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OS DISTINTOS SERES DO UNIVERSO PATAXÓ E O MOVIMENTO DAS 
PUXADAS DE RAMA EM MINAS GERAIS

Fabiano José Alves de Souza1

RESUMO: O artigo explora o pensamento Pataxó acerca das suas diferentes concepções de seres que 
conformam sua socialidade em íntima interface com o espaço físico das aldeias. Realizo uma sucinta 
descrição de determinados seres não humanos (“encantados”, “virados”, “bichos brutos”) que entrelaçam-
se ao cotidiano Pataxó, ilustrando suas características e as implicações de cada um deles no espaço das 
aldeias. Em seguida, busco demonstrar que o distanciamento de uns e a aproximação de outros seres 
não humanos provocam o que os Pataxó chamam de “esgotamento” das aldeias e do mundo, isto é, uma 
transformação das aldeias em espaços não propriamente humanos, o que repercute fortemente sobre os 
movimentos migratórios, ou em termos nativos, sobre as contínuas “puxadas de rama”.  Em particular, 
o artigo destaca uma formulação nativa que busca explicar as motivações cosmológicas que originou 
um intenso movimento migratório a partir da aldeia Sede (Fazenda Guarani em Carmésia / MG). As 
transformações ocorridas com um não índio no interior desta aldeia (Caso Magalhães) ocupam um lugar 
privilegiado na reflexão nativa. Os argumentos presentes no trabalho estão apoiados em um conjunto de 
histórias e versões míticas, identificadas a partir de uma experiência etnográfica (método etnográfico) 
recente, em aldeias Pataxó, entre Bahia e Minas Gerais. Em suma, o artigo sugere uma centralidade dos 
distintos seres não humanos para a compreensão da socialidade e das migrações realizadas pelo Povo 
Pataxó em Minas Gerais desde os anos de 1980, quando intensificou os deslocamentos dos grupos de 
família, propiciando o surgimento de novas aldeias Pataxó no estado de Minas Gerais.

PALAVRAS-CHAVE: Migrações; Pataxó; Seres Não Humanos.

OS “DISTINTOS SERES” DO UNIVERSO PATAXÓ 

Neste artigo persigo a existência dos distintos seres que constituem a socialidade Pataxó, 
juntamente com os seres humanos, buscando situá-la nas formulações produzidas pelas suas reflexões 
sobre o começo do mundo. Nestas formulações, as gentes-árvore, as gentes-pássaro, os encantados, os 
santos e os próprios Pataxó estão todos misturados. Ressalto, desde já, que esses seres não humanos, 
independentes da sua origem, da sua temporalidade e também do seu tipo espiritual, operam interferindo 
na produção da humanidade Pataxó e participando da vida cotidiana através de diversas formas de 
relação e comunicação. Esses seres encostam, descem, visitam e compartilham o cotidiano das aldeias 
com os Pataxó, os animais e as plantas, pois não gozam da regalia de viver sozinhos em suas moradias. 

Feitas estas rápidas observações, atenho-me, em particular, aos seres encantados que, de ordinário, 
“não mais se vê”. De saída, embora eu os descreva aqui, não travei contato direto ou sequer os vi, exceto 
através de desenhos; no entanto, ainda que isso pareça paradoxal, eu fui afetado. De acordo com Domingos 
(aldeia Cinta Vermelha-Jundiba), não é impossível que eu tenha sido constrangido, por alguns deles, a 
descrevê-los. Daí que fui tomando nota de cada um deles a partir de vivências e narrativas cotidianas ao 
1  Doutor em Antropologia Social, professor de Antropologia no Departamento de Política e Ciências Sociais (Uni-
montes), fabyllo@yahoo.com.br
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longo da minha estadia em campo. Quero dizer, ratificando o que me dizia Kanátyo, que são os Pataxó 
que entendem desses seres; nós, os não índios, quase nada sabemos a respeito deles. Devo também 
chamar a atenção para o fato de que, embora os seres a seguir descritos pertençam a temporalidades 
diversas, eles se encontram na sociedade presente, no tempo atual, de tal maneira que eles embaralham 
as múltiplas temporalidades, fazendo o passado, o presente e o futuro entrarem em colapso. 

A minha compreensão sobre essas coisas encantosas deixa muito a desejar. Com a finalidade de 
melhor entendê-los, eu apresento, aqui, um esboço bastante grosseiro de classificação. Em geral, eles 
são denominados de encantados. A gênese destes seres está distribuída em distintas temporalidades. O 
surgimento dos primeiros é indeterminado, já outros vieram das barrigas das mulheres e se encantaram, 
como é o caso do bicho Caveira. Os encantados podem ser pensados em duas classes: os encantados 
nomeados e discernidos e os encantados não discernidos e, portanto, não nomeados. 

Os primeiros, independentemente de desfrutarem ou não de laços de consideração, ganham 
uma referência (crônica biográfica, um desenho, um nome e, por vezes, ganham um dono, tornando-
se quase um cativo de determinados grupos familiares Pataxó). Os controles Pataxó sobre tais seres 
figuraram como os únicos recursos para que eu melhor me aproximasse deles, daí que transcrevo logo 
abaixo as crônicas biográficas que eu pude registrar. Outras, lamentavelmente, passaram longe da minha 
etnografia. 

Os encantados não nomeados e não discernidos, em geral, são agressivos, perigosos e estão a 
rugir nos fundos dos buracos da Terra de Juacema (espaço sob o domínio de seres não humanos). Os 
encantados nomeados e discernidos podem ser subdivididos entre encantados bons, maus e ambíguos. 
Os encantados bons são aqueles que estabelecem fortes laços de consideração com o povo, com quem 
a relação, pautada na generosidade, traz sorte, força de vida e poderosidades. Todos são atraídos pelo 
perfume da amesca. Como exemplos, eu citaria a Amesca, o Pai da Mata, os Encantos de luz, os Tronco 
Velho, entre outros. Os encantados ruins, que geralmente são chamados de bichos ou bichos brutos, 
são aqueles que não gozam de laços de consideração, possuem tipo espiritual prejudicial aos Pataxó 
e geralmente não exalam e nem são atraídos por um cheiro agradável. O bicho Caveira, a Imbiara, 
o Camunderê (sobre o qual eu possuo poucos dados) e, mais recentemente, Magalhães e seus caifais 
figuram como encantados ruins. Os Encantados ambíguos são aqueles que, dependendo do seu estado, 
ora estão a favor, ora contra o povo Pataxó. Neste sentido, o Lombeta e o Caboclo Gibura são exemplos 
singulares. Em função dos objetivos específicos deste artigo não será possível descrever a todos os seres 
citados até aqui.

Valeria a pena reforçar que os seres não humanos, de acordo com a compreensão Pataxó, 
resistem a qualquer ação que tente extrair características ou distinções entre eles, dado que se trata de 
seres movediços e que não se oferecem às operações de desvelamento. Ao serem desvelados, tais seres 
bifurcam, ou seja, produzem buracos, tornam-se invisíveis, cegam as vistas dos observadores, entre 
outras ações, pois não desejam se tornarem subalternos aos humanos. Neste sentido, pode-se dizer que 
eles produzem uma linha de fuga, configurando uma socialidade ampliada entre os Pataxó. Penso ser 
correto afirmar que, não há um corpo-a-corpo entre os Pataxó e os encantados, antes, há entre eles, por 
interesse dos próprios Pataxó que entendem dessas relações, uma diplomacia cósmica (olho viu, boca 
pio), em função, eu diria, da potência e do espectro ilimitado de informação que procede das “coisas 
encantosas”. 

A meu ver, esses seres não humanos apresentam uma forte ambiguidade, sobretudo em sua morada 
encantada. São poucos aqueles que ganham contornos individuais, isto é, uma referência. Isso ocorre 
a partir do momento em que um grupo familiar confere-lhes visibilidade. As biografias e os desenhos 
ilustram bem isso. Ao ganhar uma referência no contexto dos grupos familiares, esses seres, de certa 
forma, são amansados. Em campo, para meu desespero, os diálogos sobre esses seres eram travados da 
seguinte forma: 
-Você conhece ou já ouviu falar da Amesca? 
- Sim, nós conhecemos, mas quem vai contar direitinho essa história para você é Dona Nete. 
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- Como eu posso falar com ela? 
- Ela puxou a rama lá para o Retirinho. 
De outra feita eu questionava sobre o caburé e o gavião, e eles me respondiam: 
- É, eu conheço essa história, mas só quem conta ela é Kanátyo. Ele mora lá em Muã Mimatxi. 
- E quanto ao Magalhães? 
- Essa história aí, só quem sabe ela é Seu Sapucaia, outro não sabe não. Ele mora lá em Acuçena, na 
aldeia de Baiara. 
De outra vez, eu indagava: - Sobre o Pai da Mata, quem pode conversar comigo sobre ele? 
- Cachimbo (Domingos Braz) é quem conta ela. Ele vai falar tudo para você. Ele mora em Araçuaí - 
Aldeia Cinta Vermelha-Jundiba (MG), mas ele fica também em Coroa Vermelha (BA). 

Em outras palavras, os Pataxó são por demais “cismados” e zelosos para com estas crônicas 
biográficas, pois percebi uma reserva dos Pataxó ao narrá-las para pessoas estranhas. Reconhece-se um 
“verdadeiro” Pataxó pela intimidade que ele revela com as distintas biografias destes seres encantados. 
Foi a partir dessas conversas desviantes, bifurcadas mesmo, que fui obrigado a deslocar-me para as outras 
aldeias Pataxó em Minas Gerais, o que me fez perceber que esses seres não humanos ganhavam donos, 
porta-vozes entre os Pataxó na medida em que eram narrados, pois ao narrá-los os Pataxó se “apropriam” 
deles. Creio ser indiscutível dizer que eles, assim percebidos, perdem força, potência, tornando-se quase 
que domesticados por alguns grupos de família Pataxó, mas desacreditados por outros. Eles são perigosos, 
raivosos em estado de desconhecimento, mas, quando “revelados”, fica a critério dos próprios Pataxó 
acreditar ou não em suas agências, como é o caso do Lombeta. Penso que isso explica os motivos pelos 
quais poucos encantados se oferecem ao desvelamento, pois uma vez discernidos, são menosprezados, 
ridicularizados, portanto, eles escapam ao risco de se tornarem subordinados aos humanos. 

Em campo, lendo alguns escritos dos próprios índios sobre a existência destes seres não 
humanos, eu me deparei com um sentimento nostálgico por, erroneamente, acreditar que os Pataxó, mais 
recentemente, não estavam mais elicitando tais seres, isto é, não vinham mais ensejando o aparecimento 
de outros seres encantados. A princípio, pensei que alcançar uma certa consistência por parte desses 
seres não humanos, além de perigosa, exigiria algo mais dos Pataxó, pois o acesso a eles certamente é 
complexo e perigoso para os incautos. Na verdade, tratou-se de puro engano. Uma vez atento, em campo, 
ficou claro que o mais recente desses seres elicitados pelos Pataxó foi Magalhães, contrariando o que eu 
pensava. Além de Magalhães, os caifais e os inhanhãe são seres que foram descobertos em Minas. 

Eu confesso que, se no início dos meus trabalhos senti quase um frenesi em descrevê-los, 
esmiuçá-los, ao longo da experiência não mantive mais a pretensão de descrevê-los objetivamente, pelo 
contrário, passei a entender que melhor seria se eles permanecessem em seus movimentos infinitos e 
“selvagens”, pois é desta forma que eles ocasionam as puxadas de rama entre os Pataxó. Ao tratar desses 
seres, os Pataxó aproximam-nos de distintas moradias, mas de forma muito imprecisa e inconstante, 
decerto porque quem tem moradia definida é gente, gente humana e esses “outros” não o são. Confesso 
ser apenas uma intuição a de que estes seres não humanos estejam mais “presos” a suas temporalidades 
do que a determinados espaços fixos. 

Os Pataxó falam, comumente, de “moradas”: morada de encantados, dos cachorros, de gente, 
entre outras. Essas diferentes moradas situam-se, grosso modo, em três distintos “patamares”2, porém 
ligados entre si. Os Pataxó vivem no patamar intermediário, na superfície terrestre, como seres humanos, 
cuja marca distintiva é serem detentores de um corpo (apekoi), cuja resistência e firmeza deve seguir a 
“enformatura” das espécies vegetais. No patamar inferior, abaixo da superfície, “debaixo do chão”, estão 
as moradas das nações indígenas subterrâneas (Kohler, 2011), como as dos Baquirá (Carvalho, 1977), 
os Toletero, os Habiá (Pedreira, 2013). Além desses, outros seres, não nomeados, rugem desde esse 
patamar inferior. Em função do tipo espiritual desses últimos, a maioria deles opera contra a humanidade 
Pataxó. Em um patamar superior, também conhecido por Itôhã, acima do patamar onde vivem os Pataxó, 
2  Estou me inspirando nos termos empregados por Gonçalves (2001) e Santilli (2002) para a descrição do universo 
Pataxó.
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há as moradas de Txopai (um ser primordial), dos antigos Pataxó (os Tronco Velho), dos cachorros, dos 
encantos de luz, dos santos, intermediários de Deus e outros mais que não apareceram no meu registro 
etnográfico. Vale notar que desconfio desses outros seres que escaparam da minha intromissão, o que me 
impele a dizer que a minha descrição é incompleta e inacabada. 

Optei por descrever alguns seres originários do tempo primordial, um tempo “não alcançado” 
em que se pode entrever a gênese cosmológica dos Pataxó. Em seguida, percorro outras distintas 
temporalidades, destacando os seres que daí emergem, todos possuindo uma participação singular na 
vida cotidiana Pataxó.

A Amesca (almecegueira-cheirosa) e o dilema da gemelaridade 
Dentre os seres do tempo primordial merece nota a saga da Amesca, sobretudo pelas transformações 

pelas quais passou. A sua presença, hoje, entre os Pataxó, ainda que sob uma forma vegetalizada e 
etérea, revela os dilemas em torno da gemelaridade. Antes de vir a ser uma árvore, Amesca foi uma 
índia das gerações iniciais com uma particularidade que a distinguia das outras, pois foi impedida de 
casar, uma vez que só teria filhos inconhos (gêmeos). Inconformada com a proibição, Amesca preferiu 
morrer e renascer como planta para que ela pudesse florir e parir, pois assim teria seus filhos inconhos. 
Depoimentos sobre a história de Amesca revelam que sua morte foi comunicada a toda a aldeia. Seus 
contemporâneos fizeram ritual para o seu corpo, após o qual enterraram-na. Passados alguns dias, no 
mesmo lugar onde havia sido enterrada, os índios observaram que crescia uma planta. Era Amesca. 
Ela cresceu, virou uma árvore e começou a florir e a dar frutos. Do seu tronco ainda hoje sai uma 
resina branca, cheirosa, que, segundo Dona Nete, são as lágrimas do choro de Amesca, em função do 
impedimento que lhe foi imposto de gerar seus filhos humanos3.  Observei que a “resina” da Amesca, 
graças ao seu perfurme, é utilizada para defumações nos rituais, pois ao contato com o carvão em brasa 
produz uma fumaça branca e cheirosa, que serve para tratar o corpo, além de oferecer proteção e força 
para o povo. Ademais, “os encantos de luz descem”, pois são atraídos pelo cheiro agradável da fumaça. 
A resina renova os corpos dos índios, afastando as “coisas ruins” que os rodeiam. Ela também é utilizada 
para dor de cabeça e dor de dente. Vale dizer que a fumaça da resina da Amesca faz ver, ao passo que a 
fumaça da coivara (galhos e troncos de árvores secos) cega os olhos. 

Nas rodas de Auê, provavelmente o momento ritual mais importante para o povo Pataxó, a resina 
está presente, pois ela consegue reunir o povo e os encantados para cantar e dançar. Chamo a atenção 
para a multiplicidade de relações na defumação da amesca, sobretudo durante a Festa das Águas. Em um 
breve retorno às aldeias Imbiruçu e Retirinho, durante a Festa das Águas de 2012, evento ritual em que 
a amesca está sempre presente, Dona Nete relatou que sua comunidade estava pequena, mas quando ela 
[a comunidade] estava no Auê ela crescia, pois Dona Nete via “mais de mil índios dançando”. 

Tanto sua função prática (curar dor de dente, dor de cabeça) quanto seu simbolismo chamaram a 
minha atenção. Embora eu tenha obtido poucas informações sobre o caso de Amesca, eu suponho que a 
má determinação de tê-la impedido de gerar seus filhos certamente acarretou algo sério aos Pataxó, pois 
não é fortuito, assim penso, que ainda hoje sejam as próprias lágrimas de Amesca (a resina resultante de 
cortes sucessivos em seu tronco) utilizadas para os rituais do Auê. 

 O Pai da Mata (Coqueiro-piaçaba): uma “história” de transformação 
O Pai da Mata é visto como um dos seres mais velhos do tempo primordial, das gerações que 

não vieram ao mundo das barrigas das mulheres. Ele possui a capacidade de se transubstanciar em 
3  Embora fique clara a repulsa à gemelaridade nesta saga de Amesca, em campo, contudo, não observei uma recusa 
ao nascimento de gêmeos nas aldeias em que estive. Conversando com seu Manoel (Aldeia Imbiruçu), pai de duas filhas 
gêmeas (Cristina e Cristiane), ele relatou-me que a ocorrência de gêmeos exige a realização da Festa de Caruru, que sempre 
deve ocorrer na data de 27 de setembro em consideração aos santos Cosme e Damião, pois são eles que presenteiam o grupo 
familiar com o par de crianças. Ainda segundo seu Manoel, os gêmeos pertencem muito mais aos santos do que aos pais 
biológicos. Em geral, os Pataxó em Minas Gerais desconhecem a Festa de Caruru, pois segundo seu Manoel, que aprendeu 
a fazer a festa na aldeia Pequi (BA), ele é o único índio Pataxó que realiza a Festa no estado de Minas Gerais.
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diversas espécies vegetais, embora a sua forma mais recorrente seja a de um coqueiro-piaçaba. Seus 
cabelos de piaçaba recobrem todo o corpo, em particular a região do umbigo, abertura que tem a função 
de uma boca descomunal. A sua casa é a própria mata, onde exerce o papel de grande guardião de todas 
as espécies vegetais. Para Dona Maria (Muã Mimatxi), ele é o pai criador solitário de outros seres não 
nascidos de mulheres, todos com uma história marcada por inimizade e predação com relação à primeira 
nação de índios, como é o caso do Camunderê, não descrito por falta de maiores informações. 

As relações inaugurais entre o Pai da Mata (Coqueiro-piaçaba) e as primeiras gerações de índios, 
de que falarei subsequentemente, após a viagem de Txopai para o céu, não foram nada amistosas. 
Aconteceu que, nem Pai da Mata, nem os seus filhos, reconheceram, de imediato, a natureza da primeira 
nação de índios. Não havia uma abertura nessa relação que possibilitasse um reconhecimento mútuo. O 
Pai da Mata era um inimigo antropofágico. Na condição de um monstro devorador e canibal, dizimou 
muitos índios. A sua voracidade sempre foi objeto de temor entre os índios. Domingos (Cinta Vermelha - 
Jundiba) afirma que ele antes era um selvagem, não cuidava dos índios e devorou muitos companheiros. 
Os índios se agrupavam em mutirão com suas flechas e o Pai da Mata aparava-as com facilidade e, na 
sequência, saía engolindo, pelo umbigo (sua boca) famílias inteiras de índios. Foi preciso, então, apelar 
para a sabedoria de um Tronco Velho (Pataxó antigo) para vencer o Pai da Mata. 

Há relatos de que um velho Pataxó, então, fez uma flecha poderosa. Capturou uma arraia, 
arrancou o esporão de sua cauda e amarrou na ponta da flecha. Pediu, então, aos seus companheiros que 
o levassem para a mata, pois ele ficaria de tocaia, dentro de um tronco de pau oco, para matar o Pai da 
Mata. Passado pouco tempo, o Pai da Mata foi-se aproximando em busca de seus inimigos. O velho o 
esperou chegar bem próximo a fim de que ele pudesse ver a ponta da flecha. Ao avistar o esporão da 
arraia, o seu cabelo eriçou, traindo a coragem do Pai da Mata. O Tronco Velho, então, atirou a flecha 
no centro do seu umbigo, único modo de matá-lo. Somente depois de sua morte “o espiritual” (ou a 
condição encantada) do Pai da Mata reconheceu a natureza dos índios e compreendeu a necessidade de 
ajudá-los. Com a sua morte, operou-se uma série de inversões na relação entre “o espiritual” do Pai da 
Mata e os Pataxó, que elenco em pares de oposição, pois o que era material tornou-se espiritual, o que 
era visível tornou-se encantado, o que era negativo virou positivo, a relação de evitação transformou-se 
em laços de consideração. A flecha poderosa com o esporão da arraia operou transformações no Pai da 
Mata, assim como o sal sobre a carne de caça, eliminando o efeito selvagem de Hãmay. 

Segundo Domingos, “o espiritual” do Pai da Mata, que não reconhecia a natureza do índio, 
transformou-se e força de vida, em poderosidades para os Pataxó, muito embora ele já tivesse criado 
seus filhos predadores. Certo é que, depois que o velho Pataxó, considerado um pajé, fez esse trabalho, 
o Pai da Mata reconheceu “em espiritualidade”, isto é, encantado, a nação dos Pataxó e o crescimento 
da comunidade passou a dispor de sua força de vida. Uma vez transformado “em espiritual”, os cabelos 
de Pai da Mata foram, durante muito tempo, um valioso recurso até mesmo para a sobrevivência dos 
Pataxó. Não apenas seus cabelos (a piaçaba) mas todas as espécies vegetais passaram a ser utilizadas em 
benefício do povo Pataxó, não sem as devidas cautela e controle, pois a destruição da mata implicaria 
em uma vida sem alianças com as espécies vegetais4.

Para Domingos, os Pataxó jamais deveriam perder o apoio dos seres da mata. Enquanto morada 
desses seres, até para entrar nela, deve-se demonstrar bons modos cosmológicos. Ele acrescenta, ainda, 
que quase nada das coisas pertencentes ao mundo dos brancos deveriam penetrar nas matas, pois essa 
morada é muito arisca, daí que se deve ter muito cuidado com o branco, pois, do contrário, ele pode 
estragar a relação com os seres que conferem poderosidades, conforme ocorreu em Barra Velha no 
evento do “Fogo de 1951”. 

Indo mais além, Domingos afirma que não é possível viver, levantar aldeia, sem essas 
“espiritualidades” do Pai da Mata, pois o povo adoece, enfraquece e morre. Jamais se pode viver sem 
conexão com as “espiritualidades” do Pai da Mata, que se consubstanciam nas mais inusitadas formas 
de espécies vegetais. Acontece que essas espiritualidades fogem quando não são agradadas. Com a 
4  Florent Kohler (2011) apresenta uma outra leitura para essa relação entre os Pataxó e as espécies vegetais. 
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fuga dessas espiritualidades5 a humanidade Pataxó fica ameaçada, colocando em risco sua reprodução 
e continuidade. Não basta que os grupos cresçam numericamente, antes é necessário fixar, no território, 
essas riquezas oriundas das poderosidades da jundiba, da “força de vida do espiritual” do Pai da Mata. 
Do contrário, o crescimento configura um evoluimento pelo avesso, uma regressão ao mundo dos bichos 
brutos. Assim, “está tudo acabado, acaba a nação Pataxó, igual se acaba com os passarinhos, eles somem, 
não fica um”, esclarece Domingos. 

Encantado Pai da Mata flechado pelos Pataxó Antigo, desenho realizado por Domingos Braz, 
2012. 

5  Em se referindo à fuga dos encantados, é sugestivo o comentário de Reesink (1999) quanto às motivações de antigos 
deslocamentos Kiriri, chamando-nos a atenção para a relação entre os olhos d’água e as moradas de encantados. Segundo ele, 
“ainda no início da missão, um jesuíta se queixava de que com a seca as fontes d’água se acabavam e os índios migravam para 
outras paragens” (1999, pag. 73). No entanto, Reesink observa que o “sofrimento” não advinha somente por tapar os olhos 
d’água (fonte natural de água), mas também porque ali morava um encantado. Merece registrar também o “progressivo afas-
tamento” dos encantados com o desaparecimento da cachoeira de Itaparica entre os Pankararu, como observa Arruti (1995, 
pag. 164). 
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O Encantado Pai da  Mata

Hamãy (ou Caipora): a dona das caças 

Hamãy (ou Caipora) também é chamada Hamãnguy. Ela vive nas matas e é considerada a dona 
dos animais, uma espécie de protetora e enfermeira das caças desde o começo do mundo. Geralmente 
procura as grotas, cavernas ou salões rupestres para sua morada. Os poucos Pataxós que já tiveram 
oportunidade de vê-la, afirmam que ela se assemelha a uma índia, de média altura, cabelos longos pretos 
e geralmente ornada com adornos de cor vermelha, no pescoço e na cintura. Registrei também que 
Hamãy costuma andar com um cocar feito da folha de patioba (uma espécie de palmeira) e com uma fita 
vermelha amarrada na cabeça. Também já foi vista montada em um cavalo, tocando os seus boizinhos. 
Na verdade, ela anda sobre uma anta, mas quem a observa vê um cavalo. Hamãy também tange paca, 
cotia, tatu e outros animais, mas quem a vê somente a enxerga tocando bois. Certa feita, eu ouvi um 
zunido fino, longo e estranho, durante a noite. Levantei, liguei a lanterna e iluminei o espaço em volta da 
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escola do Retirinho, mas nada avistei. Na manhã seguinte, ao perguntar a Dona Nete e ao senhor Divino 
sobre o zunido, eles me disseram que nada tinham ouvido, mas me indagaram se eu havia ouvido, ao 
mesmo tempo, latido dos cachorros. Ao afirmar que os cachorros não haviam latido, eles me afirmaram 
que era Hamãy tocando os seus animais na mata, pois os cachorros respeitam o chamado de Hamãy, e 
não ladram para ela. 

Um dos seus principais trabalhos é tratar as caças machucadas, vítimas da ação inconsequente 
dos caçadores que injuriam os animais. Hamãy possui um grande chiqueiro, para onde são conduzidas 
várias caças manquejando, em sofrimento, que são tratadas com diversos remédios oriundos da mata. 
Nessa “enfermaria” as caças são curadas e mantidas em repouso, longe das vistas dos caçadores que, 
muitas vezes, passam ao lado, mas não conseguem avistá-las. 

Em represália contra essas ações, Hamãy inflige várias ações punitivas bastante conhecidas 
entre os Pataxó. Enfeitiçar, surrar, cegar as vistas, tontear, todas essas ações ocasionam o infortúnio de 
permanecer horas ou dias perdidos na mata, passando fome até que os algozes tomem consciência de que 
não devem mais maltratar as caças.  

Lombeta e os segredos da preparação do cauim 

O Lombeta é outro ser cuja origem também provém dos primórdios. Concebido como um 
encantado viciado em cauim, não há consenso quanto ao seu papel, se a favor ou contra a luta do povo 
Pataxó. Não se sabe também exatamente se ele era o dono do cauim, ou se apenas possuía as substâncias 
que, através de sua comprida língua, ajudavam a fermentá-lo (azedar, espumar, escumar o cauim). 
Certo é que ele gostava muito de beber cauim na companhia dos animais, que também apreciavam a 
bebida. Nesse tempo não se tem registro, entre os animais, de que ele fazia malvadeza com a bebida da 
mandioca. Com a chegada tardia das gerações mais novas, Lombeta tornou-se uma presença indesejável, 
pois, segundo os Pataxó com quem conversei, ele é responsabilizado quando o cauim não fica gostoso, 
mas goguento, isto é, com baba e sem espuma. Nesse caso, ao tomar o cauim, o estômago embrulha e 
a pessoa regurgita a bebida. Isso é um claro indício de que Lombeta bebeu o cauim às escuras e depois 
o expeliu dentro da panela. Para Branquinha (Jeru Tucunã), responsável pela preparação do cauim, 
Lombeta “faz malvadeza com a bebida da mandioca. Às vezes a gente faz ele bonito ali, branquinho, 
no outro dia, ele tá assim babento, meio nojento, parecendo que alguém mexeu ali, então é o Lombeta, 
é esse espírito aí”. 

A preparação do cauim tornou-se, dessa forma, um mistério. Atualmente, a bebida é preparada 
somente em ocasiões especiais, tendo-se tornado uma atribuição para especialistas, um grupo muito 
reduzido de pessoas nas aldeias. Na maioria delas são as mulheres que o preparam. Há certa rivalidade 
entre os grupos familiares Pataxó quanto à laboração do cauim. Ouvi, durante o campo, algumas mulheres 
comentar que “a aldeia lá de baixo [aldeia Sede], eles não sabem fazer cauim não, lá ninguém sabe fazer 
não, a gente é que sabe.” Quando eu indagava porque não sabiam, respondiam que um dos segredos 
para a preparação de um bom cauim é saber “afastar o Lombeta e tem gente que nem acredita mais em 
Lombeta, aí que ele aproveita mesmo”. 

Várias relações de evitação são estabelecidas para impedir que o Lombeta beba e vomite o cauim. 
A começar pela ida à roça de mandioca. A busca da mandioca deve-se dar de forma silenciosa, sem 
alarde, não comunicando a ninguém que se vai preparar o cauim. Geralmente Lombeta costuma ficar 
nas roças de mandioca à espera de alguém que vá colher mandioca. Além disso, quando se está fazendo 
o cauim, quando ele já está fervendo, quase pronto, deve-se dispor um espeto ou um pau pontiagudo 
em cruz, para afastá-lo. Antes, bastava colocar o facão sobre a panela, ou qualquer outro instrumento 
cortante ou perfurante a fim de afastá-lo. Outro recurso é colocar alguns grãos de milho no cauim, uma 
substância indesejável para o Lombeta, e, por fim, jogar brasas de carvão dentro da panela. Somente 
assim é possível assegurar-se de que o cauim ficará saboroso, livre da ação do Lombeta, o que não é 
fácil, pois ainda que ele não beba, basta que veja, ou mesmo esteja presente durante a preparação que “o 
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tipo de espiritual dele” não deixa o cauim atingir o ponto ideal. 
Ao conversar com Dona Nete sobre essa relação de inimizade, ela foi firme em dizer que a 

convivência, hoje, está assentada nessas relações de evitação, embora não acredita que sempre tenha 
ocorrido dessa maneira. Para ela, bebida demais não presta e os Pataxó, sabendo disso, não pretendem 
beber mais com o Lombeta e tampouco aceitam que ele beba o cauim. Sem justificar, mas também 
sem tirar a razão da ação do Lombeta de beber o cauim dos índios e depois regurgitá-lo para dentro 
da panela, ela explicava que ele faz essa “malvadeza” por ter sido desprezado, visto como alguém 
não merecedor de consideração. Caso mudasse a relação, ele, provavelmente, não incomodaria mais, 
muito embora ele já tivesse se transformado em outro tipo de “espiritualidade”. Segundo compreendi, 
Lombeta, diferentemente do Pai da Mata, não se tornou uma força vital e até os dias atuais ainda não 
entrou na luta a favor dos Pataxó. 

Figura 39- O Encantado Lombeta. Fonte: Pataxó (2001). 
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Figura 40- O Encantado Lombeta. Desenho realizado por Banimari, 2012. 166 
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Txopai e as primeiras nações de índios Pataxó 

A história de Txopai, que surge a partir de uma gota d’água miudinha, remonta a um tempo 
marcado por sucessivos dilúvios. A origem cosmológica Pataxó encontra lugar no repentino surgimento 
de Txopai, configurando uma gênese pluvial. De acordo com Dona Nete, desde o tempo em que o mundo 
era somente das plantas e dos animais, muitos temporais ocorriam. Em uma dessas grandes tempestades, 
veio uma chuva muito forte. O mundo estava se acabando em água, mais uma vez. Subitamente, quando 
começou a estiar, quando se supôs que a chuva ia parar, ela se renovou, ainda mais fortemente. Iniciou-
se, então, uma chuva grossa, com vários pingos de água salteados, fazendo grandes enxurradas. De 
repente, caiu, entre vários, um minúsculo pingo d’água. Ao bater contra o chão transformou-se em 
um índio, o primeiro que existiu, e esse índio era Pataxó. O índio permaneceu muito tempo solitário. 
Não possuía esposa, filhos e nenhum parente. Uma de suas principais atividades era a realização de 
rituais, solitariamente. Através desses rituais ele adquiriu conhecimento e poderes sobre a terra, embora 
tenha surgido de um minúsculo pingo d’água. Com suas longínquas caminhadas, inclusive subterrâneas, 
tornou-se um índio bastante sábio. Quase todo conhecimento Pataxó de hoje provém desse grande índio 
chamado Txopai. Como é possível perceber, não se trata de um demiurgo, antes de um ente tardio, pois 
que surge depois que muitas coisas já existiam no mundo (pés de plantas e animais). No entanto, não se 
deve omitir que a ciência dos rituais, da comida, dos remédios, dos resguardos, da terra, foram obtidas 
no tempo de Txopai. Importante salientar também que a ciência proveniente deste tempo é imutável, 
diferentemente da ciência branca que sempre se altera. 

Depois de muito tempo na terra, certo dia, quando ele realizava o seu ritual, muito provavelmente 
o Auê, Txopai presenciou um grande temporal, com chuva longa e forte. O evento do seu surgimento se 
repetiu, porém, de forma multiplicada. Repentinamente, a chuva começa a diminuir, e, quase no estio, 
de forma súbita, renova-se outra forte chuva, com grossos pingos de chuva salteados que, ao cair, se 
transformavam em índios, formando, assim, a primeira nação de índios Pataxó, isto é, os antigos não 
alcançados, concebidos à feição das espécies vegetais, ou seja, como os Tronco velho. Foi esta primeira 
nação de índio que lutou contra o Pai da mata (o coqueiro-piaçaba). 

Com o surgimento da nação Pataxó, coube a Txopai, através dos seus rituais, passar o seu 
conhecimento para os mais velhos, para que estes o transmitissem aos mais novos. Feito isso, Txopai 
presenciou um novo temporal. No decorrer do ritual, ele viu chegar um forte vento, que o levou para 
o céu. Os “Tronco velho” que permaneceram na terra guardaram o conhecimento que Txopai havia 
deixado. Em Minas Gerais, as aldeias Retirinho, Imbiruçu e Muã Mimatxi realizam, anualmente, o ritual 
da Festa das Águas, dentre outros motivos, para reviver sua gênese pluvial. 

Como foi visto, os pingos de chuva que caíam deram forma aos primeiros índios, constituindo as 
primeiras gerações, “os antigos” Pataxó. Em seguida a essa primeira nação de índios, já foram casando 
entre si e, de geração em geração, os “pingos d’água” passaram a ser “deixados em água”, dentro das 
barrigas das mulheres. Os oriundos das barrigas das mulheres vêm atravessando os séculos6, aqueles 
outros, oriundos do tempo primordial (a Amesca, o Coqueiro-piaçaba, o caburé etc.), alocaram suas 
vidas em espécies vegetais e animais. 

Do bicho Caveira e o fardo mal cheiroso do cunhadismo 
Entre os Pataxó, observei que o cunhado é um parente complexo, ambíguo, de quem se deve ter 

muito cuidado, sobretudo porque sua existência traz à baila o problema do inimigo. Diversos autores 
apontam a relação íntima entre cunhados e inimigos em grupos indígenas (Cf. Lévi-Strauss, 2008; 
Viveiros de Castro, 2002), o que requer, sempre, estudos mais aprimorados, sobretudo quando esses 

6  Ouvi dos mais velhos, logo no começo do campo, essa expressão: “meu pai, ele deixou eu em água, dentro da bar-
riga de minha mãe...” Agradeço, aqui, a paciência e a atenção de Maria Coruja (Barra Velha), que me revelou a importância 
da água e da chuva para os Pataxó. 
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inimigos (ex-cunhados) comem da mesma farinha de puba. Dentre os vários encantados/bichos que 
registrei, certamente o bicho Caveira foi um dos que mais me chamou a atenção, pois antes de ser 
inimigo/bicho ele era um cunhado. 
O bicho Caveira é uma criatura muito antiga que, contudo, não alcançou o tempo primordial, pois é um 
ser nascido de barriga de mulher, do tempo em que os Pataxó passaram a trocar suas mulheres entre si. 
Sua história vale ser descrita, aqui, desde antes de suas principais transformações. Na verdade, trata-se 
de uma relação entre dois cunhados. Durante o campo, eu fiquei intrigado, pois, através dessa relação de 
cunhadismo, os Pataxó podem transcender suas relações de parentesco, atravessando diferentes esferas 
sociocosmológicas, pois o cunhado, na chave do bicho Caveira, não é só um cunhado, mas muito além 
disso. Caveira se torna um inimigo, eu diria mal cheiroso, “langanhoso”, como dizem meus anfitriões, 
cujo fardo é pesado, e com quem não se deve estabelecer relações. Em outros termos, o Caveira era um 
afim real, efetivo, matrimonialmente concebido e que virou um afim potencial7.  Por longos meses as 
narrativas sobre esse ser me acompanharam em campo, pois o Caveira foi um dos principais protagonistas 
das narrativas que ouvi dos velhos. Para que seja plenamente entendido, ele deve ser restituído ao seu 
contexto, isto é, às incursões na mata, uma atividade que sempre oferece perigo à condição humana. 

As longas narrativas sobre Caveira colabora com a tarefa de pensar a socialidade Pataxó, ao 
desvelar que até mesmo os parentes, em especial, os cunhados, não gozam de uma condição humana 
imperturbável ou impassível face aos seres não humanos.  É bom que se diga que, na concepção Pataxó, 
parentes inquietos, estranhos, são alvos da suspeição de que estejam virando bichos, ou seja, de que 
estejam sendo capturados e, ou, seduzidos pelos encantados agressivos, cedendo espaço à uma condição 
não humana, isto é, deixando de ser parentes.

 O Bicho Caveira, desenho realizado por Walmir, em 2012 

7  Estou lançando mão dos conceitos de Viveiros de Castro (2002).
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 O Bicho Caveira. Fonte: Pataxó, 2001 

A natureza do branco refletida no Caso/bicho Magalhães

Não é incomum, na literatura dos povos indígenas, uma cosmovisão muito peculiar sobre a 
natureza dos brancos. Segundo Mattos, os relatos do viajante P. V. Renault, que realizou investigações 
no Rio Mucuri, informam que os Giporok (Os Botocudo), identificavam “os expedicionários enquanto 
“bichos bravos” – categoria que não parece mesmo aproximá-los da esfera destinada aos humanos” 
(MATTOS, 2002, p. 5). Nascimento, em sua descrição do toré Kiriri, apresenta-nos, ainda que en passant, 
a figura do branco associado a “coisa ruim, espírito de morto, ou espírito branco, a quem deve manter-
se afastado das áreas externas e internas do terreiro no momento do ritual” (NASCIMENTO, 1999, p. 
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19). No trabalho de Viegas (2003, p. 321), o branco surge como aquele que engana, que oferece presente 
envenenado (cachaça) em troca da terra. 

Os Pataxó, após séculos de relacionamento histórico com a sociedade envolvente, produziram 
uma visada ontológica bastante peculiar a respeito dos brancos, daí que considero um ganho entrever o 
que eles pensam sobre a natureza dos brancos ou não índios, pois eles dizem algo sobre nós que penso 
ser digno de reflexão, dado que a natureza do branco não está descolada das migrações Pataxó. Com uma 
índole predadora (gente gavião) possui uma natureza desfigurada, feia, que provoca os deslocamentos, a 
perda de laços familiares, e, por tudo isso, atrai as “coisas encantosas” de tipo espiritual ruim (os bichos 
brutos, em especial os caifais); daí porque não é conveniente estender as ramas através dos brancos, 
pois não se deve romper com a regra do casamento endogâmico. Eu suponho que, se fizéssemos o 
exercício de pensar a nossa ontologia a partir da reflexão indígena, figuraríamos como seres desnaturados, 
degenerados, cruéis mesmo. Seríamos, então, desta perspectiva, humanos? 

Em conformidade com a reflexão realizada através do mito do caburé e do Gavião, ouvi, ao longo 
da minha experiência etnográfica, uma nebulosa de qualificativos pertinentes ao branco; dentre os piores, 
pois a lista é grande, eu citaria a usura, a ganância, a ambição, a arrogância, o que o torna uma gente não 
merecedora de muita confiança, com quem se deve relacionar a uma boa distância. Nesse sentido, não 
considero trivial o empenho de algumas lideranças Pataxó em tornar prevalecente a regra de proibição 
de casar-se com os brancos,  sob a justificativa de se tratar de uma gente de origem diferente.

O caso Magalhães, o antigo português, dono da extinta Fazenda Guarani, apareceu, continuamente, 
ao longo do meu trabalho de campo8. Sem dúvida, a sua imagem, enquanto um branco de origem 
estrangeira, supõe um recurso ótimo acionado pelos Pataxó para o julgamento da diferença. Sempre na 
chave de um velho e estranho português, baixinho, porém detentor de uma força descomunal, bem como 
dono de uma invejável fazenda sem nenhum parente, isto é, sem herdeiros, Magalhães apresenta um 
rendimento significativo no pensamento Pataxó. Além das características citadas, também manifestava 
o estranho costume de alimentar seres não humanos (bichos) na Mata da Cotia. Seus antigos espaços de 
moradia, como as ruínas do seu suntuoso chalé, o casarão, bem como o seu terreiro e uma parte da Mata 
da Cotia, são concebidos, por alguns Pataxó, como espaços densamente povoados, figurando coexistência 
com inúmeros outros. Posto isto, é possível concluir que Magalhães não se agigantou na reflexão Pataxó 
ao acaso, sem o concurso dos seus feitos, antes, sugiro que Magalhães provoca o aparecimento de 
inúmeros seres não humanos presentes na socialidade Pataxó. Desse modo, parece-me sugestivo dizer 
que Magalhães ocupa o “lugar marcado em vazio” (LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 200) na reflexão Pataxó, 
materializando, assim, as concepções indígenas sobre o branco. 

A reflexão realizada sobre Magalhães por algumas lideranças com quem eu conversei longamente 
era que, se em vida ele havia cuidado dos bichos na Mata da Cotia, depois de “morto”, à semelhança 
de Hamãy (Caipora), ele teria tornado a si mesmo o dono dos bichos pelos quais ele havia zelado. A 
relação de cuidar, alimentar, zelar, ou seja, os laços de consideração constituem uma relação comumente 
estabelecida e fomentada entre parentes. Além disso, era notória, a relação de desprezo com a qual 
Magalhães lidava com as pessoas à sua volta. De acordo com Clovis, 

[Magalhães] trabalhava só com os caifai mesmo, por isso que ali é muito assombrado, né, 
qualquer coisa a gente tá vendo o negócio, tá vendo um lobo, mas na figura né, mas não é lobo. 
Agora vê um porco, mas não é um porco, por causa ali, era só dos bichos, era que ele trabalhava 
com os bichos, o Magalhães. Ele só trabalhava com os bichos, não trabalhava com gente não. 
Mandava fazer um panelão de comidas assim, aí, ele sozinho levava um panelão desse tamanho 
naquelas grotas. Sete caifais aqui, sete caifais aqui, quando pensa que não, a panela saía assim, 
ele ia embora com ela. Quando chegava lá ele batia assim (na panela). Ele chamava, daqui a 
pouco juntava aquele mucado de caifai, comia tudo, mas logo desapareciam também. É, lá na 
Mata da Cotia, no Guarani. 

8  Alarcon (2013) também descreve determinadas figuras de fazendeiros agigantados na memória Tupinanbá por sua 
perversidade (um que tinha pacto com o demo, outro que aparece como visagem, outro ainda em cuja fazenda se encontra 
uma represa com um peixe grande, comedor de gente). 
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Não era incomum ouvir inúmeros feitos realizados por Magalhães que, de certa forma, inspiravam 
uma enorme suspeita acerca da natureza de sua pessoa. Ao não considerar importante os pontos de contato 
com seus trabalhadores, a viver sem herdeiros, entre outras atitudes, ele perdeu o seu lado humano, a sua 
noção de pessoa, tornando-se durante a sua existência um ser não humano, um bicho a ser temido. 

Além do zelo para com as criaturas não humanas, outros detalhes, como a sua força descomunal 
para deslocar objetos pesados, seu costume de forrar com pedras o leito do rio Guarani, de construir cercas 
sempre com mourões de braúna, bem como sua obsessão em lidar com os bichos da seda (as lagartas, 
tão detestadas pelos Pataxó), não colaboram para estabilizar a sua condição enquanto pessoa humana, 
pelo contrário, alimentam a percepção do seu parentesco com os tais bichos, ou seja, um humano que 
teria passado para uma posição de bicho, ou melhor, um branco que assumiu a sua natureza gavião, o 
seu parentesco com o bacurau. 

Em suma, Magalhães, visto pelos índios, havia se desligado do mundo humano e seguido um 
outro curso juntamente com os bichos. À semelhança dos caifais, ele provoca medo e produz o risco 
de tornar uma pessoa humana em bicho. Como consequência, a afirmativa convincente de que ele teria 
tomado as aparências dos bichos, isto é, se tornado um dono/mestre dos bichos, em função da sua estreita 
relação com estes seres. À semelhança, igualmente, de uma teia, a extensão e a força de Magalhães 
agigantaram-se. Parece-me pertinente dizer que, através dos laços de consideração, operando como uma 
troca mediada9, estabelecendo um intenso intercâmbio de dádivas e não apenas de comida, Magalhães 
tornou-se um ser alargado, um gigante, sendo os bichos a sua parte alargada. Em função desta relação 
simbiótica, eu não saberia dizer se foi Magalhães quem possibilitou o aparecimento desses bichos ou se 
foram estes que projetaram o ser estendido de Magalhães conforme a percepção Pataxó, pois, como eu já 
havia dito, estes não alcançaram a Fazenda Guarani no tempo de Magalhães. Ocorre que não havia lugar 
em “sua” Fazenda em que se pudesse escapar da imagem de Magalhães, pois os bichos, como índices 
(ou fragmentos) dele, estenderam as suas “ramas”. Mutatis mutandis, Magalhães tornou-se um ser/
espaço panóptico para os Pataxó; foi necessário, então, escapar, fugir à sua coerção, mediante o tracejado 
de uma linha de fuga, isto é, puxar a rama para outro local, pois Magalhães, na perspectiva de alguns 
grupos familiares, trouxe de volta o tempo doído do RIN(Reformatório Indígena), baralhando distintas 
temporalidades no espaço da Reserva. Neste caso, talvez seja pertinente dizer que para permanecer 
humano a regra era (e é) puxar a rama. Caberia um sério investimento, de tempo e pesquisa, junto aos 
grupos de família Pataxó que permaneceram na aldeia Sede. Estes vêm experimentando o “vazio” das 
casas que foram desocupadas pelos seus parentes. Em campo, visitei um grupo doméstico buscando 
ocupar três casas ao mesmo tempo. As estratégias e mediações de que vêm lançando mão para lidar 
com as puxadas de rama dos próprios parentes, bem como com outros desafios locais desvelariam outro 
horizonte de questões que não foi possível considerarem neste artigo. 

Ao conversar com diversos índios que migraram da Reserva, eu comumente ouvia uma queixa, 
um sentimento de mal estar, como se o Guarani (como eles se referem à Fazenda Guarani, em particular, 
a aldeia Sede) não oferecesse mais as condições para ali permanecer, como se um vorosseiro houvesse 
ali se instalado. Por conta de Magalhaes, os índios pressentiam um “Guarani descontrolado”, daí ser-lhe 
atribuída a responsabilidade por todos os problemas vividos na Reserva Indígena. 

Uma sequência de relacionamentos e acontecimentos desastrosos ali ocorridos, em particular a 
morte, através de suicídio, de dois parentes, além de disputas frequentes entre os membros de grupos de 
família, eram explicados através da agência de Magalhães e seus bichos. De acordo com Kanátyo, 

eu desramei lá do Guarani porque é o que tava acontecendo dentro da terra. Os espíritos yãmiy 
bom já não tava mais lá pra mim, que é meu, faz parte do meu conjunto de força né. Eu estava 
perdendo minhas forças ali na terra. Então eu tive que desgrudar, eu tive que sair para poder vir 
pra cá. 

9  Segundo Strathern, através da troca mediada “as pessoas são capazes de destacar partes de si mesma em seus rela-
cionamentos com ou outros” (Strathern, 2006, p. 289). 
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Magalhães e seus bichos, com suas faculdades e capacidades agentivas, não apenas teriam 
povoado a sede da antiga fazenda, mas estariam trabalhando, continuamente, para transformar a sede em 
um espaço não propriamente humano. Certa feita, conversando com Seu Sapucaia, um dos moradores 
mais velhos da aldeia Jeru Tucunã, que também morou na Reserva Indígena Fazenda Guarani por 
mais de uma década, ele afirmou, de modo enigmático: “o Guarani já é uma coisa do outro mundo”. 
Parece-me sugestivo pensar esta afirmativa de Seu Sapucaia através do que denominei o ser alargado 
de Magalhães, sendo os bichos seus índices. Dada a sua extensão, ele vem transformando a Fazenda 
Guarani em um espaço sob completo domínio não humano, à semelhança do ocorrido com a Terra de 
Juacema( um espaço não humano). Dois espaços, ambos sob o domínio de “coisas encantosas”. Ante 
o exposto, é desnecessário enfatizar que tais espaços, expostos ao domínio não humano, não têm, para 
os Pataxó, um grau menor de realidade se comparados aos espaços humanos (se é que se pode afirmar 
que os humanos tenham algum domínio em particular), antes, trata-se de outra ordem de realidade, que 
certamente influencia os coletivos Pataxó em seus deslocamentos. 

Para Sapucaia, faltaria pouco tempo, e uma simples ação, para que a operação de Magalhães 
e seus bichos atingisse seus objetivos finais, isto é, fazer da “sua” Fazenda um espaço sob completo 
domínio não humano, tal como o ocorrido em Juacema, onde atualmente não há gente humana. 

Segue-se, daí, a inevitável dispersão a partir da Reserva Indígena Guarani. De certa forma, e sob 
uma reflexão presidida por uma perspectiva pragmático-instrumental, poder-se-ia dizer que Magalhães 
foi um recurso utilizado pelos índios para a criação de novas aldeias. Se há deslocamentos indesejáveis 
que os Pataxó denominam pelas expressões à tortela, à bangu, há também, pelo contrário, deslocamentos 
desejáveis, necessários mesmo, a fim de evitar trânsitos ontológicos perigosos, isto é, a passagem de 
gente para bicho, de gente para bacurau, de parente para inimigo, como elucida, por exemplo, o mito 
dos dois cunhados. Neste sentido, poder-se-ia afirmar que os deslocamentos desejáveis objetivam a 
estabilidade do self, isto é, a persistência de uma condição humana não suscetível a transformações 
ontológicas inoportunas. Em resumo, dada a extensão de Magalhães, não mais se poderia permanecer na 
Reserva Guarani, senão à custa de uma vida plena de perigos.

Considerações finais

Os Pataxó costumam percorrer um longo caminho de reflexão através da migração, dos seres não 
humanos, da natureza do branco. A migração, consubstanciada no movimento de puxar a rama, foi o 
meu pretexto para descortinar os Pataxó em Minas Gerais. O meu ponto de partida assentou-se sobre os 
contínuos deslocamentos por eles realizados neste estado, tanto no presente quanto no passado. Apoiado 
nesta base, isto é, na migração, apostei na potencialidade dos relatos dos próprios índios, buscando 
“desvelar suas concepções específicas”, como nos sugere Edwin Reesink (1999). O que me surpreendeu 
nesta leitura foi a presença persistente das “coisas encantosas dos índios” (seres não humanos), o que 
aproxima a história Pataxó da história de outros povos indígenas no contexto etnográfico do Nordeste e 
Leste brasileiro. Neste sentido, penso ser inteiramente oportuna a sugestão de Reesink de que a presença 
e a intervenção dos encantados configura a existência de um contexto cultural mais amplo, aproximando 
as distintas histórias dos povos estabelecidos nestes contextos, pois, “de um modo muito real, a história 
é uma história religiosa, uma história dos encantados” (1999, pag. 74).  

Ao aproximar-me deste movimento criativo e das razões que o motivam eu cheguei à conclusão 
de que os Pataxó estão suficientemente atentos e desejosos de continuar as suas puxadas de rama sempre 
que elas se mostrem necessárias, pois eles não desconhecem as ameaças que sobrevirão caso interrompam 
esse fluxo. A estratégia de puxar a rama se constitui como uma linha de fuga, não em decorrência do 
branco apenas, mas da própria sofreguidão Pataxó de ensejar o reconhecimento da sua identidade. É por 
isso que julgo o puxar a rama como um movimento sumamente criativo. 

No âmbito de tal movimento, não se deve recalcar ou preterir as coisas “encantosas”, pois são esses 
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seres que lhes ensejam obter uma visada mais ampla do mundo circundante, são eles que, primeiramente, 
acionam as puxadas de rama, desterritorializando-os, momentaneamente, para territorializá-los, uma 
vez mais, pouco mais à frente. 

De certa forma, a existência desses seres não humanos, bem como as transformações que eles 
efetuam, desafia a atribuição de uma noção de gente com valor referencial fixo, além de produzir inúmeros 
dilemas cotidianos. Ao mesmo tempo nos impele a pensar outras gentes que sejam irredutíveis à gente 
humana. Essa visada aponta para uma socialidade ampliada que não se resume a uma rede somente 
humana. Nesse sentido, foi a partir de inspirações muito mais etnográficas do que teóricas que indaguei 
sobre as condições de possibilidade para que os Pataxó assegurassem a sua condição humana. A resposta 
obtida está, justamente, na migração dos grupos familiares da Bahia para Minas Gerais, mas também nos 
contínuos deslocamentos em Minas, que, até presentemente, originaram sete aldeias. 

Não saberia dizer se posso afirmar que haja uma centralidade desses seres não humanos (os 
encantados) na constituição da socialidade Pataxó, mas certo é que não se deve menosprezar o seu 
potencial explicativo. Suponho que uma leitura que deixasse de fora as “coisas encantosas”, através 
de uma pesquisa eminentemente sociológica e focada apenas nos grupos de famílias, não conseguiria 
compreender as motivações da migração dos Pataxó da Bahia para Minas Gerais; também não chegaria 
a nenhuma conclusão sobre os deslocamentos a partir da aldeia Sede, que os grupos familiares vêm 
realizando desde o ano de 1986. Invisíveis, pelo menos para alguns, mas não ausentes, os encantados 
são uma dimensão relevante da vida Pataxó, alargando o universo de suas relações que não se resume a 
uma rede humana, tal como muitos de nós a concebemos. 
 O caso de Magalhães, um “ausente” paradoxalmente “multiplicado” ou “inteiro” em seus 
escombros, em suas velhas casas em companhia de seus bichos, daí pensá-lo como uma pessoa agigantada, 
constitui um enigma ainda a ser plenamente decifrado. Mas, aparentemente, a sua força emblemática 
entre os Pataxó parece guardar relação com a sua condição de símile dos não índios com os quais as 
novas gerações Pataxó têm estabelecido relações, visualizados, invariavelmente, como gananciosos, 
ambiciosos e inerentemente incapazes de transcender os limites de suas próprias culturas. 

Não é fácil discernir Magalhães, seus bichos e os próprios brancos na perspectiva Pataxó. Mas, 
conforme afirmei anteriormente, tais seres não se oferecem ao desvelamento. Não saberia dizer se 
consegui, mas busquei mostrar que eles repercutem entre si, de tal modo que, como um branco, isso me 
alcança, pois, mais recentemente, venho desconfiando que Magalhães seja meu retrato produzido pelos 
Pataxó, pois, nós, os brancos, somos todos Magalhães, isto é, somos todos gente-gavião.
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