é o sistema de tecelagem é-lhes completamente desconhecido e que não há mulher kachn -yana que o saiba
fazer hoje em dia. Atualmente , resta sõment um peda ço do
tamanho de um palmo em quadrado sujo e gasto mas sem vestígios de urucu ou outra tinta.
Na véspera da cerimônia prepara -se a cousa principal :
o morí ou rapé . Durante o dia inteiro o piádze está aí sentado
pulverizando os ingredientes do morí. Êste pode ser feito ele
três modos :
1.0) Morí feito simplesmente de tabaco . tles o acham
melhor por ser mais fraco . As folhas verdes do tabaco são primeiro secas ao calor do sol ou na beira do fogo sôbre pedra s
quente . Em seguida são cortadas em pedacinhos e êstes depoi s,
pilados e reduzidos a um pó fino. Serve de pilão de morí o já
mencionado karáwe , a cuinha de otuiço. Como mão de pilã~
usa-se a ponta do abo do kurúm-kukúru.
2.0 ) O segundo modo consiste numa mist1.u·a de casca sêca
ralada de uma árvore e de uma qualidade de paricá com outras substâncias tiradas de caroços ou semente de várias espécies de fru.tas da mata. O modo de preparação no karáwe é o
mesmo . Esta mistura é fortíssima e possui alguns efeito nar óticos , produzindo certa alucinação , provàvelmente pela grand e
quantidade em que é tomado . ( *2)
3.0) O terc eiro modo é um mixto dos doi primeiros talv ez
com o fin1 de abrandar os fo1·tes efeitos do produto do segando .
:e:ste serviço de pr eparar o morí é feito ou na beira da mata ,
fóra da aldeia ou no totó-kuámune, a casa dos hom ens, contanto
( • 2) Embora ris istisse à rcs(n. níio tive oporluoid ac.l' de identiCicar a casca
e a · se men tes USHJas no preparo do rnpé kacbú yrrna .
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que a mulheres não entrem ou venham perto nessa ocasião. E
mais ainda : obrigatoriamente durante todo o tempo da preparação do mori , o piâdze tem que cantar invocações e outras
cantigas sagradas à meia voz, conjurando e esconjurando os
e piritas, os worókiemá.
Nessa mesma véspera começam também os primeiros preparativos pessoais , a saber as pinturas com genjpapo, pela razão
de que a tinta de genipapo aparece e ressalta mais d pois de
um dia quando já de tôdo sêca.
b ) Preparação próxima.
Êstes preparativos continuam no dia da festa. De manhã,
as mulheres e a criançada fazem uma limpeza geral no terreirn.
Pedacinhos de páu ou de cuia quebrada, cascas de frutas e a'3
jmundícies dos cachorros são removidos ervas e capim arrantados e as beira s do terreiro bem acertadas.
Durante o resto do dia come-se e dorme-se bem porque
vai-s passar a noite em claro e todos precisam ficar desc<l_nsados. Pois não sendo festa de "come e bebe ' , devem precaver-se
com antecedência.
A última refeição é servida muito cêdo neste dia, pelas 4
horas da tarde.
om certa pressa o pessoal come para logo depois entregar -se ao trabalho de enfeitar-se. Primeiro armam os
tchama-tchama, as corôas ou capacetes de penas para não sujálos com urucú com que em seguida se pintam. Mudam de roupa ,
i.é : de eus balaios os homens tiram o melhor mamí ou tanga
e vestem-na. Ela é segunda por um tríplice cinturão feito de
ktámu, a casca do pau-gaivota , folha de murunmrú ou peré, e
tecido de algodão, amarrados um em cima do outro. As ligas nos
braços e nas pernas são renovadas e pintadas. Brincos são colocados nas orelhas. O corpo inteiro é besuntado de urucú. Nas
fa ·es testa e nariz fazem-se com espátulas apropriadas alguns
de enhos ahíu com tinta de breu prêta e vermelha . Com esta
me ma tinta de br u, wêyu, fazem-se também desenhos mais ou
meno imétri os no corpo, specialmente 11a frente. Mas aqui o
wêyú não tem ctiretament valor decorativo. erve simplesmente
de cola. Pois sôbre êle é grudado o maríto Ilocos de penugem
-
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fina e branca do gavião real de forma que aquêles desenho.
aparecem em branco e se destacam sõbre o fundo vermelho de
urucú e o azul escuro do genipapo no corpo. Também os kuyáyernú 1 as penas de rabo de arara vermelha são colocados nos
braços. Todos os homens se enfeitam uns mai s, outro s menos ·
pois todos tomam parte nas cerimônias do mori , até os menino
mais crescidos , que n essa ocasião veste m urna tanga em pr estad a.
Pois em geral , até o tempo da puberdade andam nús .
Também as mulheres que querem apreci ar as c rimôuia
devem se enfeitar. Mas os seus adôrnos são muito mai simp1es.
A pintura também é de ge nipapo e urncu , ma s não usam de
marít o no corpo. Unicamente põem uns flo cos bran cos de marít o
no seu cabelo negro, grudando-o com wêyú ca o nã queiram
segurar. Brinc os também elas põem , mas adôrnos de pena .·,
1.chamá-tchamá e kuyáyemú, elas não podem trazer . Isto é fü.
mito excl usivo dos homens.
Assim prontos, fazem-se os últimos arranjos no terreiro ,
proró , onde a cerimônia tem lugar.
Um pouco além do meio do terreiro , para o lado Oest e
colocam-se os paus cortados que .formam um estreito ma s comprido , estTado . Atrás dêle são postos em fileira os assentos do s
homens : dois banquinhos pintados , cortados de uma só peça,
para os dois pajés e para o resto dos homens pequenos toro de
madeira , d.e man ira que sentados todos olham para o nascente ,
onde mora e donde vem Uhhtarér e. Atrás desta linha de assentos dos homens preparam-se os assen os das muU1eres , tutkehitpó ,
consistindo em 11ma spéci ele colchas feitas de estopa da casca
de castanheira bem batida
fôfa. Sómente de lá atrás da linha
tios homens elas podem assistir à função.
Finalmente os dois piádze tTazem os seus balaios com todo
os seus uek-wá e põ m-no sõbre o estrado. Por último vão bus car os bjetos do mori. O iwarawá , emolado no puyúru , com
os ape echos ne cessários para a pirar o rapé e fumar: os kará we cheios de rapé ; algumas cuias com tabaco migado pois enquanto não estão tomando rapé , fumam a noite int eira ; mai s
ainda : facas fósforos , tabaco em rôlo papelinho e tauarí ( qu e
é o papelinho indígena ). Tudo is o ' colocado sôbre um ou dois
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kahádze tecidos de palha que diferem do pu úru sómente por
sua forma quadrada.
A sim , tudo pronto um pouco apó as oito hora da noite ,
já com luar , as cerimônias começam.
lJJ -

A

ERIMõ IAS DO M R1

Todos os home.n sentam-se em fileira. Na frente Ton.
hiráma. o piádze que dirige a função, por isso também chamado
morí-itóno J.é : dono ou chefe do mori. Junto dêle Entí, o segundo piádze, seu aj udante na oca ião mbora send o tuxáua
da maloca. Em segu:ida os outro membros da pequena comuni dade conforme a sua dignidade cu posição socia l, todos de waihá
na inão. Por fim uns meninos. São 9 os participantes da festa.
Mais homens não há n · sta maloca. As mulheres estão dentro
de sua casa, na wo1·êdz-kuáman . Não podem assistir ainda.
Reina completo silên io.
Em tôdas as funções religiosas
cura a primeira cousa
é a chamada do clao . Ton.hiráma, o mori-itóno levanta-se devagar fica um momento em pé numa atitude de concentração,
olhando direito para o nascente . Levemente bate palma e pronuncia a palavra da chamada : Kuál1Ja . . . . Casa .
lan ! . . .
Todos rnpetem : Kuáma l.. . Novamente o piádze bate palmas
duas vezes , e chama : Kuáma l . . . Kuáma ! . . . E todos respondem, repetindo : Kuáma l . . . Kuãma ! .. .
O morí-itóno, então senta-s sôbre o eu banquinho. Os
dois piádze tiram flautas cio tipo worúere
começam a tocar.
Jrdcia-se a grande chamada dos nekwá das iôrças-espiritos, especia1ment d uhhtarére mediante um dueto de flautas. As melodias são agradáveis bem cadenciadas e próprias para evocar
a disposição necessária. Durnnte uns 10 minuto êles tocam.
Abruptamente silen ·iam , põem as 1Lautas em cima do estrado e
p gam nos tomômu , suas "bet1gala ' ou béi ulo de encantamento. ameça , então, a chamada dos nekwá propriamente dita de
uhhtarére e dos worókiemá e especialmente d todos aquêles
spírito dos quais os piádze po suem um objeto de encantamento ou f itiço nos seus balaios ou puáhuá. Nessa chamada ou
invocação dos grande n kwã há uma certa ordem a observar
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começando com os espíritos das grandes forças do céu, da terra ,
da água, findando com os de meno · importância.
Perto do fim dessas invocações, o iwarawá é desembrulhado e posto de prontidão. Finda a grande chamada , a mulheres podem se aproximar, sentar-se nas colchas de estopa olhar
e escutar. A única tarefa que Ih s cabe durante a noite tôda é
vigiar o fogo, para que não se apague e para que, ao menos,
sempre haja brasa para acender os cigarros.
Seguem-se agora 4 danças obrigatórias. O seu característico comum é que são danças lentas e vagarosas , prosseguindo
passo por passo ao redor dos nekwá que estão sôbre o estrado.
1.ª dança. Terminada a grande invocação geral , o mais
velho dos homens, i.é : o subtuxaua recebe os dois tomônu dos
piádze e fica com êles. Ton.hiráma e Enti, porém, pegam no
iwarawá, cada qual em um dos dois pares segurando o kurúmkukúru na esquerda e o yará-kukúru na direita. Todos os homens acompanham o gesto, tomando por sua vez o waihá, a
maça de guerra que estava na sua frente no estrado. O waihá
segurado em pé, entre os joelhos, com a ponta encostada no
chão. Os meninos que ainda não têm wainá ( por não serem homens) seguram uma pena de arara ou qualquer outro objeto .
O morí-itóno começa a cantar. Ele tira os versos qu variam e
os outros respondem com o mesmo verso. As frases são muito
curtas. As vezes, parecem sàmente palavras soltas. Ao mesmo
tempo começa a ação do morí-itóno. Primeiramente consiste
num leve movimento das mãos que seguram os dois kukúru,
para a direita e para a squerda, conforme o ritmo do encanta mento . O piádze está sentado no seu banquinho e somente mãos
e braços se movem. Depois, êstes movimentos tornam-se mais
acentuados e determinados.
piádze escorrega devagar, o
seu assento, vai em posição de cócoras e o corpo todo começa
a acompanhar êstes movimentos num contínuo crescendo. Todos
os homens, repetindo os versos, da mesma forma ficam de cócoras, começando também a movimentar-se da mesma maneira .
Numa contínua aceleração os movimentos do morí-itóno aumen·
tam até ficarem veementes e abruptos. Os kukúru movem-se
alternadamente, num ângulo de 90º entre leste e sul. No auge
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dêstes movimentos, quase espasmódicos e extáticos, o piádze
se levanta e faz volta para o sul. Todos seguem o seu exemplo .
Começa, então , a dança ao redor dos nekwá. Esta dança é antes
uma marcha vagarosa, de passos curto s, nos quais a cada movimento do iw ar awá corres pond e o movimen to de uma das pernas .
Somente a perna direita avança para dar o passo e a esque rda
o completa , sendo juxt a-posta à direita e não adia ntada. Todos
levam as suas armas. Os piâdze os iwarawâ, as arm as mágicas,
yará e lmrumú que devem enfr entar as más fôrças dcs espiri tos;
o sub-chefe carrega os dois tomônu que tam bém são defe sas
mágicas e os homens os seus wailiá ou claves de guerr a. Tudo
isso faz a impressão de uma fila organ izada de homen s em mar-15-
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cba de gu erra. E talvez tenha sido mesmo parte de wna antiga
cerimônia de guerra, hoje , naturalmente , simbólica, contra os
maus espíritos e seus efeitos malignos.
O môrí-itóno conduz.
az volta, 1·umo N. e passa na fren+e
d.os nekwá até o fim do estrado. Aí, êle e só êle se vira em sinal
que a marcha vai a ré. E a fileira dos homens , olhando para a
frente , recua no mesmo passo de marcha vagarosa. Chegando
outra vez na parte sul do estrado o piádze-chefe torna a virar-se
para a frente e a turma novamente avança e completa o círculo
ao redor dos nekwá passando entre o estrado e os assentos .
Chegando os homens nos seus lugares o morí-itóno interrompe
os seus verso s de entonação. Pára uns instantes e todos gritam
ao mesmo tempo , um alto : Turê ! . . . É o firo da primeirn
dança. Todos se sentam e descansam um pouco .
2.ª dança. Na ação , nos movimentos na marcha em redor
dos nekwá esta segunda dança é idêntica à primeira. Unicamente o texto mostra diferenças , prÜlcipalmente nas fra es que
são mais compridas. E na entonação que é um pouco mais animada .
3.ª dança. Ela pode ser chamada ' dança -kuárurú ", devido a palavra inicial com qu todos os versos , também os de
repetição começam. Texto entonação e parcialmente o ritmo
diferem das duas anteriores. Os movimentos iniciais do moríitóno e do grupo são os mesmos , como também o trajeto da
marcha ao redor dos nekwá . O que , porém, dá a esta dança uma
expressão tôda particular e grotesca é o fato de que o traje o
da marcha tôda é f ita em posição de cócoras , tanto avançando
como recuando . Devido à posição e os movimentos , esta dança
é bastante cansativa e com um : Turê ! . . . de alívio os homens
sentam nos seus banquinhos.
4.ª dança. E' quase idêntica às duas primeiras . Sómente
o texto das canções é dücrente.
Com estas quatro danças obrigatórias e indispen sáveis
finda a primeira parte da festa do morí. O tempo gasto para
estas cerimônias é perto de duas horas.
Faz-se, então, uma pausa mais demorada para descansar
e fuma-se um ciganinho. Depois começa a grande cerimônia do
-16-
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encantamento do morí. Durante esta cerimônia não se usa mais
o kurúm-kukúru.
O mori-itóno põe um montinho de rnpé na
concavidade maior da pá do yará -kukúru (o ventre de Korehí),
segura o iwarawá na mão esquerda, porém , com a abertura da
pá virada para si. Com a mão direita toma o wich.tchúhu, encosta cs caroços de tucumã nas ventas e começa a mexer com a
ponta inferior do wkh.tchúhu no monfu1ho de morí. Mexe de
uma forma que se tem a impressão de
éle esteja esfregando,
triturando ou moendo alguma cousa. Ao mesmo tempo êle canta
as invocações ou esconjuramentos , êle só, durante uns vinte minutos, sempre com o wicb.tchú.hu em movimento. Ninguém responde . Todos observam um rigoroso silêncio. Durante êste ato ,
todo o mal, tôda a força e matéria de doença que se acham espalhadas ne sta zona e que os purhó-yána e os worokiemá mandaram são encantadas, esconjw·adas presas no morí e depois
banidas. É a primeira parte do encantamento do morí : o afastamento do mal pelo morí ou rapé.
Findas as fÕl'mtllas de encantamento ditas num tom meio
cautado, meio recitado , mas muito monótono, o mori-itóno se
levanta. Devagar com passo solene murmurando ainda frases
a meia voz, êle atravesa o t erreiro , levand o consigo o morí encantado para jogá-lo na mata . Houve nessa ocasião um pequeno
incidente, fóra do rit ual. No meio do terreiro Ton.hiráma parou
um po'ltco indeciso . Viro u-se para mim e perguntou : "Diga
em que rumo fica Santarém. Mas rumo certo ... ". Indiquei -lhe
mais ou menos SE. :E:le, em seguida, avançou nessa direção até
a beira do terreiro e com um forte sopraT despachou o morí
com tôdas as doenças e ma le encantados para Santarém, para
os "bichos, os worokiemá que moram por lá, no fundo e na
mata '.
Feito isso, sob absol uto silêncio o morí-itóno volta a seu
lugar. Segue, entã o, a segun da parte do morí : O refôrço das
qualidades bôas , naturais, pe1o encantamento das forças purificadoras e imunisadora s "sobrenaturais
de uhhtarére para o uso
pessoal ou individual.
Ambos os piádze pegam em iwarawá e wich.tcbúhu, re·
partem todo o morí e colocam-no sôbre as duas pás do yará-

que
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kukúru. Ambos começam a cantar. São as cantigas : Hakám .
Chamo-as assim porque todos os versos de resposta em tom
meio recitativo começam com as palavras : Haká:m ! . . . Hakãm ! . . . Enquanto os piádze estão cantando e s hom ens i-espondendo o wich.tcbúhu não pára. É movimentado na forma
já acima descrita. Mas os piádze a.inda não aspiram : O ra é
fica intato. Depois de uns outros tantos vinte minutos de encantamento o morí parece estar no ponto, bom e forte para ser
aplicado individualmente.
As vezes finda aqui a parte invariável do morí. As vezes
porém, ainda há um entreato : o aparecimento de uhhtarére .
tle não vem sempre, a tôdas as festas do morí. Mas quando êle
vem é neste lugar.
Os dois piádze levantam-se levam um iwarawá com morí
atravessam o terreiro e entram na mata pelo cami nho do nascente. :Eles são os primeiros a se encontrarem com uhhtarére . Não
demora muito e, vindo do nascente, como de muito longe, ouveSé o som de uma flauta-worúere.
Mas não é a comum. É a flauta
sagrada. Exteriormente , ela não difere das outras. Mas o
piádze sabem distingui-la. O som da flauta é a voz de uhhtarér e,
ou melhor : é êle mesmo. Pois é êle quem fala pela sagrada
língua musical da flauta. Entretanto
uhbtarére sempre mais
se aproxima, sempre mais forte se torna a voz da flauta.
bega,
afinal, até a beira do terreiro. Mas dali não passa. Uhhtarére
não sai não vem ao terreiro e não se mostra por causa das mutle pára ali, dentro da mata , no lado
lheres , especialmente.
Este do terreiro. E enquanto uhhtarére está cantando com sua
voz de flauta, em sua linguagem musical, vem o egundo piádze
e anuncia : 'Uhhtarére está chamando ! ... ' O mais velho se
J ..vanta e vai ao encontro de uhhtarére , acompanhado pe lo segundo piádze. Lá, na escuridão da mata clareada um pou co
sómente pelo luar está o piádz-pore o chefe de todos os piãdze
dêste e do além-mundo. 'f!:le está ornado como nas grandes festas com tchamá-tchamá na cabeça e lmyayemú nos braços.
D'enso "yúh u " cabelo humano cortado das cabeças de .inimigos
mortos e aumentado por um cabelo artificial de fibras de urauá
prêta s, cai-lhe da cabeça e encobre-lhe em grande parte as costas,
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o pescoço e o rosto . Seu cinto é ornado com pequenas campainhas de metal que a cada passo e movimento tilintam. Assim se
apresenta uhhtarére. Alguns , assim me disseram , vêm sõmente
a figura adornada de um piádze ( do rnori-itóno) . Outros nem
isto, quando fala de longe ou escondido na mata escura. Mas
uhhtarére mesmo , em geral não enxergam. Ver o uhhtarére , o
spírito , é um dom que nem todo possuem. E assim muitos
voltam, sem terem visto o uhhtarére prôpriamente éLito. Fala ram com êle, mas não o viram.
O q_ue se passa, estritamente nesses poucos minutos de
entrevista não o posso dizer com exatidão · pois não assisti.
Todavia as várias informações colhidas condensam-se em dois
pontos :
1.0

Uhhtarére "conversa com todos . Pergunta dâ
avisos e conselhos e responde a perguntas feitas . Trata-se, talvez ,
de uma espécie de oráculo . Uhbtarére , porém não fala éLiretamente não fala com voz humana. Fala pela linguagem de flauta,
linguagem secr ta que sómente os piãdze entendem . O segundo
piádze serve então de intérprete entre o homem e o uhhtarére,
traduzindo as frases da linguagem musical para o vernâculo, o
idioma da tribo.
2.0 - Uhhtarére 'dá morí" aos homens. Parece que de
modo comum como ainda será descrito, mbora por intermééLio
do segundo piádze.
Depois da entrevista , a pessoa volta, acompanbada pelo
piádze-ajudante e outro bomem é chamado. E assim todos um
p r um, conform e a ua idade e posição social, vão e voltam e
têm a sua entrevista com o piádze.pore .
Terminada a visita dos homens ao uhhtarére, êste vai-se
embora. Ouve-se o som do worúere afastando-se tornando-se
mais fraco até se exting uir . Depois de alguns minutos voltam
os de.is piádze e sentam-se nos seus lugares . Uhhtarére já se
foi
Após uma pausa começa, então, o morí de todos os homens,
individualmente. É a parte variável do morí. Variáve1 neste
s ntido que não bá mais ordem prescrita quanto à invocação dos
espíritos , os "bichos '. A chamada varia individualmente con-
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forme a vontade e a confiança ( ou desconfiança) de cada um.
Invocam-se os worokiemá dos quais se quer ou se espera mais
proteção, fôrça e influência benévola , ou os quais se quer abrandar pelo ·morí. Até certc- ponto talvez dependa isso da 'd escendê11cia" (t otêmica ?) de cada um. Pois é claro que todos esperam mais favores de sua gente , seu clan, no além.
Os primeiros a tomarem morí são os dois piádze. tles se
servem a si mesmos de rapé, enquanto os outros são servidos
por êles. O piádze senta-se ou acocóra-se na frente de quem vai
tomar rapé e segura o yará -kukúru com o morí, estendendo-lho
enquanto o respectivo homem toma o wicb.tchúbu com ambas
as mãos e o leva ao nariz. ( * 3)
A cerim.ônia de aspirar o paricá obedece a um esquema,
invar iável na sua estrutura básica :
a) A chamada individual do worókiemá;
b) A conversa com o worókiemá;
e) O ato de aspirar .
Tendo-se tomado um profundo trago de rapé , muda-se o
worókiemá , q. d. chama-se outro e a cerimônia repete-se, com
os mesmos ritos, embora com invocações parcialmente diferen tes, até s acabar o montinho de morí no iwarawá.
O ritual , porém é fixo e determinado até em seus últimos
detalhes. A primeira cous.a é a chamada do worókiemá. Ela é
feita unicamente pelo piádze , no costumeiro tom recitativo. O
homem se mantém quieto. Segura o wicb.tchúhu com ambas as
mãos , encosta-o ao nariz e a outra ponta no montinho de morí
que o pagé colocou no iwarawá e que lhe estende, mas não mexe
com o wich.tchúhu. Escuta simplesmente nesta atitude fixa até
o piádze acabar a chamada. Fí:nda esta o pajé o avisa, dizendo :
Na ! . . . É uma exclamação , chamando a atenção e significa
mm ou menos : Agora ! . . . Já ! . . . Diga ! . . . Com isto, a
cerimônia entra na sua segunda fase.
( '"3) Humboldt descreve a lg1m objetos para o uso do 'nio po ", o rapé otomac ,
como também o modo de aspirá-lo : " When il i to be used il is reduced
to a fine powder and placed on a di h, 5 or 6 in c hes wide. The OLomac
·t,olds this dish. which ha s a handle. in his right hand , while he inhal c
lhe niopo by the n!'.!se, through Lhe forked bane of ::i bird. lhe Lwo extren;i.ities of which are applied to lhe no sLrils". Humboldl , apud : RoLh
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Começa agora a conversa ou conversação do worókiemá.
O piádze diz as frases e o homem as repete , palavra por palavra.
Durante todo êste ato, desde aquêle : Na! ... , põe-se o wich.
tcbúhu em movimento , do modo já conhecido. A pessoa fala,
repete as palavras do piádze mas não funga ainda. Notei que
em tôdas essas conversas duas frases sempre voltam :
mónga tamtín. piádzê , tra-la-la
mónga morín . piádzê tra-la-la
i.é : Cadê meu cigarro , ó piádze, tra-la-la .. .
cadê meu rapé ó piádze , tra-la-la .. .
É notável , ainda que todo worókiemá tem uma exclamação particular , posposta geralmente às frases. As vezes é dita
também isoladamente. Pertence isso às particularidades dos
"bichos " pelos quais são reconhecidos e que, por isso mesmo,
variam de um para o outro. Tais exclamações são o já referido :
tra-la-la ! . . . e outros , como :

kiriri ...
hum-tum-pum ...
tya-tyu .. .
watchikutn-há. . . etc ., etc.

Algumas destas exclamações são bastante difíceis para
<::eremrepetidas , mesmo para a boca e língua exercitadas dos
índios. Não raras vezes até êles se atrapalham e. . . acham
graça ! Com um curto mas alto r iso, um pouco nervoso, ôizem,
então : Ke ? ! . . . Nana ! . . . Como é ? ! . . . Isso não sei dizer!. . . Mas os pajés não querem risada nesta hora e num caso
dêstes encurtam consideràvelmente a "conversa dos bichos".
Depois de mais duas ou três frases deixam-na findar. Na média,
essa conversa demora •ms 5 minutos .
Segue, então , o ato de fungar. O piádze se cala~ o cliente
também· e o wicb.tchúhu pára . E com uma única, profunda,
mas lenta e demorada aspiração, o homem traga o rapé pelo
wich.tcbúhu.
-
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Depois dêste único trago de morl, chama-se outro 'bicho ',
à escolha do cliente. Mas o processo da cerimônia é idêntico.
Esta mudança de worókiemá é feita tantas vezes até o montinho
de morí no iwarawá se acabar.
Em seguida o piãdze vai buscar mais mo1i para dá-lo ao
hcmem seguinte. E assim continua até se acabar a fileira dos
homens recomeçando depois, durante a noite int ira até o sol
se levantar ou o morí se acabar.
Sómente em duas ocasiões este contínuo fungar é interrompido na ·Sua monotonia sem fim. À meia noite, mais ou menos , e de madrugada pelas 4 horas. Nessas duas ocasiões também ?e funga, mas o cerimonial é muito diferente. É o mori das
Worê-yana, ou "povo de mulheres
e dos kayarí e waill-tchawá,
os guerreiros.
Worê-yaná, a 'tribo de mulheres ' ' sómente vem de meia
noite à uma hora da madrugada. É a bora própria delas. Para
compreender tôda a ação é mister conhecer alguns traços da
mitologia Kachúyana a êste respeito.
Há uma lenda segundo a qual existe urna tribo ele mulheres {dai a expressão geral : worê-yaná, i.é : tribo de mulheres! , cujo nome verdadeiro é Máwa-yána ( mawa = sapo). Antigamente moravam elas na bacia do Trnmbetas, mas depois
emigraram, ê moram agora no poente, (itsüdz .wómtohu táwe
= onde o sol senta), num lugar chamado pó-irawí. Essas
mulheres não têm homens e são governadas por sua mãe e chefe
de nome Ináware.
orno particularidade se conta que Ináware
ficou "pn:mha na bucbecha ' ( não se sabe como, nem de qLLem! )
e daí pru·iu um filho, um homem, chamado Petaritpó.
Essas
mulheres em certa ocasião foram pedir mori de ubhtarére.
Saíram então de seu lugar caminhando sempre para o nascente,
onde uhhtarére mora, até chegarem lá com êle. Pediram morJ
e uhhtarére deu-lhes. Em seguida voltaram pelo mesmo caminho
para Póirawí. (Pode ser que nesta lenda falte um traço, a saber
que as Má.wa-yána se disfarçaram em homens para assim alcançar o morí. Pois , sabendo da exclusão absoluta da mulher
quanto ao morí , perguntei aos índios pela razão porque uhhtarére
deu morí às mulheres . Responderam-me : "Talvez engana.do 1
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Elas são piádze também ! . . . ' Não estou certo da interpretação
desta resposta. Dou-a como anotação e possível suplemento).
Tôda a festa do morí com suas cerimônias parece ser uma
representação concretizada do que se passa no outro mundo, no
mundo dos espíritos . Creio que, quanto à dramatização, a dança
das W rê-yaná é cena mais expressiva e mais fácil à compreensão.
A primeira cousa que se nota é que o terreiro se torna
reprodução do mundo. A casa dos homens ( totó-kuámane), ao
lado Este do terreiro torna-se a casa de uhhtarére; a casa das
mulheres (worêdz.kuámane), situada ao lado Oeste, a casa das
Worê-yaná.
Dado o momento, todos os homens se levantam. Desta
vez, Entí o segundo piádze ( talvez por ser dono da casa ) faz
o papel do uhhtarére. Leva consigo o iwarawá com uma porção
de mori e spera ao lado do totó-kuámane enquanto Ton.hiráma,
o morí-itóno, será o chefe das Worê-yaná : Ináware . Todos os
homens vão com êle para d trás da casa das mulheres, onde
tomam posição. olocam-se em fila um ao lado do outro, não
atrás.
omeçam a cantar e a andar, em passo de dança. Mas
imitam em tudo os modos e o jeito das mulheres. Engatando os
braços, formam fileira de dança, típica das mulheres. Dão passinbos curtos e rápidos como as mulheres e, não por último,
imitam o leve requebro de mulher , o típico gingar dos quadris,
das nádegas e do peito . Dançam assim para frente e para trás,
aproximando -se devagar do lugar , onde uhbtarére está. t:ste
logo que avista o grupo das Worê-yaná começa a falar altamente
em frases curtas e bem acentuadas, pondo o acento principal
sempre na últinia sílaba da frase cuja vogal se torna bastante
prolongada. O modo típico das chamadas e invocações !. Fala
sem parar, enquanto as Worê-yaná vêm se aproximando. "Elas'
por algum tempo, dançam ao seu Tedor, formando círculo, com
uhhtarére no centro. Também "elas ' cantam ao mesmo tempo,
sem parar. Estão pedindo morí. Afinal uhhtarére dá-lhes o
mori. urante o ato de fungar ''elas ' não param mas movimentam-s no mesmo lugar e a pessoa tem que tragar o rapé, do
modo co tumeiro, dançando . O primeiro a tomar mor[ é Ton.
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luráma (no pap el de Ináware ); depo is os outros, conforme a
sua idade. Acabada a cer imônia, as Worê-ya ná continu am ainda
a dançar ao redor de uhhtarére , agradecendo , dizendo que o
morí estava bom, etc.... E depois, sempr e dan çando no passo
de muJher , virando as costas ao uhhlaré re, voltam para o poente ,
para a casa delas. Uhhtar ére acompanha-as até o meio do terr ei1·0 1 andando devagar atrás delas , sempr e falando sem parar até
que as Máwa-yaná se sum am atrás da worêdz.kuámane. E com
isso, a dança e o mori das Worê-ya ná estão encerrado s.
(De manh ã pedi que repetissem essa cena por causa de
umas fotografias. Depois de alguma reflexão , os piádze acede-

-
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ram ao meu pedido , mas advertiram que não podiam cantar,
porque 'Máwa-yaná só canta meia noite " . Fez-se , então, uma
cena muda , da qual provêm os retratos respectivos) .
Interessante e parcialment e diferente é o modo do morí
tlos kayar i e waiH -tchawá . São duas espécies de "guerreiros"
do além ambos temidos e terríveis sendo os kayarí um pouquinho m ·llwres qu os waili-tchawá . Também entre os dois, o
modo de tomar rapé difere um pouco. O tempo próprio é de
madrugada , quando aparecem os primeiros clarões do dia até
o sol se levantar , i.é , das 4 às 6 horas mais ou menos. (É essa ,
aliás a hera de ataque e assalto , quando os índios estão em
guerra).
Kayarí toma o mori da seguinte forma : O piádze e o respectivo "cliente" sentam-se um confronte ao outro. Ambos tiram
os tchamá-tchamá , os cocares de penas que nas outras cerimônias nunca são tirados. Depois abrem e soltam o cabelo, inclinam profundamente a cabeça , puxam à frente os cabelos compridos de forma que encubram o rosto , e cruzam as mãos atrás
da cabeça . As im, nesta posição é feita a chamada e a conversa ,
durante as quais , ritmicamente, se fazem movimentos laterais
com o corpo, para a direita e para a esquerda . Aspira-se o rapé
quando chega a ocasião própria e depois continua o movimento
de outro esp-irito-kayari até se gastar a porção de morí no
Iwarawá .
WaiH-tchawá , da mesma forma, toma morí sem tchamálchamá. Mas a posição dos dois homen s é contrária. :Eles
sentam costa contra costa, numa distância de uns 30 a 50 cm .
Depois um terceiro amana-lhes
as tranças com uma corda .
Ourante as invocações, um pU1Caa cabeça do outro pelo cabelo
amarrado para a frente e para trás conforme o ritmo dos versos
e só param no momento de tornar o morí.

FINAL:
Quando o sol começou a pôr os seus primeiros raios no
terreiro, i.é , um pouco d pois das 7 horas, devido à mata alta

-
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ao redor, os piádze encerraram o morí. Mas em out ras ocasiões ,
informaram-me, as cerimônias podem con tinuar ma is um dia .
O encerramento inclui três partes distintas :
a ) A marcha ao redor do terreiro ;
b) As invocações finais ;
c ) O banho rituaJ com calda de frutas doces , seguido por
outro , comum, no igarapé .
Primeiramente os homens se juntam e sen taro cm seus
luga1·es. Dado o sinal pelo mori-itóno , ficam em pé, formam
ma , um atrás do outro e assim , cantando naquele lom recitativ o
versos e frases de invocação , põem-se em marcha. Os dois piádze
carregam o iwarawã inteiro , o Kurúm-kukúru na esquerda , o
ya1·á-kukú:ru na direita. O terceko leva os dois tomônu dos
piádze e os outros homens as suas armas , waihá. A marcha é
lenta e, nos seus movimentos , semelhante à l.º e 2.ª danças
obrigatórias. O grupo dos h omens vai assim abeirando o tenei·
ro e com especial inte nção e expressão , os kükúru são postos
contra as bocas dos camin h os que vêm da mata ao terreirn e
que são em nú.mero de três. Feita a volta inteira pele terreiro,
o pessoal vai até seus lugaTes, oncle a marcha e cantoria findam .
E al sentam.
Começam , depois de curta pausa, as invocações finais .
Assemelham. se em tudo às grandes invocações inie iais. Os
piá dze fazem as chamadas ou invocações do gran des nekwá da
natureza ( céu, terra , água) e dos que estão nos seus balaios ou
puahuá. A modulação e o rítm o, às vezes mudam , talvez con·
forme a espécie do nekwá. O mori-itóno canta e todos os outros
repet em. E enquanto estão cantando e recitando, todos os
obje tos usados no mori, novamente são emb r ulhad os e guarda·
dos nos puah uá. Tsso demora perto de meia hora.
Dunnte essas preces finais , algumas mulheres preparam
na worêdz.kuámane o ban ho ritual. Dentro de um makwá, um
vaso de tarubá com água. são raladas mediante um tchumári
ou ralo, feito de pedras de quar tzo imbutidas numa táboa, várias
frutas doces como ananaz , bananas , mamões e outras que tjverem à mão. Delas se faz uma grande sa lada de frutas. P ronta
essa, uma das mulheres leva o makwá e põe-no juntamente com
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algumas cuias no meio do terreiro. lsto já pelo fim das invocações.
Entrepõe-se agora uma pausa maior . Neste espaço de
tempo fazem-se as mudanças de roupas e posições. Primeiro, os
piádze levam os seus puahuá · com os nekwá ~e penduram-nos edJ.
seus lugare na t tó-kuámane. Todos tiráAflíós "seus adôrnos ' de
penas e guardam-nos dentro da casa . Mudám: tambêm de tanga ;
· a qual é substitu ída por uma bem velha ou até por um pedaço
de pano qualquer . Agora nesta última cerimônia as mulheres
também tomarão parte . Da mesma forma elas mudam de tanga
e trocam os seus mommhó de miçangas por uns farrapos de
pano. Feito tttdo isso tr_ocam também a posição dos assentos no
teneiro. Os homens mudam os paus de estrado para o outro
lado do makwá, para o lado Este de forma que, sentand o-se em
cima dos paus de estrado, todos olham para o poente, o lado
Oest . E todos sentam, sem exceção conforme a sua idade :
0s homens, as mulheres as crianças, pois todos são incluídos no
banho até os cachorrinhos que as mulheres e as meninas têm
no colo.
s dois piádze tiram o yáukuru, o caldo , à cuia.das cheias
do makwá, colocam-se atrás do povo sentado e andando devagar
de um a outro lado , murmurando frases e palavras nas quais
sempre se repetem os nomes dos três grandes piádze: Tskóyaná,
Tchanuará e Tunahiádzere, fazem uma spécie de aspersão. Não
derramam o líquido e sim ham·indo-o com os dedos, jogam-no
sôbre a cabeça da pessoa. Aos poucos, todo corpo fica lambusado dessa salada de fruta , specialmente os cabelos pescoço,
ombros e costas. O quadro geral torna-se mais alegre . Ouvemse risadas quando o caldo frio toca a pele e as crianças procuram
aparar, com as mãozinhas , os pedacinhos de fruta para sorvêlos com gostosos esta los de língua. Os piádze continuam
com esta cerimônia até o makwá ficar quase vazio. As últimas
cuia.das são reservadas para êles mesmos. Mandam o pessoal
J vantar-se e sentam-se. Então os homens mais velhos da comunidade vão aspergí-los.
Findo isso debaixo d alegres ri.sadas e brincadeiras, todos vão ao porto no igarapé para tomar banho na água fria e
-27-
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límpida, tirando os pedaços de banana e mamão dos cabelos uns
dos outros.
Segue-se, então, um banquete com tudo que há de melh or
na maloca, evitand@-se, porém, as comidas pesadas para salvaguardar os preceitQs da dieta que entra em vigor daqui em
diante. Assim tenniP,a a festa do mori, talvez a cerimônia mais
expressiva em seu conteúdo religioso que jamais vi entre homens
e tribos guianenses.

AP1i:NDICES
-1-

Esquema da estrntura da festa do morí

A. Preparação
a) preliminar :

b) próxima:

1. aquisição e preparação

de materiais
para os objetos, adôrnos , etc., de uso
na festa;
2. preparação dos instrumentos de morí
(os nekwá) ·
3. preparo do morí.
1. limpeza do terreiro;

2. arranjos pessoais ( pintura corporal ,
enfeites de penas etc.) ·
3. preparação do local das cerimônfas
( estrado para os nekwá , assentos para
o pessoal , etc .).
B. Parte principal
l.ª parte :

2.ª parte :

1. Entrada : Invocação do clã e dueto
de flautas;
2. Invocações gerais;
3 . As 4 danças obrigatórias.
1 . Encantamento do mori, parte primeira:
afastamento das fôrças más e da maté ria de doenças·
-28
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2 . Encantamento do morí parte segunda : atração de fôrças benfazejas salutares :
a) pelas cantigas Hakám;
b) pela chegada de Uhh. tarére
3.ª parte :

e. Final

1. morí geral , para todos os homens;
2. morí das worê-yana
3. morí de kayarí e waiH.tchawá
1. invocações 'gerais;
2. banho de frutas;
3 . banho no igarapé.

--II-

-

Notas para a transcrição dos têrmos indígenas

Vogais :

a-e-i-o abertas
â ê-ô-u fechadas

ü

como no alemão, porém muito curto.

Semiconsoantes :
w-

y-

como "w' no inglês, mas com um leve "u"
preposto.
como "y'' brasileiro ( em "yayá") ,mas com
um leve "i" preposto.

Consoantes : b-d-g-k-m-n-p-t :
como no alemão, (portanto g sempre como
m "gago' )
ssempre forte
zsempre brando
rsempre dental
fsempre bilabial
jcomo "j" em português (jardim)
ehcomo em português (chá)
-
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sempre bem aspirado como no alemão
(Hand)
hhcomo "eh " no alemão, por ex. : "ach",
"Bach", porém, um pouco mais brando.
Hcomo "eh" no alemão, p. ex. : em "ic h" ,
"nicbt", porém, um pouco mais brando.
-/ · Stocklaut ou glottal stop ( em muitos casos
está em lugar de uma silaba supressa com
" h" inicial ; p. ex.: ofko por oh.ko
vem
h-

=

cá).

Africatas : dz-ts-dj-tch
O acento tônico não é constante; donde cert as va1·iações
na acentuação, segundo a eufonia.
-

IlI -

Termos referentes ao morí
ahiu H
Antchkíre
.Ênli
hak.tim, canti ga:. babím
laáwore
lngarUnc

iw11rawá

iwarnwá-yorêmuru
Kachtíyana
k.1hií<lic
lrniku~ú
lrnikút s-kukúru
karáwe
kayarí
Korchí. Korohi
kt{11nu
kuãma

Kurahí

pintura de rosto
personagem mitológica: o me smo que korchi
nome próprio dc um pajé (informunt.:) do rio
T rombetas
tipo de can1igas q ue começam com a pa lavra hak:'im
nome próprio tia mulher.chefe das Worê-yann
pequeno gru po tribal do rio Tr ombetas, hoje qu:m·
tota lm ente assirojlado pelos K achúyana
t18 pcçal, principais na~ cerimônill!> do rapé; consb,tcm
cm duas peç:1s : o yará-kukúru (ver) e o ku rúrn .
l.ukúru ( ver)
cuntiga de iw.irnw &
grupo tribal dos rios Trombeta s e Cachorro
tecido de palh ~1.comparúvel com umn bandeja
4uadradn
,.inça {lérmo ger:il)
imagem, figura de onça (ver: kukúru)
ouriço de casta nh a de ma caco
tipo de guerre iro
personagem e figura milológica
púu gaivolO
casa; clii
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kuáruru , <lança kuáruru

kukúru
kurumú
ku~úm-kukúru
Kuyádjino

kuyáyc:mu

makwá
mamí
maáto
Matchuhwiya
mawá
Máwa-yána
moncn.h6
mori
morí itóno

ªª !
nckwá

Nyor6nyor 6
onomlo -húmu
peré
Petarí tpo, Petaritpó
pitídzc. piáze

ANTROPOLOGIA,
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tipo de danças , executadas em ·posição de cócoras e
cujas can tigas começam com a palavra kuáruru
ima,gern. figura, efigie; re~rato. fotografia
urubú rei
im agem, figura de urubú rei
1\o me próprio de umn mu lher kachúynna (lendária?)
c1ue teceu um tipo de pano hoje desconhecido entre
êle~
pena s da cauda de arara, usadas como enfeites no, ·
br:iços
panela de bebidas
tanga dos homens
penugem bra nca do gavião real, usada como cnfeíti:
do rio
nome próprio de um pajé (informante)
Cachorro
sapo
''ge nte-sapo ' ': nome tribal do "povo de mulhere s"
lunga das mulheres
1 l paricá. rapé : 2 l festa e cerimónias de rnpé
dono do rapé; chcíc dll fc:5111cio mori
cxclumnç'iio de convite para ace itar. pegar ou começar com alguma cousa
ob1c1os ou inst.rumcntos sagrados das cerimônias
xnmani sw
nome pró prio de um pají! do rio Cachorro, folccitlo
cm 1945
nome de u·a maloca kachúyana. Significa lilern lmen tc : lugar de muito urucú.
mur um u rú
nome p ró prio. rllho de Jnáware (ver)
pajé. médico-curandeiro, 1nédico-fc!iúceiro (Térmo
nplicodo tnn l o nos pnJés humano s como nos pa-

jf s-espíritos)
piádz.-pore.

p ifti-porc

pajé-chefe. c urundcíro-chcfc

(tanto

hum11no como

cspfrito)
Pó -irawí
proró
Prékma
puahuá

Puní

lugar e i-csidéncin da tribo de mulheres
terreiro
nome pró prio de um kachúyana (lcnd,frio?) que fe7
os kuk:úru (ver) antigos da tribo
ceslinlia em forma de caixa, balaio dos homens
nome próprio e têrmo de ampla significação : ancestral da tribo , herói cúJturnl, sêr supremo

("De us")
purh6

genip apo

-
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Purh6-yánn

"gente gcnipapo", nome de um tipo de espfri1os de

puyúru

espécie de pequena esteira redondo, tecida de
murum urú
cocar de penas, cm forma de corôa dupla
espírito. pujé-chefr das íôrças da terra
cobra grande, miJoJógicn
ralo
"bengala do pajé", báculo de encantamen10 dos
pajés
nome próprio de um pajé (informante) do rio
Trombetas , falecido em 1947
hom em
casa dos homens
fspíri 10. pajé-chcfc das fôrças do céu
espírito, pajé-d1efc das fôrças da iÍgua
exclamação final, depo is das danças cerimoniai s 11a
festa do rapé
estopa de castanha; esteira de ca~ca de cas-lanhcir:i
bem ha1ida e fôfa e que s.:rve de as~cnto para
ns mu lheres
espírito-chefe das ser ras dn mnta : pnjé-chcfe , com
quem os pajés kachúy:ina trabalham; é o "c-urupira.. dos pajé$ kachúya na
clave de ámago, curta
tipo de guerreiro (que mata com a cfovc wnihá )
pincel de rapé. feito de cabelos de porco silvestre
1) breu; 2) líntas de breu {para a pintura do rosto)
in1rumcnlo de 2 tubos para aspirar o rnpé
pano de algodão nalivo
mulher
casa dai. mulheres
povo. tribo ele mu lheres
espíritos-animais. os ''bic hos" do~ pajés kaçhúyiana;
fôrças pers on ificadas da natureza
tipo de íl::iuta de taboca; dêsle tipo é tamhém a
flauta sagra da
taquá ra- rana
povo, tribo, gente (usado como suf ixo)
onça mi10J6gica ("do fundo'·)
imagem. figura da onça mitológica yará
bebida , calda
cabelo cerimo niílJ; nntigamenle : cabelo humano.
cortado do inimigo morto e usado na~ cerim ônia.~ festivos: hoje: cabe lo :irtifici:11 de fibras LI<:
carauú ( brome liacea ) , 1intas de prêto.

fc:lrçasmás

tchamatchamá
Tchanuará
tchkárka í, 1skárkai
tchumári
1omóou
Ton.hiráma
totó
totó·kuámane
Tskóyana
Tuna iádzcrc
turé !
ILítke-hitpo

uhh tarére

waihá
wai Htchnwâ
wêmú

wêyú
wichtchúhu
wômú

worê, worêdze
worêdz.lc-uiimane

Worêyana
wor6kiema
worúcrc

wutági
-yána
yará
yará-kukúru
yáukuru

yt'.thu
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SUMMARY
Thc presenL paper describes Lhe ccremonies of a paricá ( Piptadcní a)
nuffing ritual a.mong Lhe Kachúyana Tndians on Lhe middle Trombclas Rivcr ,
Pará , Brllil . As an introduction some general note about , the fina lity and
lhe relationship of Lhe snuf[ing cercmonies are given with some old warrior
custom s and Lhe re.ligiou · beliefs of lhe Kachúyana trib e. Afler de cr ibing ~l1c
preparations of lhe set -up, the participa ns and Lhe paraph ernali a u ed, a de . cription of the cercmonies is made . A condensed scheme of lhe ritual proc ed1H<!
together with à Jist of Kachúyana term s rel ated to sn uffing ceremonie anJ
a general índex of Lhe literatur e closes lhe paper.
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