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XAMANISMO E COSMOLOGIA ASURINI 

- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS -

Lúcia M . M. de Andrade 

(Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo) 

Os Asurini são conhecidos também como Asurini do Trocará e 
Akuáwa-Asurini. O termo Asurini foi empregado pelos funcionários do 
SPI no momento da pacificação, utilizando-se de uma denominação dada 
pelos Juruna a um grupo Tupi da margem direita do Xingu. 

A denominação Akuáwa-Asurini foi empregada por Roque Laraia 1, 

não apenas para diferenciá-los dos Asurini do Xingu, mas, também, por 
ser Akuáwa a auto-denominação tradicional do grupo . 

Hoje em dia, entretanto, este termo tem, para os próprios índios, 
um significado pejorativo, sendo utilizado para denominar "índios do 
mato", isto é, aqueles com pouco tempo de contato, ou mesmo para cen
surar as crianças que assim são chamadas quando fazem algo errado . 

Em substituição à Akuáwa os índios se denominam Asurini, termo 
que aprenderam com os funcionários do SPI e regionais . Diferenciam-se, 
entretanto, em os Asurini do Trocará e os Asurini do Pacaiá ("Pacajaen
ses"), ambos morando atualmente em aldeia próxima ao PI Trocará. 

Vê-se, assim, que a denominação Asurini do Trocará também não é 
adequada para designar os Asurini como um todo, pois, para os índios, 
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116 Lúcia M. M. de Andrade 

este termo designa apenas aqueles originais da região conhecida como 
Cachoeira Grande e que primeiro passaram a residir no posto . 

Talvez fosse mais exato referirmo-nos a eles como os Asurini do 
Tocantins (onde está localizado o posto da FUNAI) em contraposição 
aos Asurini do Xingu 2, ambas as denominações referindo-se à locali
zação atual desses grupos. 

Os Asnrini ~o Trocará foram estudados por Roque de Barros l .araia 3 , 

Expedito Arnaud • e por cinco linguistas do Instituto Linguístico de Verão, 
Carl Harrison. Robin Solly. Velda Nicholson, Catherine Aberdour e A
nette Tomkins. sendo que Nicholson esteve também entre os Asurini 
do Pacajá, antes de sua mudança para o P.I. Trocará. 

Iniciei minha pesquisa ts entre os Asurini em 1982, tendo perma
necido dois meses e meio no campo . O xamanismo não era um tema 
importante de minha pesauisa. Entretanto. ao chegar ao camoo. a minha 
atencão quase oue imectiatamente se diril?lu para esta questão . O xama
nismo estava presrnte eternais oara ser ne~li~enciado, ou ser tratado como 
um aspecto secundário do trabalho-de-campo . 

As c;e,.ões rle cura eram q11ase aue ctiárias e falava_-se constantrmente 
em K~rnwa1'3 011e seria a "cansa" da noenca . K~row~ra é um assunto 
que semore interessa ao A~urini. de maneira que a primeira etapa da oes
onh:a arabou concentranno-se no Karowara pois. além da imoortância 
one ele narecia ter. era uma questão oue eu oorler'a oesqnic:ar mais "facil
mente". iá que as pessoas estavam sempre d;spostas a falar sobre este 
assunto. 

Como se verá mais adiante, o xamanismo será discutido através de 
dois aspectos: dos Karowara e da "alma" (Owera). 

Na época em que os Asurini foram estudados por Roque Laraia, 1962, 
sua população era de apenas 34 indivíduos residentes no posto, 1 O dis-
persos entre os regionais e 14 nas matas (o grupo do Pacajá). . 

Em 1970, segundo dados do arquivo do P . 1. Trocará a pooulação 
Asurini assistida pela FUNAI totalizava 48 indivíduos. Já em 1976, es
esse número havia subido para 92 indivíduos . 

ANO 

POPULAÇÃO 
ASSISTIDA 

1962 
1 

-34-1 

1970 

48 

º 1976 

1 
92 1 106 1 120 
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Comparando os dados de 1970 e 197 6, vê-se que · a 1'opúlàçãó :Asu riitl 
praticamente dobrou nesses seis anos . Parte desse crescimento deve-se à 
chegada, em 1974, dos Asurini que se encontravam no rio Pacajá (Muni
cípio de Portel - P A) . Desde essa época, os dois grupos vivem juntos 
numa mesma aldeia 7, não deixando de constituir, entretanto, dois grupos 
distintos, existindo, inclusive, uma hostilidade latente entre eles. 

Se<7Undo Hªrrison 8, as várias diferenças dialetais entre os dois grupos 
sugeririam que seu contato teria sido intermitente antes da pacificação. 
Essas diferenças dialetais não são mencionadas por Velda Nicholson e 
s~ria importante verificar esse ponto para a compreensão do relaciona
mento entre os dois grupos . 

Na opinião de Laraia, o relacionamento entre os grupos, antes do 
contato. consistia na participação comum em cerimônias e no intercâmbio 
.de mulheres. ~ este o relacionamento que se verifica hoje. 

Os Asurini do Pacajá mudaram-se para o Trocará por ocasião da 
morte de seu líder, que era também um curador: segundo um informante, 
anós sua morte "não aguentaram mais viver lá". Com a morte de seu 
líder, o grupo ficava sem nenhum pajé de importância. Talvez a mudança 
esteia relacionada com a necessidade de viverem próximos a um paié de 
imnortância a quem pudessem recorrer. A ida a reserva se explicaria 
assim por lá residir o velho pajé Nakawaé. 

Fsta. entretanto. é uma hin6tec::e oue precisa ser averhn1ada . Outros 
fatores também devem ter influenciado a decisão da mudança: assim, 
entre outros, o fato de estarem cercanos por fazendas e de não contarem 
neste local com a assistência da FUNAI . 

Segunrto Laraia. antes da pacificação os Asurini formavam pequenos 
1?TI1nos locais. caracterizanos pela existência de uma grande casa comunal, 
atHalmente substitufda pelas moradias do tioo regional, algumas abrigando 
famílias elementares, outras famílias extensas . 

O núcleo mais numeroso, de vinte casas, localiza-se a 2,5 km do rio 
·rocantins, num local elevado, não sendo atingido pelas inundações. A 
casa do posto fica à beira do Tocantins, e lá existe uma escola e uma 
enfermaria. Moram junto ao posto, em casas de madeira, três famílias 
indígenas. 

Uma família extensa, liderada por um_r índio .Tembé .que. era casado 
com uma índia Asurini, mora a poucos minutos da boca do rio Trocará, 
num local conhecido como Urubu, onde possuem urna casa e uma roça. 
Mais a oeste (na direção da estrada Trans·Caneta que corta seu territó
rio), num local denominado Massaranduba, vive a família do pajé 
Nakawaé. 
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O KAROWARA E O XAMANISMO 

Atualmente, existe um único pajé de importância, N akawaé, que 
vive afastado da aldeia . Ele goza de grande prestígio, é quem dirige as 
festas e também é muito procurado para as curas . 

Quando alguém encontra-se doente vai até a sua casa e lá é "exa
minado" . O pajé apalpa o paciente no local da dor e verifica se trata-se 
ou não de Karowara. Os Asurini estabelecem uma divisão entre "doença 
de branco", como a gripe, e a doença provocada pela Karowara, que 
podem também ocorrer simultâneamente à primeira. No primeiro caso, 
o pajé se desincumbe do tratamento e os índios recorrem à atendente da 
FUNAI . Por outro lado, quando a causa da doença é o Karowara, so
mente o pajé pode curar o doente: 

"Quando está doente leva no médico, mas médico só dá 
calmante. Curador não, curador tira Karowara" (Puraké 
Asurini). 

No caso de se tratar de Karowara, o pajé recomenda que o doente 
volte ao entardecer, horário em que se realizam as curas . Assim que 
escurece, o pajé aproxima-se do paciente (que está deitado numa rede) 
fumando um cigarro de tabaco . Dá algumas baforadas e joga fumaça 
em cima do paciente . Em seguida, apalpa o local da dor, encosta a boca 
no local e chupa o Karowara, vomitando-o em seguida. Tal operação 
pode repetir-se algumas vezes, até que sejam retirados todos os "bichos". 

Podem ser retirados do corpo do paciente: aranhas, dentes, espinhos 
arame, prego, borboleta, f ormigao ou abelhas que, segundo Laraia, rece
bem a denominação genérica de karema. Durante minha permanência 
no campo, entretanto, os índios sempre se referiam a estes como Karo
wara, diziam que o pajé "papava'' o Karowara do doente . 

Penso que karema é um indício da presença de Karowara, uma "forma 
física" que assume Karowara . E coloco como hipótese que esta forma 
física constitui o elo de ligação entre os indivíduos e os Karowara . 
Refiro-me ao fato de um homem poder pedir a outro que saiba como 
fazê-lo, para colocar Karowara nele (somente nos homens é colocado 
Karowara dessa maneira) . 

Quando o Karowara é colocado no indivíduo, ele passa a "ter" 
Karowara, estabelecendo intencionalmente uma relação com essa "enti
dade" e, portanto, com o sobrenatural. 

Os dados de que disponho ainda não me permitem definir com exati
dão o que significa "ter" Karowara, mas tenho c~mo hipótese que se 
trata de um primeiro nível de relacionamento com o sobrenatural, um 
primeiro passo do aprendizado do xamanismo. 
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.E. uma maneira inicial de estabelecer intencionalmente um contato 
éom o sobrenatural, um momento no qual a relação não é controlada 
pelo indivíduo, o que s6 será conseguido caso ele se torne um xamã. 

Esse relacionamento implica numa série de cuidados por parte do 
indivíduo que deve, por exemplo, evitar qualquer coisa que tenha cheiro 
forte, como sabonete, perfume, ou pinga. Assim como deve, também, 
evitar aproximar-se de mulheres mestruadas. 

Por outro lado, a mulher que estiver mestruada não deve assistir 
aos rituais, ocasião em que o homem "incorpora" o Karowara, pois 
este pode machucá-la. Durante determinados rituais, os homens fumam 
o cigarro e o Karowara "sobe" para a cabeça . O homem que o "incor
pora" sai correndo e como um pinto vivo, perdendo os sentidos em seguida. 
Dizem os índios que quem come o animal não é o homem, mas o Karo
wara que subiu para a cabeça. Quando não está na cabeça, o Karowara 
está "por aí, não se sabe onde". 

No caso desse ritual, acredito que o que ocorre é a incorporação 
do Karowara. Quem o incorpora são os "candidatos" a xamã, que ainda 
não têm controle sobre ele. Como "candidato", ele já mantém uma rela
ção com tal "entidade", mas ainda é esta "entidade" que domina a 
relação. 

Um dos objetivos da segunda fase de minha pesquisa é precisamente 
conhecer o processo de aprendizado do xamanismo que consiste no apren
dizado do controle dos Karowara . Segundo minha hipótese, tal processo 
tem início quando o indivíduo pede para "ter" Kar9wara. 

O controle dos Karowara constitue a técnica do xamanismo . Segundo 
Laraia, os xamãs dominam os Karowara (atraindo-os através da fumaça 
de seus cigarros) que os conduzem até a presença de uma Sawara, espí
rito protetor dos xamãs. 

Além do pajé existe um ser sobrenatural que também controla o 
Karowara e pode colocá-lo nos indivíduos, sendo nesse caso prejudicial 
aos homens . Este "ser" é definido como uma "árvore", ou como um 
"bicho'' que se encontra em determinadas árvores e que "joga" o Karo
wara nos endivíduos que passam próximos. Diz outra versão que é um 
"homem que de noite vira gente" que joga o Karowara. Durante o dia 
este "ser" assume forma de uma colmeia. 

Vê-se assim que, enquanto uma "força positiva" o Karowara é co
locado por um pajé; jà como uma "força negativa" (doença), ele é "jogado" 
nos homens por este "ser''. Karowara, portanto, não é em si nem bom, 
nem prejudicial, mas é a maneira pela qual se entra em contato com 
ele que determina suas conseqüências para os homens. 
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Até esse momento, vinha utili7.ando o termo "entidade" para refe
rir-me aos Karowara. Esta, no entanto, não é uma definição definitiva. 
Pelo contrário, tenho três hipóteses do que vem a ser Karowara. A pri
meira considera Karowara uma entidade que pode ter, portanto, várias 
formas ou representações (como, por exemplo, Karema sem deixar de 
ser algo único) . Por outro lado, pode ser considerado uma categoria 
de seres, cuja denominação genérica seria Karowara. A terceira hipótese 
definiria-os como um princípio, uma força vital. 

Estas idéias serão desenvolvidas através da pesquisa de campo, quando 
recolherei mais dados etnográficos. Por ora, o que se pode estabelecer 
é o fato do Karowara desempenhar o papel de intermediário entre os 
homens e o sobrenatural. ~, por exemplo, através dos Karowara que 
o xamã se comunica com Sawara, espírito protetor dos xamãs (Laraia, 
1972~). 

Esta é, portanto, uma hipótese da posição do Karowara na cosmolo
gia Asurini. Desta cosmologia já disponho de alguns dados sobre seres, 
entidades, espíritos e deuses que pertencem a quatro planos. ~ impor
tante ressaltar que só um conhecimento mais profundo da cosmologia 
vai permitir que sejam encontradas as categorias adequadas para classi
ficá-lo . Inclusive os termos com que estou designando esses elementos 
talvez sejam inadequados e sem dkvida são provisórios. Agora, com a 
pesquisa de campo, tentarei captar o significado dessas categorias em 
termos do pensamento Asurini, do sistema de classificação próprio dessa 
sociedade. 

Por enquanto. estabeleci uma classificação a partir do relacionamento 
que os homens mantém com os elementos da cosmologia. Assim, no 
primeiro plano estão aqueles com os quais o relacionamento é mais coti
diano e atinge o maior número de pessoas e no quarto plano estão aque
les com os quais os homens não se comunicam. 

No primeiro plano estariam os Asonga, espíritos dos mortos que 
provocam os sonhos (este espírito será melhor definido na parte se
guinte) . Estes espíritos aparecem para todos, homens, mulheres e crian
ças e não é necessário nenhum cuidado, nenhum aprendizado para man
ter uma relação com eles. 

No segundo plano estariam os Karowara com os quais só os homens 
podem se relacionar intencionalmente. Estes Karowara seriam os inter
mediários ao terceiro plano, o plano dos Sawara. Aos Sawara ·SÓ têm 
acesso os xamãs . 

Finalmente, no quarto plano estariam, entre outros, Mahyara e Tu
pana. Estes parecem ser personagens míticos identificados com o tempo 
das origens e do estabelecimento da ordem do universo, distanciados 
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do cotidiano, portanto. Nesse sentido, não há entre os moradores de 
uma aldeia Asurini e estes personagens comunicação habitual . Parecem 
já ter ''cumprido seu paper' na terra, não interferindo mais no mundo 
dos homens agora que moram no "céu". 

Esta classificaç~o, no entanto, não se pretende exaustiva. Pesquisas 
futuras deverão possibilitar a compreensão mais detalhada da cosmologia 
Asurini. 

OWERA, ASONGA E O XAMANISMO 

Outro aspecto do xamanismo é revelado pelos dados relativos à 
"alma'' ( Owera) . Laraia coloca que os Asurini acreditam na existência 
de umé! "alma" distinta do corpo. Os Asurini falam também em Asonga, 
espíritos dos mortos que vagam pela terra até que são chamados para 
o "céu" (Iwaga) - região acima das nuvens, aonde vivem, magnifica
mente, os ancestrais - . Durante esta curta permanência pela terra andam 
pela floresta e podem ser vistos, podendo tornar doente quem tiv~r a 
infelicidade de encontrá-los (Laraia, 1972b) . 

Nesse sentido, podem ser comparados com os Azang dos Tenete
hara que, na definição de Wagley e Galvão 9, são as almas dos mortos, 
espíritos errantes de pessoas que morreram por feitiçaria ou que quebra
ram as regras tribais. O Ekwe (espíritos dos seres humanos) desses 
indivíduos não vai para a aldeia dos Deuses ("Village of the Gods") 
mas tomam-se Azang. 

Voltando aos Asurini poder-se-ia perguntar se o mesmo não ocorre
ria entre eles. Seria Asonga o destino de Owera após a morte? Owera 
tornar-se-ia sempre Asonga, ou apenas em alguns casos específicos, como 
ocorre entre os Tenetehara? 

Laraia coloca que Owera costuma sair do corpo do indivíduo, en
quanto ele dorme, o que possibilita que este possa ser invadido por 
um Asonga . Os Asonga são os que provocam os sonhos. 

Durante minha pesquisa de campo descobri que são também os Ason
ga que ensinam as músicas aos homens. Neste caso, Asonga não repre
senta um perigo; ao contrário, colabora com os Asurini, ensinando-lhes 
as músicas . Em relação a isto há uma questão interessante: seriam os 
Asonga também que provocariam os sonhos, através dos quais os homens 
aprendem a curar? 

Para os Asurini, o aprendizado do xamanismo se dá no sonho, du
rante o qua1 um pajé 1hes ensina a curar. Quando um indivíduo tem um 
sonho desses, procura um pajé de renome e conta o que se passou. De
ve. entfío. exoerimentar no oaié o que aprendeu; deve tentar "puxar" 
o Karowara do pajé. Se obtiver êxito, tomar-se-á um curador. 
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Atualmente, somente o velho pajé, Nakawaé, é procurado para as 
curas, apesar de, pelo menos outros dois homens, serem tidos como ca
pazes de realizar curas. Um deles, Purake, disse-me que sabia curar 
crianças. Certa vez teve un1 sonho onde haviam duas crianças doentes 
e um velho ensinou-o a curá-las . Disse-me Purake, que já salvou mui
tas crianças, especialmente quando trabalhou entre os Parakanã. 

Além dos sonhos, o conhecimento dos cantos representa parte im
portante do aprendizado de um futuro pajé. O canto é uma forma de co
municação com os Karowara, existindo cantos específicos de curador 
que são aprendidos com o velho Nakawaé 10 • 

Ele ensina os cantos aos homens que têm interesse em tornar-se 
xamãs. Desta forma, passam a ter uma música que cantam durante o ri
tual. Qualquer pessoa pode sonhar com as músicas, isto é, aprender 
uma música com um "morto" enquanto dorme, mas somente as músicas 
sonhadas por Nakawaé são cantadas nas cerimônias. 

Estas músicas são cantadas tanto pelos homens, quanto pelas mulhe
res que apenas os acompanham. Dizem elas que cantam para um homem, 
seu marido, filho e outros. As músicas são executadas no interior da 
Tokasa, casa cerimonial construída para o ritual. Segundo Laraia, Tokasa 
é a representação de Itakuara, grutas onde moram os Karowara, sendo 
durante o ritual ocupada por estes. E nesta ocasião que o indivíduo 
incorpora o Karowara . Em relação a isto mais uma questão se coloca: 
qual o relacionamento entre Owera e Karowara, quando o indivíduo in
corpora este último? "Dividem" um mesmo corpo? Owera sai do corpo 
do indivíduo neste momento, semelhante ao que ocorre quando o indi
víduo dorme? 

Indo mais longe, perguntaria qual a relação entre a pessoa e seu 
corpo. Talvez pensar no caso do sonho possa ser sugestivo; durante o 
sonho Owera não está no corpo, mas Asonga. Entretanto, alguma coisa 
em termos de "consciência" da pessoa deve permanecer para que ela 
lembre do sonho, do que Asonga ensinou. 

Parece-me que a consciência da pessoa não se reduz a essa "alma". 
Entender essa questão pode ser uma pista para se estudar a relação 
entre Owera e o corpo e entre ambos e os espíritos. Enfim, a relação da , . 
pessoa com os esp1r1tos. 

Talvez seja este um caminho para entender a pessoa Asurini, pois 
parece-me que o conhecimento da noção de pessoa Asurini deve passar 
pelo estudo da sua cosmologia. Minha hipótese é que os espíritos nessa 
sociedade não são entidades distantes, totalmente diferenciadas dos ho
mens, mas fazem parte constitutiva da pessoa. 

No mundo Asurini, o sobrenatural e o social formam uma unidade. 
Há um contato generalizado entre duas esferas, a dos homens e a dos 
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espíritos. Acredito que é possível, inclusive, se pensar numa primeira 
classificação das pessoas, levando em consideração justamente o "grau" 
de contato com o sobrenatural que elas estabelecem. Assim, num pri
meiro nível estariam as mulheres e as crianças que só entram em contato 
com os Asonga; ainda nesse primeiro, mas um pouco diferenciados, esta
riam os homens que não "têm" Karowara, mas têm a possibilidade 
de estabelecer esse conta to intencional. 

Nesse sentido, os homens se diferenciariam dos que não "têm" Karo
wara e aqueles que "têm". Estes últimos, por sua vez, se distinguiriam 
em xamãs e não xamãs. Os xamãs são aqueles que mantém o maior 
"grau" de contato com o sobrenatural podendo, inclusive, exercer seu 
poder sobre ele: são quase como os Asonga (pense especificamente na 
sua capacidade de "provocar" sonhos) . 

1 

lcRIANÇAsl 

IMuLHEREsl 

Contato com Asonga 

I 

1 HOMENS 1 

1 

1 XAMÃS 1 

! 
"CANDIDATOS" A 

XAMÃ 1 XAMÃ 

1 ~ ~--------~' -' ---~ ------~-' -' --------------' Contato com Asonga "Tem" Karowara (contato Controle dos Karowara. 

Possibilidade de estabelecer intencional)· 
contato intencional com 
Karowara. 

Contato com Sawara. 

Os Asonga são os mortos, aqueles que passaram para o outro lado, 
que integraram o sobrenatural relacionando-se até mesmo com Mahyra. 
Mas, para isso, perderam seu corpo, a matéria física. Como hipótese, 
poder-se-ia pensar que o corpo, a forma material, é a diferença entre 
os espíritos e os homens. E que os espíritos estariam sempre se "utili
zando" do corpo dos homens; é este o caso dos Asonga e dos Karowara. 

O corpo parece ser um canal de comunicação constante entre o 
mundo sobrenatural e o natural. É o que se verifica nos casos de Asonga 
e Karowara: os dois "ocupam" de alguma forma o corpo dos indivíduos 
ao estabelecerem comunicação com eles . 
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B interessante notar que a pessoa Asurini não pertence unicamente 
ao mundo social, mas também ao sobrenatural, já que está em constante 
comunicação com este outro mundo. Seu corpo, de certa maneira, tam
bém pertence a essas duas esferas, já que pode ser "ocupado" por 
Asonga e Karowara. 

A segunda fase desta pesquisa se propõe justamente a verificar qual 
o relacionamento dos indivíduos com os espíritos, com o sobrenatural, 
nesta perspectiva. Procurando, também, descobrir até que ponto os Ka
rowara são constitutivos daquela pessoa Asurini, tomando-se, assim, 
participante de uma ordem cosmológica mais ampla, que transcende os 
limites do estritamente social. 

Assim, o estudo da noção de pessoa Asurini, que pretende definir 
os níveis formadores da pessoa e sua estrutura, se dará atravé do co
nhecimento do xamanismo e de sua cosmologia. 
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