


Xamanismo, fenómeno que no Bra

sil é conhLcido como palcjarn;a. tem L1s
cinado a civilizac;ao ocidental desde os 

primciros contatos com os indios do 
novo mundo. Inicialmente. suas exprcs
soes foram interpretadas pelos antropó

logos como vestigios de um mundo pri
mitivo e arcaico destinados a desapare

cer. Os xamas e suas atividadcs intcrcs
saram-lhcs cm func;ao das crcnc;as mís

ticas, do comporta1nento caracterizado 
por ex tase, e das prút icas "rnúgicas". Por 

estas características fugirem da vi sao 
~ 

racional e rositiva da ciencia. a antro-
pologia nao rrororcionava, até há pou

CO, OS modelos adequados rara COl11Jlre
ender o xamanismo como uma fon;a di
namica no mundo atual. Lntrctanto. os 

eventos das últimas tr0s décadas nos 
fon;ararn a reconhecer a importancia do 
fenómeno e a criar novos modelos para 

entende-lo. Xamanismo nao é visto mais 
como urna colcc;ao de trac;os arcaicos 
mas con10 um sistema cultural que faz 

parte da comrlcx idade do mundo atual. 
Este livro é o resultado de urna cola

bora<;fío entre antropólogos brasi le iros 

e estrangciros que pesquisam xamanis
rno no Brasil. Scus trabalhos inéditos 
apresentados representam as novas 

perspectivas que cst<1o sendo desenvol
vidas a respeito de antropología simbó
lica. cultura cxpressiva. antropologia da 

saúde. etno-história. mudan<;a sócio
cultural e considerac;oes neurofisioló
gicas. Os enfoques dos trabalhos inter
pretam xamanismo como urna expressao 
coletiva e dinúmica. Trata-se, enfim, de 
importante contrihuic;ao para o conhe

cimento e discuss;1o do tema. 
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INTRODU~ÁO: XAMANISMO - VELHAS 

E NOVAS PERSPECTIVAS 

E Jean Matteson Langdon 

Xan1anisn10, fenón1eno qu_e no Brasil é conhecido co1no pa

jelan9a, constituiu-se, ao longo dos anos, nun1 desafio para a antro
pologia . Desde os primeiros trabalhos etnográficos, os xamas e suas 
atividades interessaram a nós, os "civilizados", em fun9ao das cren-
9as místicas, do comportamento caracterizado por extase, e das práti
cas "1nágicas" . Por estas características fugiren1 da visao racional e 
positiva da ciencia, a antropologia nao proporcionava, até há pouco, 
os instru1nentos adequados para entender o xan1anis1no co1no un1a 
for9a dinamica no inundo atual, ou para desenvolver niodelos teóricos 
eficazes para sua co1nprcensao. Entretanto, os eventos das últi1nas 
tres décadas nos for9ara1n a reconhecer a i1nportancia do fenótneno e 
a criar novos 1nodelos para entende-lo. 

Hoje, etn conseqüencia de 1novi1nentos sociais co1no os 
"beatniks" dos anos cinqüenta (Huxley, 1954), passando pelas reli
gioes orientais e pela parapsicologia, o xa1nanismo se beneficia de um 
novo status, tanto no mundo acade1nico quanto fora dele. Os "hippies" 
seguiram aos " beatniks", co1n seu sacerdote-guia Timothy Leary, e o 
uso dos tóxicos con1e9ou a se espalhar pela classe 1nédia dos Estados 
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Unidos, da Europa e também do Brasil. Os livros de Carlos Castañeda, 
(1968, 1971, 1972, 1977, 1981) relatando suas viagens com Don Juan, 
foram publicados e traduzidos em v;:lrios idiomas, ganhando fama 
entre aqueles que procuravam urna nova visao, desafiando o olhar 
positivo da ciencia sobre anaturezadarealidade eda percep9ao (Zolla, 
1983). A descoberta das diferentes capacidades entre os lados direito 
e esquerdo do cérebro tornou-se um tópico bastante discutido, colo
cando o pensainento intuitivo em oposi9ao ao pensamento lógico, como 
urna maneira legítima de conhecer e experienciar o 1nundo (Orenstein, 
1972). Livros populares e cursos sobre o estado de consciencia 
xamanica (Harner, 1989, p.26) estao na moda1 , e há um movimento 
de "neo-xamanismo" dentro de alguns círculos terapeuticos. Final
mente, em rp.uitos países da América Latina, a cultura popular incor
. porou os xamas e suas práticas (Luna, 1985; Maués, 1985; Ramírez 
de Jara e Pinzón, 1992; Taussig, 1980, 1987). No Brasil, encontram
-se elementos de xa1nanisn10 nos cultos do Santo Daime e Uniao do 
Vegetal (Monteiro, 1983, 1985; Alverga, 1984, 1992; Groisman, 1991, 
neste volume; Couto, 1989; Henman, 1986, MacRae, 1992). Desta 
maneira, eles também faze1n parte da "nova consciencia religiosa" 
(Soares, 1990). O xainanismo veio para ficar e ja1nais poderá ser 
considerado urna relíquia do passado. 

Estes inovimentos sociais estitnularam novas pesquisas tam
bém sobre plantas psicotrópicas (Schultes, 1986; Prince, 1982; Rivier 
e Lindgren, 1972; Siegel, 1977). La Barre notou esta tendencia em 
1969, no prefáci o da reedic;ao de sua tese de doutoramento The Peyote 
Cult, de 1938. Hoje, esta interdisciplinaridade continua ganhando 
impulso. O nú1nero de pesquisas e publica9óes tem se 1nultiplicado 
consideravebnente. Alétn disso, a colaborayao entre pesquisadores de 
várias disciplinas está abrindo novas perspectivas [ver, por exemplo, 

1 Atuallnente existem duas revistas dedicadac; ao xamanismo: Shaman's Drum> 
nos Estados Unidos, e Jntegration, na Aleinanha. Shaman:~ Drum publica arti
gos populares e científicos sobre xamas, estados de extase, terapias utilizando 
"técnicas xarnanicas", etc. Porém, umarevisao dos artigos leva a pensar que o 
conceito de xama é abrangente <le1nais, ao incluiT q ualquer pessoa que experiencia 
um estado alterado de consciencia nmn contexto ritual. A revista Integration 
dedica-se a rela9ao entre alucinógenos e arte. Tatnbé1u nos Estados Unidos, a 
Society for the Study of Consciousness, fundada bá dez anos, estin1ula pesqui-
sas sobre xamanis1no, alucinógenos e outras técnicas de exta<>e. ... 
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aedi9ao especial de América Indígena (1986) e Laughlin, McManus, 
e d' Aquili (1990)]. A contribui9ao de Sell neste livro traza tona as 
preocupa9oes e os interesses da área neurofisiológica. 

A antropología brasileira tem urna história profícua em maté
ria de xamanismo e a5 pesquisas atuais refletem novos paradigmas 
analíticos. Há urna produc;ao abundante, embora em publicac;oes iso
ladas, e isto é o que motivou a organizac;ao deste livro. No país, o 
tema etn si nao te111 tido wn enfoque específico por parte de grupos de 
trabalho, nem tem sido motivo de publicac;oes específicas. Aindanao 
existe urna coletanea brasileira e as duas coletanea5 em portugues 
(Coelbo, 1976 e Furst, s.d.) sao traduc;oes. 

Um artigo brasileiro (Viertler, 1981) analisa específicamente 
o conceito de xamá. A autpra faz um ba.lan90 dos trabalhos 
etnográficos sobre religiao e magia nas sociedades indígenas da 
América do Sul, observando os vários nomes utilizados para indicar 
os 1nediadores entre o mundo humano e sobrenatural, tais como 
"xama, chefe cerimonial, sacerdote, pajé, profeta, adivinho, curador, 
homem-deus, benzedor, medicine-man (Medizinmann), feiticeiro, 
médico-feiticeiro" (1981, p.305). Viertler aponta para a heteroge
neidade das teorías e as hnplica95es dos vários nomes empregados 
para pensar o tema. Sua análise conclui que há a falta de um conceito 
suficientemente amplo e flexível, frente a diversidade das manifesta
c;óes históricas, culturais e sociais, dificultando assim o estudo do 
xamanismo em diferentes níveis de abstra9ao. É necessário deixar 
explícitos os critérios utilizados para identificar xamanismo. 

Seria necessário comet;ar a enveredar pela árdua tarefa de um 
criterioso balan~o das teoria~ ligadas ao estudo da religiao e da 1na
gia entre sociedades .tribais brasileiras para que as investigat;oes bi
bliográficas ou trabalhos de catnpo futuros pudessem ter umareper
cussao dinamizadora para objetivos comparativos e interpretativos 
1nais sofisticados. (Viertler, 1981, p.314-315) 

Acreditamos que esta coletanea dedicada a pesquisa atual possa 
dar contribui9oes importantes ao "estado da arte": forneceria uma 
mostra representativa das pesquisas e dos atuais paradigmas utiliza
dos no Brasil, além de estimular as discussoes sobre o tema, dando 
inicio a tarefa apontada por Viertler. 
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No caso do xamanismo, seria arbitrário e artificial escolher só 
" etnografias de grupos indígenas brasileiros. O xamanismo nao co

nhece fronteiras, nem nacionais, nem tribais. Ao mesmo tempo, re
conhecemos que a antropología no Brasil tem feíto importantes con
tribttic;óes etnográficas e teóricas, e é nossa esperanc;a que este livro 
destaque a produc;ao brasileira e estimule esfon;os conjuntos para 
aprofundar o tema. 

Xamás, xamanismo e antropologia: conceitos e teorias 

O objetivo desta introduc;ao é a de apresentar um panorama 
das teorías antropológicas sobre xamanismo e indicar as linhas ana
líticas inais atuais, que orientamos trabalhos aquí apresentados.2 Ao 
contrário do trabalho de Viertler, pretendemos dar menos atenc;ao a 
defini9ao do xama, e mais as teorías sobre magia e religiao, para 
chegar a um paradigma satisfatório de xamanismo como sistema só
cio-cultural. Na sua liga9ao comas teorías sobre magia e religiao, a 
perspectiva sobre xamanismo foi freqüentemente fragmentada na 

~ tentativa de trabalhar com categorías universais, impregnadas de pre
conceitos. Num sentido, a história do xamanismo reflete a própria 
história da antropologia.3 É por esta perspectiva que vamos orientar 
nossa análise. 

O que é um xamá? 

A própria palavra xama vem da língua siberiana tungue, e in
dica o mediador entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. Os 
primeiros relatos extensos sobre xamas apareceram no século passa
do, escritos por exploradores, naturalistas e viajantes. Eram figuras 
exóticas e "esquisitas". Entravam em extase, faziam voos místicos, e 
entravam em outros estados de transe. Eram travestís e "histéricos", 

2 Os trabalhos aqui foram inicialmente apresentados no Grupo de Trabalho sobre 
Xamanismo, que se reuniu no encentro da Associa~ao Brasileira de Antropolo
gia realizado em Florianópolis em abril de 1990. Neste encentro sugeriu a idéia 
de organizar o livro, e os autores posteriormente revisaram seus trabalhos para 
esta publica9ao. 

3 Viertler também observa estarela9ao (1981, p. 314). 
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"marginais" nas suas próprias sociedades. Fenómenos parecidos se
riam também descritos em outras culturas, e a palavra xama tomou
-se universal para indicar tais pessoas e suas atividades, independen
te de sua localizac;ao geográfica (Métraux, 1967). ·A categoría per
deu sua especificidade, virando u1n conceito geral e impreciso, pou
co útil para fins comparativos. 

Ao mes1no tempo, o xama foi associado com as religióes 
animistas, consideradas mágicas (Gennep, 1903), e o conceito de 
"agente mágico" se torno u sinónimo de xaQia. Na sua discussao so
bre agentes mágicos, Mauss (1974, originalmente em 1903) resume 
uma grande quantidade de recursos etnográficos que tratain de xamas. 
Mauss concorda com van Gennep, ao dizer que o agente n1ágico re
presenta urna categoria social e que ele é em geral fisicamente dife
rente dos outros. O mágico experiencia o extase, estado que o liga 
ao mundo sobrenatural. Ele é dono de poder mágico, que lhe permite 
liga9óes com anünais e espíritos, tendo que passar por um rito de 
inicia9ao que implica a morte lnística e urna mudan9a de personali
dade. Estas características sao parecidas comas dos xa1nas mas, ape
sar de nao explicitar o porque, Mauss considera que sao comuns a 
todos os mágicos, sendo o xama só 1nais u1n tipo de mágico (1974, 
p.65). 

Resta, porém, ao historiador da religiao, Eliade, a tarefa de 
unificar os vários relatos etnográficos sobre xainanismo para cons
truir uma defini9a.o mais precisa. Seu trabalho clássico Shamanism: 
Archaic Techniques of Ecstasy (1951) é um estudo histórico e uma 
explorac;ao das características essenciais e necessárias para identifi
car o xamanis1no puro. Central a sua definic;ao de xama sao as técni
cas de extase, nas quais a alma abandona o corpo, ascendendo ao céu 
ou baixando ao mundo subterraneo. O transe xamanístico implica 
numa rela9ao entre os espíritos e o xa1na, que assume o papel de 
mediador. O transe do xan1a se distingue do transe de possessao, no 
qual o indivíduo é "possuído" pelo espírito.4 Um outro elemento 
essencial, segundo Eliade, é que a aprendizagem é extática (através 

4 Em algumas discussoes , esta distin9ao tem sido utilizada para definir a diferen
fª entre xarná e outros praticantes como o pai do santo. Pesquisas recentes, no 
entanto, mostram que em algumas sociedades indígenas o transe de possessao 
faz parte do transe xamanístico. 
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.. 
de sonhos, visoes, transe) e também tradicional ( ensino formal de 
técnicas, identificac;ao de espíritos, genealogías, linguagem secreta, 
etc.). O objetivo da aprendizagem é acumular poder místico para uso 
social e pessoal. Entre os grupos siberianos, a vocac;ao xamanística 
se manifesta através de urna crise psicótica ou de urna doenc;a grave. 
A iniciac;ao incluí a morte nústica e a ressurreic;ao, testemunho de 
urna mudanc;a de "pessoa''. 

Eliade se preocupa em identificar a origem do xamanismo e 
sua forma mais pura, para examinar fenomenos semelhantes em ou
tras partes do mundo. Segundo sua definic;ao restrita, o xama verda
deiro encontra-se só na Sibéria e na Ásia Central. Existem formas 
quase puras nas Américas, mas Eliade (1964, p.322) as descarta como 
falsos fenómenos como o movimento messifuúco da Ghost Dance 
dos índios norte-americanos, porque falta iniciac;ao e aprendizagem 
secreta tradicional. Este se constituí um fenómeno paralelo, distinto 
do xamanismo, mas que, ao mesmo tempo, preserva as técnicas de 
extase e ideología essenciais. 

Sem negar as contribuic;oes da obra de Eliade, seus esforc;os 
nao produziram um paradigma frutífero, pois ele preocupou-se de
mais com o xama enquanto indi víduo deixando em segundo plano o 
papel social exercido por este, além de caracterizar o xamanismo puro 
como o que possui mais critérios "arcaicos". O autor ignora o contex
to social e cultural do fenomeno, nao reconhecendo no xamanismo um 
fenomeno globalizante e dinamico (Chaumeil, 1983). Assim, a pers
pectiva desta coletanea é resgatar esta discussao, ignorada por Eliade. 

Com referencia as culturas da América do Sul, Métraux ( 1941, 
1944) tem urna abordagem histórica parecida com a de Eliade, embo
ra demonstrando urna preocupac;ao maior coma magia e a religiao. O 
xamanismo é tratado como um complexo de trac;os, expandindo-se a 
partir de um centro, adaptando-se e modificando-se através do tempo 
e do espac;o (Métraux, 1944). Métraux sugere a utilizac;ao do concei
to de piai (paje), das línguas Tupi e Caribe, para falar do xama sul
-americano. Ele caracteriza o papel do xama como sendo 1nágico-
-religioso, com os elementos mágicos dominando os religiosos. Con-
trasta o xama sul-americano como siberiano, apontando que o pri-
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meiro adquire seus poderes através de alguma forma de substancia 
1nágica (tabaco, fumac;a, preparac;oes de plantas psicoativas, etc.) 
enguanto que o segundo os adquire através do v6o extático (Viertler, 
1981, p. 307). Métraux reconhece a importancia da ac;ao terapeutica 
do pajé em toda a regiao sul-ainericana e também compara as técni
cas co1npartilhadas entre o pajé e o xama siberiano. 

Apesar de suas importantes contribuic;oes para o estudo das · 
religioes dos povos indígenas, sua discussao sobre o xama nao escapa 
de urna confusa.o analítica entre as categorías de magia e religiao. 
Métraux, como Mauss, foi impedido de criar urna definic;ao adequada 
para o xama ou xamanis1no devido a esta confusao. 

Paralelo as discussóes sobre a defini<;ao do xama, surgiu um 
debate a respeito do seu estado psíquico. Apoiando-se nas crises 
psicóticas, histeria, transe e travestismo como evidencias de síntomas 
psicóticos, alguns estudiosos afinnam que, universalmente, os xamas 
sao psicóticos (Nadel, 1946; Wallace, 1966, p.145-163; Gillen, 1948; 
Sil verman, 1967). Outros argumentam o oposto, que a personalidade 
xamfuúca é o resultado da influencia da cultura nela, assinalando que 
urna das dif eren e; as entre xamas e psicóticos é o fato de os prime iros 
controlarem suas fases de histeria e de transe, o que nao acontece com 
os psicóticos (Noll, 1983; Kennedy, 1973; Schweder, 1979). Urna 
terceira visao aparece em anos mais recentes, a partir de várias bio
grafias de xamas. Estas demonstram que, em muitos casos, os xamas 
sao personalidades inovadoras (Sharon, 1978; Opler, 1969; Mitéhell, 
1978; Ro1nano, 1965; Dobkin de Ríos, 1992); e também fomecem 
modelos de lideranc;a para movimentos messianicos (Wright, 1981, 
1992, neste livro). O debate continua e acreditamos que é impossível 
determinar se todos os xamas possuem um tipo determinado de per
sonalidade. Entretanto, é impossível ignorar que o xa:ma possui um 
papel social positivo, sem estigma e construído culturalmente. As 
manifest~oes xamanísticas formam parte de um padrao lógico de 

1representa9oes dentro de urna determinada cultura, onde a vocac;ao 
individual da pessoa está de acordo com o papel previsto. Também, 
corno veremos nas culturas discutidas neste livro, as caraterísticas 
"psicóticas" da voca9ao xamanica raramente fazem parte das mani
festac;ües xamanísticas na América do Sul. Como Métraux observou, 

15 



.. os xamas sul-americanos em geral adquirem seus poderes através da 
ingestao de substancias ou outros mecanismos empregados na apren
dizagem, e nao através de "crises psicóticas". 

Voltamos agora para as teorias sobre magia e religH'io que tem 
dificultado e fragmentado o entendimento de xamanismo. 

O problema "magia e religiáo" 

Na época em que os relatos sobre os xamas siberianos come
c;aram a tornar-se conhecidos no Ocidente, a antropologia foi domi
nada pelas teorias do evolucionismo, desenvol vidas por Frazer, Maine, 
Morgan, Tylor e outros, sendo que as discussoes teóricas sobre o 
xamanismo foram pautadas pelas indagac;oes intelectuais da época 
sobre religiao e magia. O xamanismo foi visto como urna sobrevi
vencia de tempos arcaicos, num momento em que a questao das ori
gens da cultura humana dominava estes debates. Relacionada as pre
ocupa96es sobre as origens e as sobrevivencias, estava a questao da 
mentalidade primitiva. Considerava-se que a inteligencia humana 
evoluiria junto coro a cultura. 

O xamanismo, como sistema ideológico, representava para eles 
a forma mais primitiva de religiao, aquela designada por Tylor como 
animismo (Tylor, 1871). A ideología xamanica incluí a crenc;a em 
almas, tanto de objetos inanimados e animais, quanto de seres huma
nos. Segundo esta visao, o xamanismo seria u1na sobrevivencia "ar
caica" da religiao primitiva e da mentalidade das culturas 1nais "bai
xas", destinadas a serem substituídas pelas mais "avanc;adas". Natu
ralmente havia os que nao concordavam com Tylor, que via a ori
gem das idéias sobre a alma e os espíritos nos seres vistos nos sonbos 
e nos pensamentos sobre a morte. Robert Marett (1900, p.15) procu
rou as origens da religiao no "medo ou pasmo" que o ser primitivo 
tem da natureza. Wilhelm Scbmidt ( 1931), por sua vez, opina va que 
a religiao primitiva era urna forma degenerada de urna manifestac;ao 
mais alta de monoteísmo. Em todo caso, estas teorías derivavam de 
preconceitos sobre o hornero "primitivo", que seria irracional, domi
nado pela crenc;a em espíritos e pelo "medo e pasmo". 
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Enquanto a discussao sobre a ideología dos sistemas xamanicos 
encaixou-se no campo religioso, os rituais foram analisados como 
atos mágicos. O primeiro que tratou sistematicamente da magia foi 
James Frazer (1890). A magia, segundo ele, é separada da religiao 
porque, em vez de ser um ritual de adorac;ao, compreende práticas 
visando alterar os eventos. Frazer chamou a magia de urna 
"pseudociencia", em que o primitivo, embora demonstre um pensa
mento lógico, tem urna percepc;ao "errada". Guiado por sua lógica, o 
homem primitivo deixa de ver que a magia nao funciona. Sua lógica, 
baseada nas leis da simpatía, o conduz a executar atos técnicos que 
procuram alterar o mundo e que, na realidade, sao "ineficazes". 

Enfim, nesta perspectiva o homem primitivo é considerado 
um cego, motivado por medos, atuando de forma "ineficaz", basea
do em teorias "erradas" ou hábitos.5 Segundo ele, na evolu9ao da 
mentalidade humana, a ciencia "verdadeira" suplantará a magia. 

A visáo dos franceses 

Com o come90 do século vinte, a teoria unilinear do 
evolucionismo foi rejeitada por seu etnocentrismo e pela falta de pro
vas para se distinguir estágios gerais no progresso da cultura e da 
inteligencia. É importante destacar que as implica9oes destas teorías 
sobre religiao e magia levaram a urna compreensao incorreta do 
xamanismo. Além dos preconceitos sobre o "primitivo" que estas teo
rías pressupoem e da suposic;ao de que o xamanismo iria extinguir-se, 
a separac;ao entre ideologia e rito impossibilitou a compreensao do 
xamanismo como sendo um complexo cultural. 

Embora nao tenha sido um evolucionista, Durkheim continuo u 
procurando as origens da religiao em Les formes élémentaires de 
la vie religieuse: le systéme totemique en Australie (1912). Neste 
trabalbo, ele afirma que o pensamento religioso surgiu da estrutura 
social, e que os ritos religiosos mantem a ordem da sociedade. Urna 

5 Tais tdéias nao desaparecerarn facilmente e tornararn-se parte do pensamento 
antropológico sobre medicina primitiva por algum tempo. Veja Ackerknect 
(1942a,b) como exemplo dos trabalhos realizados nos anos 40, demonstrando 
tais opinioes. 
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importante contribui9ao de Durkheim aos estudos dareligiao é aim
" portancia dada ao rito, apesar do seu conceito de magia nao alterar 
muito a visao sobre o homem primitivo. 

Durkheim colocou a 1nagia no funbito privado, minimizando 
assim a discussao sobre ela. Mauss (1974), por outro lado, baseou-se 
nas teses de Durkheim para criar urna teoria da magia. Preocupado, 
como seus predecessores, em construir defini95es objetivas e uni
versais, ele aceita a idéia de Durkheim de separar a religiao, ato pú
blico, da magia, ato secreto. Também aceita a idéia de que, enquanto 
a religiao cria urn ideal para a sociedade (urna ordem moral), a magia 
tende a fazer o "mal" e a satisfazer fins individuais. Mauss resgata o 
aspecto coletivo da magia, constatando que, embora secreta, a magia 
é um fato social; é um siste1na de representayoes transmitido pelo 
grupo. Em última instancia, sua origem é social, como a religiao, 
embora a magia represente a resposta do indivíduo ao coletivo. Acre
ditando na sua eficácia, os primitivos continuariam a praticá-la. Cla
ro que, neste caso, os atos de magia nao resultariam em coesao soci
al, urna vez que sao secretos e nao públicos. 

Mauss considera que a teoria da magia de Frazer limita-se de
mais aos atos mágicos, embora concorde cnm Frazer que a magia 
domina os níveis mais primitivos da cultura, tornando-se menos co
mum e complexa em culturas civilizadas. Desta forma, é o inverso 
da religiao que, segundo Durkheim, é mais simples entre os primiti
vos e mais complexa entre os civilizados. Porém, Mauss vai além 
dos atos mágicos discutidos por Frazer e acrescenta o agente mágico 
Gá discutido acima) e as representa9oes simbólicas como elementos 
a serem incluídos nas considera9oes sobre a magia. Na sua discussao 
sobre atos mágicos, Mauss aceita a idéia de Frazer de que a lei de 
simpatía baseada na analogía, é a lógica do pensamento mágico, e 
também coloca como importantes os conceitos sobre o poder dos 
instrumentos mágicos e as cren9as nas entidades pessoais do univer
so. 

Os trabalhos apresentados neste li vro demonstram claramente 
que as práticas xainclnicas nao sao secretas, nem realizadas princi
palmente para fins indi viduais. A lideran9a do xama nos rituais cole
tivos públicos é essencial a visao cosmológica do mundo. A discus-
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sao de Mauss sobre as representa9oes é tal vez sua heranc;a mais im
portante para o desenvolvimento de um modelo de xamanismo. Ele 
mostrou como o conceito de poder opera na magia como urna expli
cac;ao coletiva da existencia. Apesar das discussoes nesta coletanea 
nao se aterem ao conceito "inágico" (segredo,, 1nal), reconhecem que 
o conceito de poder é central para entender os sistemas xamftrucos. 
Porém, é concebido como um conceito mais geral, de poder no uni
verso e da sua expressao através do rito, assim unificando o que os 
antropólogos antigamente queriam dividir: a religiao e a magia. 

Mauss e Durkheim contribuíram na discussao sobre 
xamanismo, ao levantar a questao das representa9oes, mas a sua dis
tin9ao entre o público e o oculto os leva a confusoes semelhantes as 
dos evolucionistas. Além de considerarem.a magia um fenómeno 
mais comu1n entre os povos primitivos, também se preocuparam com 
grandes teorias e com defini<;oes universais. Na tentativa de cons
truir categorías mutuamente exclusivas sobre religiao e magia, redu
ziram o fen61neno do xamanismo a prática de atos mágicos privados, 
ignorando o importante papel do xama nas representa<;oes centrais 
da cultura e na organiza9ao social da sociedade. 

A realidade etnográfica foge desta separa<;ao analítica entre 
magia e religiao, e alguns antropólogos empregaram o termo "mági
co-religioso" para se referir as religioes primitivas. Van Gennep, que 
reconheceu o papel social na sua discussao sobre o conceito de xama 
(1903), empregou o termo "mágico-religioso'' de Marret para falar 
das religioes animísticas (categoría na qual ele coloca xamanismo) e 
dinamísticas, (van Gennep, 1909, p.33). Ao longo do tempo, esta 
design~ao tem sido talvez a mais comum para se referir as religioes 
"primitivas" e sobretudo ao xamanismo. Porém, tende a preservar o 
problema da distin9ao entre magia e religiao, em vez de indicar sua 
solu9ao (van Ball e van Beek, 1985, p.76). 

Tal problema fica patente nas discussoes de Métraux, que fez 
importantes contribui9oes aos estudos da religiao e do xamanismo na 
Atnértca do Sul. Apesar de empregar o termo mágico-religioso para 
se referir ao xamanismo e, como Mauss, de considerá-lo mais primi
tivo que as religioes institucionalizadas, reconheceu que a vida reli-
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religi9sa nas terras baixas da América do Sul centra-se no xama como 
1nediador entre a comunidade e o mundo sobrenatural. Assim, em 
vez de agir em segredo e para o mal, o xama tem um papel social 
importante nas atividades da comunidade e, também, na manutenc;ao 
da tradic;ao tribal e no código moral. Apesar de reconhecer que seu 
papel é positivo e público, no entanto, Métraux segue rotulando o 
xama como sendo primariamente um feiticeiro, porque sua eficácia 
deriva de seus poderes mágicos e porque muito do trabalho profilático 
do xama é feíto em beneficio do indivíduo. Assitn, julga-se suas 
atividades menos significantes que as da religiao (Métraux, 1941, 
p. 580). Apesar desta constatac;ao, ele concluí que a distinc;ao entre 
xama e sacerdote nao é tao clara, porque o xama age em benefício da 
comunidade, organizando e liderando rituais grupais. Trabalhando 
dentro do paradigma histórico-evolucionista de Mauss e Durkheim, 
afirma que há um desenvolvimento histórico do xama (que atua nas 
sociedades tribais através do contato direto comos espíritos) ao sa
cerdote (que atua nas sociedades avanc;adas e realiza atos rotineiros 
propiciatórios de adorac;ao sem extase e frenesí) (Métraux, 1941, 
p. 586). Esta visao da religiao como adorac;ao e magia como instru
mental, da identificac;ao do xama como mágico e místico e do sacer
dote como tendo urna formac;ao e ac;ao rotineira e legitimada pelo 
coletivo, ainda aparece em alguns trabalhos mais recentes, como o 
de Weiss sobre os Campa (1973). A resenha de Hoppál sobre o tema 
demonstra que esta visao carateriza os estudos de xa1nanismo 
siberiano na antropologiarussa (1987, p.93). 

O funcionalismo dos ingleses 

A divisao entre religiao e magia nao foi questionada pelos 
antropólogos ingleses apesar deles refutarem veementemente as teo
rías evolucionistas e as preocupa<tOes comas origens. Malinowski 
(1948), com seu funcionalismo baseado nas necessidades psicológi
cas dos homens, seguiu as questoes levantadas por Tylor, Frazer e 
outros sobre as definic;oes de magia e religiao. Porém, negou as idéi
as dos evolucionistas sobre a mentalidade primitiva, e afirmou que o 
"selvagem" tem as mesmas capacidades de raciocínio e as mesmas 
complexidades culturais (que as encontradas nas culturas n1odemas). 
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Assim, o porque da existencia da magia encontra-se nas áreas de 
incerteza da experiencia humana, e nao em percepc;oes "erradas" do 
mundo e nem na falta de urna ciencia. Como o homem moderno, o 
"selvagem" tem um conhecilnento pragmático e desenvolve técnicas 
de experimentac;ao utilizando a observac;ao. Sua ciencia se distingue 
da ciencia moderna pela falta de experimentos de observac;ao con
trolada, testando hipóteses e estruturas teóricas co1nplexas. O selva
gem tem o conhecimento suficiente para obter colheitas abundantes, 
para navegar em mares perigosos, e para curar doenc;as menores. 
Entretanto, controlar acontecimentos é mais difícil para ele do que 
para o ho1nem moderno. Embora esteja claro que Malinowski nao 
acredite na magia como urna técnica para alterar os eventos, a magia 
existe porque preenche a funyao de aliviar a ansiedade. 

Radcliffe-Brown (1973) parte do funcionalis1no de Durkheim, 
preocupado co1n arelac;ao entre fun9ao e estruturada sociedade. Atos 
mágicos expressam valores sociais e coagem as pessoas a se compor
tarem como devem. Assim, a magia é u1n mecanismo de controle soci
al. Esta linha de pensamento foi bastante desenvolvida pelos antropó
logos ingleses que trabalharam na África. Os estudos sobre feitic;aria 
analisam como ela mantém as normas sociais e como acusac;oes de 
feitic;aria retletem conflitos sociais (Mair, 1969). A análise de Whiting 
(1950) sobre o xamanismo Piaute representa esta linha de pensamen
to. 

O trabalho de Evans-Pritchard (193 7) é urna importante ruptu
ra co1n a tradic;ao funcionalista. Em u1n sentido, ele segue tanto 
Malinowski quanto Radcliffe-Brown. Ele reconhece que as acusac;oes 
de feiti9aria retlete1n conflitos sociais, mas ele também se interessa 
pela lógica da ideo logia da magia e pela questao da percep9ao nativa. 
Sua preocupa9ao é, assim, co1n a lógica da causalidade encontrada 
nas acusac;oes da feitic;aria. A fé na magia nao implica numa "ceguei
ra" diante da realidade, nem elimina técnicas práticas para alterar os 
eventos. Pelo contrário, o nativo usa a "analogía das duas flechas", 
acredita numa casualidade dupla. Qualquer infortúnio tem urna causa 
"imediata", a que os positivistas chamariam de causa "verdadeira", e 
urna causa "última", que os nativos cha1nain de "primeira flecha". 
Assim, os Azande estocam a colheita dos cereais em cima de plata-
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fonnas de madeira, que o cupim invade. Eventualmente, as vigas 
fJ.cam debilitadas e caem. Os homens Azande descansam na sombra 
destas plataformas, durante as horas quentes do dia. Logicamente, se 
urna pessoa for esmagada com a queda da plataforma, quando estiver 
descansando embaixo dela, as causas imediatas sao reconhecidas por 
todos. Entretanto, tais mortes também geram prcocupa95es de urna 
outra ordem que os Azande procuram resolver através de ritos orien
tados para o fim de descobrir o feiticeiro que fez com que tal pessoa 
estivesse embaixo de tal plataforma em tal mo1nento. Neste caso, o 
Azande nao se dirige a causa imediata e conhecida, 1nas questiona o 
"porque" do evento, a causa "última" que explica porque tal acidente 
ocorreu com aquela pessoa naquele momento. A magia, co1no anali
sa Evans-Pritchard, nao é necessariamente um ato técnico para alte-,, 
raros acontecilnentos ou para aliviar a ansiedade. E urna maneira de 
explicar as preocupa9oes "últimas" do sofrimento humano. Esta pers
pectiva, enfocada na cogni9ao e na ideologia, tira magia de sua defi
ni9ao limitada e a liga a religiao. A análise de Evans-Pritchard acaba 
com as defini95es mutuamente exclusivas de magia e de religiao, 
presentes nas teorías anteriores do evolucionismo e do funcionalis
mo, juntando a questao da magia as considerac;oes mais sérias da 
preocupac;ao humana sobre a existencia e a sua expressao do sofri
mento. Assim analisado, o conceito da magia inclui considerac;oes 
que eram geralmente restritas a religiao. 

Con10 veremos nas etnografias a seguir, é difícil classificar 
xamanis1no como magia ou religiao. Cada abordagem é u1na visao 
parcial. Além disso, a magia considerada como urna categoria uni
versal é urna questao falsa, exceto para a sociedade européia ou ou
tras culturas que possuem urna categoria equivalente. Utilizando a 
magia como um conceito analítico, obscurece-se a visao dos siste
mas ideológicos e dos rituais enquanto meios de comunica9ao. Um 
aspecto disto é a dificuldade em lidarmos com nossos conceitos cul
turais de magia, de feitic;aria e de bruxaria. Nós, os civilizados, acre
ditamos que a magia nao tem eficácia. Os mágicos sao "charlatoes" 
ou "trapaceiros". As investigac;oes que abordam o xamanismo como 
urna técnica de magia e que definem o xama como mágico, impossi-
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bilitam a compreensao do xamanismo como u1n sistema, nao nos 
deixando constatar que é um fenómeno sério e persistente. 

Por outro lado, ao enfatizar a diferenc;a entre magia e religiao, 
deixamos também de ver o xamanismo como um complexo cultural 
que expressa as representa9oes centrais de um povo. Mauss come9ou 
a dar as pistas quando considerou as representac;oes sobre o poder, 
mas ficou limitado ao classificar a magia e seus ritos como secretos. 
Ele nao viu que o xamanismo é público e que organiza a sociedade, 
tanto quanto expressa os seus valores centrais. 

Para uma abordagem adequada do xamanismo 

Durante o mesmo período de interesse renovado por 
xamanismo, desenvolveu-se, simultaneamente, urna nova discussao 
sobre representac;óes e símbolos, e esta perspectiva simbólica ofere
ce algurnas pistas mais satisfatórias. 

A antropología simbólica preocupa-se com as representac;óes 
nos sistemas ideológicos e nos ritos, tanto quanto com sua relac;ao 
com a sociedade e coma motivac;ao humana (Dolgin et al., 1977; 
Geertz, 1978; V. Turner, 1966, 1967b, 1974). Dentro desta perspecti
va, a cultura é urna teia de significados (Geertz, 1978), um sistema 

; 

simbólico coletivo, público e expressivo. E um sistema porque for-
ma wna visao de mundo. Para os membros de urna sociedade, a cul
tura organiza o universo e os ajuda a definir o seu lugar frente a este 
mundo (Douglas, 1966, p.35). Durkheim, e subseqüentemente Mauss, 
deram as pistas para a antropología simbólica, ao considerar a análi
se das representac;oes coletivas algo fundamental para a compreen
sao de fenómenos culturais, tais como o xamanismo. Durkheim pre
ocupou-se coma rela9áo entre o social e as representac;ües, tentando 
demonstrar como as representa9oes sao expressoes externas para o 
social, a moral coletiva. A nova antropología simbólica também par
te da análise de que as representac;oes sao urna forma de expressar a 
visao do mundo, abandonando urna preocupac;ao única em tomo do 
social. Assim, deu lugar a considera9oes mais amplas sobre o ser 
humano: su as necessidades de compreender o destino e de se expres-
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sar ritualmente. Os sistemas ideológicos, enquanto códigos cultu
.. rais, a análise dos símbolos destes sistemas e o aprofunda1nento do 

processo ritual para entender a raíz das emo9oes e dos sentimentos, 
compoem boje as preocupa96es da antropología simbólica. 

Segundo esta perspectiva, o rito e outras formas de expressao 
simbólica sao tao importantes quanto a visao do mundo que eles ex
pressam, pois os símboJos precisam de urna forma externa, para po
derem comunicar. Certas idéias nao podem ser cxpressas sem forma 
(Douglas, 1966). Objetos, atos, qualidades e relai;oes simbólicas dao 
forma aos conceitos. Turner diz que u1na propriedade dos símbolos 
rituais é a de sere1n muJtivocais e de possibilitare1n a expressao de 
vários significados em un1a forma só (1967, p.29). Assim, muitos 
dos esfor9os da antropologia simbólica te1n se concentrado na inter
pretai;ao dos sistemas sünbólicos através da análise dos ritos. 

,,, 
E preciso ressaltar que a visao da antropología simbólica é 

dinamica no seu conceito de cultura e de rito. Os sistemas de repre
senta95es nao sao estáticos, nem limitados. Sao sistemas que só se 
tornam concretos através da a9aó. A discussao de Geertz sobre o 
"modelo da e modelo para a realidade" exemplifica bem esta visao. 
O rito religioso representa, através dos símbolos, a concep9ao do 
mundo e os valores de urna cultura. Esta organizai;ao do universo 
mencionada acitna é o "modelo de realidade". Ao mesmo tempo ele 
afirma que, enquanto realidade criada pelo sitnbólico, o rito tem 
"u1na tal aura de fatualidade que estabelece poderosas, penetrantes e 
duradouras disposi96es e motiva95es nos homens". Isto é o "modelo 
para a realidade". O homem sai do rito mudado e atua frente ao mun
do como se esta realidade fosse verdadeira. Na antropología simbó
lica, a cultura torna-se um fenómeno dinamico de práxis, que é o 
resultado desta rela9ao entre "modelo de" e "modelo para". 

Duas outras considera¡;óes devem ser feítas antes de voltar ao 
paradigma orientador deste Iivro. O conceito de cultura na antropolo
gía simbólica é centrado no atore, conseqüentemente, a cultura emer-,, 
ge através da a9ao. E centrado no ator, porque, como exemplificado 
no papel do rito por Geertz, o centro de todo o processo simbólico é o 
participante. Ele inte.rpreta e ele age segundo esta interpreta9ao. Ao 
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dizer que a "cultura é emergente" ressalta-se o objetivo de análise na 
antropología siin bólica, e compreende-se que ela nao estuda sistemas 
fixos e abstratos de símbolos, e que também nao estuda ritos, mitos, e 
outras expressoes simbólicas fora de seus contextos específicos. O 
objeto de análise é o próprio processo de expressao. Sem o ato de 
expressao, o símbolo nao existe. 

Conforme suas preocupa9oes com a interpreta9ao dos símbo
los e o papel do rito na expressao destes símbolos, a antropologia 
silnbólica propoe urna visao alternativa sobre a problemática dama
gia e a eficácia do rito, particularmente a eficácia do rito de cura. 
Curar é um papel bastante freqüente do xama e, etn alguns casos, o 
único. Alé1n disto, as culturas sul-americanas sao caraterizadas por 
vários rituais para proteger contra polui9ao ou para a manutenvao da 
higiene. No seu livro Pureza e-Perigo, Mary Douglas (1966) demonstra 
clara1nente que questoes de saúde nao sao separadas de preocupavües 
religiosas, mesmo dentro da nossa tradi9ao judaico-crista. Assim, 
compartilhamos com as religioes "primitivas" o fato das fontes de 
impureza, a polui9ao, surgir das margens e das ambigüidades, criadas 
pelas categorías da nossa visao do universo. A preocupa9ao do ho
rnero com a higiene e com a doen9a está ligada a questao da religiao 
como ordenadora da existencia humana. 

Assim também, por ter o mesmo fim, a magia nao se distingue 
da religiao. Os ritos de ambos tentam mudar as coisas, e em ambos os 
casos, a fun9ao principal dos ritos é expressiva. A eficácia simbólica, 
seja do que chamamos ritos mágicos ou ritos religiosos, se encontra 
na sua capacidade de expressar. Douglas distingue doi s tipos de eficá
cia ritual, úteis para pensar o xamanismo: a eficácia instrumental, i.e. 
mudar o mundo; e a eficácia experimental, mudar ao nível 
psicossomático (1966, p.57-91). As defini9oes tradicionais de magia 
costumam considerar só a prime ira, numa perspectiva que conceitua 
os atos mágicos como tendo só urna fun9ao instrumental. Sob a pers
pectiva simbólica, todos os ritos tem em primeiro lugar urna eficácia 
experimental. A eficácia instrumental é secundária. Ao enfocar aten-
9ao, os ritos criam urna realidade para experimentar certas coisas 
impossíveis de se experimentar sem urna expressao ritual. Assim, o 
ritual cría e controla a experiencia, e esta é sua eficácia. 
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Novas perspectivas sobre xamanismo 

As abordagens mais recentes sobre xamanismo procuram 
compreende-lo como um complexo sócio-cultural (Chaumeil, 1983; 
Kaplan, 1984). É um sistema cultural, no sentido de Geertz. Ou seja: , 
é um sistema simbólico. E também um sistema social, no sentido de 
que gera papéis, grupos e atividades sociais, nas quais o xama é o 
ator principal, mas nao o único. Inclusive, o conceito de xama e suas 
diferentes especializa95es, variam de cultura para cultura. Pesquisas 
sobre xamanismo, em culturas particulares, precisam explorar as de
fini95es de xama, examinando os aspectos culturais e sociais do fe
nómeno. 

, 
E necessário considerar o xamanismo do ponto de vista coleti-

vo. Antes de pensar sobre a motiva9ao individual dos xamas e seus 
poderes "mágicos", é preciso reconhecer a prioridade do sistema de 
representa95es coletivas, das representavoes compartilhadas. Como 
Brunelli demonstra neste livro, é possível talar, em algumas situa-
96es, de xamanismo sem xamas. Porém, o sistema xamaruco precisa 
estar manifestado, tomando-se concreto através do rito, do mito, da 
arte e de outras manifesta95es simbólicas. 

Concordando coma perspectiva de Hayamon (1982), este livro 
enfoca o xamanismo como sendo um sistema cosmológico no qual, na 
sua expressao simbólica, o xama é o mediador principal. Chamar o 
xamanismo de um sistema cosmológico, e nao de religiao, evita algu
mas das antigas confusoes. Nao nega o aspecto sagrado das represen
t3.95es, ou o dos ritos. Ao dizer "sistema cosmológico", estamos tam
bém afirmando que um sistema cosmológico é se1nelhante a um siste
ma religioso na forma em que é "um sistema de símbolos que atua 
para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposi96es e 
motiv3.95es nos homens através da formula9ao de conceitos de urna 
ordem de existencia geral e vestindo essas conce})95es com tal aura de 
fatualidade, que as disposi9oes e motiva95es parecem singularmente 
realistas" (Geertz, 1978, p.105). Portanto, para evitar as antigas pre
ocupac;oes com religiao e magia, preferimos chamá-lo de "sistema 
cosmológico". Por outro lado, a heterogeneidade dos sistemas 
xamanísticos demonstra que o xamanismo também abrange mais do 
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que um sistema religioso, no sentido restrito. Falar de xamanismo 
em várias sociedades, implica em falar de política, de medicina, de 
organiza9áo social e de estética. Isto depende dos papéis do xama, 
além do seu papel de líder nos ritos sagrados coletivos. 

Para falar de xamanismo, ternos que falar no que as diferentes 
manifesta95es do fenómeno tem em comum, além das diferen9as nas 
cosmologías e nas figuras do xama. Acreditamos que, para as terras 
baixas da América do Sul, há vários aspectos comuns na cosmología 
xamarustica, apesar das diferen9as específicas de cada cultura (Roe, 
1982). Para os objetivos deste livro, limitamos nossa discussao a esta 
regiao. Supomos que várias das caraterísticas discutidas aqui sejam 
comuns a todas as formas de xamanismo no Novo Mundo, mas nosso 
objetivo é pensar este fenomeno dentro da e1nologia brasileira. 

Para urna nova perspectiva na defini9ao do xamanismo, suge
rimos serem levadas em conta as seguintes características: 

* A idéia de um universo de múltiplos ruveis, onde a realida
de visível supoe sempre urna outra invisível; 

* Um princípio geral de energía que unifica o universo, sem 
divisoes, em que tudo é relacionado aos ciclos de produ9áo 
e reprodu9ao, vida e morte, crescimento e decomposi9ao; 

* Um conceito nativo de poder xam~nico, ligado ao sistema 
de energia global. Os aspectos da rela9ao deste conceito de 
poder, com o homem comum, com o xama, e com os espí
ritos variam de cultura para cultura, mas o conceito de po
der é central nesta visao cosmológica (Langdon, 1992; Illius, 
1992). Assim, o próprio significado de pajé, nos idiomas 
Tupi, está ligado ao conceito "possuidor de poder" (Kracke, , 
1992). E através do poder que o domínio extra-humano exer-
ce suas energias e for9as na esfera humana. Através da 
media9ao do xama, o humano, por sua vez, exerce suas 
for9as no extra-humano; 

* Um princípio de transforma9ao, da eterna possibilidade das 
entidades do universo de se transformarem em outras 
(Seeger et. al., 1987). Assim, espíritos adotam formas con
cretas, humanas ou animais. Xamas tornam-se animais, ou 
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,. 
assumem formas invisíveis como as dos espíritos. As coi
sas nunca sao necessariamente como parecem. Pode-se di
zer que este princípio de transforma9ao carateriza urna vi
sao metafórica do universo. O que é separado pode ser uni
ficado através da metáfora. Assim, os ritos de "magia sim
pática" nao sao erros de raciocínio, estabelecidos pela lei 
dos similares, mas sao expressoes metafóricas deste uni
verso, dos seus domínios, e dos seres que, em última ins
tancia, sao unificados e nao separados. Sao represent~oes 
do mesmo elemento visto de lados diferentes da realidade 
ou em domínios diferentes do universo; 

* O xama como mediador, que age principalmente e1n bene
fício de seu povo; 

* Experiencias extáticas como base do poder xamanico, pos
sibilitando seu papel de media9ao. As técnicas de extase sao 
várias. Tal vez o uso do tabaco como substancia para a me
dia9ao seja a mais comum, mais comum que as plantas 
psicoativas.6 Mas também sonhos, dan9a, canto e outras 
técnicas podem ser empregadas em conjunto ou em separa
do para atingir a media9ao xamaruca. 

O xamanismo, como institui9ao, expressa as preocupa9oes cen
trais da cultura e da sociedade, como a preocupa9ao com o fluxo das 
energias e sua influencia no bem estar dos humanos. Como visao 
cosmológica, tentaentender os eventos no cotidiano e influenciá-los. 
No seu sentido mais amplo, o xamanismo se preocupa como bem
-estar da sociedade e de seus indivíduos, com a harmonía social e 
como crescimento e a reprodu9ao do universo inteiro. Abrange o 
sobrenatural, tanto quanto o social e o ecológico. Assim, o xamanismo 
é urna institui9ao cultural central que, através do rito, unifica opas
sado mítico com a visao de mundo, e os projeta nas atividades da 
vida cotidiana. 

Os artigos apresentados aquí exploram vários aspectos dos sis
temas xamanicos. Analisam os conceitos "émicos" do conceito xama 

6 Veja Wtlbert 1987, p. 133-148 sobre a pbarmacologia de tabaco. 
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e seu papel dentro da sociedade. Os atributos do papel do xama mu
dam de urna sociedade para outra. Também é possível que os mem-, 
bros da sociedade reconhe9am mais de um tipo de xama. E preciso 
explorar as defini9oes nativas para descobrir quemé um xama. Ou
tros temas específicos, explorados aquí, incluem: a liga9ao de estados 
de extase com estados de consciencia; conceitos de poder; interpreta-
9oes dos ritos e mitos; aspectos lúdicos e estéticos. Nota-se, em vários 
trabalhos, urna preocup~ao com os sistemas xamarucos em mudan-
9a. Isto se deve ao fato de que, apesar dos contatos com a civiliz~ao 
brasileira, o xamanismo persiste como urna expressao cultural impor
tante. Os trabalhos de Mota, Brunelli e Arnaud demonstram a com
plexidade destas mudan9as. Finalmente, apresentamos um trabalho 
sobre o Santo Daime. Apesar de sua visao cosµiológica ser muito 
diferente das encontradas em c~lturas indígenas-, o Santo Daime exibe 
o que o Groisman chama de ''práxis xamaruca". Esta pode ter suas 
origens nas culturas indígenas das quais o culto adotou o uso da infu
sa.o psicoativa de Banisteriopsis e Psychotria. 

Considera~óes finais 

O xamanismo é urna importante institui9ao nas sociedades na
tivas da América do Sul. Ele expressa as preocupa9oes gerais destas 
sociedades. Seu objetivo principal é descobrir e lidar comas energías 
que existem por trás dos eventos cotidianos. No rito, estas concep9oes 
gerais de ordem sao representadas, tornadas manifestas, e recriadas. 
O xama interage com estas energias através da experiencia extática, 
através dos sonhos, ou dos transes induzidos por substancias ou ou
tras técnicas, servindo como mediador entre os domínios humano e 
extra-humano. As fontes do poder do xama sao as fontes da própria 
cultura, e o conhecimento que ele adquire é o conteúdo da cultura 
(Kaplan, 1982). Como líder do rito, ele é indispensável a expressao 
do sistema cultural. Seu papel como mediador estende-se também ao 
doriúnio sociológico, onde ele desempenha um papel tanto importante 
na cura, quanto nas atividades económicas e políticas e em outras 
atividades sociais. 
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Acreditamos que esta coletfulea demonstr~ as novas tendenci-
"' as, na pesquisa sobre xamanismo, das perspectivas culturais e soci

ais. Thmbém acreditamos que enterramos finalmente as preocupa-
9oes antigas com a magia no xamanismo, comos xamas vistos como 
psicóticos, e com a visao do xamanismo como algo arcaico. O 
xamanismo é urna institui9ao duradoura e deve ·ser compreendido 
holisticamente. Nós, que ternos trabalhado com sistemas xamanicos, 
fomos profundamente tocados por suas expressoes simbólicas e as 
conseqüencias sociológicas. Esperamos que este livro contribua para 
urna discussao mais aprofundada e para atingir urna compreensao 
melhor deste importante fenómeno. 
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XAMANISMO WAIAPI: NOS CAMINHOS 
INVISÍVEIS~ A RELA~ÁO /-PAJE 

Dominique Ti/kin Ga//ois 

O xamanismo Waiapi corresponde em muitos pontos as des
cri9oes e generalizas;oes já amp1amente divulgadas a respeito desta 
prática .no continente sul-americano (Métraux, 1967 e P. Clastres, 
1982). A presente análise visa preencher tnna lacuna na bibliografia 
sobre os Waiapi, u1na vez que nao se dispoe de urna etnografia com
pleta sobre o assunto, tao itnportante na atual situa9ao de contato. De 
fato, a atividade xamanística é, atuahnente, extremamente desenvol
vida entre as co1nunidades locais que habita1n a regiao do A1napari, 1 

que assume u1n caráter revivalista, de defesa necessária para a sobre
vivencia do grupo. 

1 Os índios Waiapi, falantes de urna língua Tupi-Guarani, habitam urna vasta ex
tensao da floresta tropical de terra firme na fronteira entre o Brasil e a Guiana 
Francesa. A populai;:ao total da etnia é de cerca de 800 pessoas, distribuídas 
entre vários grupos territoriais: na Guiana Francesa, 440 pessoas habitam o alto 
rio Oiapoquc; no Brasil, a área de concentra9ao da etnia situa-se na regiao do 
Amapari, a noroeste do Amapá, onde 31 O Waiapi distribuem-se entre 11 aldeias; 
algumas famílias habitam o Parque Indígena do Tumucumaque, no Pará. Há, 
ainda, informai;:oes sobre do is grupos isolados, localizados nos rios lpitinga (Pará) 
e alto Amapari (Amapá). 
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A organizac;ao e a interpretac;ao do material etnográfico2 pro
~ura atender a duas possíveis abordagens do xamanisino, tal como 
foram definidas por Hamayon: o xa1nanismo é, por um lado, u1na 
disposic;ao especial do ser humano e, do outro, un1 sistema de pensa
mento e de organizac;ao das relac;oes como mundo e co1n a sociedade, 
isto é, urna instituic;ao ( 1982, p.16). A primeira parte do artigo trata 
da essencia do i-paie, analisando-se o xamanismo como un1 estado 
particular da pessoa humana, isto é, como experiencia a nível do 
indivíduo. A segunda parte abordará as mediac;oes desempenhadas 
pelos xamas, que permitem delinear aspectos institucionais do 
xamanismo Waiapi. Essencia e func;oes xamanísticas configura1n um 
sistema simbólico de organizac;ao das relac;oes entre os diferentes 
níveis do cosmos. Assim, neste ensaio, o xamanismo Waiapi é abor
dado enquanto urna "forma de controle do movimento", que altera 
no mesmo e no espac;o - a posic;ao e a relac;ao entre as categorias de 
seres humanos e nao-humanos que povoam o universo, na concep
c;ao desta sociedade Tupi-Guarani.3 

A rela~ao xamanística 

A categoria i-paie 

Quando se refere1n aos xamas, os Waiapi menciona1n "aque
les que tem pajé", traduzindo o conceito i-paie (=ele-xama), que se 
aplica nao somente aos humanos mas a urna categoria mais a1npla, 
incluindo também animais, plantas e objetos, distribuídos em todo o 
universo. Neste contexto, o xama humano aproxima-se consubstan
cialmente dos animais e dos inimigos: ele é algo mais que urna pessoa 
humana. Por esta razao, na linguagem diária, a referencia utilizada é 

2 A pesquisa de campo foi realizada na área do Amapari, que visito todos os anos 
desde 1977. O levantamento etnográfico ainda em curso abran ge a história, a 
organiza9ao social e a cosmologia desta sociedade. 

3 A concep9ao indígena do movimento cósmico, que se manifesta na mitologia, 
na escatologia ou nos cuidados que incidem sobre a pessoa, foram por mim 
abordados no trabalho "O movimento na cosmología Waiapi: cria9ao, transfor
ma9ao e expansao do universo" (Tese de doutorado, FFLCH/USP 1988). 
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normalmente o coletivo paie-ko, "a sociedade dos xamas.?' Urna ca
tegoria de seres que poucos podem "enxergar" cotn os olhos, mas 
que todos sabem "representar", com palavras. 

Obtive inúmeras descric;oes das manifestac;oes do -paie, u1n 
dos temas prediletos do itnaginário Waiapi - co1n detalhes mais ou 
menos pormenorizados, mais ou menos contraditórios. No seu con
junto, essas imagens permitem compor um retrato desses seres, em 
sua representac;ao ideal; sao imagens que associam os aspectos visí
veis - para nao especialistas - e invisíveis da pessoa do xama. Vale 
notar, aliás, que as descric;oes fornecidas por nao-xamas (que nao 
podem "ver" a figura peculiar desses seres) nada deve1n, em número 
de detalhes, aquetas fornecidas por especialistas, dotados do espelho 
warua que Ihes permite o acesso a "verdaqeira" configurac;ao do 
universo e de seus habitantes. 

1-paie sempre se apresenta como um hornero vistoso, farta
mente decorado com fieiras de mü;angas, cintos e bandoleiras de 
algodao, adornos de cabe9a e elaboradas pinturas corporais com 
jenipapo ou resina; usa também sapatos, roupas, luvas. Tem espe
lhos nos olhos, nas costas, no peito. Tem o tronco envolto por finos 
fios de algodao que, partindo em todas as dire9oes, o ligam com os 
mestres dos animais, nas árvores, no río, nas pedras, nas monta
nhas; em seus punhos mantém amarrados fios que o ligam as queixa
das, habitantes do final-da-terra. No seu ombro esquerdo, está 
empoleirado o gaviao, no ombro direito o urubu, enquanto o gaviao 
real permanece sentado em sua nuca. No peito ostenta pequenas 
redes onde guarda seus opi-wan, semelhantes a crian9as recém-nas
cidas, alimentadas com a fuma9a de seus cigarros. No corpo, man
tero guardadas várias armas (flechas, pedras ou espingardas - guar
dadas no peito, anzóis - guardados na boca) que lhe permitem tanto 
agredir como retirar a doen9a do corpo de seus pacientes. Para se 
locomover, voa como um pássaro, mas tambén1 usa aviao, carro ou 
ainda bicicleta. Entre os apetrechos que sempre o acompanham, tem 
bancos com formas e decora~ao elaboradas, assim como diversos 
recipientes (chocalhos, cestos e panelas) para guardar ou propulsar 
os elementos de sua for~a xamanística. 

Este primeiro retrato permite circunscrever alguns elementos 
essenciais do ser xamanístico. É necessário decompor e analisar, um 
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a um, cada um desses elementos. De fato, a equa9ao "ter pajé" re-
~quer análise de seus dois termos: de um lado "ter", que se refere a 
urna situa9ao privilegiada de comunica9ao co1n o mundo sobrenatu
ral, através de determinados processos de loco1no9ao e acesso as for-
9as xamanisticas; de outro lado, um conjunto de substancias e armas, 
o "pajé" propriamente di to. Finalmente, as técnicas que penn item 
manter ou elin1inar o "pajé" do corpo dos humanos: refiro-1ne aqui 
tanto a cura ou a agressao, como a inicia9ao dos xan1as Waiapi. 

Caminhos da rela~ao xamanística 

Urna das características mais freqüentemente apontadas pela 
literatura etnográfica diz respeito as "viagens" real izadas pelos xan1as. 
Individualmente, os xamas Waiapi também sao "viajantes" mas, na 
verdade, esta propriedade se relaciona com um aspecto mais a1nplo 
do xamanismo, que consiste numa particular concep9ao da comuni
ca9ao entre as diferentes esferas do universo. Associada as altera96es 
atmosféricas, ao movimento das águas e ao deslocamento nos cami
nhos invisíveis que recortam todo o espa90 cósmico, a rela9ao 
xamanística consiste numa forma de controle do movi1nento. Vejamos 
de quais meios de controle dispoem os xamas. 

Elementos de clarividencia 

O poder xamanístico é representado por do is elen1entos essen
ciais que estabelecem comunica9ao como n1undo sobrenatural: warua, 
o espelho, e tupiisii, os caminhos. Sao estes recursos de clarividencia 
que permitem ao xama localizar-se no universo, sendo assin1 ele
mentos indispensáveis para todas as suas atividades. A posse do es
pelho é determinante: diz-se que um xama "perde" seu -paie quando 
seu warua"quebrou" ou "virou". Warua - que designa normalmente 
qualquer tipo de vidro, ou superficie brilhante - é traduzido neste 
caso como "espelho", porque "brilha" e sobretudo porque reflete urna 
imagem (ta 'anga, imagem, que designa também a fotografia). A fun-
9ao do warua seria, portanto, a de alcan9ar e revelar o mundo sobre
natural sob sua forma "verdadeira", que só é vista pelos xamas. U1n 
inundo ordenado a imagem do mundo das origens, quando homens e 
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animais partilhavam as mesmas características formais e substanci
ais. Através do "espelho", o xama ve as diferentes categorías que 
povoam o universo - terrestre, aquático ou celeste - ern sua forma 
primitiva: todos sao iane bo (=como nós) e vivem em sociedade a 
imagem do mundo dos homens. Urna realidade que permanece invi
sível aos que nao possuem tais "espelhos". 

As potencialidades de comunica9ao visual dos xamas sao ain
da ampliadas pelo uso particular que esses especialistas fazem dos 
"caminhos" que cruzamos diversos domínios do universo, para manter 
contato como inundo sobrenatural. Un1 desses elementos de comu
nica9ao é representado pelo tupiisii, invisível "fio de Ariane" que 
liga todos os seres a seus respectivos "mestres". Trata-se dos -}ar, 
donos das espécies naturais, cuja fun9ao consiste em cuidar do de
senvolvimento e da reproduyao de suas criaturas, evitando sua 
extin9ao. 

Mesmo que os tupiisii pré-existam no universo e fa9am parte 
da pessoa de qualquer categoría de ser vivo, sornen te os xamas tema 
faculdade 'de ve-los permanentemente. Além de ve-los, eles tem a 
capacidade de manipular as rela96es que esses fios simbolizam: po
dem confeccionar tupiisii novos, estabelecendo rela96es com entida
des que virao auxiliá-los nas suas atividades; podem quebrar ou con
sertar os la9os que unem as criaturas a seus donos; podem misturar 
os la9os, atribuindo a nova categoria o controle e o destino de seus 
inimigos, etc. 

Elementos de locomo~áo: sopro, fuma~a e canto 

Associada ao espelho e aos fios tupflsii, o tabaco propicia ou
tra vía de comunicac;ao privilegiada entre entidades xamanísticas. 
Pela fumac;a do tabaco passam informa9oes e substancias que nao se 
relacionam somente comas atividades terapeuticas, mas com a cons
tante vigilancia que o xama <leve ter da posi9ao dos indivíduos nos 
diferentes domínios do universo. O tabaco tem um papel central tan
to nas curas quanto nas agressoes praticadas pelos xamas: a fuma9a 
do cigarro é utilizada para chamar auxiliares, para mandar ou para 
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retirar as "armas" que provocam as doen9as. A fuma9a relaciona-se 
('I ao vento, e este ao sopro, principal via de acesso ao -paie, "caminho" 

pelo qual se transferem e se retiram as substancias xan1anísticas. 

Entre os instrumentos da comunica9ao xamanística, ternos que 
incluir, finalmente, a palavra: como a fuma9a de tabaco, ela é exala
da pelo sopro. Os cantos sao um elemento relacional entre o xama e 
seus auxiliares, onde o xama apenas transmite as palavras dos ou
tros; os elementos musicais e o gestual sao, no entanto, aspectos es
senciais desta rela9ao, que permitem a assistencia identificar as enti
dades presentes no corpo e nos instrumentos musicais do xama (ver 
adiante, descri9ao da cura). 

Recipientes 

Entre os elementos externos, visíveis, do xamanis1110, a litera
tura etnográfica costuma mencionar um artefato extre1namente difun
dido em toda a América do Sul: o chocalho-maracá "considerado o 
objeto mais sagrado por um grande número de tribos" (Zerri.es, 1981, 
p. 328). 

E, nesse sentido, os Waiapi nao deixam de corresponder aos 
padroes sul-atnericanos: seus xamas fazem uso de chocalhos, deno
minados marari, feitos de pequenas caba9as presas a un1 cabo de 
madeira, cujo verdadeiro conteúdo eles mantem e1n segredo. Física
mente, o chocalho contém apenas sementes e pedrinhas, ou mi9angas, 
ou qualquer outro objeto; simbolicamente conté1n o -paie propria
mente dito. 

Os Waiapi usam pouco este instrumento, considerado extrema
mente "perigoso". Só é utilizado por ocasioes do ritual em tocaia, 
que por sua vez é também externamente raro (ver adiante). Isso por
que, como todos os elementos ligados ao-paie, o chocalho é ao mes
mo tempo "recipiente" e "caminho", ou seja, via de acesso das e ás 
entidades xamanísticas. Os chocalhos estabelecem este tipo de co
munica9ao apenas em circunstancias muito específicas, quando sao 
manusea-dos por pessoas autorizadas, que sabem "chamar" - pelo 
caminho do sopro, do tabaco e do canto - as for9as que virao se 
abrigar na caba9a. Fora dessas circunstancias, o chocalho é u1n obje-
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to qualquer: os xamas guardam-no e1n suas casas, fora do alcance 
das crian9as, mas nao lhe atribuem cuidados ou respeito especial.4 

Além dos chocalhos, os xamas costumam fazer uso de outro 
recipiente, muito mais revelador das propriedades i-paie e que tam
bém tem a forma de um chocalho. Trata-se do aku ma 'e ou ma.5 A 
diferen9a do marari, objeto concreto que incorpora o -paie, com este 
segundo tipo de recipiente é apenas u1na imagem dessas for9as. De 
fato, nao se confecciona, fisicamente, um aku rna 'e: ele é feito sim
bolicamente pelos xamas. A image1n desse objeto é extremamente 
concreta no imaginário W aiapi, ao ponto que várias pessoas 1ne fize
ram dele u1na descri9ao detalhada, como esta: 

É leve como a bruma, voa carregado pelo gaviao real, seguin
do a direyao do vento, indicada pela fumaya dos cigarros do xama 
que dirige (Seremete, 1-983). 

A diferen9a do marari, cbocalho que concentra o -paie, tra
zendo-o perto do xama é que o aku ma 'e concentra essas for9as para 
propulsá-las e mandá-las a inimigos distantes. Ambos, no entanto, 
podem ser interceptados e desviados. Encontramos de novo a no9ao 
de caminhos, pelos quais seguem as for9as negativas, ou positivas, 
do -paie. 

4 A maioria dos xamas, inclusive, nao possui chocalho pronto, embora sempre 
tenham a disposiyao, plantadas perto de suas habitay5es, frutas de cabaya. Quando 
precisam de um chocalho para o ritual de cura em tocaia, improvisam sua con
fecyao na hora, colocando na cabaya pequenos objetos que guardam em seus 
pegara. O marari, em sua forma, é praticamente identico ao maracá de cabo 
mais comprido, utilizado em algumas danyas coletivas. Em nenhum dos casos, 
estes artefatos sao "sagrados" por si, eles apenas servem de suporte ao "sagra
do". 

5 Aku ma 'e significa, literalmente, "coisa quente" enquanto ma, menos usado, é 
provavelmente urna corruptela de palavra portuguesa "mal". Este recipiente é 
também designado como kara '.Y ou kara '.Y renna: "recipiente da febre". Ouvi 
muitas vezes os Waiapi se referirem a este objeto utilizando, mesmo quando 
falam na língua indígena, a palavra "bomba", que parece representar tudo que 
está envolvido no aku ma 'e: explode, provoca urna luz intensa, faz barulho, 
mata indiscriminadamente, deixa marcas profundas no local. Os xamas podem 
eví Jr a explosao da "bomba", pois sao capazes de ve-la se aproximar: fica em 
cima da casa, ou da aldeia, é branca, parece estar envolta num mosquiteiro. Com 
gestos, cantos e sobretudo sopros apropriados, o xama devolve a "bomba" . Ele 
"cnxerga'' quem a mandou, seguindo o tupasii do recipiente. 
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O xarna pode ser considerado como um ca1npo aberto de co-
1nunica9ao, totalmente visível para os que con1partilham com ele, os 
elementos de clarividencia, as armas e as substancias de reprodtu;ao 
dessas for9as. Por isso, os que possuem essas qualidades - sejam 
eles humanos ou nao-humanos - tem a capacidade de intervir nas 
rela95es sirnbolizadas pelos fios tupiisii. 

Neste sentido, parece-me que se os pajés Waiapi fazem uso 
tao moderado dos chocalhos e das "bombas", é porque esses artefa
tos vem multiplicar, ou condensar, os elementos do -paie, tornando
-os ainda tnais visíveis aos seus inimigos. Tomar-se visível aos inimi
gos significa como que u1na "declara9ao de guerra", abrindo o cami
nho para urna série infindável de agressoes e retalia95es. Nem todos os 
xamas estao aptos a suportar as conseqüencias dessa guerra, nem to
dos controlam for9as suficientes; daí, talvez, a constante queixa dos 
Waiapi do Amapari, quando pretendem nao ter mais "grandes" pajés. 

O que fica evidente, porém, é que para o desempenho de suas 
atividades normais - sejam de cura ou de agressao - o pajé nem 
sempre precisa multiplicar suas for9as através de receptáculos co1no 
marari e aku ma 'e. No fundo, ele também é um recipiente perma
nente dessas for9as, como 1ne proponho mostrar agora. 

Instrumentos e auxiliares dos xamás 

Ópi-wan: imagens da rela~áo xamanística 

O corpo do xama é o receptáculo dos ele1nentos de sua for9a, 
concebidos como substancias ou individualizados, como modelos re
duzidos de seres vivos. Essas imagens ilustram a íntima rela9ao entre 
o corpo do pajé e dois ele1nentos freqüente1nente reificados pela litera
tura sobre xamanismo: as "substancias 1nágicas" e os "espíritos auxi-
1 iares". Essas categorias nao me parecem satisfatórias por serem de
masiadamente concretas ("substancias") ou excessivamente abstra
tas ("espíritos"). Vejamos como os Waiapi representam esses ele-
1nentos da for9a xamanística. 

A rela9ao entre o xaina e seus "auxiliares" é representada, 
materialmente, pelo tupiisii, um elo que prende e amarra o xama aos 
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mestres dos animais e/ou das plantas (ver acima). Mas o elo superfi
cial representado pelo tupiisii ou pelos anitnais empoleirados no cor
po do xama nao esgota a complexidade das rela96es que se travam 
entre este e seus auxiliares. De fato, os i-jar acabam por se fazer 
presentes substancialmente no corpo do xama. Este é visto como "re
cipiente", e o conceito i5pi-wan corresponde a urna rela9ao de 
consubstanciai;:ao: 

Opi-wan é fino, por isso ninguém ve. Tem opi-wan de porco 
caititu, de cobra sucuriju . Tá por forado corpo, amarrado no pajé, 
por isso arrebenta fácil. Pajé está todo embrulhado, como ianu tupiisii 
(= teia de aranha). 

Envolvido num casulo, o xama está reahnente preso a teia de 
rela96es que o une aos -jar, enquanto estes se responsabilizam pela 
inje9ao, dentro de seu corpo, de princípios i5pi-wan, assim como das 
armas (ver adiante) que perm item aos xamas agredir, para defender a 
si mesmo e aos 1nembros de seu grupo. 

Em sua forma física, as substancias opi-wan sao representadas 
como lagartas brancas. Como as larvas em seus casulos, estao em
bru lhadas em tipóias. Alimentadas com tabaco, etas se desenvolvetn 
progressivamente, passando de urna forma indiferenciada para a 
eclosao de um ser maduro. Quando totalmente desenvolvidos, opi
wan adquirem a forma adulta, embora miniaturizada, dos "espíritos 
auxiliares". No espelho dos xamas, que possuem a exclusividade dessa 
visao, i5pi-wan se apresenta1n sob forma antropomorfa, urna forma 
que praticamente apaga a figura de seu depositário. O xama nao se 
limita a carregar opi-wan, ele é o que seus opi-wan sao. Trata-se de 
um princípio ativo que to1na contada totalidade da pessoa do xama: 
os "auxiliares" que cedera1n opi-wan estao onde o xa1na está. 

Paie ma,e: ornamentos e armas 

Quando se referem as "coisas" dos xamas (paie-ma 'e) ou quan
do estes fa]am de sua própria atividade, costumam mencionar, em 
primeiro lugar, os ornamentos do -paie: pesados colares de mi9angas, 
bandoleiras de fios brilhantes, coroas de plumas, etc. Os xamas usam 
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esses enfeites como técnicas de sedu9ao para aproximar-se de seus 
congeneres, ou de suas vítimas. 

Aos adornos estao associadas urna série de outras "coisas", 
que completam a imagem do -paie: arcos e flechas, anzóis, espingar
das, etc., sao as "armas" que o acompanham permanenten1ente. A 
representa9ao faz referencia as armas de uso corrente, muitas delas 
obtidas através de trocas con1 a popula9ao regional nao-índia e que, 
agora, fazem parte do dia-a-dia das aldeias. 

Essas imagens de armas e ferran1entas dos brancos consiste1n 
numa representa9ao superlativa do conceito tradicional de "anna" 
xamanística, que os Waiapi definem co1no amo-ro(= as coisas dos 
outros ). Nas descri95es, amo-ro sao concebidas como algo cortante -
urna lasca de pedra, urna ponta de flecha - que retal ha interna1nente 
as carnes da vítima.6 Vale ainda ressaltar que amo-ro possui também 
urna forma zoomorfa. Encontramos nessa imagem urna clara associa-
9ao comos outros elementos da rela9ao xamanística: as substancias 
opi-wan, também comparadas com lagartas, sao carregadas pelo xama 
e transferíveis de seu corpo para o corpo de um indivíduo xamanizado. 
Como opi-wan, as lagartas amo-ro também se alimentam da fuma9a 
dos cigarros; mas, a diferen9a das primeiras - que seria1n "brancas" -
as segundas seriam " negras". 

No discurso dos nao-xamas, nem se1npre é feíta a distin9ao 
entre opi-wan e amo-ro-que passam a ser designadas pelo primeiro 
termo ou ainda pela noyao genérica de "efeito-espírito" aña1 

- con-, 
fundidas como estao na ambivalencia de tudo que diz respeito aos 

6 Por esta razao, elas sao muitas vezes chamadas de karuara, numa alusao ao 
efeito dessas "armas" (iane posia karua = nosso-buraco/ local-pulmao, e karuara 
= dor no pulmao ), isto é, a dor provocada pelo retalhamento interno das carnes. 
O conceito Waiapi de karuara pode ser definido como a conseqüencia - e nao 
origem - da introdu~ao de urna arma no corpo. 

7 Aña - um termo extremamente difundido na literatura etnográfica sobre povos 
Tupi-Guaraní - é urna das categorias mais abrangentes do mundo sobrenatural, 
que inclui classes de seres e, ao mesmo tempo, scus comportamentos. Nesse 
sentido, é preferível defini-lo nao como "um" espírito mas como "efeito-espíri
to" (cfr. Viveiros de Castro, 1986 e Gallois, 1988, p. 240). 
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i-paie. Al iás, é esta mesma ambivalencia que reencontramos na des
criyao das "annas" dos xamas: os anzóis, as espingardas em que se 
transmutem as substancias amo-ro, servem tanto para a agressao como 
para a cura. Sob a forma de pedras, de flechas ou de espingardas, elas 

fornecem urna imagem de eficácia, dando a medida da for9a de im
pacto do i-paie. Assim, os numerosos "apetrechos" que envolvemos 

xamas nao seriam outra coisa que imagens superlativas desse poder 

de agressao. 8 

Co1no as outras substancias do -paie, as substancias amo-ro 
desenvolvem vínculos privativos com seu depositário: elas só agridem 

aos outros. Quando sao propulsadas no corpo de um inimigo, matam

no e depois voltam para seu guardiao. Os xamas nao pode1n permane

cer muito tempo sem essas substancias, urna vez que elas represen
tam como que "anti-carpos", defendendo-os de agressoes externas. 

Mas elas podem sair por iniciativa própria, quando foram 
transgredidas as regras de convivencia que a presenya dessas subs

tancias impoe. 

Individualmente, pode-se perder o -paie, mas o -paie nunca se 

perde, nao se esgota, nao morre. Os princípios ativos da relayao 
xatnanística sobrevivem a morte do xama-depositário.9 Normalmen-

8 Um xama recém-iniciado afirma ter permanentemente a disposiy~io: "Urna bici
cleta, em cima, no céu, moka miti (= revólver), carro, na água, igual polícia. 
Algemas para amarrar preso, igual polícia. Tudo para ajudar, quando precisa. 
Tem amigo soldado, é mekoro (negro), bravo, i-pino (preto). Mekoro é moju 
retiiréi (= parente da Anaconda). E também meu amigo, porque bravo. Outros 
amigos sao ywyra-jar (mestre das arvores) e kumaka-jar (mestre da sumaumeira) 
que botou meu warua,jabuti e takuru-jar (dono da pedra). Ywyrapira-jar (mes
tre da árvore massaranduba) deu tabaco pra mim, nao é igual makure, é outro, 
parece folha de banana. Tarey-jar (mestre do trairao) é moju, meu amigo, por 
isso rápido pego peixe. Taiau-jar está lá no final-da-terra, é meu amigo, já cha
mei, mas nao veio, porque está longe" (K., 1984). 

9 Razao pela qual nao se faz ro9a, nem se constrói casa, ncm se passa nas proximi
dades da sepultura de um xama, mesmo morto há várias décadas. "É perigoso". 
A presen9a de substáncias xamanísticas constituí um dos elementos mais impor
tantes a serem considerados na complexa sele9ao de um local para moradia ou 
na abertura de novos caminhos. Nestas ocasioes é sempre necessária a vistoria 
prévia de um xama, que poderá detectar a presen9a de substancias e de for~as 
perigosas, que, em certos casos, ele poderá eliminar. 
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te, as substancias expelidas voltam para seu nicho originário, isto é 
.. para a entidade sobrenatural que as transmitiu ao xama. As substan

cias xamanísticas possuem, assim, urna certa autonomia em rela9ao 
ao seu suporte, sobretudo quando se trata de um xama recém-inicia
do. A inicia9ao do xama consiste justamente no aprendizado do con
trole dessas for9as que podem agir por conta própria. Porém, o contro
le global desses princípios nao depende so1nente dos xamas hu1nanos, 
mas de toda urna teia de rela~oes que recorta os do1nínios do universo. 

Essa longa digressao nos traz de volta a pergunta: quemé au
xiliado por quem? Qual é a rela9ao entre o xama e seus auxiliares? 

Paie rima-. auxiliares ou donos 

No segundo pólo da rela9ao xamanística, encontramos os do
nos de espécies naturais que transferem aos xarnas os princípios ati
vos do -paie. Os Waiapi enumeraram longas listas de animais "que 
tem -paie" e sao, portanto, suscetíveis de transmitir suas substancias 
e ajudar os xamas humanos em suas diversas atividades. As rela96es 
estabelecidas pelos xamas comas entidades sobrenaturais envolvem 
praticamente a totaJidade dos domínios do universo, excluindo-se 
apenas a clareira, concebida como o espa90 particular a sociedade 
dos humanos, vivos. Como aponta Overing a propósito do xamanismo 
Piaroa, nao é a oposi9ao natureza/cultura nern a diferen9a humano/ 
nao-humano que é enfatizada nessas rela96es, rnas sim a dicotomia 
entre esferas do1nesticadas, ou nao, pelo homem ( 1982, p.3). Do ponto 
de vista dos hu1nanos, a rela9ao xa1nanística consiste de fato numa 
forma de domestica9ao para fins pacíficos ou para a guerra - de to
das as categorías possíveis de a)teridade. 

Os "auxiliares" pertencem a diferentes classes de animais, de 
vegetais, de pedras e inclusive de elementos meteorológicos. De urna 
maneira geral, os informantes apontaram a superioridade do "dono 
das águas" (moju, a cobra anaconda) o que evidentemente se relaci
ona coma importancia desta entidade - representa9ao suprema do 
inimigo caníbal na cosmología Waiapi . De acordo coma mitologia, 
foi anaconda- assim como on9a, outra figura canibal - que transrni
tiu, no tempo das origens, suas fon;as aos xamas. 
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Essas entidades, aliás, sao quase sempre designados generica
mente como paie-ko; mesmo que o xama nao desenvolva rela96es 
sistemáticas com a maioria deles, todos - isto é, a sociedade dos pajés 
- costumam atende-lo. Por esta razao foram inúteis minhas tentativas 
de estabelecer, durante a pesquisa de campo, listas e classifica96es 
entre esses "auxiliares", cuja rela9ao comos xamas humanos me pa
rece menos hierárquica que propriamente consubstancial - através 
dos elementos warua, tupiisií, opi-wan e amo-ro descritos acima- e 
transmitida em situa96es apropriadas, que descrevo agora. 

Aquisi~áo e transmissáo do -paie 

O processo de xamaniza~áo 

Todos podem "ter pajé": ho1nens, mulheres, crian9as, qual
quer que seja a origem étnica, inclusive nao- índios (karai-ku). Na 
verdade, todos podem ser contaminados, em algum momento de sua 
vida, pelo contato co1n alguma entidade sobrenatural. Por isso, todos 
adquirem um pouco de -paie. Mas sao raros aqueles que conseguem 
- conscientemente - conservar-se neste estado, normalmente precá
rio.10 Se tornar um xama itnplica na manuten9ao de urna quantidade 
de substancias que podem diminuir ou mes1no desaparecer, depen
dendo do comportamento de seus depositários e da natureza dos ali
mentos que eles ingerem. Inversa1nente, esse acervo pode aumentar, 
pode ser fortalecido pelo aporte regular de novos ele1nentos, através 
de técnicas apropriadas. 

1 O Nos cadernos de campo, anotei repetidas vezes as queixas e as aspira9oes dos 
xamas, que sempre giram em torno da difícil conserva9ao d<? -paie: "A. já foi 
xama importante. Curou muita gente, curou tanto que agora está doente. Nao 
tem mais nada. Deu tudo a outras pessoas, que nao cuidaram de seus opi-wan; 
por isso, voltaram irritados para A., deixando-o fraco e doente"(l 983). - J. era 
xama. Quando caiu da arvore, num acidente de ca9a que o deixou semi-inválido, 
seus opi-wan caíram também. Agora nao tem mais, ou só um pouco, como todo 
mundo" ( 1984). - K. já teve pa_ié, mas acabou. Disse: "Minha mulher nao quer 
só peixc pescado. Aí atirei ca9a Aí meus opi-wan espantaram. Fiquei muito 
doente porque opí-wan dava porrada. Agora nao quero mais, quero trabalhar. 
A inda tenho um pouco. Talvez devagar o dono da samaúma me ensine durante o 
sono" ( 1986). 
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Modalidades da elei~áo xamanística 

Enquanto considerarmos o -paie como algo substancial que 
pode ser incrementado ou diminuído, trataremos da manipula9ao do 
poder xamanístico: técnicas de transmissao e inicia9ao, cura e agres
sao, como práticas voluntárias. No entanto, co1no "ter pajé" implica 
numa rela9ao entre dois pólos - entidades sobrenaturais de um lado, 
xamas humanos de outro - <levemos considerar tarnbé1n seus aspec
tos involuntários que, no fundo, caracterizam melhor o repasse de 
energias xamanísticas. 

As situa9oes que presidem a elei9ao de UITI xan1a sao, por via 
de regra, incontroláveis. Resultam do contato co1n entidades 
xamanísticas que se manifestam através de doen9a, no sonho ou, mais 
repentinamente ainda, se apresentam ao individuo que anda sozinho 
pela mata. No Amapari, praticamente todos os homens adultos, algu
mas mulheres e várias crian9asjá foram atingidos, e1n algum 1nomen
to de sua vida, pelas substancias do -paie, que lhes foram transmiti
das nas mais diversas circunstancias. 

Doen9a, sonho, susto, sao síntomas da comunica9ao que se es
tabelece ao nível do principio vital (-fí) do indivíduo atingido. As en
tidades i-paie - representando os donos das espécies naturais - costu
mam se vingar das afrontas dos humanos pelo "roubo da ahna", atra
indo-a durante o sonho ou ainda arrancando-a do corpo. No momen
to em que o -fí de urna pessoa está solto, vagando pelos caminhos do 
invisível mas solidamente amarrado, e atraído, pelos fios dos i-paie, 
é dada a esta pessoa a possibilidade de canalizar a viagem e os en
contros que fará sua alma, a fim de transformar-se em xa1na. 

Este processo inicial de elei9ao ao xan1anis1no pratica1nente 
nao depende das aspira9oes do indivíduo - urna vez que a comunica-
9ao como sobrenatural, nesta primeira fase, é incontrolável. O pro
cesso de inicia9ao, ao contrário, depende da interven9ao de outros 
xamas e exige um longo resguardo que poucos indivíduos tem condi-

. 9oes - socialmente e fisicamente - de observar. 

Nem todas as doen9as, nem todas as experiencias de contato 
sobrenatural se constituem como o início de urna carreira xamanística. 
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A manuten9ao de urna verdadeira rela9ao co1n o nlundo invisível 
depende, principalmente, da idade e do sexo dos indivíduos envolvi
dos. As crian9as e as mulheres raramente conseguem manter-se no 
estado propício para o desenvolvimento dos opi-wan que podem ter 
adquirido em algu1na das circunstancias acima mencionadas. As 
entidades presentes naquelas substancias abom inam o cheiro exala
do pelas crian9as e pelas mulheres. Mesmo assim, mulheres podem 
preservar seu -paie pelo menos nos intervalos de sua gravidez, como 
fez umajovem de dezoito anos que chegou a acu1nular for9as sufici
entes para curar seus parentes pela via xamanística. 

A 1nanuten9ao ou a perda do -paie depende ainda da história 
de vida de cada um, fazendo co1n que certos indivíduos se 1nostrem, 
ou nao, 1nais atentos as manifesta9oes internas e externas dos infor
tún ios que os afligem. Quando u1n indivíduo é atingido de maneira 
repetitiva, quando ele pode identificar em seu estado o sinal de u1na 
agressao - ou de um dese jo - ele poderá interpretar sua doen9a como 
urna forma de elei9ao. Neste caso, ele pode decidir-se a prosseguir o 
contato estabe]ecido com os i-paie, pelo menos como rea9ao defen
siva. Ás vezes, é melhor "compor" com essas for9as do que se deixar 
destruir por elas. 

Há algumas circunstancias em que a inicia9ao se torna quase 
que obrigatória. Quando a doen9a é diagnosticada pelos xamas co1no 
o ataque procedente de algum grupo inimigo (etnias vizinhas ou ou
tros grupos territoriais Waiapi), o paciente é praticamente for9ado a 
se tornar xama. A comunidade - que ele passa a representar no afron 
to - controlará todos os passos de sua inicia9ao, para que ele possa 
vingá-la. Este procedimento é particularamente significativo dos as
pectos sócio-políticos do xamanismo Waiap i, que 1nencionarei 
adiante. 

A fixa~áo do -paie 

Após as primeiras manifesta95es do contato comas entidades 
i-paie, o que normalmente acorre com a observa9ao dos sintomas de 
urna doen9a, come9a a fase de inicia9ao - ou "xamaniza9ao" - pro-

53 



priamente dita. 11 Consiste em repetidas se96es terapeuticas, durante 
4'I as quais se procede a inje9ao e a fixa9ao das substancias opi-wan e 

amo-ro: é a transmissao do -paie. 

O xa1na iniciador tratará dias afio do iniciando, soprando ta
baco em seu corpo. Numa sessao final, retira do corpo do paciente um 
inseto ou objeto que provocou a doen9a. No 1nomento em que isso 
ocorre, o iniciando pode ser considerado xamanizado. Como no trata
tnento de qualquer doen9a, a cura corresponde a reintegra9ao do prin
cípio vital que havia saído do corpo. No caso do iniciado, a reintegra-
9ao do -lí adquire outro significado, urna vez que nao se trata si1n
plesmente de repor o princípio vital, mas de re inserir u1n outro prin
cípio. O -a que entra no novo xama adquiriu, durante sua estadía no 
mundo invisível, for9as e poderes inacessíveis aos homens comuns. 

Resguardando o -paie 

O indivíduo que, no estado propício de doen9a, deseja 1nanter 
e incrementar as substancias que adquiriu por ocasiao de urna cura 
inicial, procura um xama que se disponha a ajudá-lo e com ele se 
isole num lugar afastado, onde passará vários 1neses " resguardan
do". 12 Neste período, desenvolve-se um intenso tratamento que visa 
nao só curar o mal que atingiu o iniciando mas sobretudo orientar a 

11 Nao existe, entre os Waiapi do Amapari, um ritual de inicia9ao propriamente 
di to. A inicia9ao tem seu momento mais alto na "cura", e na reintegra9ao do -ii, 
descrita acima. No entanto, o.s mais velhos mencionam o ritual praticado nas 
aldeias dos Emerillon, no Oiapoque, que os Waiapi costumavam visitar nos 
anos 30/40; nesta oportunidade alguns Waiapi do Inipuku foram iniciados como 
xamas, segundo o ritual Emerillon. Esse ritual consistía numa festa pública 
durante a qual o iniciando consumía grande quantidade de suco de tabaco, 
durante urna noite e um día. No final, desmaiava e era levado na rede onde 
permanecía sob a vigilancia da assembléia, aguardando a manifesta9ao e a 
revela9ao de: seus espíritos auxiliares. Estes invadiam o corpo do xama que 
passava a representá-Jos, no transe, levando a público sua nova identidade. 
Atualmente, no Amapari, nenhum xama passou por tal experiencia: o transe, 
aliás, é totalmente alheio ao comportamento dos xamas Waiapi que valorizam 
ao contrário a discri9ao e o recato nas suas rela9oes com o sobrenatural. 

12 O resguardo do xama é comparável a "couvade" (oji-koako) observada pelos 
pais de urna crian~a recém-nascida, sendo normalmente mais longo e " rígido" 
que este. 
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viagem de seu princípio vital no mundo invisível. E a fase de apren
dizado e de familiariza9ao co1n a "verdadeira" aparencia do univer
so.13 O novo xa1na, guiado por seu mestre, aprende a se comunicar 
comas entidades sobrenaturais e sobretudo procura, no vasto panteon 
dos i-jar, a entidade que lhe será doravante associada. 

A procura é longa, devendo-se esperar as manifesta96es dessa 
entidade, que pode prorrogar por muito tempo novos contatos. No 
final do aprendizado, um desses espíritos estará firmemente associa
do ao xama e se fará constantemente presente. Os Waiapi afirmam 
que este período pode variar de um a dois meses: se o pajé "é forte", a 
manifesta9ao virá logo; se o pajé "é fraco", o aprendizado poderá 
durar mais de trés meses. Durante todo este tempo, o aprendiz fica na 
rede, nao desempenha nenhum esfor90 físico e pr.ocura orientar todos 
seus pensamentos para os caminhos do mundo sobrenatural. Afasta
do das tarefas cotidianas, ele libera seu -a para o contato com a soci
edade dos i-paie, criando em volta dele urna situa9ao propícia a visita 
dessas entidades, que evitam normalmente se aproximar das aldeias, 
repulsadas pelos cheiros e pelos barulhos da vida dos humanos. No 
isolamento, o iniciando passa o dia fumando e sonhando. Durante 
esses sonhos, seu -a se transporta para os domínios longínquos dos 
mestres das espécies naturais, onde aprende suas novas atribui96es. 

As proibi96es observadas nesse período sao inúmeras. A cada 
urna delas corresponde uma prescri9ao que normatiza o comporta
mento do iniciando - um comportamento regido pela modera9ao, 
evitando qualquer excesso. Essas regras, positivas e negativas, mar
cam o processo de transforma9ao da pessoa do xama e indicam o 
grau de controle que ele deve adquirir sobre si mes1no, para manter 
perpetuamente abertas as vias de acesso ao sobrenatural. 

Interditos e prescri96es podem ser agrupadas em fun9ao de 
tres cuidados básicos, ou tres momentos que afetam o comportamen
to físico, 1nental e social do iniciando; sao indicadores do grau de 

13 cfr. Hamayon: "La maladie initiatique constitue le véritable apprentissage de la 
fonction et non une initiation proprement dite puisque le chamane d 'une part se 
forme plus aupres des esprits que d' un maitre, et que d' autre partil acquiert plus 
un savoir-faire qu 'un savoir" ( 1982, p.20). 
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aproxima9ao coma realidade dos i-paie. Nesse sentido, o resguardo 
,. pode ser visto como um movimento, no espa90 e no te1npo cósmico. 

Suas regras indicam a transforma9ao e a trans la9ao do iniciando de 
um domínio para outro. Ele <leve abandonar suas atividades normais 
no mundo dos humanos para integrar-se na sociedade dos i-paie, da 
qua! ele passa a fazer parte. 

A seguir, sintetizo as proibi95es 1 igadas ao resguardo 
xamanístico, tais como me foram explicitadas pelos Waiapi, a partir 
de casos concretos: 

l) Evitar comportamentos excessivos - de fadiga e emo9ao -
que teria1n como conseqüencia "rasgar" o casulo de fios 
tupiisií que envolvem o iniciando, perdendo-se assi1n os "ca-
1n inhos" de acesso ao inundo sobrenatural, pelo quais tran
sita seu -a. A 1nodera9ao do esfor90 físico envolve traba
lho (atividades de subsistencia, como derrubada de ro9as, 
ca9a, pesca, etc.) e sexo, ambos associados a idéia da "rup
tura" na rela9ao xamanística. O controle das emo95es e da 
exaltac;ao dos princípios espirituais, que se manifestam na 
tristeza ou alegria, nos sustos, no calor e nos barulhos esta.o 
associados a idéia de "queda" das substancias xamanísticas. 

2) Evitar polui9oes transmitidas por contágio ( associado ama
nipula9ao de substancias) ou por ingestao de alimentos im
próprios (associado a idéia de ingestao caníbal). No caso 
dos alimentos, há diversas proibi95es envolvidas, que se 
relacionam nao só com a origen1 (animal ou vegetal) dos 
produtos, mas também com o processo de prepara9ao, 
armazenamento e conservac;ao desses alimentos. O xama 
deverá evitar, principalmente, o contato com sangue e com 
outras substancias - venenosas ou nao - que, pelo "chei
ra", incomodam e afastam as entidades sobrenaturais, 
inviabilizando a rela9ao procurada. 

3) Afastamento da vida social - desligando-se dos lac;os fa
miliares - para construir novas rela95es como mundo dos 
i-paie. Quando os Waiapi afirmam que, durante esse perío-
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do, o iniciando "nao faz nada" eles se refere1n apenas ao 
comportamento visível do xama; na verdade, ele desenvol
ve urna intensa vida social e sexual em domínios que dei
xam de ser acessíveis aos seus familiares. 

O ponto alto da transformac;ao operada pelo iniciando é 
associado a imagem da procria9ao, ou seja, urna consubstanciac;ao 
que completa a transferencia operada na cura inicial: 

Mulheres vem também. Ternos relayoes com elas. Elas sao 
bonitas e jovens. Tem mi9angas. Quando voce acorda de manha 
com esperma em sua tanga, voce está quase pajé. O esperma terá 
ido nas mulheres para engravidá-las. As crian9as ficarao com voce, 
dentro de voce ... Tenho um monte dentro de mim agora, voce ve 
que nao uso miyangas. Nao quero miyangas de anéi dentro de mim 
agora. (Depoimento transcrito em A.Campbell, 1982, p.253) 

A imagem das mic;angas que adornam o xama é particular
mente significativa desta fase final da inicia9ao. Nesta etapa, como 
aponta Hamayon, a "intimidade comos espíritos" preparou o xama 
para o desempenho de suas fun95es. Ele comec;a a exerce-las no 
1nomento em que a doenc;a cessa e se transforma em capacidade 
xamanística (1982, p. 20). As substancias que penetraram no corpo 
do indivíduo para agredi-lo e recortar-lhe as carnes, se encontram 
transfiguradas em mi9angas, testemunhando da beleza dos seres do 
"verdadeiro" inundo. 

A reintegra~ao a vida normal <leve ser feita progressivamente 
e lenta1nente, tanto no que diz respeito a ali1nenta9ao-pouca pimen
ta, carnes leves, peixe - corno nas atividades de subsistencia. Algu-
1nas proibi9oes marcam definitivamente a vida do xama que deixará 
de carregar e esquartejar a cac;a, evitará o contato com mulheres 
menstruadas e parturientes, obedecendo assim, ao profundo desgas
to pelo sangue que ele partilha com os i-jar. 

Do respeito a esses comportamentos depende a permanencia 
dos poderes xamanísticos. Como dizem os Waiapi, "quando o pajé tá 
seguro, pode !"Por aí entenda-se que existem categorias de xamas: 
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os "fortes" que controlam totalmente seus poderes, enquanto os "fra
oos" estao sujeitos - ou deveriam se sujeitar- a técnicas de controle 
mais sistemáticas. 

Controle e distribui~áo do -paie entre os humanos 

Genealogia xamanística no Amapari 

O elo existente entre o iniciando e o xama que o orienta duran
te o resguardo, é praticamente igual ao elo que pennanecerá, com
pletada a inicia9ao, entre o pajé e seus auxiliares. No primeiro caso, 
o elo se processa na própria cura que inicia o resguardo: para comba
ter a doen9a, o xama introduz no corpo do doente urna parte de seus 
opi-wan que leva1n consigo as "armas" destinadas a erradicar o mal. 

O doente comum, urna vez curado, pode voltar a suas ativida
des fazendo com que as substancias inseridas pelo xama volten1 a 
seu ninho original. No caso de um iniciando, a questao se complica, 
pois ele deve evitar, de todas as maneiras, a saída de tao preciosas 
substancias. De fato, elas continuam ligadas por muito tempo ao xama 
<loador, permanecendo apenas temporariamente num corpo alheio. 

A iniciaiyao do xama consiste justamente na gradual transfe
rencia de opi-wan alheios, emprestados por um mestre, que proce
dem e facilitam a introdu9ao de substancias particulares ao novo xama. , 
E bem verdade que nunca há independencia total entre o mestre e 
seus alunos, pois estes continuam mantendo, para se1npre, u1n pouco 
de seus opi-wan. Por isso o mestre deve regularn1ente soprar seus 
pacientes, para alimentar o pouco de si que pern1aneceu no corpo dos 
iniciandos. Isso, evidentemente, traz sérias complica96es no ritmo 
cotidiano das atividades do iniciando e de seu 1nestre, um par que 
<leve evitar separa96es longas. 14 

14 Um caso interessante de rela9ao entre um xama e seu mestre, transcrito de meu 
caderno de campo: " Hoje, S. está passando mal, sentindo dores terríveis a altura 
do cora~ao. Disse que seus opi-wan estao lhe dando porradas. Estao irritados 
porque R. foi embora (desceu para outra aldeia); disse que R. com certeza tarn
bém está sentindo dores. opi-wan de R., no tórax de S. chamam constantemente 
a seu dono, pedindo-lhe comida: makure. R. deveria voltar logo para o-peju, 
eles nao tem nada para comer" (1983). 
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Por esta razao, quando há festas de caxiri e quando vários gru
pos loca is estao reunidos, assiste-se a tantas sessoes de sopro (-peju) 
e massagens recíprocas, os xa111as soprando tabaco um no outro. Nao 
se trata, nesses casos, de curas propriamente ditas mas de sessoes de 
revitaliza9ao dos princípios vitais distribuídos, isto é compartilha
dos, no corpo da coletividade dos xamas de toda a área do Amapari. 

Tendo em vista o recente incremento das atividades 
xamanísticas no Amapari, tais sessoes sao cada vez mais freqüentes. 
Entre os l 8 xa1nas em atividade naquela área, apenas tres tern capa
cidade para transferir o -paie - dependendo deles a 1nanutenc;ao <les
tes princípios na con1unidade. 

A hierarquia do poder xan1anístico é definida pelos Waiapi 
através de tres estágios: 

- paie rovija: "pajé-chefe'', con1 pleno controle de sua for9a; sao os 
únicos que podem transferir paie aos xamas-iniciandos; 

- paie uman: que os Waiapi traduziram como "pajé gasto" ou "fra
co", referindo-se aqueles que já foram paie-rovinii mas "perde
ram" a maior parte de suas substancias; 

- paie py 'au: "pajé novo" ainda "fraco" e portan to dependendo de 
refor9os regulares de -paie;. entre estes xamas recém-iniciados, 
alguns já procedem a cura de patologias específicas, embora sua 
situa9ao seja ainda precária. 

Os servic;os de um xama sao se111pre re111unerados, após o 
reestabelecitnento do doente ou da situa9ao de infortúnio. O pajé 
"pede o que ele quer", na quantidade que ele deseja: redes, urucu, 
taquaras, adornos plumários, 1nic;angas, cuias, etc. Entretanto, o po
der acu111ulado por um xama é controlado, socialrnente, pela co1nu
nidade. Do sucesso de suas opera96es e da modera9ao de seus "ho
norários" dependerao a manuten9ao de seu prestígio. 

Eles sao constantemente solicitados, para diagnósticos, para 
curas propriamente ditas ou para simples esclarecitnentos sobre situ
ac;oes de infortúnio ou tensao nas relac;oes entre aldeias. No entanto, 
os xamas raramente saem de suas habita96es: sao os pacientes que se 
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deslocam, mesmo que isso represente urna longa viagem pela flores-
11 ta. Em casos de urgencia, manda-se um emissário que solicita a vin

da do xama, o que ele raramente recusa. Mas em muitos casos o 
' 

emissário se limita a fazer urna descri9ao pormenorizada da situa-
9ao. Com isso, o xama poderá diagnosticar a distancia - pela via do 
warua e dos caminhos tupiisii - mandando conselhos a família do 
doente pelo emissário. Individualmente, os xamas mais solicitados 
evitam o quanto podem o desgaste de suas for9as - como indiquei 
acima, a qualidade do -paie pode ser avaliada "quantitativamente". 
Por isso, se deslocam o menos possível e preferern manter distancia 
- geográfica e social - da vida comunitária. 

A preeminencia dos grandes xamas se traduz essencialmente 
na acumula9ao de prestígio, sobre o qual eles poderao sustentar o 
poder, propriamente político, de aglutina9ao de parce iros em suas al
deias, apoiando os líderes de seu grupo local - com quem se relacio
nam, normalmente, por la9os de consangüinidade. A natureza das 
atividades dos pajés raramente permitem a esses indivíduos acumu
lar poder político e for9a xamanística - duas formas de prestígio 
irredutíveis. 15 

, 
E possível afirmar que haverá, em poneos anos, urna 

redistribui9ao de poder e prestígio entre as aldeias do Amapari: atu
almente, praticamente todos os grupos locais possuem um xama. Urna 
situa9ao que contrasta com o período anterior, quando - até o fmal 
da década de 70 - havia apenas tres xamas ativos no A1napari, aten
dendo a todas as aglomera9oes daquela área. 

A difusao do - paie entre todas as aldeias da regiao do Amapari 
- como demonstra a atual genealogia xamanística - garante sem dú
vida a continuidade dessa atividade entre os Waiapi, que pretendem 

15 Com~, su~e.re ~h,~um~il, é neces~ário ?i.sting,uirmos ~.n~re as ~sferas do "poder" 
~ do . poht1co .. Tou1ours pense exteneur a la soc1ete, le heu du pouvoir est 
mv~nablement situé ho~s du c,ham~ p~litique; c'est un pouvoir sauvage et a
~oc~a~, dans le sens ou 11 est l exphcation ultime de tout malheur ... Seuls les 
md1vius en p_osition, d 'int~rm~diaires avec l 'extérieur de la société (sur-nature) 
sont susceptibles d en dete~ir .une pai:celle, a la différence de ceux (chefs, 
troque~us) ~ont le champ d action est interne a la société et qui, a défaut de 
pouvoir, do1vent se contenter de prestige" (1983/84, p.129). 
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estar recuperando, atualmente, o poder de interven9ao sobre o mun
do invisível que lhes garantiam seus antigos xamas. 

A prática atual do xamanismo entre os Waiapi do Atnapari 
mudou, em rela9ao a descri9ao das atividades desempenhadas no pas
sado. De acordo com os depoimentos de que disponho, as media9oes 
operadas pelos antigos com o mundo sobrenatural visavam, sobretu
do, garantir a fartura das aldeias, através de técnicas propiciatórias. 
No presente, os elementos do -paie sao direcionados para a defesa e 
a integridade da "boa saúde" das comunidades. 

É importante ressaltar este contexto histórico, através do qual 
o xa1nanis1no se tornou, no cotidiano do A1napari, urna atividade tao 
valorizada. Ele assume, hoje, um caráter revivalista, devido nao ape
nas ao seus aspectos terapeuticos mas, sobretudo, porque se consti
tuí em u1n aparato cognitivo para interpretar novas situa9oes de can
tata inter-étnico. 

Media~óes xamanísticas 

Na primeira parte <leste artigo, tratei dos aspectos relativos a 
experiencia xamanística entre os Waiapi, do ponto de vista das subs
tancias e dos instrumentos possuídos pelos i-paie. Resta introduzir, 
nesta se9ao, outros aspectos significativos para o estudo do 
xamanismo, que dizem respeito a prática proprian1ente dita: o plano 
da palavra e dos gestos, indicadores das 1nediac;oes realizadas pelos 
xamas e das func;oes sociais que essas 1nedia96es assu1nem. 

No domínio da sociedade humana, que ele representa na rela-
9ao xamanística, o xama se ve incumbido de responsabilidades fun
damentais para a sobrevivencia de sua comunidade. Urna série de 
papéis que ele pode desempenhar justamente pela sua capacidade de 
penetrar em domínios nao-humanos. No pro jeto inicial de minha pes
quisa (Gallois, 1984/85) me propus estudar o xamanismo Waiapi a 
partir de tres aspectos: 
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1. o xama como visionário, conselheiro no caso de desequilíbrios 
externos que colocam em perigo a etnia Waiapi ou a humanidade 
como um todo. 

2. o xama como mediador nas rela<;:oes e contlitos entre homens e 
donos das espécies necessárias a subsistencia humana. 

3. o xama como retaliador, quando sua a<;:ao se coloca em resposta a 
atua<;:ao de xamas de outras comunidades ou de outros povos. 

Embora este esquema sintetize as principais 1nedia95es desem
penhadas pelos pajés, seria mais significativo abordá- las através da 
comunica9ao que os xamas sao os únicos a poder efetivar com o 
mundo invisível. Eles se 1novimentam ao longo de do is eixos básicos 
na cosmología Waiapi, no sentido vertical e horizontal, estabelecen
do comunica9ao nesses dois níveis, entre os ho1nens e os do1nínios 
sobre-humano e sobrenatural. Em ambos os casos, sua interven9ao 
visa reequilibrar urna desordem ou um conflito, para preservar a in
tegridade da humanidade. Na prática atual, as rela95es efetivadas 
pelos xamas em cada urna dessas esferas sao be1n diferenciadas e 

' 
merecem um rápido comentário. 

Media~ao humanidade/sobre-humanidade 

O xama tem acesso a morada do herói criador !anejar(= nos
so dono) por seu do1n de vi sao que lhe permite seguir os caminhos 
que levam ao céu. Por isso, ele pode intervir em situa95es que afetam 
os indivíduos e/ou a comunidade dos vivos co1no um todo. Especial-
1nente, ele pode interceder junto a !anejar para evitar o des1norona-
1nento do céu, ou o incendio que virá - um dia - destruir a humanida
de, de acordo com a visao cataclísmica própria dos povos Tupi
Guarani. 

Entretanto, na media9ao entre a humanidade e seu dono, o xama 
nao é o único intermediário; sua interven9ao profilática é muitas ve
zes suplantada pela manifesta9ao coletiva da comunidade, através 
dos rituais que fazem "subir ao céu". 

A precariedade da interven9ao do xama é ainda atestada por 
sua incapacidade de reter a vida de pessoas agonizantes, quando es
tas penetraram na morada de !anejar. O xa1na, quando sobe ao domí-
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· nio celeste, "só chega na porta do céu" e é por isso incapaz de fazer 
voltar o princípio vital de quemjá bebeu o caxiri dos mortos, conce
bido como símbolo do "esquecimento", da separa9ao definitiva do 
morto em rela9ao aos parentes que deixou na terra. No limite, ele 
poderá trazer o morto para saber dele qual foi a causa de sua morte. 
Nos últimos do is anos, presenciei duas experiencias desse tipo, quando 
a família de indivíduos falecidos solicitou que eles voltassem "para 
conversar", por intermédio do xama. As histórias sobre antigos xamas 
indicam que essa media9ao era muito 1nais freqüente no passado. 16 

Finahnente, as tradi95es se refere1n a capacidade dos antigos 
xamas e1n obter 1nercadorias produzidas na morada celeste de !anejar: 
pe9as de pano, 1ni9angas, ferramentas, etc. 

Se os xa1nas podem deslocar-se até a 1norada celeste de "nos
sos mortos", eles também travam contatos co1n o outro aspecto da 
pessoa dos mortos, representada pelos espectros ( ou sombras) terres
tres. No presente, os xamas evitam tanto quanto os homens comuns o 
contato comos espectros de antigos xamas, para evitar a contamina-
9ao e a perda de suas for9as; suas rela95es com as sombras dos mor
tos sao, assim, apenas profiláticas, limitando-se a distanciar as som
bras que vem perturbar os parentes vivos. 

Media~áo humanidade/sobre-natureza 

Os xa1nas sao també1n capacitados a viajar "por terra", para 
travar contatos com os donos de anirnais, de plantas ou objetos que 
eles reconduzem para o do1nínio da hu1nanidade. De acordo cornos 
Waiapi do A1napari, os antigos xa1nas intercediam junto as abelhas 
para obter 1nel, ou junto ao dono dos mutuns, para que haja fartura 
dessas aves. Outros xamas famosos eram aqueles que traziam tabaco, 
que conseguiam junto aos donos das árvores. 

16 Cito como cxemplo o episódio relativo a urna família que foi levada por brasilei
ros até Macapá, no in ício <leste século. De acordo com o relato, um menino foi 
assassinado pelos karai-ku: "o rapaz era grande paie por isso, quando morreu, 
seus parentes na aldeia escutaram muito barulho, lá mesmo no Inipuku. Outro 
paie cantou na tocaia, falou com tay-wer, perguntou "como voce morreu ?" -
tay-wer disse que os karai-ku o assassinaram com faca nas costas. Ele nao viu, 
porque tinha pano no olho. Todos chorarrun. Aconteceu em Macapá, por isso, 
seus parentes nunca mais voltararn para lá" (Kumaré, 1986). 
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Mas a tradiyao contém, sobretudo, referencias aos poderes dos 
~ taiau-jar, especialistas no contato com o dono das queixadas, que 

podiam intervir para que os animais seja1n sol tos a favor dos ca9ado
res. Esses ritos eram realizados em tocaia, um abrigo de folhas de 
palmeiras onde o xama entrava sozinho; através do fumo e do canto, 
ele chamava os anitnais e seus senhores; ele puxava os fios tupiisii 
até que os animais se aproximassem e sentassem perto dele na tocaia; 
seguiam-se entendimentos com o dono da espécie, que finalmente 
concordava em colocar suas criaturas a disposi9ao dos ho1nens. 

O co1npron1isso dos xamas comos senhores dos animais con
sistía nu1na total transla9ao do especialista para o do1nínio animal. 
Os xamas sao responsáveis pela procria9ao e alimentayao de suas 
criaturas, que eles guardam dentro de si, nas pequenas tipóias que 
mantem aquecidos seus opi-wan. No entanto, nem todos os xamas 
conseguem ter o total controle dos elementos apreendidos no mundo 
dos -jar. Ao contrário, eles sao apenas auxiliares desses verdadeiros 
donos das espécies naturais, razao pela qual os xamas recé1n-inicia
dos devem manter em segredo suas rela96es com entidades sobrena
turais, sob pena de perder as substancias do paie que essas entidades 
lhes transmitiram e que, no início, sao precariamente "amarradas" a 
suas pessoas. 

Nos quatro procedimentos característicos da atividade 
xamanística (trazer ·OU mandar, aproximar ou distanciar) e de seus 
dons de transforma9ao, encontra1nos a mes1na ambigüidade entre a 
necessária co1nprova9ao do poder xainanístico e, ao mes1no te1npo, a 
imposi9ao da reserva na manipula9ao desses poderes. 

Hoje como antigamente, os xamas, para serem reconhecidos, 
devem comprovar sua for9a. De acordo co1n as estórias sobre antigos 
xamas, eles deviam provar a seus parentes que realmente possuíam 
-paie. Por isso a comunidade exigía que os beneficios desse poder 
fossem colocados a disposi9ao de todos: por exemplo, na distribui-
9ao dos objetos trazidos do céu, ou nas ca9adas coletivas de queixa
das, encabe9adas por um xama que devia conduzir os ani1nais rumo 
aos cayadores. 

Atualmente, os xamas colocam seus poderes a disposi9ao dos 
1nembros de seu grupo local, defendendo a co1nunidade contra os 
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ataques dos inimigos, animais ou humanos e, sobretudo, através de 
suas atividades terapeuticas. No Amapari, um xama semente será 
reconhecido como tal quando tiver, efetivamente, curado um doente. 
A comunidade controla, assi1n, o uso que seus membros fazem do_ 
paie, evitando que os xamas beneficiem apenas a si próprios, ou aos 
seus parentes, na forma de urna fartura de ca9a ou de bens obtidos 
junto aos -}ar. Este controle tem importantes conseqüencias sobre 0 

desempenho das atividades xamanísticas, urna vez que ao orientar 
toda sua f or9a para a atividade terapeutica, os xamas deixarn de ser 
capacitados para outras atividades. De acorde comos Waiapi, os atu
ais xamas nao conseguem mais trazer mel, ou mutuns, ou queixadas, 
ainda menos tabaco ou pano, porque ~'gastam" suas for9as nas curas. 
A atividade propiciatória dos antigos exigía deles um controle abso
luto das rela96es com o mundo sobrenatural que os xamas somente 
conseguiam, vivendo totalmente afastados da vida cotidiana das al
deias, evitando sobretudo, tratar dos doentes. A cura das doen9as 
envolve, de fato, urna retalha9ao e significa, portante, decretar a guerra 
contra os agentes responsáveis pelas doen9as. Nesse contexto, nao 
há troca possível, o que descarta o sucesso das a9oes propiciatórias. 

A cura xamanística 

A atual revitaliza9ao das práticas terapeuticas tradicionais é 
atestada pelo número de xamas recém-iniciados e pela intensa procu
ra desses especialistas, em consultas individuais - as mais freqüentes 
- ou sessoes públicas. Contribuiu para esta situa9ao a precariedade 
da assistencia médico-sanitária na área, onde a presen9a de enferma
rias nao conseguiu enraiar surtos contínuos de gripe e, sobretudo, 
malária. Nao há, entretanto, conflito entre os agentes de saúde e os 
terapeutas indígenas, urna vez que os Waiapi consideram que os bran
cas nao sao realmente capazes de curar os doentes. 17 Por isso, sem-

17 O descrédito para com as terapias dos brancos cría, sem dúvida, dificuldades 
para a erradica~ao de certas doen~as infecciosas e sobretudo da malária. Mu itas 
famílias, quando passam pelos postos de assistencia (onde se concentra maior 
parte dos focos epidemiológicos), iniciam um tratamento que será rapidamente 
interrompido logo que se reintegram as suas aldeias, ou substituído pelas dietas 
preconizadas pelos terapeutas indígenas. 
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pre afirmarn que: "primeiro o paie trata, depois leva par.a Funai ?u 
~ 1nissionário para tomar rernédios - eles é que ten1 que aJ udar paze

ko" (e nao o contrário ). 

As consultas ocorrem, sobretudo, por ocasiao das festas de 
caxiri, reunindo famíJias de diferentes aglo1nera96es que aproveitam 
a oportunidade para entreter-se com os xamas. Em situac;5es de emer
gencia, os doentes se deslocam até a habita9ao dos xamas. A con.sulta 
consiste inicialmente num diagnóstico e na prescri9ao de urna dieta e 
de regras de comportarnento adequadas á situa9ao do doente. Toda a 
família participa co1no também recebe urna pequena parcela das su?s
tancias que o terapeuta introduz no corpo do doente, co~no m.e~1da 

profi lática. Nesse estado, a comunidade presente podera part1c1par 
dos entendi1nentos entre os agentes causadores da doenc;a, que fala1n 
pela voz do xama. 

Observa-se nestas sess5es ausencia total de teatralidade e ali
ás, de qualquer barulho: tudo se passa a meia-voz, l en~amente e~º 

mais discretamente possível. Quando atuam fora da tocata, os xamas 
raramente tocam os chocalhos marari, usando apenas seu sopro para 
comunicar-se comas entidades sobrenaturais. O tabaco é, entretanto, 
indispensável para concretizar os caminhos que levarao seus ópi-wan 
até as entidades desejadas. 

É nas sessoes de tocaia que os xa1nas executa1n e utiliza1n de 
todos os meios que eles possuem para se co1nunicar con1 o inundo dos 
-jar, trazendo para o centro da aldeia os representantes do inundo da 
água, da floresta, do final da terra e, inclusive, da 1norada celeste dos 
mortos. Essas sessoes sao relativarnente raras e ocorren1 normalmen
te em situac;oes de crise. 

Já rnencionei que os xamas evitam cantar em tocaia, conside
rando que esta atividade os torna imediatamente visíveis aos seus 
inimigos que podem localizá-los por meios dos ca1ninhos tupiisii que 
convergem para a tocaia. A cura em tocaia exige do xa~a um contro
le e urna visao perfeita dos caminhos do -paie, para evitar a entr~da 
de entidades ou de xamas "dos outros", que vi riam apenas agred1-lo 
e contaminar a comunidade presente ao evento. Por isso, o xa1na está 
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inicialmente sozinho no abrigo: apenas ele canta para chamar seus 
auxiliares, que se instalam em volta dele. Urna vez abrigados dentro 
da tocaia, satisfeitos comas palavras de boas-vindas e as oferendas 
do xama ('alimentos, caxiri e sobretudo tabaco), inicia-se urna longa 
conversac;ao entre todos os presentes. 

A esposa do xama tem um papel importante nesse momento, 
ajudando o marido na conversa9ao que se desenrola com as entidades 
presentes e, sobretudo, "alimentando" seus opi-wan com tabaco, que 
ela sopra em sua cabec;a. Sentados no lado de fora do abrigo, ou as 
vezes, entrando para apoiar o xama, os participantes também se en
tretem com os espíritos, solicitando aos donos dos animais soltarem 
suas criaturas, ou pedindo inf ormac;oes sobre o destino de seus paren
tes doentes, ou sobre os parentes mortos. 

Dependendo da gravidade da doenc;a, o paciente poderá ser trans
portado na tocaia, junto ao xama. Ali todos os i-paie presentes - hu
manos e nao-humanos - procederao a "cura" propriamente dita, que 
consiste numa manipulac;ao dos princípios vitais do doente. 

As técnicas de cura xamanística dos Waiapi sao praticamente 
semelhantes as práticas de outras sociedades amazónicas. Limito-me 
a indicar alguns conceitos importantes para a compreensao do ritual 
de cura, que pode ser dividido em tres momentos: 

1) Aproximac;ao dos agentes sobrenaturais, atraídos pelo xama 
através do tabaco e do canto; 18 os auxiliares vem se alojar 
no chocalho que o xama comec;a a tocar lentamente e de
pois mais enfaticamente, para indicar a aproximac;ao dos 
espíritos; esta aproximac;ao também se manifesta pela voz 
do xama, que transmite os nomes das entidades presentes. 
Quando as entidades convidadas já estao dentro da tocaia, 
todos os participantes entoam "cantos", ajudando ao xama 
e afirmando suas boas intenc;oes, enquanto anfitrioes. 

18 Extremamente reservados sobre seus cantos, os xamas afirmam terem cantos 
pró¡.rios. O que é privativo, na verdade, é menos a cani;ao propriamente dita que 
a comunicai;ao com algum domínio sobrenatural que o canto representa. O can
to é assim a emanai;ao de urna relai;ao, construida durante a inicia9ao, transmi
tindo a palavra das entidades paie. 
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.. 
2) Manipula9ao das substancias vitais do doente, por massa

gens e suc9oes, até absor9ao completa das substancias 
exógenas (armas amo-ro) que provocavam a dor e o 
retalhamento das carnes do paciente. Esta opera9ao se com
pleta quando o corpo do paciente for considerado totahnen
te "vazio", "só pele". De fato, a segunda etapa consiste em 
reintegrar o princípio vital, que o xama ou seus auxiliares 
recuperaram junto ao agente da agressao. Para tanto, o xa1na 
se transforma em urna das criaturas da entidade responsá
vel e se destoca até seu domínio.19 Neste momento, o xama 
também procede a u1na série de operai;oes destinadas a ali
viar as manifesta9oes secundárias da doen9a, isto é, os sin
tomas, chamando aos anitnais que poderao intervir em mo
mentos específicos.20 

3) Reintegra9ao do princípio vital e despacho das entidades 
sobrenaturais. A última etapa, de dessacral iza9ao da tocaia, 
consiste na elimina9ao dos espíritos auxiliares, literalmen
te "mandados embora" pelo xama. Etn muitos casos, as en
tidades atraídas para urna cura nao se desprendem tao fa
cilmente nem estao dispostas a abandonar a criatura huma
na que haviam raptado; por isso, o xama deve matá-las, ali 
mesmo, na tocaia. Nessa situa9ao, ele usa de todas as armas 
que possui, por vía de seus amo-ro. Em casos menos dra
máticos, os agentes se vao, tranqüilizados e satisfeitos com 
as oferendas que lhes foram feítas. N esse caso, o xama re
colhe seu cesto, onde terá colocado a substancia patogenica 
extraída do corpo do doente e irá sozinho a floresta, para 
devolve-la ao seu proprietário. 

19 Por exemplo, "quando o princípio -a foi tirado por moju, pajé vira ariranha e vai 
chamar Anaconda, traz aquí dentro da tocaia. Se ela fica muito brava, aí nao tem 
jeito, tem que matar" (S., 1983). Em outras situat;ocs, como mencionei acima, o 
xama toma a forma do beija-flor para chegar a morada celeste dos mortos, onde 
tentará recuperar a vida do paciente. 

20 Por exemplo: chama-se o dono do mutum para que ele esfrie o corpo ou a ferida 
com suas asas; chama-se o dono da arvore kumaka para que ele aplique suas 
maos geladas no doente, aliviando a febre, etc. 
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Tenninada a cura, o xama deverá, tanto quanto 0 doente "des
cansar"~ recolhen~o-se em sua rede, observando o resguardo par~ evitar 
a volta 1ntempest1va das entidades sobrenaturais que participaram da 
cura. 

Genealogia da vingan~a 

Mesmo que sumariainente descritas, as atividades terapeuticas 
dese~?enhadas pelos xamas sao reveladoras de alguns aspectos es
senc1a1s do xamanismo Waiapi. 

. Num primeiro nível, a prática dos xamas do Amapari pode ser 
interpretada como urna atividade reguladora e 1noderadora nas rela-
9oes entre os ho1nens e o mundo dos -}ar, onde _os xamas se posicionam 
como defensores dos humanos, pacificando e neutralizando as agres
soes de entidades sobrenaturais. 

O xam~is~o. seria assim um mecanismo puramente adaptativo, 
urna resposta as hm1ta9oes do meio-ambiente, no plano ecológic0. 2 1 

Como sugere Chaumeil, essa interpreta9ao enfoca apenas um aspec
to da rela9ao xam~nística, sendo assim extremamente reducionista 
(1983/84, p.124). E no plano simbólico que as fun9oes do xamanismo 
se revelam de modo mais co1npleto, especialmente quando associa
das as concep9oes indígenas sobre a ca9a e a guerra (idem, p.123). 
As representa96es dos Waiapi sobre essas tres atividades foram ana
lisadas, neste trabalho, como parte de um mesmo sistema de preda<;ao 
e/ou agressao. Retomarei, no que segue, os elementos básicos deste 
sistema, que permitem adiantar algumas conclus5es. 

. No confronto com os domínios nao-humanos, o xama, o guer-
re1~0 e o ca~ador sofrem altera96es - pelo contato com 0 sangue, pela 
apltca~ao de "~emédios", pelo estado de raiva, etc. - que os aproxi
mam substancialmente das categorías que pretendem combater ou 
apresar. No caso do Cal(ador ou do guerreiro, a altera9ao e a aproxi-
1na9ao é te1nporária, concebida como urna técnica de Juta. No caso do 
xama, a altera9ao configura um estado permanente, pois ele se torna, 

2 1 Urna interpreta9ao "ecológica" do xamanismo entre os indios Tukano foi apre-
sentada por Reichel-Dolmatoff ( 1976). · 
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substancialmente "outro". O xama suporta a alteridade em seu pró-
" prio corpo, capacitando-o para urna rela9ao imediata e permanente 

com o mundo nao-humano. Ele ocupa urna posi9ao an1bígua, pois 
tanto representa a sociedade dos vivos no mundo sobrenatural quanto 
encarna a presen9a do sobrenatural no mundo dos humanos. A 
especificidade dos xamas está nessa "mistura" que lhes confere1n as 
substancias -paie: um estar intermediário, entre seres normalmente 
separados. 

Cabe a sociedade orientar e resgatar para isso o uso que os 
indivíduos xamanizados farao de sua entrada privilegiada no mundo 
dos outros. O controle realizado pelos Waiapi do Amapari sobre seus 
xamas permitem concluir sobre a natureza guerreira da prática 
xamanística naquela área. Os xamas literahnente "esgota1n" suas for-
9as na cura e na retalia9ao das agressoes perpetradas por diferentes 
categorías de alteridade, atendendo assim as solicita9oes de suas res
pectivas comunidades. 

É significativo que os xamas raramente assumem sozinhos u1n 
diagnóstico, mas apenas confirmam acusa9oes proferidas pela comu
nidade ofendida. Esta concomitancia de interesses, entre xa1nas eco
munidades locais, é refor9ada pelo recente desenvolvitnento da prá
tica xamanística no Amapari, onde cada aldeia e, nas aglo1nera96es 
mais importantes, cada segmento residencial, tem seu próprio xama. 
Lembro também que urna das modalidades mais freqüentes da elei9ao 
xamanística consiste na transforma9ao dos princípios patogenicos em 
princípios de retalia9ao. 

A transforma9ao da vítima em vingador se opera através da 
cura, que consiste numa purifica9ao das substancias existentes e na 
absor9ao de outras, que serao conservadas e controladas para serem 
direcionadas contra o alvo implícito no diagnóstico: o inimigo res
ponsabilizado pela agressao. O xama se transforma em instrumento 
para a retalia9ao e adquire, assim, u1n papel essencial na sociedade. 
Ele representa, e defende, seu grupo. Cada comunidade 1nanifesta, 
através da atividade de seus xamas, sua particular posi9ao na longa 
história de conflitos e atritos intercomunitários, ou ínter-étnicos. 
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' A guisa de conclusáo 

É importante ressaltar o caráter guerreiro do xamanismo Waiapi 
no contexto da etnología Tupi-Guaraní, que tem tratado extensiva
mente da temática da retalia9ao da vingan9a. Como bem demonstra
ram Viveiros de Castro e Carneiro da Cunha em sua análise da guerra 
Tupina1nbá (1986), é necessário distinguirmos entre "retalia9ao" e 
"vingan9a". A retalia9ao implica de certa forma na reciprocidade, no 
limite na neutraliza9ao do conflito, urna vez que o agente da retalia-
9ao - no caso, o xama - participa, identifica-se, com o lado oposto. O 
xama está assitn ao mesmo tempo entre os homens e entre as entida
des sobrenaturais que lhe conferem sua for9a e para que1n ele "de
volve" as agressoes. Há, nisso, um compromisso que levaría a anula-
9ao do conflito, urna vez que cada agressao será respondida por outra, 
produzindo um ciclo in interrupto de vingan9a entre as partes envolvi
das. Ao contrário da retalia9ao, que devolve e neutraliza, a vingan9a 
reaviva o "fio da memória" (ídem) unindo o passado ao futuro, e é por 
isso permanente, inesgotável. 

Como indicam os diagnósticos de morte, doen9a e infortúnio 
levantados no Amapari, o confronto entre cada comunidade e o mun
do de fora aponta para diversas categorías de inimigos, todas 
imbricadas numa agressao. Quando urna categoría é neutralizada, 
outra toma seu lugar: em todos os casos, haverá vingan9a. Nesse 
circuito de agressoes e retalia96es, o xama é o guerreiro por conta de 
quem se desfazem as unidades locais e em torno de quem se agregam , 
novos grupos, ou identidades. E do confronto cotidiano com os ou-
tros, iniinigos humanos ou animais, que os homens se pensam como 
sociedade, num processo de identifica9ao constantemente 
reatualizado, que configura a autonomia de cada unidade local, fa
mília ou segmento residencial. 

Cada grupo local se fecha sobre si, operando, através do siste..._ 
ma de acusa96es xamanísticas, constantes rupturas com o que ela 
considera e quer 1nanter "fora" do grupo. Nesta interpreta9ao, o es
pa90 social Waiapi corresponde, urna por urna, a cada unidade local 
constituída como centro. Nesse sistema, a no9ao de urna "identidade 
étnica" nao tem lugar entre os Waiapi, urna sociedade segmentada 
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pelo confronto entre seus xamas. Como institui<;ao, o xa1nanismo 
"perpetua esta concepc;ao particular da sociedad e, e1n butida na 

cosmografia do universo Waiapi, um mundo dividido entre nichos 
em conflito que perpetuamente se entre-vinga1n. 

Enquanto instituic;ao, o xamanismo constituí-se nun1a alterna
tiva de defesa da sociedade, que cada xa1na representa mas nao abrange, 
em sua totalidade. Os xamas encarnam a divisao da sociedade e nao a 
coletividade. Por isso, suas atribuic;oes sao limitadas no que diz res
peito ao destino da "verdadeira humanidade" que a sociedade Waiapi 
representa. 

Estas considera95es nos levam para um último aspecto, carac
terístico do xamanismo Waiapi. Se como de1nonstrei neste ensaio, a 
fun9ao dos xamas consiste em dar continuidade a descontinuidade é 

' compreensível sua moderac;ao nos conflitos que envolvem a etnia 
Waiapi, isto é, a comunidade do Amapari como um todo. Os xa1nas 
daquela área nao participam, ou fazem com extre1na prudencia, dos 
movimentos de resistencia contra a invasao e a presen9a de garim
peiros na área indígena. Para eles, a categoria genérica de nao-índios 
(karai-ku) nao faz sentido, urna vez que suas intervenc;oes só podem 
se efetivar por meio de princípios agressivos que o xa1na adquire 
numa aproxima9ao substancial com os inimigos. Com os brancos, 
nao há troca, nao há compartilha de substancias, por isso nao há reta
lia9ao nem vingan9a possível, pelo menos pela via xamanística.22 

Os brancos nao participam do complexo circuito de troca e 
partilha de for9as vitais necessárias a manuten9ao da vida dos indiví
duos, e também necessárias a perpetua9ao da sociedade humana. Por 
isso, os brancos nunca sao acusados, enguanto agentes de agressao, 
nos diagnósticos proferidos pelos xamas. A interven9ao dos brancos 
se processa pelo contágio, pela contamina9ao e pela destrui9ao. Eles 
se comportam "como" algumas das mais agressivas entidades do 
mundo invisível, mas nao tem acesso ao saber sobrenatural. É neste 

22 cf. Chaumeil: "On n'échange de la violence qu'entre soi. C'est une violence 
mesurée et partagée. A vec les autres, ceux qui ne sont pas nécessaires a la 
reproduction symbolique et matérielle du "soi", il s ' agit de violence incontrolée" 
(1985, p. 4). 
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sentido que os Waiapi continuam se afirmando como os representan
tes da "verdadeira hu1nanidade", cujos xamas acedem a "verdadeira" 
configura9ao do universo. 
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OS GUARDIOES DO COSMOS: 
PAJÉS E PROFETAS ENTRE_OS BANIWA1 

Robín M Wright 

Este artigo procura entender a natureza salvadora dos pajés 
entre os Baniwa, povo Aruak-falante do vale do Alto Rio Negro nas 
fronteiras do Brasil, Venezuela e Colombia. Na história dos seus con
tatos comas sociedades nao-indígenas, os Baniwa engajaram-se em 
movimentos milenaristas e messianicos desde, pelo menos, a metade 
do século dezenove. Liderados por profetas poderosos, estes movi
mentos fundamentaram-se em preocupa96es religiosas tradicionais 
relacionadas a escatología, a cria9ao, destrui9ao e renova9ao do mun
do. Em trabalhos anteriores, nós demonstramos a maneira em que os 
messias Baniwa essencialmente moldara1n tais preocupa9oes religi
osas e as práticas rituais para formular urna estratégia de resistencia 
contra as formas externas de domina9ao (Wright, 1981; Wright & 
Hill, 1986). Aqui, deteremos a nossa aten9ao mais detalhada nos fun
damentos do profetismo Baniwa, na cosmogonia, cosmologia, via
gens e cantos dos pajés. Mostraremos que a salva9ao - seja na cura 
de individuos atingidos por doen9as graves, seja na prote9ao do mundo 

Este artigo é urna versao condensada de um estudo maior publicado em duas 
partes na revista History of Religions (Universidade de Chicago ), agosto e no
vembro de 1992. 
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contra sua destrui9ao - é urna característica essencial do poder do 
" pajé, e que os profetas, através de seu acesso exclusivo as fontes 

mais elevadas de cria9ao, incorporam as virtudes do herói-criador 
mítico que salvou o mundo da destrui9ao. 

Com urna popula9ao de aproximadamente seis mil pessoas, os 
Baniwa2 dedicam-se as suas atividades de subsistencia principahnen
te a agricultura e pescaria, embora urna longa história de contato os 
tem envolvido em várias formas de produ9ao e trabalho extrativo 
para mercados. Organizam-se em aproximada1nente seis fratrias 
patrilineares, exogamicas e localizadas, cada tuna constituída de qua
tro ou cinco sibs ordenados segundo um modelo 1nítico de "siblings" 
agnáticos. A vida religiosa, tradicionalmente, foi baseada em grande 
parte no culto de flautas e trombetas sagradas, cha1nadas Kuwai, que 
representam os primeiros antepassados míticos das fratrias; na im
portancia dos especialistas religiosos, especialmente os pajés e os 
donos-de-canto~ ; e em um ciclo complexo de festivais e dan9as arti
culados comas atividades sazonais. 

Desde a década de 1950, a introdu9ao do Catolicismo e Pro
testantismo evangélico tem provocado graves divis5es entre asco
munidades Baniwa sobre lealdades religiosas e a continuidade das 
suas práticas e cren9as tradicionais. Complicando a situa9ao, as in
vas5es de suas terras por garimpeiros e empresas 1nineradoras desde 
o início da década de 1980, e a redu9ao destas por diversos projetos 
militares e de desenvolvimento tem amea9ado grave1nente a sua so
brevivencia. Todavia, os Baniwa tem se organizado politicamente 
cada vez mais nos últimos anos em defesa de seus direitos. 

Meu trabalho de campo sobre os pajés e donos-de-cantos foi 
realizado entre os Hohodene, urna fratria Baniwa do Rio Aiary no 

2 Na Colombia, sao conhecidos como Curripaco (ver Journet, 1988); na Venezuela, 
como Wakuenai (ver Hill, no prelo). O estudo principal sobre os Baniwa no 
Brasil é minha tese de doutorado (1981). Outros artigos incluem Saake (1959-
60), E. Galvao (1959), e A. de Oliveira (1973). A literatura etnológica substan
cial sobre o Noroeste da Amazonia, especialmente sobre o xamanismo e os ritos 
de iniciayao (ver Reichel-Dolmatoff, 1975; S. Hugh-Jones, 1979) descreve prin
cipalmente os povos Tukano, mas os padrees de xamanismo e ritual entre os 
povos Aruak diferem em aspectos fundamentais. 
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Brasil. A questao central da minha pesquisa foi a de entender os 
fundamentos religiosos dos movimentos messianicos e milenaristas 
na sua história. As histórias orais, a mitologia, a cos1nologia, o ritual, 
e a pajelan9a foram os tópicos principais das minhas entrevistas com 
os Hohodene. Vários pajés e donos-de-cantos "me tomaram sob sua 
prote9ao" para ensinar u1na por9ao do que eles sabiam. Deixaram 
claro, contudo, que só se pode saber " um pouco" ouvindo, observan
do, e fazendo perguntas. Deixa-se 1nuito a experiencia. 

Neste artigo, come9amos co1n urna breve discussao das práti
cas de cura, e dos deveres, atributos e status dos pajés e donos-de
cantos. Embora as atividades de a1nbos os especialistas sejam 
xa1nanísticas, as lilnita95es de espa90 impedem urna considera9ao 
mais ampla dos donos-de-cantos. Para entender a pajelan9a, ternos 
que ter u1na v isao pelo menos preliminar da cosmogonia (isto é, o 
primórdio, o tempo 1nítico de cria9ao) Iembrada nos mitos. Já que 
todos os ciclos maiores de mitos Baniwa referem-se a pajelan9a, li
mitaremos a nossa considera9ao a urna síntese dos temas e preocupa-
95es principais relevantes para este artigo. De modo se1nelhante, te
rnos que ter urna visao introdutória da cosmología, isto é, como o 
universo está organizado em um siste1na coerente de significados 
que é, ao mesmo tempo, fundamentado na cos1nogonia e constitutivo 
de o que demonstraremos a ser u1na hierarquía de ser e poder 
espiritualizado. O cosmos, co1n múltiplas camadas, é o "rnapa" te1n
poral/espacial, representando vários estados da alma e suas transfor
ma95es através do qual o pajé deriva e constrói s ignificados nas suas 
curas e outras atividades. U1na das heran9as da cos1nogonia é que o 
mundo e1n que os Baniwa vivem é permanente1nente manchado pelo 
1nal, pela doen9a, e pelo infortúnio. Como u1na pessoa doente, este 
mundo precisa constantemente de ser livrado do mal. Na sua apren
dizagem, o pajé faz exatamente isso. Nesse sentido, sao os "Guardi5es 
do Cosmos" . 

Os pajés e os donos-de-cantos 
Os pajés (1naliri) e os donos-de-cantos (n1alikai-iminali) tem 

papéis e atributos distintos mas complementares que diferenciam as 
suas práticas, 1nas nao de modo exclusivo. Os pajés podem ser do-
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nos-de-cantos e vice-versa. As diferen9as parecetn residir antes na 
"' tnaneira de forma9ao, curas e qualidades do conheci1nento que cada 

um domina. 

Os pajés "chupam" - isto é, extraem por suc9ao objetos 
patogenicos dos seus pacientes, enquanto os donos-de-cantos "so
pram" ou, como eles dizem, "rezam", cantando ou recitando fórmu
las com tabaco sobre ervas e plantas medicinais a serem consu1nidas 
pelos pacientes. Somente os pajés usam maracás e o pó sagrado p_ariká 
nas suas curas; para os donos-de-cantos, o tabaco e urna cuia d'água 
sao os instrumentos principais. Essas diferen9as de prática, porém, 
sao vinculadas sistematicamente a princípios cosmológicos 
antitéticos. De tal forma que a palavra "pajé" é so1nente usada para 
referir-se aos "chupadores" e nao aos donos-de-cantos ou "rezadores". 
Na discussao a seguir, descrevemos os "pajés". 

Grande parte do poder dos pajés fundamenta-se no seu conhe
citnento extenso e na compreensao da mitología e cosrnologia, tao 
bem como o conhecimento detalhado e sistemático das fontes múlti
plas de doen9as e suas curas. Através de seu papel de mediador entre 
os aflitos e os espíritos e divindades do panteao Baniwa, os pajés 
curam, aconselham, e orientam o povo, desempenhando assim, um 
dos servi9os mais vitais para a saúde e bem-estar contínuo da comuni
dade. 

Os pajés sao. avaliados por seus colegas e outros da comunida
de segundo a profundidade dos seus conhecimentos, a eficácia das 
suas curas, e a veracidade dos seus conselhos (este ordenamento, po
rém, nao se traduz em urna classifica9ao rígida, de categorias fixas ). 
Este ordenamento correlaciona-se com a sua capacidade den1onstra
da de alcan9ar os vários níveis do cosmos, cada nível sendo associa
do com espíritos e divindades mais elevados e importantes. Os pajés 
com "pouco" ou "médio" conhecimento tem acesso as camadas mais 
baixas do cosmos e sao procurados para realizar curas mais limita
das. Mu itas vezes, durante sua aprendizagem, estudaram poucos dos 
seis a oito anos normais e, por algum motivo, resolveram nao conti
nuar. Ou eram de um nível mais alto mas "perderam" seus poderes 
com idade ou por causa de alguma queda. 
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Os pajés que completam sua aprendizagem alcan9am os ní
veis mais altos do cosmos, notavelmente onde se encontram o Dono 
de Doen9as, Kuwai, e o Dono de Pariká e Tabaco, Dzuliferi. Estes 
"pajés de verdade" sao capazes de curar todas as doen9as mais gra
ves e tem poderes de realizar urna variedade de atividades, tais como 
o controle do clima, a passagem das esta95es, a obten9ao de recursos 
alimentares (fazer amadurecer as frutas da floresta, abrindo as "ca
sas das almas" dos animais de ca9a), e tarefas relacionadas ao bem
estar humano (a9ao defensiva ou agressiva contra inimigos pessoais; 
prote9ao contra os maus augúrios ). Pajés de verdade também tem 
conhecimentos e poderes relacionados a preocupa95es escatológicas. 
Agem como guias para as almas na sua passagem as casas dos mor
tos, e comunicam-se com os antepassados e espíritos dos mortos. 
Intercedem junto as divindades em favor da l:iurnanidade em tempos 
de crise social. 

Acredita-se que os pajés de verdade temo poder de se trans
formar em vários anima is poderosos, notavelmente o jaguar ( descre
vem esta transforma9ao como "vestindo-se urna camisa, a camisa do 
jaguar"); e nas próprias divindades. Na sua aprendizagem, o pajé 
adquire tra9os da sua fisiología muito parecidos com os do Dono de 
Doen9as, Kuwai; e nas últimas fases da aprendizagem, os pajés via
jam ao nível mais alto do cosmos onde ficam perto de Yaperikuli, o 
Criador/Transformador do Universo. "No seu pensamento", dizem, 
os pajés se tornam "como Yaperikuli" e "fazem tudo no mundo". 

Os 1nais poderosos dos pajés, chamados "Mestres do Povo Ja
guar" (Dzauinai thairi), ou as vezes "jaguares de pariká", dizem "sa
ber de tudo" que podem saber sobre o cosmos e tem capacidades 
verdadeiramente proféticas. Poucos pajés atinge1n este nível; os que 
conseguem, freqüentemente, come9aram sua aprendizagem quando 
pequenos ( crian9as de cinco ou seis anos), porque demonstraram ter 
qualidades que os predispunham a co1ne9ar a aprender. Grande parte 
das suas vidas, entao, é dedicada a urna aprendizagem relativamente 
contínua de tal modo que, quando chegam a faixa etária adulta, o seu 
conhecimento ultrapassa muito o de seus companheiros que come9a
ram a sua instru9ao mais tarde. É tam bém possível que pajés de ver
dade tenham se tornado Mestres do Povo Jaguar depois de terem 
ganho poderes extraordinários por sobreviveretn a doen9as fatais. 
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Os Dzauinai thairi sao capazes de viajar ao nível mais alto do 
"' cosmos, o lugar de Yaperikuli, podendo faze- lo continuamente mes

mo quando adormecidos, e obter remédios espirituais do Criador. Os 
seus poderes de presciencia sao formidáveis, pois dizern que sabem 
de eventos que ocorrem em outras aldeias fora dos meios normais 
pelos quais sao comunicados, e sabem de eventos que acontecerao. 
Um Dzauinai thairi do alto Rio Aiary, chamado Kudui , profetizou 
no fim da década de 1960, por exemplo, a "vinda dos brancos" para 
a área. Em l 977, quando os militares brasile iros cornei;aram a cons
truir pistas de pouso em lugares estratégicos da regiao, os Baniwa 
interpretararn este evento e suas conseqüencias co1no sendo a reali
zac;ao da profecía. 

Os Dzauinai thairi sabem das intenc;oes de pessoas que visi
tam a área antes mesmo que essas intenc;oes sejam públicas. Os seus 
poderes de ac;ao defensiva ou agressiva contra inimigos sao conside
ravelmente ampliados para incluir a capacidade de influencia sobre 
o curso de eventos a longa distancia. Os seus poderes de aconselhar 
parentes estendem a tudo que possa ameac;ar a saúde e bem-estar. 
Assim, dizem que o mesmo Kudui avisou os seus parentes que " nao 
teria mais doenc;a", numa época quando as epidern ias erarn urna pre
ocupac;ao geral. Ainda hoje, lembra-se de Kudui (faleceu em 1975) 
"cotno se fosse Yaperikuli", a nossa salvac;ao.3 

3 Algumas observa<;:oes sobre a influencia da doutrina crista na prática e cren9as 
dos pajés. Já que os missionários tem evan~elizado por mais de quarenta anos 
entre os Baniwa, é de se esperar que os P<.\i~s tenham incorporado algumas das 
suas idéias nas descri<;:oes de sua prática. E somente através de compara9oes, 
contudo, entre do is modos de conhecer e representar o sagrado. Assim, os pajés 
dizem que Yaperikuli é "como nós conhecemos o que os Padres conhecem como 
Jesus Cristo". Yaperikuli tem umacasa como Cristo tem urna capela; urna harpia 
de estima9ao como Cristo tem o "Espírito Santo"; urna tribo de gente como 
Cristo tem os discípulos. Quanto a isso, os pajés sao os principais intérpretes 
dos ensinamentos dos missionários que eles traduzem e explicam para a comu
nidade. Os dias-de-santo católicos, por exemplo, quando os missionários visi
tam as aldeias e mostram filmes sobre a vida de Cri sto, sao ocasié5es quando os 
pajés e os vclhos sentam juntos na platéia e fazem compara<;:oes entre os fi lmes 
e a mitologia. Os p(.\jés mais influentes do passado cram adeptos deste tipo de 
interpreta<;:ao de tal modo que, em épocas de rápida introdu<;:ao de idéias cristas, 
podiam nao somente expl icar de forma significativa as conexoes, mas também 
utilizar a doutrina crista a seu favor. 
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A cura de doenc;as é a preocupac;ao mais importante de todos 
os pajés. Classificam os principais tipos de doen<;as em quatro gru-
pos, conforme as suas fontes: 

1 

1) "Doenyas de Gente". ConsiderJs:~todas as doenyas mais graves, 
inclusive as que levam a morte, como provocadas por feiticeiros 
que, através de sopros mortais, colocam a doenya nas suas víti
mas. As curas sao feitas por cantos e sopros de tabaco; 

2) "Veneno" (mahnene): substancias misturadas na comida ou bebi
da que, embora colocadas por feiticeiros, sao consideradas de 
origem sobrenatural; as curas sao feítas por extra9ao de objetos 
patogenicos. 

3) "Doenyas dos Matos". Os Yupinai, espiritos da floresta, dos rios 
e do ar transmitem doenyas mandadas pelo seu "chef e" , laradate; 
as curas sao feítas tanto por cantos como por extra9ao. 

4) "Doenyas mandadas por outros pajés". 

Além dessas, a nao-observac;ao de resguardos Uejum, reclu
sao) durante ritos de passagem provoca graves doenc;as e, as vezes, a 
morte. 

O procedimento principal de diagnóstico e cura envolve um 
estado de transe induzido por pariká, no qual o objetivo é comunicar
se comos espíritos e as divindades do cosmos. O ritual do pajé envol
ve a danc;a e os cantos acompanhados de maracás, e especiahnente a 
interpretac;ao das formas e dos movimentos das nuvens. A~ divinda
des que habitam o céu informa1n, avisam, e ajudam o pajé na procura 
das fontes, características, e tratamento da doenc;a. 

clui: 
O repertório de técnicas terapeuticas usadas pelos pajés in-

1) soprar a fumaya de tabaco sobre o paciente para concentrar a sua 
alma em seu lugar central, o corayao; 

2) extrair, chupando, agentes patogenicos (principalmente na forma 
de cabelo, pedayos de pau, pedrinhas, espinhos) do corpo do pa
ciente, acompanhado do ato de chacoalhar a maracá sobre o pon
to de extra9ao; 

3) jogar água: feixes de folbas consagradas sao misturadas numa 
panela grande de água. O pajé bebe um pouco da água, tira urna 
cuia d ' água e folhas, esguicha um pouco em cima do paciente, e 

8 1 



joga o restante da água misturada com as folhas sobre o paciente. 
Procura a doen~a entao no lugar onde as folhas caem no chao; 

4) aconselhar e avisar o paciente sobre a fonte da doen~a como o . ' 
paciente a pegou, e se ele pode curá-la. Se a cura realizada por 
um p~jé for parcial, ele avisa sobre quais os outros remédios que 
o paciente deve procurar e as outras providencias a serem toma
das para aliviar a dor. 

Normalmente, os pajés realizam suas curas em grupos de tres 
ou quatro, com um líder guiando os cantos e a96es rituais enquanto os 
outros ~gem como ecos das palavras dos cantos. O número de pacien
tes vana nas curas; geralmente, mais de u1n e até seis pacientes rece
bem tratamento numa sessao. Os pajés, portanto, servem nao so1nen
te aos indivíduos mas também as suas preocupa96es coletivas sao 
voltadas a saúde e o bem-estar de grupos de parentes e nao-parentes 
de várias comunidades. Sem dúvida, os Dzauinai thairi sao conside-

d " Id" ra os sa va ores , em parte porque a sua mensagem de que "nao 
haverá mais doen9as" e a eficácia das suas curas estendem sobre 
urna ampla rede de comunidades. 

O segundo tipo de especialista de cura, os denos-de-cantos, 
utilizam principalmente os cantos, acompanhados por sopros de taba
co ~obre matéria médica (plantas medicinais, ervas, etc.). Os velhos, 
ma1s do que qualquer outro grupo, sao os que cantam ou recitam 
essas fórmulas para urna variedade enorme de tarefas: para proteger 
contra as doen9as, curar as doen9as, ajudar a sarar feridas, e aHviar 
condi95es dolorosas; para chamar os animais de ca9a e peixe; para 
fazer as ro9as crescerem; etc. Os velhos mais instruídos sabetn tam
bém os canticos especiais, chamados kalidzamai, entoados durante os 
ritos de passagem (nascimento, inicia9ao e morte ). Esses canticos re
presentam um saber altamente especializado e esotérico das dimen
soes horizontais e verticais do cosmos, e das classes do ser. Sem dúvi
da, é a atividade mais sagrada e poderosa de todas as conhecidas 
pelos donos-de-cantos.4 

4 O material que eu pude obter dos donos-de-cantos Hohodene consiste em cerca 
de cem cantos abrangendo urna ampla variedade de curas; portanto nao permite 
urna caracterizaiy_ao s_umária_. Veja Hill, ~eepers of the Sacred Chants ( 1993) 
para um estudo p1oneiro da lmguagem, m1tologia, e música dos donos-de-cantos 
Wakuenai da Venezuela. 
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Nao há nenhuma indica<;ao - nem na 1nitologia ou nas descri-
95es feitas pelos pajés e donos-de-cantos - de que urna especializa-
9ao seja mais importante do que a outra. Ambas sao atividades 
xamanísticas. Os mitos deixam aberto qual delas foi "criada" primei
ro e, de qualquer forma, ambas se derivam da mesma fonte sagrada. 
Por um lado, os pajés tem mais prestígio visível que pode estender 
sobre muitas comunidades devido a eficácia das suas curas. Por ou
tro lado, os rezadores de kalidzamai tem bastante prestígio dentro 
das suas comunidades no exercício de urna fun9ao essencial nos ri
tos de passagem. Os pajés, porém, temo poder de recriar e sustentar 
o cosmos e de impedir a sua destrui9ao através das suas viagens e sua 
interven9ao em favor da humanidade. Nisso, os pajés dominam um 
saber esotérico igual ou maior do que os rezadores de kalidzamai. 
Por isso, pelo menos alguns dos grandes profetas Baniwa do passado 
eram pajés que alcan9aram o ápice da hierarquia xamanística e ao 
mesmo tempo eram rezadores de kalidzamai. 

Cosmogonia 

O Deus de osso 

Os mitos de Yaperikuli, criador e transformador Baniwa, cons
tituem um corpo complexo de mais de vinte histórias come9ando com 
o aparecimento de Yaperikuli no mundo primordial e terminando com 
sua criayao dos primeiros antepassados das fratrias Baniwa e seu 
afastamento do mundo. Mais que qualquer outra figura no panteao 
Baniwa, Yaperikuli foi responsável pela forma e essencia do mundo; 
há, portante, todos os motivos para considerá-lo o Ser Supremo da 
religiao Baniwa. 

O nome de Yaperikuli significa "Ele dentro do osso" (lape
osso; -riku, dentro de: -1/i, m. sing.), referindo a suaorigem dentro de 
um osso de urna pessoa devorada e desmembrada, vítima de jaguares 
e animais canibalescos e vorazes que andavam pelo mundo nos tem
pos primordiais. 

Resumindo o mito de suaorigem, no comeyo do mundo, tribos 
de animais selvagens andavam matando e comendo pessoas sem fim . 
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Quase nao tinha tnais gente no mundo. Um dia o chefe dos animais 
(' pegou um osso do dedo de urna pessoa devorada e o jogou no meio do 

río abaixo. Urna velhinha estava chorando pela perda de seus paren
tes; entao o chefe mandou-lhe buscar o osso no rio. Tinha tres 
camaroezinhos dentro. Ela o levou para casa e lá, eles se transfonna
ram em grilos. Ela deu-lhes comida e come¡yaram a cantar e crescer. 
Depois ela os levou para urna ro¡ya e deu-lhes comida de novo. Eles 
continuaram se transformando, crescendo e cantando até que apare
ceram como gente - tres irmaos chamados Yaperikunai (eles dentro 
do osso ). Eles já sabiam fazer tudo. Apesar das constantes adverten
cias da velhinha para que eles nao fizessem nada, para que ficassem 
quietos, eles continuaram fazendo coisas, subindo numa árvore até o 
seu topo, transformando e descendo. Aí, eles come¡yaram a transfor
mar tudo, a fazer tudo que existe no mundo da 1naneira que só eles 
sabiatn fazer. Assim eles fizeram o mundo no come¡yo. 

Quando eles terminaram, voltaram para se vingar contra os 
animais que mataram os seus parentes. O mito entao conta urna série 
de atos de vingan¡ya em que os heróis acabam reestabelecendo a or
dem no mundo. 

Depois de um te1npo, o chefe dos animais fez urna ro¡ya nova e 
chamou os irmaos para queimá-la. Mandou-lhes irem ao meio da 
roya enquanto ele tocava fogo nas bordas, pois o chefe ia tentar ma
tar os irmaos. Enquanto o fogo queimava, o chefe gritava "voces vao 
se queimar!" "Nao", eles responderam, "nao vamos nos queimar nun
ca". Fizeram um pequeno buraco numa árvore de ambaúba, entraram 
e o tamparam. Quando o fogo (descrito no mito como urna confla
grayao que queimou o mundo inteiro) se aproximou, de repente a 
ambaúba estourou, disparando tres vezes corno os tiros de urna es
pingarda, e os tres irmaos saíram voando, salvos das chamas do fogo. 
Desceram no rio e lá tomaram banho. Nunca podem ser queimados 
ou mortos pois sao "a gente do universo'~ (hekwapinai). 

Neste resumo, percebe-se, em primeiro lugar, que a situa¡yao 
do come90 é de caos e catástrofe no sentido de que foi urna destrui
'Yªº quase total dos primeiros povos consu1nidos por animais preda
tórios. Na mitologia Baniwa, há muitas outras situa¡yoes semelhan-
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temente catastróficas, mas essas geralmente representam prelúdios 
para urna nova ordem, quando o universo seria recriado e as for9as 
caóticas dominadas. Aquí, o osso é o veículo simbólico dos seres 
que recriavam a ordem neste novo mundo. 

Segundo, os movimentos no espayo - do rio para a casa e da 
casa para a ro¡ya - representam uro processo de retomada ou recria¡yao 
de forma, ou seja, dorio que é um lugar absolutamente sem fonna até 
a casa que é um lugar de criayao e domestica¡yao, até a ro¡ya que é um 
lugar de cultiva9ao da natureza, onde os heróis progressivamente 
saem de dentro do osso, cresce1n em pessoas, e eventualmente trans
formam a natureza. A casa e a ro¡ya sao lugares, enfim, de cultura em 
que os heróis assumem o poder de transcendencia (simbolizada por 
sua subida e descida da árvore, assim criando urna dimensao, um 
eixo vertical do cos1nos ). 

Terceiro, as advertencias da velhinha e as respostas dos ir
maos representam os próprios poderes e a essencia de Yaperikuli · 
como criador/transformador. Quando ela diz, "nao faiyam nada, nao 
trabalhem", eles respondem, "podemos fazertudo e qualquercoisa", 
afirmando sua onipotencia e onisciencia, pois eles já sabiam fazer 
tudo. Quando. ela diz, "voces vao cair", e eles respondem que nao, 
afirmam a sua transcendencia que é necessária para seu poder de 
transformar e superar as for9as do caos. 

Nao há nenhuma seqüencia definida para a criaiyao do mundo, 
porque o que é suficiente é a sabedoria e o poder de criar "tudo e 
qualquer coisa" na mane ira que eles sabem; esta é a condi¡yao essen
cial para salvar o mundo da destrui9ao. De modo semelhante, os pa
jés na última fase da sua inicia9ao devem aprender este poder. 

Finalmente, no último episódio, o chefe dos animais volta para 
matar os irmaos através de um incendio. A imagem que os narrado
res usam para este incendio é de um "Inferno" que queima o mundo 
(urna imagem, aliás, importante nos movimentos milenaristas do sé
culo passado ). O fogo consome toda a existencia material, ameac;an
do, co1no a voracidade descontrolada dos animais, arrastar a realida
de para o caos novamente. Mas desta catástrofe üninente, a existen
cia espiritual emerge como eterna e indestrutível (1nais urna vez, 
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um tema central tanto na mitologia Baniwa como nos movimentos 
" milenaristas: escapando a morte milagrosamente e renascendo imor

tal; ver Wright, 1981 ). 

Os animais e os trovóes 

As lutas de Y aperikuli contra os animais continuam durante 
urna seqüencia de mitos, o resultado de que, de forma alguma, repre
senta urna vitória clara para o herói. Percebe-se que estes mitos con
tem um discurso extenso sobre os temas da 1norte e fim do mundo 
primordial, os quais sao examinados de múltiplos pontos de vista. 
Em um mito, por exemplo, Yaperikuli tenta matar o chefe dos tro
voes5 em urna enorme enchente, com escuridao total e u1na tempes
tade que destrói todos os trovoes menos o chefe que permanece no 
mundo como anunciador da morte humana por veneno. 

Modos diferentes de marte (festas canibalísticas, consumo ca
tastrófico, veneno e bebida venenosa), de lidar coma morte (vingan<;a 
ou ·mortes por "retomo", logrando os matadores), e os tra9os dura
douros da morte (maus presságios, plantas venenosas, um a1nontoa
do de ossos, e o espírito da morte) constituem temas centrais neste 
discurso mítico sobre o fim do mundo primordial e a nova ordem 
criada dos remanescentes. A nova ordem contém tra<;os do primordi
al, pois Yaperikuli nunca conseguiu eliminar totalmente as for<;as 
caóticas que os Trovoes representam: veneno (mahnene) e feiti<;aria 
ainda sao vistos como as causas mais persistentes da morte humana 
no mundo, apesar das normas para controlá-los. 

A destrui<;ao catastrófica do mundo também permanece como 
possibilidade real, pois quando parecer que o mundo estiver infestado 
por um mal insuportável - como é representado nos mitos( demonios, 
animais predadores, uro excesso de veneno) - as condi9oes entao, se
rao suficientes para a destrui<;ao e renovac;ao. A história do cos1nos é 

5 Os Trovoes (Eenunai) sao, no mundo pri.mordial, as,tr.ibos que.ha~itam as_árvo
res e o~onos de veneno. Hoje, sao as diversas especies de amma1s arboncolas 
- pregui~as, macacos, etc. O chefe dos. T~ovoes. assume v~rias formas e no"!es 
nos mitos: Dzauikwapa, Enumhere, Wllhmafen, Kunafen-embora sua essen
cia como inimigo principal de Yaperikuli permanec;a a mesma. 
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testemunho <leste padrao: antes que Yaperikuli criasse os primeiros 
antepassados da human idade, provoco u urna grande enchente para 
lavar o mundo e for<;ar os demonios e espíritos da floresta a fugir. 
Depois, ele queirnou o inundo. Urna vez que o mundo se livrou desses, 
ele procurou os primeiros antepassados. Alguns espíritos da floresta, 
porém, escaparam e, como os ani1nais, continuam a perseguir a hu
manidade. 

O poder excepcional dos pajés jaz na sua capacidade de voltar 
ao mundo primordial de Yaperikuli e a Gente do Universo e de inter
ceder junto as divindades que criaram a ordem no passado e que go
vernam o mundo eternamente ("1nestres eternos" é o nome sagrado 
que os pajés usam para referir-se a gente do Universo). Estes avisam 
o pajé do que ele precisa saber. 

Kuwai 

O mito de Kuwai é o segundo grande ciclo na história do cos
mos. Infinitamente rico em simbolismo, o mito tem u1na importancia 
central na cultura Baniwa, explicando pelo menos quatro questoes 
maiores sobre a natureza do mundo: como a ordem e os modos de vida 
dos antepassados sao reproduzidos para todas as gerac;oes futuras; 
como as crianc;as devem ser instruídas sobre a natureza do mundo; 
como as doenc;as e o infortúnio entraram no mundo; e qual a natureza 
da relac;ao entre seres humanos, espíritos e animais, que é a heranc;a 
do mundo primordial. 

Omito conta a vida de Kuwai, a crian<;a de Yaperikuli e Amaru, 
sua primeira mulher. Kuwai é um ser extraordinário cu jo corpo con- . 
siste de todos os elementos do mundo e cu jos zumbidos e cantos pro
duziram todas as espécies animais. O seu nascimento coloca em mo
vimento um processo rápido de crescimento em que o mundo em mini
atura e caótico de Yaperikuli se abre até o tamanho do mundo na vida 
real comas florestas e rios habitados por seres hu1nanos e as várias 
espécies de animais da floresta, pássaros e peixes. Kuwai ensina a 
humanidade os primeiros ritos de inicia9ao; mas, no fim desses ritu
ais, Yaperikuli mata Kuwai, empurrando-o dentro de um enorme 
fogaréu, um "in femo" que queima aterra, e o mundo se reduz de novo 
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ao seu tamanho em miniatura. Das cinzas de Kuwai nascetn os mate-
.. riais vegetais comos quais Yaperikuli fez as primeiras flautas e trom

betas sagradas que seriam tocadas nos ritos de inicia9ao e cerimónias 
sagradas de hoje. Amaru e as mulheres, entao, roubaram estes instru
mentos do Yaperikuli, provocando u1na longa ca9ada etn que o 1n undo 
se abre pela segunda vez enquanto as mulheres, fugindo do Yaperikuli, 
tocamos instrumentos pelo mundo inteiro. Eventualmente, os homens 
recuperamos instrumentos e com eles, Yaperikuli procura os primei
ros antepassados da humanidade. 

O mito de Kuwai 1narca urna transi9ao entre o mundo primor
dial de Yaperikuli, os animais e trovoes, e um passado htunano mais 
recente que é trazido diretamente para a experiencia das pessoas vivas 
nos rituais. O prin1eiro mundo de Yaperikuli foi condenado a morte e 
destrui9ao; a humanidade hoje ve os seus vestígios como condi9ao 
dada, enquanto o niundo de Kuwai liga o mundo distante do come90 
ao mundo novo constantemente criado pela humanidade. Por isso, os 
pajés dizem que Kuwai é tanto <leste mundo atual quanto do antigo, e 
que ele vive no "centro do mundo". Nas suas curas, os pajés reúne1n 
os do is mundos através de seus cantos e a9oes para efetuar urna cura, 
isto é, para recuperar a alma perdida de u1na pessoa afl ita. Para os 
pajés, Kuwai é o "Dono de Doen9as", pois o seu corpo consiste em 
todas as doen9as cujas formas manifestadas ele deixou neste mundo 
na grande conflagra9ao que marcou a sua "morte" e afastamento do 
mundo. É ele que os pajés mais procuram nas suas curas. 

Dizem os pajés que Kuwai tem cabelo no seu corpo inteiro 
co1no a pregui9a preta wamu.6 Kuwai enreda as almas dos doentes, 
abra9ando-as (como a pregui9a), e sufocando-as caso nen huma a9ao 
seja tomada; mas ele tarnbém permite que o pajé recupere e devolva as 
almas aos seus donos. As doen9as mais graves, entao, sao processos 
do enredo da alma humana pela alma animal; a recupera9ao consiste 

6 Kuwai é também conhecido pelo nome de Wamundana, urna palavra composta 
de wamu (preguicra preta) e -ndana, sombra, interior escuro e invisível. A norrao 
é de um animal espiritualizado, um outro aspecto de Kuwai especialmente peri
goso por suas associa9oes com doencra, morte, e catástrofe. Wamu é o "dono de 
veneno'', como Kuwai também o é. Wamu é urna das formas do Chefe dos Tro
voes, Dzauikwapa, que Yaperikuli nao conseguiu matar e que pode trazer a 
morte._ Kuwai portanto é sua "alma-sombra". 
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n_a separa9ao e no banimento do animal dos vivos. Por isso, 0 jejum 
ntual e a absten9ao de comer a carne de animais sao formas de sofri
mento voluntário aos quais os indivíduos tem que se submeter se 
quiserem ser curados ou tornarem-se seres plenamente culturais atra
vés de inicia9ao. 

A nova ordem 

. O mundo que Yaperikuli criou nao era só um lugar de perigo, 
po1s paralela as Jutas dos heróis, urna série de mitos conta corno 
Y ~periku 1 i cria as condi95es para a sustenta9ao e renova9ao da vida, 
tats corno: a altema9ao do dia e da noite, o cresci1nento e a fertilidade 
da terra, o tabaco sagrado, e o fogo de cozinha. Em todos os casos 

' Yaperikuli obtém os produtos da cultura dos seus donos espirituais. 
Para transferi-las a toda humanidade do futuro, acontece urna trans
forma9ao marcada por irnagens poderosas de transi9ao ou passagem 
(sons poderosos, fogo, escuridao) em que receptáculos se lados, fe
chados, ou escondidos abrem ou estouram, como se fossem por urna 
"dobra" no te1npo e espa90, da qual u1na nova ordem é esperada e 
criada. A nova ordem sustenta a vida para a humanidade, definindo 
urna ordem simbólica e significativa da maneira pela qual as pessoas 
podem viver e prosperar. 

De modo semelhante, os pajés receberam os seus poderes espe
ciais - visionários, mediadores, e transformadores - e o pó sagrado 
pariká, através do qual realizam os seus poderes. O pó é considerado 
urna substancia co1n for9as altamente potentes e ambíguas: o meio 
pelo qual sao feitas a conexao e transi9ao para o mundo celestial das 
divindades, é também, segundo o mito da sua origem, urna fonte de 
doen9a mortal - a loucura- quando abusado, as vítimas sao condena
das a se transformarem em animais. O uso correto da substancia é 

' portante, essencial para a rnedia9ao entre mundos. 

Ternos examinado a cosmogon ia Baniwa em detalhes porque é 
o funda1nento essencial para entender a pajelan9a. Os próprios pajés 
utilizamos mitos como veículos conceituais para explicar a natureza 
e a dinamica do outro mundo. Os significados especiais que eles atri
buem aos eventos do mundo primordial, porém, mu itas vezes vao além 
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além do aparente e referem a urna dimensao escondida que somente 
" os pajés sao capazes de revelar. 

As imagens do mundo primordial confim1am, por um lado, a 
sua natureza violenta e catastrófica, moribunda e caótica em que a 
cria9ao da ordem sofre constantemente a amea9a de ser arrasada. O 
próprio come90 do cosmos é um estado de desmembramento, de even
tos pavorosos e desastrosos. Tal possível condi9ao nunca foi total
mente eliminada, e a humanidade lembra-se da sua presen9a. 

Por outro lado, o mundo primordial é a fontc de renova9ao e 
mudanc;a. A criatividade espiritual eternamente transcende a destrui-
9ao do material: esta é a essencia do ser de Yaperikuli. A criatividade 
espiritual é a fonte da abundancia e felicidade que sustenta a vida e 
cría a existencia significativa para o futuro, os outros "que vao nas
cer''. Tais imagens informam e moldamos poderes dos pajés: mes
tres em atravessar o espa90 e tempo que separa o mundo atual do 
come90; criadores de urna nova vida; e mensageiros das divindades. 
No capítulo a seguir, examinaremos essas imagens em rela9ao a pro
cessos xamanísticos. 

Cosmologia 
Para situar o processo xamanístico no espa<;o sagrado, o dese

nho na página seguinte (Figura 3.1) representa o universo (hekwapi), 
conceitualizado por um pajé I-Iohodene. O desenho foi feíto a meu 
pedido e, ero sua forma geral, corresponde a maneira pela qual mui
tos nao-especialistas entendem o universo. Basicamente, o universo 
consiste de quatro níveis: Wapinakwa ("o lugar de nossos ossos"), 
Hekwapi ("este mundo"), Apakwa Hekwapi ("o outro mundo"), e 
Apakwa Eenu ("o outro céu"). A maioria das camadas consiste de su
perficies planas ou discos (-kwa é urn classificador para objetos alon
gados e achatados). Os centros de tres camadas (neste mundo e no 
outro céu) sao espac;os abertos e vazios, enquanto o centro do nível 
mais alto é fechado e pontudo. A unidade do cosmos é representada, 
mais claramente, pela linha que atravessa os centros, que representa 
um caminho e passagens ligando o mundo de Yaperikuli a este mun
do. A unidade é também representada pelo reflexo do sol no fundo 
do cosmos, como um reflexo em um poc;o d'água. 
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Figura 3.1: O cosmos segundo os Xamas Baniwa 

O lugar de nossos ossos 

. 'o/ apinakwa é representado por quatro linhas horizontais, que 
d1zem ser quatro tipos de madeira (de baixo para cima: ambaúba, 
umari, e dois outros nao identificados). Cada nível de Wapinakwa é 
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habitado por um tipo diferente de "gente" : os com corpos vermelhos; 
,, os com corpos pretos; os que dormem pendurados ein paus; e mais 

um outro. Essa "gente" tem pouco relacionamento com a humanida
de, nao representando perigo ou influencia. Dize1n, poré1n, que sao 
"gente que nunca nasceu" e que se este mundo acabar, levantar-se
iam para habitar a terra. 

Por outro lado, Wapinakwa é o lugar dos ossos dos inortos. 
Uin rio de água fria e doce o atravessa, e nos cantos para curar certas 
doeni;as, a dor da doen9a é jogada nessas águas. Os pajés podein 
procurar as almas perdidas dos doentes neste inundo escuro. As teorí
as das qualidades de Wapinakwa sao contraditórias: uns dizem que é 
como nosso mundo; outros que é como o mundo de Y aperikul i. As 
idéias relativamente nao-desenvo]vidas sobre sua natureza, o desliga
mento aparente entre seus níveis e o mundo aci1na, e a falta de qual
quer dimensao vertical (tudo é horizontal) contrasta1n marcadamente , 
com a rica elaborai;ao das camadas mais altas do cos1nos. E como se 
tudo existisse em suspensao em W apinakwa, permanente1nente deita
do, pintado nas cores dos ossos dos mortos. 

Este mundo 

Este mundo (hekwapi) consiste de duas ca1nadas: na prin1eira 
está localizado o centro do mundo (hekwapi pamudsua); na segunda, 
a casa das almas dos animais (laradate). O centro do inundo é o 
Jugar chamado Hipana, a cachoeira principal no río Aiary. Para qua
se todos os povos Aruak do Noroeste A1nazónico, é o lugar onde o , 
mundo comei;ou e de onde os primeiros antepassados emergiram. E 
também o lugar sagrado da conexao entre os mundos acima e abaixo 
do nosso, onde Kuwai foi queimado e sua árvore de paxiúba estou
rou da terra e subiu até o centro do céu. As grandes pedras da cacho
eira com seus nu1nerosos petróglifos, os huracos no meio da cachoei
ra, e a pedra gigantesca no centro sao todas evidencias visíveis do 
mundo no comei;o e da sua transforma9ao. De fato, o mundo inteiro 
além do centro compartilha a sua natureza sagrada pois, como o mito 
de Kuwai explica, quando as mulheres roubaram as flautas e trombe
tas sagradas, elas tocaram-nas pelo inundo inteiro que entao abriu-se 
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até seu tamanho atual. Cada cachoeira, serra, rio, povoado, e país 
conhecido pelos Baniwa tem a marca do sagrado lembrado nos 
canticos entoados nos ritos de inicia9ao. 

Os pajés freqüentemente caracterizain este mundo como 
maatchikwe, lugar do mal, e kaiwikwe, lugar dador, o contrastando 
como Outro Céu que é notável para suas fontes de remédios contra as 
dores deste mundo. Este mundo é, no final das contas, in anchado pela 
existencia de veneno e doen9a enviados por "outra gente", feiticei
ros e bruxos com seu desejo interminável de provocar a dor. Todas as 
doen9as e formas de dor tiveram sua origem co1n Kuwai na grande 
conflagra9ao e sua subida ao céu no Hipana. Já que toda a humanida
de compartilha a natureza de Kuwai, qualquer pessoa potencialmente 
pode praticar a feiti9aria, embora nos ritos de iniciai;ao os iniciandos 
estejam aconselhados severamente contra ela. 

A Casa das Almas dos Animais está localizada no céu do mun
do de baixo e contém as almas de todas as espécies de aniinais na 
terra. O Chefe dos Animais comanda urna legiao de espíritos dos ríos, 
matos e ar que ele manda para perseguir os seres humanos, o que leva 
a doen9a. Todas as doen9as <leste mundo que nao sao o resultado da 
feitii;aria ou das ai;oes de outros pajés, sao provocadas por estes espí
ritos. Como os espíritos dos mortos, os espíritos dos animais-doado
res-de-doen9as aparecem como um vento, rodeando as pessoas que 
andam nos matos e as deixando com doeni;a. Os pajés te1n o poder de 
abrir e entrar Iaradate e pedir ao Chefe dos animais a ca9a ou devo
lu9ao de almas de pessoas aflitas pelos espíritos dos 1natos e rios. 

O outro mundo 

Acima <leste mundo, o "outro mundo" co1ne9a co1n os cinco 
lugares separados (como compartunentos, quartos) dos espíritos-pás
saros. Os espíritos-pássaros sao auxiliares do pajé na sua procura de 
almas perdidas e o avisam do seu paradeiro. Sao espíritos femininos, 
as "filhas de Dzuliferi". Depois que um pajé completa cinco ou seis 
anos d. sua aprendizagem, <leve fazer um "casamento" com os espíri
tos-pássaros (especialmente os urubus) com quem terá "filhos" que 
lhe ajudarao na sua procura por almas perdidas. Este "casamento" 
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espiritual é a contrapartida da sua absten9ao de rela95es sexuais na 
" terra. Evidentemente, quanto mais filhos-espíritos um pajé tiver, mais 

poderoso tornar-se-á. Cada um <lestes espíritos-pássaros é o "dono" 
de um tipo específico de dardo-espírito que o pajé adquire durante 
sua aprendizagem e que é associado com tipos específicos de doen-
9as e curas. 

O outro céu 

O ponto mais alto do outro mundo e o início do outro céu é um 
lugar complexo de transforma9ao. Pode-se dizer que é um lugar de 
pura transformac;ao onde, por exemplo, as ahnas dos 1nortos sao , 
purificadas e transformadas em sua essencia eterna. E o lugar onde os 
pajés separam as almas dos mortos dos vivos, e onde o próprio pajé 
deve "morrer" para depois continuar sua viage1n ao mundo eterno das 
divindades. Nenhuma descri9ao pode comunicar a natureza dinamica 
e complexa <leste espa90 transformador. Aquí apresento apenas urna 
discussao introdutória que será desenvolvida adiante. 

Nota-se que as bordas do céu sao definidas mais distintamente 
do que nas outras camadas do cosmos. As bordas separam e as almas 
dos mortos que tem se comportado de urna maneira errada neste mun
do ( deram veneno, causaram danos, ou nao respeitaram as le is da 
vida social ensinadas na inicia9ao) enfrentam un1a cerca que itnpede 
a sua passagem e mostra um caminho para um outro lugar, lnyaime 
dzakale. lnyaitne é um espírito-demónio, urna manifesta9ao maligna 
de Kuwai (um "outro Kuwai") que, segundo os Baniwa, "leva" mui
tas almas para a sua aldeia. O caminho até lá é bonito, com flores 
cheirosas, mas o lugar é como "este mundo" onde as pessoas tem que 
trabalhar e sofrer as mesmas coisas sofridas neste mundo. Dizem que 
também é intensamente quente lá e as almas estao sempre pedindo 
, 
agua. 

Essa imagem de urna condi9ao eternamente imutável e de estar 
permanentemente nas bordas ou fora contrasta 1narcadamente com o 
caminho das almas que continuam a viagem. Estas devem ser, primei
ro, purificadas passando por um buraco de breu fumegante de fogo, 
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localizado no centro aberto e vazio do céu. O fogo separa ("deixa 
cair") a identidade física e social (identidade frátrica) de sua alma. 
Na realidade, o breu é fumegado nas bordas da aldeia quando urna 
pessoa falece, para fechar a possibilidade de um retorno da alma do 
recém--falecido para a aldeia e abrir o caminho para que continue a 
sua viagem as casas dos mortos. Urna vez purificada, a alma aparece 
branca e vislumbrante. Daí, as almas segue1n o catninho até suas 
casas - uns dizem nas bordas do povoado de Kuwai, outros no povo
ado de Yaperikuli. O caminho está cheio de espinhos e dardos peri
gosos, mas u1na vez que cheguem lá, tudo é limpo, puro, branco bri
lhante, e bonito. Lá, as almas estao eternarnente ocupadas para que 
nao lembrem das suas famílias e procurem voltar. 

A viagem do pajé ao outro céu é mais co1nplexa. Depois de 
passar pelo buraco de breu, ele segue outro caminho até o "céu do 
meio" onde Kuwai e Dzuliferi estao. Para chegar a este centro sagra
do, ele <leve passar pela porta do céu que, segundo dizem, está cons
tantemente abrindo e fechando "como urna tesoura", urna passagem 
extremamente perigosa. O pajé <leve "morrer" antes de entrar pela 
porta. Kuwai entao deixa o seu cordao umbilical baixar, em forma de 
cruz, que o pajé segura enquanto Kuwai o levanta pela porta até o céu 
do meio ou a "barriga do céu". É aí que o pajé procurará a ahna 
perdida do doente. 

Antes de entrar pela porta, o pajé ve a ahna-so1nbra de Dzuliferi. 
Tanto isso como a alma-sombra de Kuwai que enreda as almas hun1a
nas, representa1n o lado escuro do cora9ao/ahna, um "cora9ao huma
no de escuridao primordial" (Sullivan, 1988, p.261) no vazio escuro 
do centro do céu. A alma-sombra, porém, remete além de si ao que 
Sullivan chama "o mundo de luz plenamente manifestado"- o inundo 
de Yaperikuli na camada mais alta do cosmos onde a luz eterna do 
sol primordial brilha: "o modo de ser onisciente, onipotente, e 
onipresente que os seres humanos experimentam nos seus seres inte
riores como urna ausencia escura constitutiva da sua própria alma" 
(ibid.). 

Dizem que o lugar de Kuwai contém todos os tipos de doen9a 
mortal que enreda das almas humanas e que o próprio Kuwai dá as 
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pessoas. Kuwai tem tuna "planta9ao", por exen1plo, de árvores com 
"' espinhos venenosos. Todos os pajés primordiais também habita1n este 

nível. 

Além do povoado de Kuwai, um outro caminho conduz o pajé 
ao nível de Yaperikuli e sua harpia Kamatha,va, o "ponto do céu" 
que é fechado e pontudo "como urna faca" onde o universo termina. 
Pouco se sabe sobre este mundo, pois poucos pajés o alcan9an1. A 
maioria só o ve a distancia. Aqueles que entran1 sao os profetas mais 
sabidos e poderosos. Nao tenho informa9ao sobre se ocorre u1na ou
tra transforma9ao da alma do pajé antes de entrar no povoado de 
Yaperikuli. Dizem que este mundo é u1n "lugar escondido", um lugar 
de "felicidade", mais liinpo e bonito do que qualquer outro lugar no 
cosmos, onde as almas dos pajés canta1n em louvor do Criador. É um 
lugar de luz eterna e de re1nédios infalíveis. É a fon te de toda sabedo
ria que come9ou e fez o universo. Na sua aprendizage1n, os pajés 
devem alcan9ar urn ponto perto <leste nível ( co1no u1n quarto ao lado 
dele) onde eles, como Y aperikuli, demonstram seu poder de criar tudo 
"no seu pensamento" que existe neste mundo de novo. 

Nessa descri9ao do cosmos, é fácil ver como a cosmologia or
dena as preocupa95es da cosmogonía na cria9ao do que podemos cha
mar de urna hierarquía de estados e poderes espirituais. O nível 1nais 
alto representa a onisciencia, o saber como a fonte eterna do poder 
criativo e da felicidade. O segundo nível representa a altna tanto co1no 
a fonte geradora da vida quanto como a sede son1bria de dore enre
do. O terceiro nível representa a regenera9ao e reprodu9ao te1nporal 
do espírito. Este (nosso) inundo é de u1na vez consagrado por sua 
conexao ao mundo primordial e aberto a cria9ao de novos significa
dos através de histórias individuais e sociais. Contudo, é eterna1nen
te manchado, se1npre amea9ado pelo caos dador e pelo lado so1nbrio 
da alma. Finalmente, o mundo de baixo representa o estado parado 
de extase, mas também, a potencialidade de ser, novamente, caso o 
mundo acima desabar. 

A seguir, examinaremos com maiores detalhes como o pro
cesso de inicia9ao xamanística e de cura dao urna forma dinamica a 
este ser espiritual na cria9ao contínua de significados. 
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Os guardióes do cosmos 

As viagens ao outro céu 

Os pajés Hohodene descrevem as suas experiencias durante 
aprendizagem e cura de urna maneira relativamente padronizada. Co1no 
um mito, esta descri9ao dá urna forma a variedade de experiencias e 
real9a os seus aspectos essenciais. A descri9ao a seguir baseia-se no 
discurso de dois pajés, ambos respeitados nas suas comunidades e 
ex-aprendizes do profeta Kudui. Já que é alta1nente condensada e 
rica em simbolismo, nós a examinaremos de diversos pontos de vis
ta: Primeiro, em rela9ao a cos1nogonia; segundo, o processo de apren
dizagem como urna identifica9ao gradual como ser espiritualizado 
do cosmos; e terceiro, a natureza salvadora da busca do pajé. A des
cri9ao consiste em urna tradu9ao direta do discurso dos dois pajés; 
portanto, eu a mantenho entre aspas, indicando qua( pajé está falan
do pelas letras K e M. 

K: Os pajés come~am por cheirar a pariká. Aí, tudo se trans
forma <liante de seus olhos. Primeiro eles veem os espíritos andori
nhas no outro mundo, Apakwa. Depois o lugar dos espíritos-pássa
ros de chuva em Apakwa. Depois o lugar dos espíritos-gaviao tesou
ra chamado Pulimakwa. Depois o lugar dos espíritos-urubu branco 
chamado Hulumana. Até chegarem ao espírito-harpia Kamathawa. 
O mundo é bonito onde ele mora. Os pajés o veem. Sobem. pela 
escada do pariká, até o ponto do céu pelo caminho do universo. 
Sobem até o último lugar do outro mundo pela escada do pariká. Se 
transformam com pariká; pariká mostra cada lugar. 

M: Quando o pajé toma pariká, ele caí como se estivesse 
morto. Seu corpo fica estendido co1no se estivesse morto aqui neste 
mundo, mas enquanto fica deitado, o paj é viaja no seu pensamento 
e ve os mundos anteriores. Primeiro ele vai até a boca d' água. Lá 
tem um barco. Entao vem um vento e as almas dos mortos aparecem 
no céu, no outro céu. O pajé junta todas as almas com o vento, 
juntando-as no barco grande. Junta cada família de cada povoado 
dos mortos nos barcos. O vento puxa os barcos. Entao, o pajé, senta
do sozinho, pega seu cigarro e sopra em cima das almas dos seus 
parentes e diz: "tem que deixar sua famíl ia; as suas almas vao ficar 
mais contentes" . Depois, ele pergunta: "como está, minha família? 
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Agora vem o vento". E sopra em cima deles com tabaco. Eles ficam 
mais bonitos e ele lhes diz que este mundo ficará melhor. 

K: O pajé entao vai até o outro céu, subindo pela escada até 
onde Yaperikuli está. Ele ve a gente do universo e o velho, velho 
Dzuliferi sentado aí com seu tabaco. Os pajés aí estao soprando 
tabaco e curando os doentes. Aí, eles veem a sombra de Yaperikuli. 
Eles veem o céu. É um branco belíssimo! Brilhando como prata, um 
novo, outro mundo aí. Tao belo que é! 

Entao o pajé se toma como o mestre do universo. Ele trans
forma seu corpo e fica como pau. Ele faz entao o mundo inteiro: a 
água, as pedras, as árvores, os animais, a gente - tudo, no seu 
pensamento. Ele faz o mundo inteiro bem, tudo, como Yaperikuli o 
fez. O pajé é como Yaperikuli. 

M : O pajé pode consertar ossos que tenham quebrado. Ele é 
imortal, lá no outro céu. Ele faz tudo isso para o mundo ficar bonito. 
Nao pode deixar o mundo cair. Quando as pessoas dizem que este 
mundo vai acabar, ele olha e diz, "nao, este mundo nao vai acabar". 

K e M: 7 Depois os pajés veem o Kuwai. Primeiro, tem que 
passar pelo buraco do breu e do fogo, tirando a sua pessoa e limpan
do-se bem. A porta do céu abre. Kuwai manda o seu cordao umbili
cal que o pajé pega e ele o levanta até o lugar dele. Aí, o pajé ve o 
velho Kuwai. Ele tem cabelo pelo seu corpo todo; é a sua doen9a. O 
pajé cumprimenta Kuwai, "voce é Kuwai?" e lhe diz, "venho buscar 
a vida do meu companheiro". Mas Kuwai lhe diz, "nao, nao posso 
deixar; ele tem que pagar". O pajé lhe dá o pagamento dó doente e 
pede que Kuwai deixe a alma do doente. "Que doenya ele tem?", 
Kuwai pergunta, e o pajé lhe diz. Kuwai lhe dizque ele tem a doen
~a e o pajé a pede. Kuwai pega a doen9a e coloca num banquinho. 
"Agora voce pode melhorar seu companheiro", ele diz. Kuwai pega 
seu cabelo e diz: "Eu sou Kuwai e esta é a doen9a que ele tem. 
Agora voce pode melhorar seu companheiro". 

Aí Kuwai se transforma na sombra de Dzuliferi, um velho, 
velho. Lá, tem muita gente de Dzuliferi sentada: Yumawali, Tana, 
Uwa, Inyaime hmewidane. Eles mandam o pajé sentar e cheirar o 
pariká junto c@m eles. Dzuliferi (= Kuwai) entao Jhe diz, "oh, meu 
neto, estou doente, pode me curar?". O pajé cheira pariká e comeya 

7 Desta fase em diante, o discurso dos dois é praticamente identico. 
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a curar Dzuliferi, chupando e depois vomitando a doenya. Ele mostra 
a doen9a para Dzuliferi. Tres vezes ele tira a doen9a de Dzuliferi -
chupando, jogando água, e soprando. Aí Dzuliferi levanta-sesenta
do e diz, "agora eu estou melhor", mas é o Kuwai que está mostrando 
para o pajé. Dzuliferi se transforma de novo em Kuwai e diz ao pajé: 
"agora voce pode melhorar seu companheiro. Voce pode chupar de 
novo para os outros. Se voce nao tivesse vindo, teria quase morrido. 
Agora, este outro hornero, seu companheiro, nao vai morrer, voce já 
está tirando a doen9a dele. Ele vai melhorar". 

O pajé entao pega seu cigarro, canta de novo, e come9a a 
voltar descendo. Ele desee devagar, lugar por lugar no outro mun
do. Descendo, sentando-se, descendo, sentando-se. Em cada lugar 
que ele pára, ele faz relampago e trovao. Até ele voltar ao nosso 
mundo, o mundo do mal. Aqui, ele cura o doente, avisando-lhe que 
Dzuliferi disse que ele vai melhorar. 

Esta é urna descric;ao notavelmente concisa dos poderes essen
ciais dos pajés; além disso, contém vários temas e conceitos funda-, 
mentais da cosmogonia e cosmologia. E urna das expressoes mais 
claras do tema deste artigo: o pajé como guardiao do cos1nos. Para 
entender melhor, podemos identificar cinco fases da viagem dos pajés, 
a saber: 

( 1) A subida e transformac;ao com pariká; 

(2) A passagem além da morte; 

(3) A recriayao do mundo; 

( 4) A cura no outro céu; 

(5) A descida, nova entrada neste mundo, e a cura neste mun
do. 

Em cada urna dessas fases, a busca do pajé é conceitualizada 
em termos de proteyao e beneficio: fazer o mundo bonito; melhorar e 
deixar contente este mundo e sua gente; nao deixar este mundo cair ou 
acabar; recuperar urna alma perdida e melhorar o doente. De fato, é 
como se o objetivo específico da viagem do pajé - de recuperar e 
ressuscitar urna alma perdida - esteja tao interligado como drama 
cósmico maior de melhorar o mundo que é impossível separá-los. Em 
todas as fases, a beleza, bondade, unidade, ordem, e verdade do mun-
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do primordial contrastam com este mundo, o lugar de múltiplas do
" res e mal. Podemos dizer que a busca do pajé em um sentido é de 

fazer este mundo bonito. Este embelezamento do mundo através da 
restaura9ao da ordem é essencial para a sua salva9ao e cura8• 

Segundo os relatos de vários pajés, a decisao de come9ar a 
aprendizagem pode ser em fun9ao de urna chamada (urna doen9a 
fatal pela qual a pessoa se recuperou, por exemplo) ou da seleyao 
pelos país de um dos seus filhos. O processo de aprendizagem come-
9a por um longo período de restri9ao, incluindo jejuns, isolamento, e 
absten9ao das rela9oes sexuais. Durante este período, o aprendiz co
me9a a tomar pariká e ingerir "remédios" - ele1nentos (pedrinhas, 
dardos, espinhos, cabe lo) tirados do céu. O mestre os tira do céu com 
sua maracá, engolindo-os, vomitando, e colocando-os na boca do 
aprendiz, tampando-os com o cabo de sua maracá. Estes elementos 
representam todas as formas de doen9as extraídas que o pajé utiliza
rá na sua prática - desde as doen9as dadas pelos espíritos da floresta, 
até veneno. Assim, ao mesmo tempo que o aprendiz é totalmente 
restrito nas suas rela9oes externas com este mundo, o seu interior 
fica literalmente cheio, transformado em um receptáculo espiritual 
muito parecido coma boca do céu que engole, transfonna, e expulsa 
objetos. Em algum ponto também, se dizque a boca do pajé torna-se 
como "a boca de Kuwai". 

Outros objetos espirituais mais poderosos obtidos nessa fase 
serao usados nas formas mais elevadas de cura, como por exemplo, as 
penas do penacho da harpía Kamathawa, que se torna1n as penas do 
penacho do pajé, serao usados para "fazer verao", para "abrir o céu", 
e para "fazer o mundo melhorar". Ou sao annas, dardos-espíritos, o 
armamento do pajé, tais como os dardos de Kuwai e Dzuliferi, que 
servem como "espadas para cortar a cabe9a da gente" (lembrando a 
antiga prática da guerra de decapita9ao ). Po is, enquanto o pajé cria 

8 Urna discussao ampliada mostraria que o drama central da cosmogonia - isto 
é, as Jutas constantes de Yaperikuli para criar a ordem e purificar o mundo dos 
espíritos doadores-de-doenyas como pré-condiyao necessária para a vida - está 
reproduzido n~ fases centrais da viagem do pajé. Mostraria também que as 
fases da sua viagem reproduzem as fases c.ht história cósmica. Nao, evidente
mente, através de urna simples correspondencia, mas de um paralelismo sobre 
muitos mitos. 
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alian9as, ele deve ser preparado para as possibilidades de lutas espi-
. . , . 

ntua1s contra processos cosm1cos. 

Na fase seguinte, o pajé adquire auxiliares espirituais. Conti
nua a ingerir "comida" espiritual, especialmente dardos e espinhos, 
pois os espíritos-pássaros sao os "donos" destes objetos. Aqui, nota-
1nos a conexa.o entre a assistencia espiritual e o consumo, pois do 
n1esmo modo que o pajé ingere os objetos dos espíritos-pássaros como 
"co1nida" espiritual, ele estabelece urna rela9ao duradoura de alian9a 
e reprodu9ao através de seu "casamento" e parentesco como mundo 
espiritual. É como se as 1netáforas básicas da sociedade hu1nana ( co
mida, reprodu9ao, afinidade e alian9a) se estendessem ao inundo espi
ritual. 

Na fase (2) da descri9ao, as ahnas dos mortos sao separadas 
dos vivos através da natureza poderosamente transformadora da água. 
Veículos de 1nadeira, as embarca96es no centro do céu, sao os 1neios 
pelos quais o pajé, ficando sozinho e em cima, junta todas as almas 
dos mortos e efetua urna separa9ao, urna passagem de um mundo 
para outro, assim possibilitando urna vida futura de bem-estar e feli
cidade tanto para as almas dos mortos como para os vivos. 

Esta fase também marca o domínio do pajé sobre o fogo, sim
bolizado pelo ato de soprar a fumac;a de tabaco sobre as almas dos 
1nortos. Tabaco é considerado co1no "alimenta¡;ao" para a alma e é 
associada comos elementos de vento e fogo celestial. No contexto das 
curas pelos pajés, tabaco é especialmente efetivo etn trazer de volta as 
ahnas perdidas e em centralizar a ahna de tnna pessoa, das vátias 
partes de seu corpo ( maos, pés, om bros, cabe<;a) até a sua sede no 
cora9ao. Assitn, ternos a imagern da descri9ao, das almas dispersas 
dos mortos que se juntam, puxadas pelo vento (alma e vento, sao 
interligadas na linguagem xamanística) nos veículos (os "barcos" dos 
pajés) até o centro, onde o pajé sopra a fumac;a de tabaco sobre elas, 
tanto para sustentá-las como para separá-las da sua existencia anteri
or (equivalente, também, as grandes conflagra96es nos 1nitos e nos 
rnovimentos milenaristas do passado). O pajé aqui é um agente de 
transforma9ao entre os dois modos de ser na passagem de 1natéria e 
espírito. 
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A próxima fase e1n que o pajé toma-se um mestre de consu-
,. mo, por ser literalmente consumido e ingerido, é um passo curto no 

seu desenvolvimento espiritual - primeiro, no buraco de breu fume
gante, separando seu corpo da sua alma, e segundo, na boca do céu 
através da qual ele volta ao centro do outro céu, como um feto vol
tando dentro do ventre da sua mae. Do mesmo modo que ele apren
deu a praticar controle sobre a passagem de doen9as dentro de seu 
corpo, ele entao pode utilizar este conhecimento no interesse de cu
rar os outros. Na sua passagem, ele torna-se como a própria doen<;a 
para que ele possa recuperar a alma do seu paciente. 

O encentro da alma do pajé com Kuwai, o Dono de Doen<;as, é 
mediado pelo oferecimento de um "pagamento" material (mas sagrado) 
a alma perdida. Urna vez que Kuwai o aceite, e urna rela9ao de traca for 
estabelecida, Kuwai dá a doen<;a do seu corpo para o pajé. Aí, Kuwai 
se transforma na alma-sombra de Dzuliferi, pois como o pagamento, a 
alma-sombra é o retlexo da alma do doente procurada em troca. 

, 
E significativo, o fato de que o processo de recupera<;ao da 

alma realiza-se através de troca com Kuwai, comparável ao tipo de 
rela<;oes sociais entre afins, como os animais eram os afins de 
Y aperikuli. Nesta troca, a forma material é dada em retorno para sua 
forma espiritual, ou mais precisamente, o pajé restaura a unidade en
tre a forma manifesta e a espiritual. As formas materiais (o pagamen
to; o objeto patogenico que Kuwai tira do seu corpo) sao trocadas 
pela alma. lsto segue a transforma<;ao de Kuwai na alma-sombra de 
Dzuliferi, o patrao dos pajés. De modo significativo, Dzuliferi entao 
chama o pajé "meu neto" indicando que urna mudan<;a ocorre nas 
rela95es sociais, de afim a descendente patrilinear. Esta mudan9a per
mite ao pajé extrair a doen9a e recuperar a alma que ele reunirá depois 
com o corpo do paciente neste mundo. 

Dzuliferi entao diz, "quase morri ... se nao tivesse vindo, teria 
morrido". Isso ilustra de novo um tema central da cos1nogonia Baniwa: 
a evasao por pouco da morte dentro do ventre. No mito de Kuwai, a 
crian<;a Kuwai nao consegue nascer porque a sua mae, Amaru, nao 
tem vagina, e Yaperikuli tem que abrir urna passagem para a crian9a 
sair de seu ventre. No mito do come90 de Yaperikuli, o herói escapa 
da morte de dentro de um tronco de ambaúba que estoura no calor do 
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fogo. A perda da alma e a busca do pajé para recuperar a alma repro
duzem o drama central da cosmogonia: vencer os animais afins que 
procuram matar ou consumir os parentes de Yaperikuli e com quem o 
pajé, como Yaperikuli, tem que negociar ou transformar para salvar a 
alma da morte. 

Finalmente, a recria9ao do mundo pelo pajé demonstra seu 
domínio absoluto sobre formas. Urna vez purificado de todos ostra-
9os das suas limita95es humanas, a sua alma fica sem forma e por
tanto pode assumir qualquer forma, incluindo a do mestre do univer
so. Por que urna tora de madeira ("um pau")? Para come9ar, o tipo 
específico de madeira em que ele se transforma é um dos remédios 
espirituais que o pajé ingere durante sua aprendizagem, obtido da 
harpia Kamathawa. O poder especial desta madeira reside na sua 
grande for9a de "abrir" o inundo. Na parte a seguir, veremos que o 
ato de "abrir" o mundo antigo e escondido de Yaperikuli é um ato de 
revela9ao, desvendando o poder de criar os elementos do mundo e 
assim de restaurar a sua ordem. 9 

9 Junto a essas mudan~as na sua alma, o pajé adquire urna série daquilo que 
podemos chamar de cobertas externas, extensoes do seu corpo e alma, e vestu
ário simbólico que representa a sua natureza transformada: 

- várias mantas do Kuwai, do Jaguar, do caraiurú vermelho que, como urna pele 
externa, "cobrem" o p~jé quando ele toma pariká: 

- várias pedras e cristais sagrados que lhe ajudam na clarividencia, para produ
zir trovao, e para viajar a toda parte do mundo. Dizem que existe urna pedra 
com faces múltiplas para cada coisa que o pajé pode fazer; 

- várias armas e vestidos: sapatos, cinturas e revólveres carregados de dardos
espíritos, todos de Dzuliferi, Trovao, e o Mestre Eterno, com os quais os pajés 
fazem relampago e trovao para comunicar com outros pajés. 

Mais do que qualquer outro objeto, porém, a sua maracá representa os símbo
los centrais da sua arte. Dizem que é sua alma e um p~jé destituído da sua 
maracá logo se torna vulnerável a morte. A sua forma geral é urna cabe9a de 
pássaro com um bico comprido e penas de penacho. Seu cabo está cortado na 
ponta em forma de um bico, e seu corpo globular está inciso com desenhos 
representando Dzuliferi, Kuwai, e os caminhos do céu. Quatro huracos peque
nos sao cortados em cada lado pelos quais, os pajés dizem, eles "veem". As 
sementes ou pequenas pedras dentro esta.o, segundo eles, "vivas'', "do céu", 
das "cabe9as de Dzuliferi e Kamathawa". Tanto urna arma como um instru
mento de extra9ao, a maracá é o meio através do qual o pajé, nas suas curas, 
tira as formas de doen~a do céu (a maracá as corta "como urna faca") e as 
ingere para depois extraí-las de novo do paciente. É o instrumento, em suma, 
através do qual a conexao é feíta entre os mundos do céu e este mundo. Na sua 
forma geral, ela até se parece com as representa~oes do cosmos. 
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Como o Deus de osso: salvando o mundo da destrui~áo 

Em todas as fases das viagens dos pajés, os cantos acompa
nham os atos de criac;ao e transformac;ao. Consideraremos aqui tres 
cantos, todos da última fase da sua aprendizagem - quando o pajé 
refaz o mundo - que demonstram que, longe de ser urna proeza pura
mente técnica, a recria9ao espiritual do mundo é o fundamento do 
seu poder salvador. O seu domínio sobre a criac;ao de formas, ou 
melhor, de ordenar os elementos e suas rela95es é essencial para seu 
poder de salva9ao da morte e destrui9ao e, assim, de guardar o cos-
1nos. 

No primeiro canto, o pajé "faz o mundo melhorar". Citamos a 
seguir o texto do canto traduzido: 

Heey, heey 

Aonde estará, ele voltará para ficar com nós 

Seu mundo, 

Dzuliferi 

Aonde estará, ele voltará para ficar com nós, seu lugar escondido dos 
tempos antigos 

Meu avo Dzuliferi 

Aonde estará, ele voltará para ficar com nós, seu lugar escondido 
dos tempos antigos 

Dzuliferi 

Pois agora venho abrir o seu lugar escondido dos tempos antigos 

Meu avo, avo 

Varrerei, varrerei 

A fumac;a 

Do seu tabaco, 10 

Os pajés-jaguares 11 

Assim será eu abro o seu lugar-de-ficar 

Pai Dzuliferi, Heee 

Assim será eu abro o seu lugar-de-ficar 

10 "varrer a fuma9a do seu tabaco" = limpar as nuvens do céu. 

11 Dzaui ma/inhai, pajés-outros on9as. 
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Assim será eu fac;o subir seu pau, Kamathawa Jaguar 

Assim será eu fac;o subir sua pena, Kamathawa Jaguar 

Com essas varrerei a fumac;a de seu tabaco, 

Os pajés-jaguares, venho para abrir 

O seu mundo 

Nunca procurarnos quem nao quer saber 

De abrir o seu mundo escondido de antigo, meu avo 

Nunca procuramos quem nao quer saber 

De abrir o seu mundo escondido de antigo, meu avo 

Assim será eu abro, abro seu mundo Yaperikuli Jaguar 

Assim será procuro este teko likurumhethe, vou abrir seu mundo 12 

Nunca procuramos quem nao quer saber de abrir seu mundo, Mestre 
Eterno 

Heee 

Nunca procuramos quem nao quer saber de abrir seu mundo, Mestre 
Eterno 

Ele ve que abrimos seu mundo antigo, 

Meu avo, avo, heee 

Ele ve que abrimos seu mundo antigo, 

Meu avo, avó, heee 

Assim será sua caixa de remédios no lugar da felicidade, seu mundo 
Yaperikuli Jaguar, heee 

Aí está seu lugar escondido de antigo, rneu avo, avo, o mestre eterno. 

Assim será eu abrirei com ele, os filhos do sol13 

Assim eu varro e abro 

Com nós eu abro seu mundo escondido de antigo, meu avo, avo. 

Assirn será sua caixa de remédios, Yaperikuli Jaguar, seu lugar de 
felicidade, Yaperikuli Jaguar, heee 

Assim será seu lugar de felicidade, Yaperikuli Jaguar 

Assim eu o abro, ele vem e o abre, heee 

Assim será ele vem e abre seu mundo escondido de antigo, meu avo, 
meu avo 

12 teko likurumhethe, remédio dos pajés. 

13 Hare, o sol eterno. 
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Assim eu o abro, ele vem e o abre, heee 
Assim será ele vem e abre seu mundo escondido de antigo, meu avó, 

" meu avo 
Pois assim será eu abro com este teko, teko Maliweko-kuthe 

14 

Subo nele, assim será, seu pau Kamathawa Jaguar 

Assim será fico no lugar dele, Dzuliferi 

Seu lugar Dzuliferi 

Assim ele volta e fica, ele abre, seu mundo Dzuliferi 

Assim ele veme o abre, seu mundo Dzuliferi 

Seu lugar de felicidade 

Assim será seu lugar de felicidade, o mestre eterno 

Assim será seu lugar de felicidade, o mestre eterno 

Assim será seu lugar escondido de antigo 

Pois assim será eu o abro, seu lugar escondido de antigo, meu avó, 
meu avó. 
Assim será nunca procuramos quem nao quer saber de abri-lo, seu 
lugar escondido de antigo, Yaperikuli Jaguar 

Assim será nunca procuramos quem n~o quer saber de abri-lo, seu 
lugar escondido de antigo, Yaperikuli Jaguar 

Assim ele vem e abre com nós, os nossos ancestrais: 

o nosso ancestral o mestre eterno, o nosso ancestral Dzuliferi, 

O nosso ancestral Yaperikuli Jaguar 

Assim será seu mundo, seu mundo Yaperikuli, eu o abro conosco 

o outro céu, o outro céu, ficamos com Yaperikuli Jaguar 

Ficamos com ele Yaperikuli Jaguar, ficamos como outro céu 

o seu par, meu avó, meu avo, o sol eterno Hare, seu par, meu avó 

Ha.re 
o seu par Hare, Hare, o seu par, nosso ancestral Yaperikuli Jaguar 

Eu o abro com eles 

Assim será seu mundo escondido de antigo 

Eu o abro com eles 
Assim será seu mundo escondido de antigo 

Meu avó Yaperikuli Jaguar 

14 Maliweko, urna pedra, urna antiga casa de frutas. 
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Pois assim será eu o abro 

Assim será o lugar de felicidade 

Felicidade eles terao 

Felicidade eles terao 

Assim será eu o abro com eles 

Os eternos 

Voce ve que eu abro 

As caixas de remédios dos eternos 

Assim será como no come~o 

Ele a abriu 

Sua caixa de remédios 

Os eternos 

Seumundo 

Seu mundo escondido de antigo 

Meu avo, meu avo Yaperikuli Jaguar 

Haaaaw! Haaawwfffl 

Os pajés explicam este canto da seguinte tnaneira: o pajé pro
cura o mundo escondido e primordial de Yaperikuli. No seu pensa
mento, o pajé fica onde Yaperikuli está e procura abrir este mundo 
escondido. Ele usa a tora e as penas do penacho de harpia Kamathawa 
para abrí-lo. Este mundo escondido é o lugar da felicidade. Quando o 
mundo escondido abre para o pajé, ele sobe até ele. Ele senta no lugar 
de Dzuliferi e abre o mundo de novo. O pajé fica perto de Yaperikuli 
e ve o mundo inteiro. Ele pode fazer tudo como Yaperikuli fez no 
come90: "co1no Yaperikuli viu o mundo no come90 no seu pensamen
to". Ele pode entao fazer o mundo. O pajé fica perto do sol eterno para 
abrir o mundo escondido e antigo de Yaperikuli. Ele ve que o mundo 
fica feliz, que todas as pessoas ficam felizes, como no come90. Assim 
o pajé faz o mundo melhorar, nao o deixando acabar. O pajé sabe 
quando o mundo vai acabar; ele avisa Yaperikuli e nao o deixa aca
bar. 

Neste canto, o ato de abrir(= revelar) o mundo escondido e 
antigo da felicidade eterna desvenda o poder criativo de Y aperikuli no 
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come90, o que impede o fim, conceitualizado como fechamento. Con
" siderando que o cosmos representa um ser espiritualizado e que a 

cura de indivíduos é um drama de propor9oes cósmicas, faz sentido 
que ele pode "melhorar o mundo". 

O segundo canto, também desta fase da sua aprendizagem, 
refere a urna época quando o mundo realmente chegou ao fim. Cha
mado "A Antiga Noite do Fim", lembra o inito no qual Yaperikuli 
matou os Trov5es durante urna longa noite em que ele provocou urna 
enchente for9ando os Trov5es a subir numa árvore de abiú que ele 
depois quebra com relampago. A seguir citamos urna pequena exegese 
do canto feíta por um pajé (por sua complexidade e tamanho, preferi
mos citar sornente a exegese que resume as idéias centra is): 

Este é um canto para pajés. Quando as pessoas nao sabem 
olhar com pariká, eles nao sabem explicar este canto. Porque o mundo 
acabou urna vez. A noite cobriu o mundo inteiro. O pajé pede para 
que Yaperikuli fa9a passar a noite, para deixar o mundo como está. 
Pariká mostra para os pajés. Ele abre o mundo. É pariká que faz a 
escada que o pajé sobe. Ele sobe até o céu. Aí, ele pega tres tipos de 
tabaco e sopra em cima da gente. Ele pede para que nao deixe acabar 
o mundo. O pajé sobe e fica perto de Yaperikuli. Ele nao quer que 
deixe o mundo acabar. Ele abre o mundo. Porque, a noite veio urna 
vez e ficou. Foi Yaperikuli mesmo que fez isso acontecer. Depois ele 
salvou o mundo com seu canto. O pajétomapariká, sobe, e levanta a 
gente de novo e eles ficam contentes. Estavam tristes mas agora es
tao felizes, a gente de Yaperikuli. Depois Yaperikuli lhes pergunta: 
"agora voces nao querem ficar éomo animais? Matando e comendo 
gente com veneno?" Yaperikuli nos salvou. 

Os atos de levantar a escada de pariká, de abrir o mundo, e do 
pajé pedir que odia volte restauram a separa9ao espa90/temporal en
tre a noite e odia, os vivos e os mortos, e a felicidade e a tristeza. O 
fim catastrófico do mundo portante significa urna época em que a 
tristeza reina, na escuridao total, como no mundo das sombras dos 
mortos. O pajé intercede em favor da humanidade para que o fim 
passe e o mundo fique bonito mais urna vez. 

O último canto, da mesma fase de aprendizagem, refere-se ao 
conserto de ossos no céu. Embora focalize, aparentemente, no simples 
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tratamento de ossos quebrados, deve-se lembrar que ossos siio essen
ciais para a estrutura do cosmos (como Yaperikuli é "ele dentro de 
osso"). Portante, urna interpreta9ao plausível de "osso quebrado" se
ria colapso cósrnico. Neste caso, o seu "conserto", como a cura espi
ritual do mundo ("fazer o mundo melhorar"), restaura a sua unidade. 
Por isso, este tipo de cura é consistente quanto ao papel salvador do 
pajé. Corno utn pajé explicou: "ele conserta os ossos no céu para o 
mundo ficar bonito. Ele nao pode deixar o mundo cair. Quando as 
pessoas dizem que este mundo vai acabar, o pajé olha e diz: 'nao, este 
mundo nao vai acabar'". Resu1no a seguir o conteúdo do canto: 

O p~jé anda com Dzuliferi e procura o osso de Mawerikuli (a 
primeira pessoa a n1orrer em um an1ontoado de ossos). Ele o acha e 
entao procura o osso de Kuwai. Ele os deixa com o osso quebrado 
para consertá-lo bem. Ele pega o tabaco de Hare e sopra em cima do 
osso, moldando-o com suas maos, e depois chupa. Depois ele pro
cura o osso de Kamathawa, o osso eterno, o osso de pariká. Ele 
junta esse com o osso consertado e o faz novo. Depois ele olha onde 
está sua gente, Kuwaikere, e junta esta para faze-la melhor. Ele 
sobe até o meio do céu, o outro céu, e faz os Kuwaikere melhorarem. 
Ele pega o osso de Kamathawa do céu e o conserta de novo com a 
gente. Sobe até o ponto do universo, o mundo escondido e antigo de 
Yaperikuli Jaguar e Kamathawa Jaguar. O pajé nao pode deixar as 
pessoas ficare1n tristes. Quando ele conserta o osso, eles ficam ale
gres. Se nao o conserta, as pessoas vao morrer. 

Os ossos mencionados no texto se refere1n, tal vez, aos proces
sos mais fundamentais do cos1nos. Os ossos de Mawerikuli signifi
cam a impossibilidade de regenerar a vida de un1a pessoa depois da 
sua morte física. Os ossos de Kuwai (isto é, as flautas e trombetas 
sagradas) representam acontinuidade do inundo ancestral do passado 
como presente e futuro, e a cria9ao da vida nova. O osso de Yaperikuli, 
a fonte eterna do cosmos, lembra o renascimento do criador de urna 
condi9ao de desmembramento. O osso de pariká é o 1neio do pajé se 
transformar. A seqüencia no qual esses ossos sao mencionados repro
duz um processo de voltar, desde o inundo dos vivos, ao longo de um 
eixo vertical até o ponto do céu, o mundo escondido de Yaperikuli. 
Essa reconstru9ao da diinensao vertical coincide co1n o conserto do 

109 



osso (do cosmos) e conseqüentemente a restaura9ao das rela96es en
.. tre os mundos de cima e de baixo e seus respectivos habitantes. Os 

Kuwaikere representam aqui seres espirituais que incorpora1n esta 
perspectiva invertida. 

O poder salvador do pajé entao consiste de pelo menos tres 
processos: abrir o mundo escondido e antigo da felicidade eterna, e 
assumir o lugar do criador; reestabelecer a ordem temporal; e restau
rar a dimensao vertical espacial do cosmos. Em todos esses atos, a luz 
eterna do sol, a fuma9a do tabaco sagrado (fogo), e as qualidades 
videntes e transformadoras do pariká sao as fontes dos poderes cria
tivos do pajé. 

Conclusáo 

Estamos numa posi9ao melhor para entender 1nais plenamente 
os poderes milenaristas e proféticos dos pajés. A cos1nogonia demonstra 
que este mundo está intrínsecamente manchado pelo mal, infortúnio, 
e a morte (maatchikwe, o lugar do mal). Como urna pessoa doente, o 
mundo precisa constantemente de ser curado; ou, em outras palavras, 
voltar a um estado de ordem espa90-temporal integrada. A "morte do 
mundo", quando o mundo desaba em escuridao total, se equivale a ser 
consumido por veneno e doen9as fatais. A cosmogonía demonstra que 
escapar por pouco da morte dentro de um receptáculo fechado, signi
fica salva9ao. A aprendizagem e as viagens constantes dos pajés ao 
outro mundo repetem este processo de tal maneira que cada vez que 
um pajé completa sua aprendizagem e refaz o mundo, ele o salva da 
morte. Por isso, os pajés tem a tarefa 1nais vital de sustentar a vida 
ordenada, de impedir a morte do mundo, e de curar o mundo constan
temente. Urna conseqüencia disso é que se nao tivesse mais pajés, o 
mundo iria chegar ao seu fim. 

Nas décadas de 1950 e 60, graves conflitos religiosos eclodiram 
nas comunidades Baniwa como resultado da evangeliza9ao dos pro
testantes e católicos, introduzindo urna dimensao de tensao antes nao 
existente entre os especialistas religiosos. Depois de terem pratica-

11 o 

mente destruído o culto de flautas sagradas e a pajelan9a nas comu
nidades onde trabalhavam (Wright & Swenson, 1982), os protestan
tes convenceram os pastores e diáconos indígenas a continuarem sua 
persegui9ao aos pajés nas comunidades onde os padres católicos ti
nham estabelecido as suas missoes. Os católicos nao toleravam os 
pajés nem o culto de flautas mais do que os protestantes. Os Dzauinai 
thairi do alto Aiary na época, porém, eram os mais prestigiosos e 
poderosos de ambas as missoes e por isso conseguiram se defender 
contra seus ataques. As comunidades protestantes praticamente per
deram todos os seus pajés junto com os cultos de flautas e seus 
rezadores de kalidzamai. Semente os dones-de-cantos menos impor
tantes conseguiram continuar sua prática e conhecimentos sem per
seguiryao. Mesmo assim, a intolerancia dos protestantes provocou 
urna crise espiritual entre os denos-de-cantos, muitos dos quais ale
gavam que urna "doenrya" fez com que eles esquecessem sua arte. 

O evangelismo protestante surgiu como um movimento 
milenarista entre os Baniwa, mas os seus líderes messianicos nao eram 
pajés ou donos-de-cantos convertidos. Pelo contrário, eram pessoas 
de fora: Sofia Muller, a primeira missionária evangélica, urna norte
-americana, e um dos seus discípulos da Colombia, Vitor Correa, de 
origem étnica desconhecida. A aceitaryao rápida da mensagem evan
gélica pelos .Baniwa, aoque parece, foi devido a vários outros fatores: 
as circunstancias históricas de sofrimento e opressao, urna preocupa
s;ao "milenarista" profunda na cosmogonía Baniwa, a identifica9ao · 
de várias divindades Baniwa e os espíritos dos 1nortos com o homem 
branco (ver Wright, no prelo) e, mais importante, a perda dos seus 
pajés. 

Quando os evangélicos destruíram a prática dos pajés, os Baniwa 
convertidos concluíram que o fim do mundo era iminente. De fato, 
declararam que as águas do rio iriam subir, que as pessoas deveriam 
amarrar suas canoas aos tetas das suas casas, e que o mundo ia escure
cer - como no mito e nos cantos dos pajés ("A Noite do Fim"). Mas 
quando um grupo de evangélicos tentou matar o profeta Kudui do alto 
Aiary com veneno - apagando a última luz, por assim dizer - ele, 
como Yaperikuli, sabia das suas intenryoes mesmo antes deles chega-
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rema sua aldeia e os fez voltar. Por isso, os pajés do Aiary ainda hoje 
,. tembram de Kudui como "a nossa salv~c;ao". 

Em trabalhos anteriores sobre os movimentos milenaristas 
Baniwa, demonstramos que Venancio Kamiko (Figura 3.2), o profeta 
Baniwa mais famoso da última metade do século XIX, conseguiu for
jar criativamente urna nova religiao que se tomou amplamente conhe
cida na regiao como o "Canto da Cruz". A ideologia e a prática desta e 
de outros movimentos posteriores consistiram em um entrelac;amento 
intencional de determinados símbolos cristaos com os temas e preo-

Figura 3.2: Estátuas de Venancio Karni~~· o profeta Bani~a mais famoso da ú_ltima 
metade do século XIX. (Lttografo dos arqu1vcs do Museu Nacional, 
Rio de Janeiro) 
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cupac;oes subjacentes da religiao Baniwa: a cruz e o ac;oite como 
símbolos de sofrimento ritual; as festas dos dias-de-santo e as danc;as 
sagradas de Kuwai como símbolos de purificac;ao; e as figuras de 
Cristo Salvador e Yaperikuli/Kuwai/pajé poderoso (Kamiko) como 
símbolos de salvac;ao e imortalidade. Nós argumentamos que a mito
logia de Yaperikuli e Kuwai, e as atividades ritualísticas dos pajés, 
donos-de-cantos, e dzauinai thairi explicam a selec;ao dos símbolos 
no movimento do Kamiko e nas narrativas orais sobre o profeta 
(Wright & Hill, 1986). 

Os profetas Kamiko, Kudui, e possivelmente outros tem em 
comum a sua incorporac;ao do modelo sagrado de individualidade es
tabelecido nos mitos de Yaperikuli. Os profetas surgiram em momen
tos de catástrofe iminente, em situac;oes históricas de crise que foram 
vistas como o colapso iminente do mundo. Através de seu acesso dire
to as fontes mais elevadas de criac;ao e salvac;ao, e a sua intercessao 
em favor dos Baniwa, os profetas impediram que o fim chegasse a 
terra. Afirmaram a volta do Yaperikuli entre os Baniwa e sua partici
pac;ao constante na criac;ao, através dos seus mensageiros, os profe
tas. O poder do profeta, como Sullivan (1988, p.556) assinala (refe
rindo ao caso Baniwa), "abre um novo episódio criativo na história 
cósmica em que os fiéis se privilegiam de ter o papel de seres sobre
naturais ou imortais. O fato de que o profeta-herói ainda está vivo 
entre os fiéis é um sinal seguro de que eles estao vivendo uina reali
dade plenamente mítica.15 

Kamiko forjou urna forma religiosa historicamente nova que 
se tornou urna tradic;ao ainda amplamente conhecida e come1norada 

15 "The Baniwa case illustrates that one sign of impending doom is the rise of the 
individual as interpreter of collective and cosmic reality. Ascendent 
individualism becomes an ornen of what it interprets, namely, the new, more 
personal, voluntary foundations of creativity. That is, the divine election of the 
prophet sacralizes personal choice as a source of cultural creativity and as an 
authentic mode of historical existence. But the messianic prophet usually 
incorporates a sacred model of individuality; his presence on earth marks the 
return of the long-awaited mythic hero or ancestor, and his advent reopens the 
account of creation. His power makes it possible to add a new and final creative 
episodc to cosmic history, one in which believers are privileged to play the part 
of supernatural, or immortal beings. That the prophet-hero now dwells among 
believers is a sure sign that they are living in a fully mythic reality (Sullivan 
1988: 556). 
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hoje. Kudui reafirmou esta tradi9ao ( defendendo-a) e a tradi9ao 
" xamanística contra as pregayoes dos evangélicos. Hoje, porém, so

mente em poucas comunidades Baniwa no Brasil, a tradi9ao 
xamanística continua, e essas servem como centros de aprendizagem 
para que os pajés possam continuar o seu papel vital. 
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A GEOGRAFIA DOS ESPIRITOS: 

O XAMANISMO ENTRE OS YANOMAMI 
SETENTRIONAIS1 

Kenneth ! Taylor 

Das minhas primeiras impressoes, urna das mais fortes ao che
gar aterra dos Yanomami, no início de 1968, foi-me dada pela inten
sidade com que o xamanismo consumia o tempo dos homens. Pare
cia-me que seu cantar aos espíritos assistentes (hekula di"bi)2 era con
tínuo. Instalei-me e fui me ajustando a vida daquela comunidade ten
do por fundo musical, ao mesmo tempo misterioso e fascinante, os 
sons rascantes e melodiosos dos canticos xamanicos. Mais tarde, quan
do mudei para urna outra comunidade, fiquei decepcionado pelo si
lencio quase total dos seus xamas. Foi entao que me dei conta de que 
todo aquele xamanismo na aldeia anterior era um péssimo sinal, pois 

Traduyao do original ingles "The Geography of the Spirits. Shaman ism among 
the Yanomami of Northern Brazil" por Ale ida Rita Ramos. 

2 dibf é o artigo plural, em contraste com de ou a, formas do singular. Serao feitas 
tan11s referencias aos espíritos assistentes (hekula dibi) dos xamas que, para 
faci .itar a leitura, usarei apenas a palavra hekula, independentemente de ser sin
gular ou plural (o mesmo se dando com os nomes próprios de outras entidades). 
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denunciava que seus habitantes sofrian1 os ataques certeiros de espí
" ritos de muitos tipos. 

Fiz 1ninha pesquisa, junta1nente co1n Alcida R. Ramos, entre 
os Sanumá do alto rio Auaris, na ponta noroeste do estado de 
Roraima.3 Os Sanun1á sao um dos quatro subgrupos lingüísticos 
Yanoma1ni e habitam a porc;ao noroeste desse território indígena de 
an1bos os lados da fronte ira Brasil-Venezuela.4 (Figura 4.1) As oito 
comunidades onde vivi, que visitei e co1n que1n mantive contato cons
tante aparece1n na Figura 4.2. A pri1neira viagen1 de campo durou 23 
meses, entre 1narc;o d_e 1968 e setembro de 1970; a segunda, no início 
de 1973, teve a durac;ao de dois meses. Residimos alternadamente na 
comunidade de Mosonawa, parte da aldeia de Auaris, e na de 
Kadi1nani, aldeia que na época ficava a u1n dia de viage1n a pé ou de 
canoa a partir de Auaris. Esta última localidade era formada pelo 
seguinte conjunto: as co1nunidades Sanumá de Mosonawa e Kalioko, 
a única co1nunidade Yekuana que estava no lado brasileiro ( esses 
índios sao ta1nbé1n conhecidos no Brasil como Maiongong), um pe
queno grupo de tres fa1nílias Yekuana-Sanumá ao qual nos referimos 
como a "Colonia", tnna família de missionários e urna missionária 
so1teira da MEV A (Missao Evangélica da A1naz6nia). 

Os Sanu1ná do alto Auaris utiliza1n o termo "Waiká" para de
signar os Yanoma1ni' e Y anoma1n que lhes estao ao sul e sudeste; 
chatnam de "Kobali" os outros Sanuiná que vive1n ao sul de Auaris e 
de "Samatali" alguns grupos dos Yano1na1n)· setentrionais. 

A variac;ao regional é urna constante entre os Y anomami (Ra
ines e Albert, 1977; Taylor, 1977) e o xa1nanismo, como tudo mais, 
nao escapa a essa regra. O que descrevo aqui é baseado no que obser
vei e pesquisei na regiao do alto rio Auaris e nao é identico a tudo 

3 A pesquisa fo i financiada pela National Science Foundation dos Estados Uni
dos como parte do programa de pesquisas de doutoramento ( 1968-1970), pelo 
Ministério do Interior e pelo Programa de Pós-Gradua9~0 em Antropología da 
Universidade de Brasilia. Sou muito grato a essas instituiyoes por esse apoio. 

4 Os outros subgrupos sao: Yanomami' no sudoeste; Yanomam no centro e sudes
te; e Yanam no nordeste (ver Figura 4.1 ). 
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Figura 4.1 : Distribui~ao das línguas Yanomami segundo Migliazza (1985: 27) 
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Figura 4.2: Mapa das aldeias Sanumá na regiao do alto río Auaris. 
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que outros pesquisadores já descreveram sobre o xamanismo de ou
tras comunidades Yanomami no Brasil ou na Venezuela. Até mesmo 
os relatos de Barandiaran (1965) e de Colchester (1982) sobre outros 
Sanumá que vivemjunto a fronteirainternacional, ao norte e noroes
te de Auaris, revelam algumas diferenyas surpreendentes. 

O sistema de tabus alimentares foi o tema principal da minha 
pesquisa, de modo que, ao estudar o xamanismo, foi dentro da pers
pectiva de como ele é utilizado para curar doenyas causadas pela 
quebra desses tabus. No entanto, minha fascinayao inicial nunca me 
abandonou e ao longo de todo o trabalho de campo, discuti com os 
xamas todos os aspectos do seu xamanismo. 

Logo nos primeiros dias de campo, já ficou claro que nao po
deríamos falar de xamanismo e de hekula sem també1n discutir u1na 
longa série de outros espíritos, sejam eles as almas vulneráveis de 
seres humanos ou os espíritos hostis que esrao sempre a espreita para 
atacar essas al1nas. Muitos desses espíritos vivem ou vem de territó
rios pertencentes a comunidades Yanomami muito distantes. O que 
quero mostrar é como a utiliza9ao dos hekula no xamanismo faz par
te de um complexo sistema de intera9ao entre homens e espíritos -
ataque, defesa e contra-ataque - envolvendo um grande número de 
comunidades Yano1nami, onde todos esses espíritos vem propiciar 
ou perturbar a tranqüilidade da vida humana. 

Xamanismo Sanumá 

Meu objetivo aqui é focalizar certos aspectos geográficos do 
xamanismo e do mundo espiritual dos Sanumá. Como outras facetas 
do seu xamanismo já forain descritos antes (Taylor, 1974, 1976), 
farei apenas um pequeno sumário do essencial para levar adiante 
esta discussao. 

Quando fazem xamanismo (okamo), os homens Sanumá cha
main hekula para ajudá-los, para atuar em seu favor. O leitor deve 
entender que quando falo de "xamanismo" Sanumá refiro-me,justa
mente, a esse ato dos homens Sanumá de convocar os hekula dessa 
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maneira. Embora muitos hekula se incorporem aos xamas por vive
.. rem ein seu peito, nao sei ao certo se há a excorpora~ao ou voo 

xamanico por parte dos xamas Sanumá. Barandiaran (1965) fala de 
voos a lua, mas nenhum dos xamas que conheci mencionou tal coisa. 

Os Sanumá fazem xamanismo por várias razóes: 

1) Urna delas é defender a comunidade contra os ataques de 
espíritos, inclusive de hekula enviados por inimigos, e per
suadir espíritos maléficos a nao atacar. Esse tipo de 
xamanis1no é feíto muitas vezes a noite quando o xama é 
acordado por seus hekula que ve1n avisá-lo da chegada dos 
espíritos. 

2) Creio que a razao mais comum e itnportante para se fazer 
xamanis1no é a cura de doenc;as de todos os tipos, que se 
realiza tanto de día como a noite. Quando é feíto durante o 
dia, utiliza-se o psicotrópico sakona (Virola calofiloidea) 
para persuadir os hekula adormecidos a acordar e vir aju
dar o xama. A cura consiste em expulsar o espírito causa
dor da doenc;a e livrar o paciente de seus vestigios e sinto
mas. 

3) Outra razao para o ato xamanico é o ataque a comunidades 
inünigas pelos hekula poderosos do xama. Segundo me in
formaram, isso só é feíto a noite. 

4) Antes de expedic;oes de cac;a, principalmente as grandes 
cac;adas realizadas durante os rituais em memória dos mor
tos, os homens fazem xamanismo para propiciar aos cac;a
dores a boa sorte de encontrar e matar os ani1nais que dese
j am, para assegurar bom tempo enquanto dura a cac;ada e 
para pedir a certos espíritos maléficos da floresta que dei
xem os cac;adores em paz. 

5) De vez em quando, sem qualquer razao específica, faz-se 
xamanismo "só por fazer" (okamo bio), o mais das vezes a 
noite, quando, sem tomar alucinógeno, o xama solitário sim
plesmente desfruta do prazer de estar em contato com seus 
hekula. Mas, ocasionalmente, esse okamo bio é feíto du
rante o dia, ein sessao coletiva com alucinógeno e canticos, 
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quando o prazer do contato espiritual é combinado ao do 
efeito da droga. A in1portancia desse "sin1ples xamanizar" 
está ta1nbém ligada a necessidade que temo xama de man
ter contato co1n seus hekula e ser constantemente informa
do de tudo que eles saben1 sobre a1nea9as de espíritos de 
toda sorte. 

Os espíritos assistentes utilizados no xa1nanis1no sao, como 
vimos, os hekula, ao 1nenos enquanto agem em favor do xama. Mas o 
que fora1n ou sao en1 outros n1on1entos de sua existencia é algo que 
varia bastante. Existe1n, pelo 1nenos, nove tipos diferentes de seres 
ou entidades cujas espíritos podem ser uti 1 izados con10 hekula: ani-
1nais, seres humanos, ancestrais 1n itológicos de plantas e animais, 
ancestrais 1nitológicos de grupos hu1nanos, espíritos maléficos (sai 
dibi), plantas, artefatos, o Povo do Céu (fen61nenos humanóides, 
ani1nalóides e celestes) e o Povo Subterraneo. Nao existe, pois, um 
conjunto fixo de seres que sao exclusivamente hekula. Seria melhor 
dizer que "hekula" é u1n termo usado pC:los Sanumá para qualquer 
espírito enquanto ele está senda utilizado como espiríto assistente 
de algum xa1na. 

Para os Sanu1ná do alto Auaris, quando há referencias a cria-
9ao de hekula nos n1itos, elas envolve1n o que chamo de hekula an
cestrais 1n íticos. Quando os ancestrais sofrera1n a grande metamor
fosee se tornara1n anin1ais, plantas ou grupos hu1nanos, seus corpos 
transfonnaran1-se nessas espécies e seus espíritos e1n hekula (ver 
Taylor, 1976, p.39-40). Desde entao, foran1 criadas multidoes de 
hekula, principahnente com a 1norte de todos os animais e seres hu
manos que existiram desde os te1npos mitológicos. Os hekula ances
trais, que no início eramos únicos, sao agora urna pequena minoria, 
em co1npara9ao especialn1ente comos hekula animais. Coma possível 
exce9ao do hekula do Povo do Céu (o sol, a lua, o trovao, etc), parece 
que os hekula empregados como espíritos assistentes tem identidades 
individuais - o espírito de um anin1al particular (planta, pessoa, etc.) 
1norto num 1nomento e lugar detenninado. Inclusive, os espíritos an
cestrais rnitológicos nao sao representados por um só membro de urna 
espécie. Por exemplo, o líder Kadi1nani teve tres, e nao um diferente 
hekula do macaco aranha, cada u1n de um território diferente. 
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Os líderes das duas aldeias onde passei a maior parte do tempo 
" - Mosonawa e Kadimani - eram ambos xamas importantes, embora 

nem todos os líderes de aldeia sejam grandes xamas. Por sua vez, 
quase todos os homens Sanumá podem fazer xamanismo, o que nao 
ocorre comas mulheres.5 Alguém que faz pouco xamanismo em casa 
pode faze-lo para sua família quando sozinhos em viagem pela mata, 
para afastar espíritos maléficos e para garantir o seu sucesso na ca9a. 
Porém, se um mernbro dessa família cair gravemente doente, ele leva 
o paciente de volta para ser tratado por xarnas n1ais experientes. 

Urna das coisas mais impressionantes no xa1nanismo Sanumá 
é o altruísmo dos xamas: noites sem dormir, trabalho espiritual du
rante dias e noites seguidos, falta de gratifica9ao material, essa é a 
vida do xama ativo. Mas ele tem, sern dúvida, um grande "consolo", 
que é o prazer de aspirar o alucinógeno, ao qual as mulheres nao tem 
acesso e só raramente os nao-xamas tomam. Naturalmente, há tam
bém a satisfa9ao intangível do status social que adere aos xamas ati
vos e bem sucedidos, status esse que se revela de maneiras muitas 
vezes sutis, como quando me falavam deles em tons sussurrados de 
grande admira9ao. 

Quero repetir o que sempre disse sobre o xamanisrno Sanumá 
do alto Auaris, ou seja, que ele é feito em beneficio dos seres huma
nos. Ali nao existem xamas maléficos, pois o xamanismo nunca é 
utilizado contra a sua própria gente. Se voce está curando os doentes, 
protegendo seu povo ou atacando seus inimigos em comunidades 
distantes, seu xamanismo é benéfico para os seus próximos e os hekula 
lhe dao seu total apoio.6 

5 Pelo menos, este tinha sido meu entendimento por vários anos. Imagine a minha 
surpresa, quando em recente visita no final de 1991. Eu estava visitando um 
paciente na aldeia Mosonawa quando chegou urna mulher que procedeu de chu
par o objeto patogénico que foi considerado a causa do problema! Quando per
guntei sobre ela as pessoas no dia seguinte, disseram-me que sim, que a mulher 
foi realmente urna xama e, embora eu nunca a tivesse conhecido, já existia urna 
xama mulher na aldeia Mamugula, durante minha pesquisa inicial em 1968-70. 

6 Colchester relata que entre os Sanumá ocidentais existem certos hekula podero
sos e perigosos que podem enfeiti~ar o xama ( 1982, p.142). Nao questiono essa 
informa~ao, mas nunca ouvi algo semelhante no alto Auaris. 
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Ao tempo em que um jove1n passa pela reclusao da puberda
de, espera-se que ele já tenha aprendido muitos dos canticos dehekula. 
Os primeiros hekula de um novi90 sao-lhe dados pelo pai ou avo 
paterno. as vezes, por u1n irmao mais velho.7 A doa9ao de hekula é 
feita a noite e tanto o novi90 quanto o(s) xama(s) doador(es) aspiram 
o alucinógeno sakona. É co1num estarem presentes vários xamas ex
perimentados, sendo que mais de um podem fornecer hekula ao ini
ciando. Este último pode ter assistido a muitas sessoes xamanísticas 
e ter aspirado a droga muitas vezes, mas antes de sua iniciavao ele 
nunca tem treina1nento sistemático no dese1npenho dos rituais. O 
xama doador convoca normalmente seus próprios hekula e entao, 
como novi90 ta1nbém entoando o(s) cantico(s), os hekula sao trans
feridos ou "1nuda1n-se" para o jovem. A partir daí, ele pode come9ar 
a chamar novos hekula por conta própria. Alguns espíritos assisten
tes abordam o xama para lhe oferecer seus servi9os, enquanto outros 
sao dados ou trocados entre amigos, porém, hekula fortes e perigo
sos como o Povo do Céu, animais sobrenaturais e espíritos maléfi
cos, com exce9ao do hekula sucuri (ver mais abaixo), só podem ser 
adquiridos por xamas mais velhos. 

Nunca presenciei o momento em que u1n novi90 recebe seus 
primeiros hekula, pois a única vez em que urna tal sessao ocorreu 
onde eu morava, na aldeia de Kalioko, vizinha de Mosonawa, fui 
infonnado que o iniciador nao me queria lá. Vários jovens adquiri
ram seus prhneiros hekula nos meses em que fiz a pesquisa, mas ou 
aconteceu na minha ausencia ou, o que parece ser bastante comum, 
eles foram paraoutras aldeias com esse propósito. A sessao em Auaris 
teve urna surpresa: o candidato foi "reprovado!". Era o filho de um 
dos dois líderes da aldeia de Azago xi e vi via em Auaris há meses. 
Pelo que me contaram, o xama mentor decidiu que o rapaz nao sabia 
os cftnticos o bastante e se recusou a lhe dar hekula. Quando pergun
tei se ele nao tcntaria de novo mais tarde, disseram-me que nao, que 
aquela fora a sua única chance. 

7 O doador pode ser um pai ou innao classificatório. Se for um innao, ele deve 
ser, no mínimo, um hon1em de rneia-idade. 
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Nunca ouvi falar das elaboradas cerimónias de iniciac;ao des-
.. critas por Lizot (1976, p.117-142) sobre os Yanomami centrais na 

Venezuela, a cerca de 260 quilómetros ao sul de Auaris. Também o 
relato de Colchester (1982, p.137-140) sobre a iniciac;ao xamanica 
entre os Sanu1ná ocidentais a menos de 200 quilómetros a noroeste 
de Auaris, do lado venezuelano, parece bem mais elaborado do que o 
que me foi descrito no alto Auaris. 

Nao existe qualquer "crise existencial" antes de uma pessoa 
ser iniciada no xan1anismo. O mais próxitno disso ocorreu com um 
jovem xruna quando tentava adquirir o hekula sucuri (lalagigi) para 
se tornar um especialista (lala de). As sucuris sao extren1amente pe
rigosas enquanto cobras e fortes enquanto hekula , 1nas só podem ser 
adquiridas por homens jovens no início da carreira de xamas. A van
tagem de se ter um xama sucuri na comunidade é que nao existe 
outro tipo de hekula tao bom para extrair objetos patogenicos causa
dores de doenc;a utilizados nos feitic;os inimigos humanos e certos 
espíritos. 8 

Quando um xama novo tenta adquirir um espírito sucuri, aque
les que vivem no território desse espírito podem percebe-lo e entao 
seus xainas mandam hekula atacar o novic;o e o espírito sucuri que 
ele chamou. Se o ataque der certo, o iniciando perderá a sucuri e 
todos os outros hekula, sangrará pela boca e chegará a beira da mor
te. Nunca mais poderá chamar um espírito sucuri. Em parte devido a 
esse tipo de interferencia inimiga, poucos hom.ens conseguem tor
nar-se xamas sucuri. Dos 21 xamas que conheci nas comunidades de 
Mosonawa, Kalioko e Kadimani, apenas dois eram xamas sucuri. 

Aquilo que aprendi sobre xamanismo Sanumá foi-me ensina
do, principahnente, por um jovem mas já importante xama originá
rio da aldeia de Sabuli e que desempenhava su as obrigac;oes de servi
c;o da noiva na Colonia; por um xamá muito ativo, vindo de urna 

8 Por "feiti90" refiro-me a manipula9ao de objetos materiais coma finalidade de 
causar mal a pessoas distantes. Para maiores informayóes sobre a feiti9aria 
Yanomami como é praticada pelos falantes do sub grupo Yanomam, ver Albert 
(1985). 
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comunidade distante, a sudeste de Kadimani, na Venezuela e que 
fazia servic;o da noiva na aldeia de Mosonawa; e por vários outros 
homens das aldeias de Mosonawa e Kadimani. 

A teia de intera~óes 

Na ótica Sanumá, interagir com seres do seu mundo, sejam 
eles plantas, animais ou humanos, nao se dá apenas no plano físico 
ou material. Envolve também um complexo de relac;oes comos espí
ritos humanos e nao-humanos9 que habitam o cosmos. Em vida, urna 
pessoa tem um corpo, diversas almas e pelo menos um animal-espí
rito (nonoxi). A qualquer momento, esses aspectos espirituais da pes
soa podem interagir com um conjunto de espíritos humanos e nao
humanos, alguns pertencentes a este nível do cosmos, outros que 
vivem acima do céu e outros ainda que vem do nível subterraneo. 

O perigo de ataque pode vir de muitas fontes. Por exemplo, os 
fantasmas dos seus parentes ou das pessoas que voce matou podem 
atacar-lhe, os inimigos podem usar feiti90 contra voce, contra sua 
familia e companheiros de comunidade, enquanto os inimigos mais 
distantes lan9am mao de certos espíritos hekula para fazer-lhe mal. 
Os espíritos dos animais que voce ca9ou podem perturbar-lhe com 
ataques a sua pessoa ou aos seus filhos, caso voce tenha quebrado os 
tabus alimentares. Alguns animais estranhos, como o jaburu, por 
exemplo, atacam cac;:adores jovens. Os espíritos maléficos investem 
regularmente contra as pessoas, principalmente crian9as. Os resulta
dos de todos esses ataques pode1n levar a doenc;a e até a morte. Al
guns sao provocados, outros parecem ser totalmente fortuitos. Al
guns podem ser evitados ou prevenidos e muitos sao resolvidos por 
meio de contra-ataques dos hekula de um xa1na. 

9 Uso o termo "espírito" para me referir a um ser nao-corpóreo (por exemplo, um 
hekula ancestral que nao temmais um corpo material) e também ao(s) aspecto(s) 
nao-corpóreo(s) de seres que possuem corpos materiais (por exemplo, o fantas
ma de urna pessoa). 
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.. 
Espíritos humanos 

Os Sanumá do alto Auaris considera1n que os seres humanos 
possue1n u1na ahna interior (pili oxi), utna ahna da sombra (uku dubi), 
pelo 1nenos urna alina relacionada a un1 animal-espírito (nonoxi), sen
do que algumas pessoas tem ainda un1 espírito do coccix (hunzabi) e 
a maioria dos xa1nas possuem 1nais outro, o espírito oko/0. 10 

A alma interior é o centro da vulnerabilidade de urna pessoa 
com rela9ao a toda sorte de ataques sobrenaturais. Esses ataques po
dem vir de fantas1nas, do feitiyo de humanos e de espíritos, de espí
ritos maléficos, de anin1ais sobrenaturais, dos espíritos de animais 
mortos e de hekula enviados por xamas inimigos. A alma da sombra 
tema potencialidade de se tornar hekula e, em alguns casos, pode ser 
utilizada como tal 1nesmo durante a vida de urna pessoa. 

O animal-espírito 1nais comum para os homens é a harpía (111omi' 
a), gerahnente chamado simples1nente de "kokoi a" (ave de rapina), 
e o mais co1num para as mulheres é o cachorro-do-n1ato (hanagasa). 11 

A maioria das pessoas parece ter tnais de um animal-espírito. Por 
exemplo, o líder da aldeia de Kadimani tinha urna harpia e urna outra 
águia menor para o brayo, um wa/ali a (nao identificado), um maca
co coatá, u1na ariranha, u1n tnacaco-prego e um grande felino de 
espécie desconhecida (teia bara). 12 A sogra de seu irmao mais novo 
tinha urna teia bara, u1n cachorro-do-n1ato, un1a cobra grande e urna 
on9a grande (azoba bara). Até 1nes1no criancinhas podem ter mais 
de u1n anin1al-espírito, mas parece que é ao longo da vida que se vai 
adquirindo mais. 

Os animais-espíritos vive1n nun1a parte da floresta diferente 
da aldeia de seu correspondente humano, sempre no território de urna 

1 O Também falam da alma dos sonhos (manimowi), que pode ser a alma interior ou 
a alma da sombra quando deixa o corpo enquanto a pessoa dorme e sonha. 

11 Quem conviveu comos Yanomami ainda nao conseguiu identificar completa
mente a hanagasa. Barandiaran pensou que fosse urna lontra ( 1965, p.8). 
Colchester achaque é urna fuinha (Mustela frenata) (1982, p.116). As descri-
9oes detalhadas que me deram os Sanumá fazcm-me pensar que, ao menos no 
alto Auaris, seja o cachorro do mato, Speothus venaticus (ver Taylor, 1981 , p.51 ). 

12 Ramos (1990, p.199) soube que a teia-bara era como urna anta e que somente as 
mulheres possuem esse animal como nonoxi. 
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comunidade distante. A alma desse espírito nonoxi, dentro da pes
soa, representa, pelo que sei, o que se poderia chamar da parte inati
va da rela9ao, mas, se o ani1nal na floresta for morto, a pessoa tam
bétn morre, e vice-versa. Já que há se1npre o risco de esses animais 
sere1n tnortos por ca9adores, por acidente ou de propósito, a 
vulnerabilidade/tnortalidade de tuna pessoa está estreitamente liga
da ao destino do seu animal-espírito. 13 Quando o animal é morto de 
propósito, os seus cayadores sopram o pó mágico, a/awali, para 
entontece-lo e depois matam-no comarco e flecha. Quando as pesso
as te1n mais de u1n anitnal-espírito (como parece ser o caso da maio
ria das pessoas no alto Auaris ), a n1orte de un1 deles pode nao ser 
suficiente para causar a morte de seu correspondente humano, pro
duzindo apenas urna doen9a grave. No entanto, tenho a impressao de 
que a pessoa morrerá se o seu principal animal-espírito for executa
do. 

Encontrei cayadores que havian1 matado animais-espíritos tanto 
acidental como intencionaltnente, o que significou a morte de al
guétn que vivía e1n algu1n ponto distante do território Yanomami. 
Quando isso acontece, o ca9ador precisa proteger-se da vingan<;a do 
fantasma do morto através do mes1no ritual de reclusao (kanenemo) 
que é observado por alguém que mata gente durante incursoes guer
reiras e nos casos de assassinato. 

Dísseram-n1e que as pessoas que conheci em Kadirnani e 
Mosonawa nao rnatam ani1nais nonoxi de propósito, inas que os 
Sanumá (os Kobali) que vive1n para o sul sim o faze1n e, contou-me 
o líder da aldeia Kadin1aní, os aniinais-espíritos de sua gente estao 
justamente lá, na terra dos Kobali. A única incursao guerreira que 
ocorreu no alto Auaris entre o início de 1968 e de 1974 foi para 
vingar a morte da esposa do líder de Azagoxi causada por um ca<;a
dor Kobali que 1natou seu an imal-espírito (Ramos, 1990, p.192). 

Contaratn-me mais de u1na vez e e1n termos gerais onde esta.o 
localizados os anünais-espíritos dos habitantes de urna dada comuni
dade. A gente de Mosonawa tem seus nonoxi no território dos 

13 Ouvi de um xama que seu hekula kobali avisaría os animais-espíritos de seu 
povo se houvesse ca9adores em sua persegui9ao. 
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Tukumawi', pertencentes ao grupo faJante de Yanomam conhecido 
,. pelos Sanumá como Waiká, como acabei de mencionar, a de Kadimani 

tem os seus na regiao dos Kobali, e, em alguns casos, nas imediayoes 
de aldeias Waiká e Samatali. Por sua vez, quem te1n seus animais
espíritos no território de Kadi1nani sao os Parahuri (Waiká) e os Xikoi 
(Sanumá), ambos localizados a urna grande distancia, nas imedia-
9oes do baixo río Auaris. Os Wanab'i dili , subgrupo Sanumá perten
cente ao sib koima, que residem longe, para o norte, tem su as harpías 
nonoxi na terrada comunidade de Mosonawa. 

Quen1 recebeu o primeiro nome pessoal através do procedi
mento do "fazer o coccix" recebeu também um "espírito do coccix", 
além das várias outras ahnas. Isso é feito por meio de urna ca9ada 
ritual, quando o pai mata um animal cu jo nome será dado ao recém
-nascido. O espírito do coccix protege a crian9a dos ataques de um 
certo tipo de espírito maléfico (Ramos, 1974 e 1990, p.242-257). 

Em Colchcster encontramos referencias a presen9a entre os 
Sanumá ocidentais do espírito okola como sendo urna das aln1as de 
alguém (1982, p.117), 1nas, para os Sanu1ná do alto Auaris, o okolo a 
nao é uma alma pessoal, mas sim u1n dos hekula incorporados a um 
xama e, quando este 1norre, esse hekula agiganta-se, chegando a fi
car do tamanho de urna casa, tornando-se muito feroz como se fosse 
um espírito maléfico, sai de, atacando e matando gente. O okolo ori
ginal surgiu do sangue de um felino (halahalami), morto pelos 
mitológicos,os Managai dili. Diz-se, em geral, que o okolo é um imen
so felino, mas ouvi também referencias a outros hekula como sendo 
okolo de alguns xamas: u1n tatu canastra, um macaco coatá, um coati, 
o hekula do ancestral de certo tipo de ponta de tlecha, um macaco 
guariba e um Waiká do grupo Ixinabi' dili. 

Quando se ouve utn espírito okolo ui var perto da aldeia, pode
se, por meio de xamanis1no, 1nandá-lo embora para a regiao a sudes
te onde viveram os antepa..lisados dos Sanumá que hoje vivero em 
Mosonawa e outras aldeias do alto Auaris. Lá existe u1na casa habi
tada pelos espíritos okolo. Tatnbém pode ser desviado para que ata
que outras comunidades. 

Durante a cremayao de um morto, diz-se que a ftnna9a que 
sobe do cadáver é a "nuvem" da pessoa. Na verdade, nao é bem urna 
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alma, pois nao existia em vida. Enquanto o corpo queima, observa-se 
com aten9ao se a fuma9a sobe verticalmente para o céu ou se descre
ve círculos como se fosse retornar aterra. Se nao subir, é sinal de que 
o fantasma do morto está zangado e pretende atacar as pessoas, cau
sando-lhes doen9as. 

Fantasmas humanos 

No dia seguinte á crema9ao, os ossos queimados sao apanha
dos e pulverizados, e estas cinzas colocadas numa caba9a lacrada até 
a realiza9ao da ceritnonia (ou cerimonias) em homenagem ao morto 
(sabonomo). No ápice da ceri1nonia, as cinzas sao misturadas a min
gau de banana e tomadas por certos parentes e aliados do inorto. 

A pessoa é pranteada no momento da morte, na crema9ao e 
durante a cerimonia do sabonomo. Estiliza9ao e dramaticidade sao 
as principais características desse pranto de lágrimas e lamentos que 
exprimem nao apenas a dor sentida pelos parentes, mas também o 
cuidado de evitar os ataques do fantasma. Todos os días a tardinha, 
durante as duas semanas ou 1nais da cerimonia, esse pranto se repete, 
mas, se nao satisfizer o fantas1na, ele ficará zangado e voltará a al
deia para atacar as almas dos parentes e seus filhos. Ouvi pessoas 
prantearem parentes mortos há muito tempo durante cerimonias 
dedicadas a outro morto, coma explica9ao de que se nao o fizessem, 
o fantasma se zangaria e atacaría os vivos. 

No falecimento, a altna interior transforma-se em fantasrna 
ativo (ni'pole bi) e a alma da so1nbra pode passar a ser hekula de um 
xama de algu1na aldeia distante. A ahna do animal-espírito, nonoxi 
(nao existe um termo Sanumá específico para distingui-la do animal
-espírito propriamente di to) e o espírito do coccix também se tomam 
fantasmas, 1nas parecem nao ter mais qualquer atividade. 

Os fantas1nas vivem numa casa própria, no sul longínquo, po
rém nao há consenso sobre a localiza9ao dessa casa. Em ocasioes 
diferentes, ouvi dizer que ela estava no sul, além da regiao dos 
SainatJ.li, na terrados brancos, além da regiao dos Waiká, ou no local 
onde viveram os antepassados, no rio saula duna regiao dos Samatali. 
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De maneira semelhante, dizem que os fantasmas dos Kobali vao para 
"' o sul, onde esse povo costumava viver. Depois da morte, a alma do 

animal-espírito também vai para perto da casa dos fantasmas. 

Nao chorar os mortos suficientemente pode enfurecer os seus 
fantasmas e levá-los a atacar o fígado de suas vítimas e a injetar-lhes 
no corpo um objeto patogenico feíto de carvao. O 1nal-estar hepático 
é bastante comu1n e pode ser causado nao apenas por fantasmas frus
trados mas também por espíritos maléficos. A sua cura pelo xamanismo 
é relativamente fácil com a utiliza9ao, dentre outros, dos hekula de 
lontras, ariranhas, sucuris, andorinhas, macacos-coatá, n1acacos-pre
go, de um tipo de sapo (soso), um animal nao identificado (taina), de 
borboletas azuis e, segundo um xama consultado, de um aviao. A situ
a9ao é mais séria quando a vítima é atingida pelo objeto patogenico. 
Em termos ideais, é um xama sucuri que faz o tratamento através de 
seu hekula sucuri que retira o objeto por suc9ao, mas os xamas nor
mais podem usar outros hekula aquáticos para fazer o mesmo, e1nbora 
nenhum destes seja tao eficaz quanto os espíritos sucuri. 

Fantasmas também se vingam, tentando atacar e matar quem 
lhes causou a morte. Quando um inimigo é morto numa incursao 
guerreira ou quando um Yanomami distante morre porque seu ani
mal-espírito foi morto, o matador entra em reclusa.o na mata ou na 
própria aldeia. Durante dez dias, ele deve dormir sozinho num abri
go construído especialmente para isso, evitar as rela9oes sexuais e as 
comidas normais. Alimenta-se de mingau de banana assada que lhe é 
entregue por urna velha. No décimo dia, ele recome9a a comer carne, 
por enquanto só de pássaros e peixe, e já pode voltar a vida da aldeia 
e manter rela9oes sexuais com a esposa. 

Presenciei por duas vezes o que acontece a alguém que, tendo 
matado um animal-espírito, nao entrou em reclusao. Em um deles, o 
matador era um Yekuana casado com mulher Sanumá, vivendo na 
Colonia em Auaris. Matara urna harpia uns dois anos antes durante 
urna ca9ada cotidiana. O pássaro fora reconhecido como um animal
-espírito de um homem da comunidade dos Wanabl' dili a noroeste de 
Auaris. Na época, ele pensou que, scndo Yekuana, nao precisaria 
submeter-se a reclusao, mas seu filho, ainda bebe, caiu doente com 
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problemas no peito e intestinos. Segundo o diagnóstico, era o fantas
rna que se vingava, provocando a doen9a da crian9a ao introduzir no 
corpo desta seu próprio cabelo transformado em objeto patogenico. 
O pai planejava ir a aldeia de Lalaw~ onde o líder da aldeia de 
Kadimani faria xamanismo. A cura consistiria em queimar o fantas
tna com fogo, utilizando-se um hekula de mi9angas de vidro. 

No segundo caso, um dos homens maduros da aldeia de 
Mosonawa, há muitos anos atrás, havia matado de propósito um ani
mal-espírito porque estava "zangado" comas pessoas cu jos animais
-espíritos habitavam o território onde ele fora ca9ar. Sem arrependi-
1nento, recusou-se a entrar em reclusa.o. M·as agora, anos inais tarde, 
ficou doente e atribuiu a doen9a a ayao do fantasma. Primeiro, nao 
conseguía engolir a comida, continuando assim por algum tempo, 
com dor de garganta e febre, até que veio o dia em que nao podía 
mais beber água. Testemunhei esse momento de extrema emoyao: 
sentando-se na rede, acompanhado da mulher e vários filhos, ele co
meyou a prantear a própria marte. Estava morto, mas nao completa
mente. Conseguiu recuperar-se depois do trabalho de dois xamas de 
Mosonawa durante o qual chamaram, entre outros, os hekula de um 
sapo, de um gaviao, e de um sucuri que sugou o objeto patogenico, 
um osso queimado. 14 

Os espíritos maléficos (sai dibl) 

Os espíritos maléficos (sai di'bi), provavelmente os seres so
brenaturais mais perigosos do cosmos Sanumá, sao quase se1npre 
hostis aos seres humanos que, as vezes, nao tem como se defender de 
suas agressoes. Atacam crianyas sem serem provocados e alguns ten
tam capturar e matar jovens durante os días em que estao na reclusao , 
da puberdade. E tnais difícil agredirem adultos e, quando o fazem, os 
heku/a dos xamas conseguem contra-atacar. 

Esses espíritos atacam capturando e ingerindo as almas interi
ores das crian9as e introduzindo objetos patogenicos nos adultos. 

l 4 Percebemos depois que aquele foi um dos primeiros casos de urna epidemia de 
cachumba que foi rapidamente superada. 
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Nunca cheguei a saber se eles tem outras fontes de carne além das 
" almas infantis. Urna vez mostraram-me urna pequena clareira na mata 

que me parecia perfeitamente "natural", mas que era, de fato, a ro9a 
de u1n espírito maléfico feminino (sodenama). Soube também que os 
espíritos nasigili liuwi' nao ca9am animais, tem ro9as e cornero um 
tipo de peixe que é desconhecido na regia.o de Auaris. Mas o fato é 
que os espíritos maléficos C'19am, matam e comem as almas das cri
an9as. As vezes, sao ouvidos na floresta ou avistados pelos hekula de 
algum xama15 e entao é possível fazer-se xamanismo preventivo para 
que os hekula tentem persuadí-los a nao atacar aquelas crian9as da
quela aldeia. De fato , um xama experiente pode chamar os próprios 
espíritos maléficos como se fossem hekula e convence-los a deixar 
em paz as crian9as da comunidade. 

Quando se fala de espíritos maléficos, geralmente é sobre os 
temidos meeni. Existem, pelo menos, quatro tipos diferentes demeeni: 
há os okami' que ca9am as almas das crian9as na chuva (para eles, 
tempo seco, ensolarado); há também os kanaima, muito altos e dis
far9ados de formigas para poderem morder suas vítimas, sao negros 
como o urubu e aparecem para ca9ar as almas das crian9as quando 
tem fome de carne; há os nasigili liuwi' que estao sempre atacando as 
crian9as da regiao de Auaris; finalmente, há os meeni propriamente 
ditos que, também negros, comedores de almas infantis, sao os mais 
temíveis. Todos esses diversos espíritos meeni sao capazes de causar 
u1na doen9a chamadahasiUmo. Durante a cura xamfuúca, se os hekula 
diagnosticarem o problema como um ataque de meeni, nada mais há 
a fazer, pois a crian9a vítima já está condenada a morte. 

Outros espíritos maléficos importantes sao os que atacam jo
vens na reclusao da puberdade. As mocinhas podem ser atacadas 
pelo espírito masculino dos sodenama e os rapazes, pelo seu equiva
lente feminino. Disseram-me que asodenama temea parece urna an
cia e que o 1nacho é mais como um hornero da classe de idade dos 
avós. Os jovens protegem-se deles observando estritamente o ritual 
de reclusao, durante o qual eles se enfeiam ao máximo, de modo a 

15 Foi-1ne dito que os hekula de um tipo de papagaio, das capivaras e dos gavioes 
sao especialmente úteis para isso. 
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nao atraírem o desejo desses espíritos que utilizam a seduyao como 
arma de ataque (ver Ra1nos, 1990, p.193-194). 16 Faz-se xamanismo 
para que os hekula afugentem os espíritos sodenama. Estes também 
podem ser convocados con10 se fosse1n hekula para serem persuadi
dos a nao atacar os jovens.17 

No xamanismo que antecede u1na ca9ada para a cerimonia dos 
mortos, certos espíritos n1aléficos, que vive1n na floresta, sao requi
sitados pelos hekula dos xamas para que nao ataque1n os cayadores. 
Esse mesmo procedimento, realizado nas aldeias, é repetido nos acam
pamentos da mata durante os vários dias da ca9ada. 

A altas horas de u1na noite de abril de 1969, acordei ao som 
dos canticos de um xama em Mosonawa e que me pareceu durar 
longo tempo. No día seguinte, ele me disse que havia mandado um 
espírito maléfico, causador de febres co1no a malária para urna co
munidade distante, ao norte, e enumerou os 95 hekula que havia cha
mado durante urna sessao noturna. Numa outra noite, etn outubro 
daquele ano, o tio do líder de Kaditnani, vindo da comunidade de 
Mamugula e1n visita, utilizou-se do xa1nanis1no para enviar espíritos 
maléficos portadores de malária para a comunidade de Magoxi, tam
bém ao norte, na Venezuela. 

Ao todo, foram enurnerados 43 espíritos maléficos diferentes, 
mas apenas em 16 casos eu fiquei sabendo de sua procedencia. Des
tes, onze vinham de longe: alguns do norte, de territórios Sanu1na; 
outros do sul, de territórios Waika; outros do leste, da regiao dos 
brancas. 

Dos cinco espíritos maléficos próximos, os sodenama vivem 
numa 1nontanha visível da aldeia de Kadimani, embora nao seja par-

16 Um outro espírito maléfico que também ataca pela sedw¡:ao é o henona. É fcmi
nino e procura atrair os rapazes, vive na água, vem a tona esperar suas vítimas, 
mas mcrgulha sempre que alguém se aproxima (Ramos, 1990, p. l 94, n.53). 

17 Os xamas também podem convocar alguns outros espíritos maléficos. Por exem
plo, num caso (ao qual voltarei) de xamanismo inimigo que envolveu a aldeia de 
Tolob'i dili, o xama Samatali, Hazakoa, provocara malária na aldeia de Sabuli 
por meio dos espíritos meeni que para lá foram mandados como hekula. Contei 
outros 19 espíritos maléficos que sao tratados como hekula por xamas que co
nheci . 
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te de seu território (de fato, disseram-me que ningué1n chega perto 
.. da montan ha por causa dos espíritos, pois seria muito perigoso ). Os 

relatos de como os espíritos sodenama (1nacho e femea) ataca1n os 
jovens durante a reclusao dao a entender que eles nao vem de Jonge, 
mas vivem rondando por perto, esperando o momento de atacar. De 
fato, quando encontra1nos a clareira na mata, identificada como a 
rova de urna sodenama, parecia tratar-se do espírito específico que 
ataca adolescentes na aldeia de Mosonawa. Também 1ne pareceM que 
falávamos de espíritos locais quando me relataram a chamada de 
determinados espíritos maléficos nas sessoes xamanísticas que pre
cedem a cavada da cerimonia dos mortos. Disseram-1ne que certos 
espíritos (nasigidili) vivem perto, a sudoeste de Auaris, 1nas nao te
nho registro sobre se sao esses mesmos ou outros de outros lugares 

que atacam os moradores de Auaris. 

Os espíritos uku dubf dos animais 

Quando vivos, todos os animais tem urna alma da sombra (uku 
dubi) e quando morrem, ao menos em ca9adas, essa alma transfor
ma-se em fantasma, ainda com a aparencia do aniinal vivo. Esse é o 
espírito uku dubi' que pode atacar as pessoas ou seus filhos pequenos 
quando quebram um tabu alimentar (ver Taylor, 1974; Colchester, 
1982). Se esse espírito atacar, provocando a doen9a que lhe 
corresponde, lanva-se mao do xamanismo para destruí-lo e curar o 
doente. O xama convoca alguns de seus espíritos hekula para elimi
nar os sintomas e vestígios da doenva e chama outros para acabar 
com o uku dubi'. Sendo este animalóide e os hekula humanóides, os 
hekula estao sempre equipados comas armas apropriadas e/ou des
treza dos cavadores humanos em sua persegui9ao ao animal da espé
cie em questao. Alguns exemplos: 

Quando é quebrado o tabu a carne de tamanduá e o espírito do 
animal morto pune o infrator co1n um "derrame", esse espírito uku 
dubi' tem que ser localizado, tocaiado e morto. Para isso, um hekula 
de um tipo de galináceo que se alimenta no chao e é muito velOiZ 
procura as pegadas, persegue e depois afugenta o espírito do 
tamanduá. Depois, o hekula de urna borboleta ancestral, de um jacu 
com suas pernas compridas e corrida rápida, o de um tipo de abelha 
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de vóo veloz e de urna cobra de inovimentos também ligeiros, todos 
vao atrás do espírito do tamanduá, armam-lhe urna emboscada, onde 
o esperam os hekula de urna ponta de flecha (maita liuwi) e dos an
cestrais mitológicos de um grupo Yano1nami distante (Managai dili), 
que entao o matam com arco e flecha. Se necessário, o hekula de um 
macaco coatá pode destechar o tiro de misericórdia com seu cacetete. 

Se alguém quebrou o tabu a carne de cobra, e o espírito da 
cobra ataca a seu filho mais novo, primeiro o uku dubf dessa cobra é 
encontrado e morto por um determinado grupo de hekula e depois 
outros hekula (ariranha, capivara, gar9a branca e soco-boi) lavam do 
paciente veneno com água do rio que trazem na boca, para entao o 
hekula de um pássaro do tipo gaviao acabar com a dor, massageando 
o paciente com suas brac;adeiras de penas macias que tem nas maos 
para esse fim. 

Quando se mata o espírito uku dubi" do animal ca9ado, ele caí 
para o nível subterraneo do universo onde é ingerido pelos an6es 
oinan e sua existencia chega ao fim. Os uku dubr, que eu saiba, sao 
os únicos espíritos do cos1nos Sanumá que podem ser aniquilados 
desse modo. Todos os outros sao imortais. 

Em circunstruicias normais, quando ninguém desobedece aos 
tabus alimentares, os espíritos dos animais ca9ados podem acabar 
metamorfoseados e1n hekula, podendo tornar-se espíritos assistentes 
dos xamas de comunidades Yanomami distantes.18 A destrui9ao de 
tal espírito, depois da quebrado tabu alimentar, significa que os xamas 
inimigos perdem a oportunidade de ter esse espírito como possível 
hekula. 

Animais sobrenaturais 

Existem na mata alguns animais com características diferen
tes das consideradas normais. Possuem carpos físicos como quais-

18 Fiquei perplexo ao ler em Colchester (1982, p.136) que entre os Sanumá oci
clentais, os uku dubi' de animais (nem usam esse termo e sim, sai dibi) nao se 
transformam em hekula. Entretanto, ele ine interpreta mal se achaque afirmei 
que os uku dubi' atacam para conseguir corporealidade. O que eu disse é que os 
hekula da fauna estao ansiosos para serem aproveitados por um xamá, pois, ao 
viver em seu peito, eles conseguem urna pseudo-corporealidade (1976, p.45-47). 
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quer outros, 1nas os Sanumá acreditam que nao podem ser abatidos. 
,. Para nós, parecen1 perfeitamente normais, inas para eles tem algo de 

especial, algo sobrenatural. Embora nao sejam espíritos maléficos, 
sao gerahnente chamados de sai dibf, entre eles, a sucuri, cu jo hekula 
é tao requestado, e ao menos trés tipos de felinos; também o sibina 
bara, urna criatura feroz que, segundo alguns, tem a aparencia de um 
grande macaco guariba. Sao todos 1nuito perigosos e com grande 
poder enquanto seres físicos e quando usados como hekula. 

Na época das ch uvas, e1n volta das aldeias, a 1nata fica inunda
da e1n algumas partes e as pessoas te1ne111 encontrar aí alguma sucuri 
que pode atacá-las e co1ne-las e contra a qual te1n pouca proteyao. 
No entanto, querem que seus xan1as adquira1n o hekula sucuri por 
sua habilidade en1 ren1over objetos patogenicos das vítimas de fan
tasmas, de feiticeiros ou de espíritos 1naléficos. 

Os espíritos de vários desses animais sobrenaturais sao utili
zados como hekula no xamanismo. Já falei no uso dos espíritos de 
sucuris como hekula. Os Samatali utilizam como hekula urna onya 
sobrenatural para atacar os Sanumá. Conheci vários xamas que Jan
yam mao de espíritos de 1nacacos guariba sobrenaturais e de pumas 
sobrenaturais. 

Animais celestes 

Dentre o Povo do Céu (hudomosi liuwi) que vive acima do 
céu, vários sao aquilo que poderíatnos chamar de fauna normal: o 
urubu-rei, certos gavioes, os fa1conídeos (masakanani), as cegonhas 
e certas abelhas, todos celestes. Os hekula dos tres primeiros sao 
utilizados pelos Samatali para atacar os Sanumá, e os hekula dos 
gavi5es, falconídeos e abelhas celestes sao comumente utilizados por 
xamas para defesa e curas. 

A cegonha celeste, que vive acima do céu como um dos inte
grantes do Povo do Céu, pode se disfaryar de garya e matar qualquer 
ca9ador jove1n e incauto que se deixe enganar e atire e/ou coma a 
cegonha. Esta retira entao a alma da vítima, levando-a a morte. Vi 
urna vez urna cegonha celeste que passou vários días em Auaris. Pou-
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cos dias antes, contaram-me que um jovem ca~ador de urna aldeia 
Kobali nao muito longe na dire~ao sul havia matado e sido morto por 
um desses seres. O pássaro que apareceu em Auaris era um tipo de 
jaburu, muito comum nas terras mais baixas, descendo-se o rio, mas 
muito raro no alto Auaris. Disseram que era um "sai de". Quando, 
por fim, levantou voo e foi embora para o norte, o missionário entao 
presente comentou com os Sanumá com quem conversava: "ah, está 
indo para a Venezuela". "De jeito nenhum", disseram-lhe, "é claro 
que está voltando para casa, acima do céu." 

Um dia, logo depois de 1ne talar sobre os gavioes celestes que 
vivero acima do céu, o líder da aldeia de Kadimani chamou-me para 
tora e mostrou-me alguns que voavam em círculo tao alto que era 
difícil distingui-los. Enquanto os olhávamos, desapareceram. "Está 
vendo", disse ele, "foram para casa, acima do céu". Pouco depois, 
alguns ca~adores encontraram o corpo de urna anta que um deles 
havia atingido alguns dias antes. Um urubu-rei comia-o. Disseram 
que era um membro do Povo do Céu e que descera para comer a 
carne apodrecida. 

Os hekula dos gavioes, falconídeos e abelhas celestes sao 
comumente utilizados por xamas para defesa e curas. 

Xamanismo inimigo 

Quando mortes e doen~as nao tem outra explicar;ao, podem 
ser diagnosticadas pelos hekula como sendo resultado de xamanismo 
inimigo, o que pode deflagrar urna série de ataques e contra-ataques 
xamanicos. Os espíritos geralmente fornecem o nome de urna aldeia 
inimiga distante como atonte do problema (cf. Albert, 1985, p.318-
319), sempre tao longe que já se localiza em regiao de língua dife
rente: Waiká [Yanomam e Yanomami], Kobali [Sanumá meridional] 
ou Samatali [Yanomanü setentrional]. 

Faz-se xamanismo contra inimigos de várias maneiras: os 
xamas inimigos mandam seus hekula roubar as almas das crian~as 
de u1na comunidade; os xamas inimigos mandam espíritos maléficos 
provocar doenr;a numa comunidade que, por sua vez, pode proteger-
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-se mandando-os adiante, para outra comunidade; sempre que podem, 
.. os xamas tentain evitar que um iniciando de aldeia inimiga receba um 

hekula sucuri; os xamas de urna comunidade atacada sempre podem 
defender sua gente, pedindo a seus hekula que contra-ataquem. 

Ataques a criant;as. Geralmente, sao os Samatali ao sul que 
mandam hekula para atacar as pessoas e matar as crianyas de 
Mosonawa e Kadimani. Esses hekula sao: urubus celestes, espíritos 
do sol, espíritos da lua, gavioes celestes, falconídeos celestes, cego
nhas celestes e onyas sobrenaturais. Os seis celestes, ou seja, que 
pertencem ao Povo do Céu, levam as almas interiores das crian9as 
para sua morada acima do céu (primeiro, a cegonba mata-as com a 
lan9a que é o seu bico), cozinham-nas na panela da lua, comem-nas 
e, assim, as crianyas ficam febris e morrem. A on9a sobrenatural car
rega as almas infantis para a mata e lá as come. U ma vez que os inimi
gos hum.anos que mandaram esses hekula vivem longe detnais para 
serem alcan9ados por feiti9aria ou incursao armada, o único modo se
guro de revidar um ataque desses é fazer o mesmo tipo de xamanismo. 

Apenas um único xama admitiu para mim que mandava seus 
hekula fazer ataques desse tipo: eram hekula de um felino nao iden
tificado (waosea), de urna onva pintada de pequeno porte (saokoli), 
dos ancestrais do grupo Waiká Managai dili e de um pássaro da fami
lia dos galináccos. Seus ataques eram contra os Waiká conhecidos 
como Temowi, pois ainda estava zangado com eles por terem urna 
vez tentado matar um de seus pais classificatórios. Um outro xama 
disse que ele mesmo nao sabia como atacar com hekula, mas que o 
pai do líder de Kadimani, falecido há alguns anos, era excepcional
mente hábil, con10 também o eram seu próprio pai, xama muito res
peitado em sua época, e um outro homem maduro na aldeia de Sabuli, 
onde vivia seu pai.19 

Envio de doen-;as. Em abril de 1969, visitamos a aldeia de 
Sabuli, rio abaixo, para urna cerimonia mortuária. Ao chegarmos, 
constatamos que a maioria das pessoas esta va com malária. O jovem 
xama que fazia servi90 da noiva na Colonia, filho do líder, identifi
cou a doenva como sendo resultado de um ataque de hekula de inimi-

19 Sobre xainanismo inimigo entre os Yanomam, ver Albert (1985, p.311-325). 
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gos, no caso, os Samatali do sul, que haviam inandado meeni, os 
espíritos tnaléficos, como se fossem hekula. Ele soube disso quando 
aspirou alucinógeno e um hekula de um pássaro raro (kobaba), de 
corpo branca e cabec;a marrom, nao só Jhe disse que se tratava de 
meeni e a culpa era dos Samatali, mas até o nome do homem que 
havia mandado os espíritos: Hazakoa, da comunidade dos Tolohi dili. 
Quando o líder de Sabuli ainda erajovem, ele e Hazakoa visitavam
se mutuamente até que, uns dez veroes mais tarde, suas rela<;oes tor
naram-se hostis. Um dia, quando os Samatali faziam xamanismo, um 
deles, chamado Mamokai, sem nenhuma razao aparente, mandou um 
hekula do sol matar urna crianc;a na aldeia de Sabuli e, em retalia<;ao, o 
líder desta enviou seu próprio hekula do sol e matou o filho de Hazakoa. 
Foi depois desse ataque que Hazakoa mandou os meeni coma malária 

Crises com a sucuri. Quando u1n aprendiz de xama tenta ob
ter um hekula sucuri, os xamas inimigos mandam outros espíritos 
para atacá-lo e evitar que o fa<;a. Um exemplo pouco comum disto é 
o caso que ocorreu há muito tempo, quando o jovem líder da comu
nidade de Kalioko foi impedido de adquirir seu hekula sucuri por um 
xama da comunidade de Sabuli, rio abaixo. Conseguiu-o através do 
hekula waikiamo dili (o espírito de um Waiká falecido, muito hábil 
no manejo do arco e flecha) que atirou no pesco<;o do espírito sucuri, 
enquanto o jovem xama sangra va pela boca e quase morreu. Enquan
to isso, a sucuri, que nunca morre em tais circunstfulcias, recupera
va-se em sua casa no leste. Por sua vez, o rapaz nunca mais conse
guiu um espírito sucuri. Esse ataque foi urna vinganc;a pelo 
envolvimento amoroso do jovem xama com a mulher mais nova do 
outro. Como as duas aldeias ficavam separadas por dois días de ca
noa, o que as caracteriza nao como remotas, mas como vizinhas dis
tantes, esse incidente parecería contradizer o padrao de que o 
xamanismo inimigo só é praticado entre aldeias longínquas. Porém, ,, 
a vítima do ataque nao é um habitante comum de Auaris. E um 
Samatali do sul que se mudou para o alto Auaris quando era ainda 
crian<;a. Portanto, embora os protagonistas do incidente vivessem em 
aldeias "vizinhas", o atacante era Sanumá e a vítima, Samatali. 

Lntre 1971 e 1972, enguanto eu estava ausente, um rapaz da 
comunidade de Mosonawa qu.is tornar-se xama e, juntamente comos 
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hekula de ariranha, jacaré, macaco prego e anta, ele tentou chamar 
" um espírito sucuri. No décimo dia de xainanis1no, ele quase morreu 

porque um xaina Samatali mandou vários hekula atacá-lo: de um 
espírito da lua, do sol, de um macaco coatá, de um macaco prego, de 
urna ariranha, da cegonha celeste, de urna lontra e de urna capivara. 
"Destruírarn" os hekula do jovem xarna, inclusive o espírito sucuri, e 
ele caiu gravemente doente, sendo curado pelo xamanismo de dois 
homens da aldeia de Azagoxi. 

O que aconteceu no início de 1973 pode ter sido um ataque de 
' vingan9a. A tardinha, depois de vários homens terem tomado aluci-

nógeno e feito xamanismo, urna mulher percebeu um distúrbio qµe 
parecia ser algo co1no tinta preta no fundo lamacento da poya de 
água acumulada atrás da casa do líder. O jovem que fora vítima do 
ataque que acabei de descrever interpretou esse sinal co1no o movi
mento de urna sucuri no momento em que seu espírito deixava a água 
do rio e voava pelos ares ern dire9ao a aldeia dos Pulimaw'i, atenden
do ao apelo de xamas que estavam iniciando um novi90. Essa é urna 
aldeia Waiká para o sul, além dos Kobali. Imediatamente, foi 
deslanchado um ataque grupal de hekula para impedir a consuma9ao 
do ato xamanico. O líder de Mosonawa, ele próprio um xama sucuri, 
mandou um hekula de ponta de flecha e um waikiamo dili para o 
ataque ao iniciando PulimawY e ao espírito sucuri. Disseram que o 
ataque f ora bem sucedido e que o aprendiz W aiká perdera seus hekula, 
sangrara pela boca e quase morrera. 

Defesa contra xamanismo inimigo. Quando esse xama de 
Mosonawa atacou o espírito sucuri que o noviyo Waiká tentava ad
quirir, os xamas Puli1naw'i foram imediatamente a desforra, lan9an
do sete de seus poderosos hekula armados com fogo contra os xamas 
de Mosonawa, causando urna das sessoes xa1nanicas mais dramáti
cas que presenciei. Um hekula de urna abelha amu naniu criou o que 
parecia um campo de chamas e soprou pimenta ardente nos olhos 
dos xamas. Juntaram-se ao ataque os hekula do espírito do sol, de um 
tucano e de um pássaro nao identificado (halihali) - ambos de penas 
vermelhas - de um espírito estrela de calor mais intenso que o dia 
mais quente do verao, do espírito da lua, com fuma9a, e do espírito 
do trovao, membro do Povo do Céu. Para se protegerem, os xamas de 
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Mosonawa nao apenas chamaram seus hekula, mas também manda
ram as mulheres e criani;as buscar as pressas grandes panelas com 
água nas quais entraram para esfriar as pernas que queimavam. Em 
meio a urna tremenda comoi;ao de gritos, berros e dos cfulticos frené
ticos dos xamas, várias mulheres tomavam de galhos empapados em 
água e vergastavam as pernas dos homens numa tentativa de apagar 
o fogo que os queimava, ao mesmo tempo que brandiam no ar seus 
abanos para cortar e "matar" os hekula que atacavam. Os xamas tam
bém se defendiam com a ajuda de um hekula gaviao celeste que apa
ra va os ataques do espírito do sul, e dos hekula de urna ariranha, de 
urna lontra, de um jacaré e de muitos outros que traziam água para 
apagar o fogo. Chamaram também em sua defesa um hekula de urna 
borboleta, o espirito de urna mulher Yekuana e umhekula dos ances
trais dos Waiká chamados Sokowi'. 

Há diversas maneiras pelas quais os xamas podem defender
se a si e a sua gente de xamanismo inimigo. Numa, que acaba de ser 
descrita, eles enviam seus próprios hekula para um contra-ataque 
direto. Noutra, podem usar seus hekula para diagnosticar e curar a 
doeni;a causada por xamanismo. Numa terceira, podem chamar seus 
hekula para defende-los, afugentando os espíritos atacantes. Numa 
quarta, seus hekula podem mandar os hekula inimigos atacarem a 
outras comunidades. E numa quinta, conforme ouvi urna vez, podem 
fazer com que os hekula atacantes voltem e ataquem a comunidade 
de onde viera1n. 

Um jovem xama de Auaris, quando ve sua gente ser atacada 
pelos xamas Sainatali, chama sempre os seus hekula de abelhas ce
lestes e um de seus espíritos de macaco coatá, entre muitos outros, 
para mandar embora os hekula Samatali. 

Urna das funi;5es mais comuns dos hekula é fazer diagnósti
cos e curar doen9as. Quando estas resultam de xamanismo inimigo, 
o procedimento é exatamente o mesmo aplicado a situa95es mais 
normais: afugentar os espíritos atacantes, retirar quaisquer objetos 
patogenicos causadores da doeni;a, lavar, massagear e remover os 
sintomas do paciente, quaisquer que sejam. No caso da malária na 
comunidade de Sabuli, o filho do líder chamou vários hekula para 
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curar as pessoas, principalmente, seu próprio pai. Enumerou-me os 
,. seguintes: o pássaro branco com cabe9a marrom; as abelhas celestes; 
um peixe de rio abaixo (halaikiana); um tipo de pregui9a (saulemi); 
um beija-flor, um galo da serra; um falconídeo; u1na piranha; um ser 
nao identificado (pauwi' liuwi); um pássaro nao identificado (sa.sa 
naniu); um grande gaviao; um tipo de sapo (alatagi' dili; o nome 
refere-se a montanha de sua origem); outro tipo de sapo; e um espíri
to de certa comunidade (Isodoi) Yekuana. Alguns deles extraíram 
por suc9ao o objeto patogenico e outros aliviaram coro as maos os 
síntomas do paciente, usando suas bra9adeiras e penuge1n. Manda
ram embora os meeni, mas nao os "1nataram". Se o tivessem feíto, 
contou-me ele, outros meeni teriam comido duas crian9as. 

Os hekula de abelhas celestes e do macaco coatá de um dos 
xamas protegem a gente do alto Auaris dos ataques dos espíritos dos 
Samatali, desviando-os para outras comunidades mais para o norte, 
até as comunidades Sanumá de Lobotali, Walalai dili, Magoxi e 
Ximatai, na hacia do rio Merevari. O 1nes1no xama que me disse 
mandar hekula waosea e outros atacar os Te1nowi' ta1nbé1n afinnou 
que, embora os Waiká nao possam usar os hekula waosea, outra gen
te pode. Quando isso acontece, seus hekula acordam-no para alertá
lo e ele entao usa urna série de espíritos de um tipo de galináceo, de 
um jacu, de um jacam im e de urna cotia - para despachar os atacantes 
a outras comunidades. Para proteger sua própria comunidade dos ata
ques do waosea ou de qualquer outro hekula, ele também convoca os 
hekula dos ancestrais dos Managai dili, de urna onya pii1tada de peque
no porte e de um pássaro canoro nao identificado (piodimi a wai). 

Soube que há muitos anos, o pai de urna das avós Sanumá da 
Colonia fez com que o hekula agressivo de u1na on9a sobrenatural 
voltasse para o sul, onde matou Samatali que o havia mandado. 

Os espíritos hekula do xamanismo 

Os hekula, sejam eles animais, humanos ou ancestrais, como, 
aliás, os espíritos maléficos e os hekula de plantas e artefatos, pro
vem, na maioria dos casos, de algum lugar neste nosso nível do cos-
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mos. O Povo do Céu vive no nível que fica acima do céu visível (hidi 
hendua) e, quando convocados na condi9ao de hekula, tem que des
cer a este nível. Ta1nbém podetn ser convocados como hekula os 
espíritos dos anoes (oinan) e dos espíritos 1naléficos yaranasl e 
kapagai dili que 1nora1n no nível subterraneo (hidi kuoma). Sao os 
hekula que pertence1n a este nosso nível do costnos que com mais 
freqüencia sao chamados para viver nas grandes casa comunais nos 
peitos dos xamas, onde te1n suas redes, dormem durante o dia e fi
cam acordados a noite. Por isso, é itnportante oferecer-lhes o tao 
apreciado alucinógeno em sess5es diurnas de xa1nanis1no. Á noite, 
já acordados, rnuitos ficarn de guarda, zelando pelo xa1na e sua gen
te. Por exemplo, o hekula de un1 tipo de papagaio (kulikiasa), ao 
notar que se aproxi1na1n espíritos de doen9a, sempre acorda o xama 
hospedeiro, dedilhando as cordas de sua rede. O xanül entra em a9ao 
e vários outros de seus hekula irao convencer os espíritos a deixar 
seu povo em paz. Por essa razao, entre outras, é que se entoam canticos 
xa1nanicos, ao 1nes1no tempo belos e 1nisteriosos, ao som dos quais 
tantas vezes acordava no n1eio da noite, abanava a fogueira, para 
voltar a dormir, sabendo que os hekula estavam lá para proteger a 
aldeia. 

De onde vem exatamente os hekula de um xama? " ... sempre 
[de] um lugar muito distante, numa parte do território Yanomami 
completan1ente diferente" (Tay1or, 1974, p.33, 1976, p.45). Quando 
procuro agora ern meus dados, coletados há uns vinte anos atrás, 
informa95es detalhadas sobre a procedencia dos hekula, impressio
na-me a maneira clara com que os xan1as articulavam o fato de seus 
espíritos virem de terras distantes, as vezes muito Jongínquas. Para 
eles, os hekula deste nível do cos1nos provein de Jugares cujos habi
tantes sao conhecidos apenas de no1ne e nunca se encontram no ter
ritório de ca9a do próprio xama.20 

Disse-me, por exernplo, u1n xama de Kadirnani que cha1na seus 
hekula somente da reineta regiao dos Waiká. Quando lhe perguntei 
se nao os charnava da terrados Kobali, respondeu que nao, nao de 

20 Somente em pouquíssimos casos, esses cspíritos provem do território de alia
dos ou mesmo de inimigos imcdiatos. Eles vem de tao longe que os Y anomami 
que lá vivem nao aparecem nem mesmo nas viagens de reconhecimento e feiti
iyaria (oka huu) que procedem incursoes guerreiras. 
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tao perto, só de muito longe. Disse também que nunca chama o hekula 
.. do macaco coatá que vive na montanha próxima e que sao os Waiká 
do grupo Kalakau, bem para o sul, que o fazem, e que os Waiká de 
Wabanai dili, também no longínquo sul, chamam seus hekula de pre
guiyas ximi", localizados nas terras em torno da sua própria comuni
dade, Kadimani, enquanto os Waiká de Temowi' convocarf1 hekula 
do território Mosonawa. Um xama desta última aldeia disse que cha
ma os seus apenas do sul, da terrados Waiká, nunca do norte, noroes
te ou nordeste, o que foi confirmado por outro xama da mesma al
. deia, que afirmou ter seus hekula na terrados Waiká ao sul e nunca a 
noroeste. Quando lhe perguntei por que essa exclusividade do sul, 
respondeu-me que era lá onde viviam seus antepassados.21 Os Waiká, 
por sua vez, tem os seus hekula na regiao ao noroeste de Mosonawa. 

Durante os 25 meses de trabalho de campo, falei com vários 
xamas sobre nada menos que centenas de hekula e sobre muitos as
pectos do xamanismo. Das comunidades de Mosonawa e Kadimani, 
obtive informa9oes de seis xamas sobre a origem de 113 de seus 
hekula. 22 De todos esses hekula, 89 vem de localidades muito bem 
especificadas, com urna predominancia muito acentuada do longín
quo território dos Yanomam, ao sul de Auaris, a quem os Sanumá 
chamam de Waiká. A tabela abaixo mostra a preferencia pelo territó
rio Waiká em compara9ao com outros: 

21 O homem mais velho da linhagem dos Mosonawa contou-1ne que sua gente 
vivera bem para o sul onde estao agora os Waiká de Pufunawl. Naquele tempo, 
seu povo era.chamado Pulimawi" (nome derivado de umamontanha da regiao) . 
Por sinal, esse assunto surgiu numa conversa que ti vemos algum tempo antes de 
ele atacar o hekula sucuri e o aprendiz de xamanis1no na comunidade de Pulimawl. 

22 Na~a menos que _95 desses hekula eram espíritos de animais, pássaros, insetos, 
enfim, todos os tipos de fauna. Tres deles eram hekula de ancestrais mitológi
cos: um homem-gambá, urna inulher-borboleta e um homem-coatá. Um é o hekula 
do criador mitológico Omawi", outro, o ancestral mitológico de um grupo 
Yanomami e outro ainda do ancestral mitológico da taquara da qual se fazem 
pontas de flecha. Quatro sao hekula de espíritos maléficos. Ties sao os espíritos 
de seres humanos falecidos, Yanomami, Yekuana e brancos. Ainda outros sao: 
estrelas (dois), umamontanha, urna cachoeira, o fogo dentro de umamontanha, 
um anzole um ter~ado. Nao conseguí identificar dois: saliaw"i e pulimei. 
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Procedencia de Hekula distantes 

Waiká Samatali Yekuana Brancos 

72 16 2 11 

Dos 72 hekula de terras Waiká, apenas oito vem de comunida
des nao definidas. Os 16 hekula do território também distante dos 
Yanomami, os chamados Samatali, a sudoeste, provem de sete co
munidades especificadas e de urna indefinida. Apenas cinco hekula 
foram identificados por comunidades sem que fosse especificado o 
subgrupo lingüístico, sem falar.nos que procedem de aldeias Yekuana 
da Venezuela e da terrados brancos. 

Em contraste com essa grande quantidade de hekula distantes, 
apenas sete estao localizados em comunidades relativamente próxi
mas a Mosonawa e Kadimani: quatro de comunidades Kobali ( duas 
especificadas23 e duas nao) e tres de aldeias Sanu1ná na Venezuela. 

Vemos, assim, que dos 108 hekula cu jo território foi identifi
cado por grupo lingüístico, 1O1, ou seja, 94% estao geograficamente 
muito longe de seus xamas. 

Como foi discutido por Ramos em Memórias Sanumá ( 1990, 
p.49), é dificil precisar a localiza9ao do povo chamado Kobali. Smole 
(1976, p.53) mostra-os como um subgrupo lingüístico bem determi
nado, enquanto Ramos indica que o termo é usado de maneira um 
tanto vaga para se referir "aquela gente lá no sul". De minha parte, 
tenho informa9oes de que eles sao falantes de Sanumá que vive1n ao 
su1. Do pop.to de vista de Mosonawa, até os Kadimani podem ser 
Kobali, enquanto para os Kadimani, os Kobali vivem mais ao sul, 
pelo menos, a duas aldeias de distancia. Diga-se de passagem que 
foram os xamas de Mosonawa que disseram chamar hekula das ter
ras dos Kobali. 

23 Urna dessas comunidades Kobali, dos Omaw"i dibi, era considerada inimiga em 
potencial pela comunidade de Kadimani. Urna noite, quando meus cachorros 
latiram ao som de algo incomum na mata, o irmao mais novo do líder veio para 
junto de nossa casa, no escuro, a beira da clareira da aldeia, e declamou em voz 
alta urna longa arenga dirigida a seu "cunhado" Omaw"i (o nome do líder), man
dando-o ir embora e deixar a gente de Kadimani em paz. 
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Os tres hekula de território Sanumá vem de duas comunidades 
"' distintas a chamado do líder de Kadimani e sao os únicos exemplos 

de hekula vindos de algum lugar ao norte e do próprio território de 
um desses xamas. Embora aquetas aldeias nao estejam nas vizinhan
c;as de Kadimani, ele chama um dos xamas lá residentes de "pai" 
classificatório. Os Magoxi sao tidos como inimigos do irmao de seu 
verdadeiro pai, residente na aldeia vizinha de Mamugula. Como foi 
mencionado acima, quando de visita a Kadimani, esse hornero en
viou espíritos 1naléficos com doenc;as para a aldeia dos Magoxi. 

A geografia dos espíritos 

A vida cotidiana e material dos Sanumá tem lugar dentro dos 
limites de seu território de cac;a diurna. Um cac;ador solitário pode 
chegar a esses limites durante urna cac;ada, mas a maior parte das 
atividades acontece muito mais perto da aldeia. Por exemplo, as ro
c;as ficam mais próximas, a pesca, em igarapés adjacentes, a coleta 
de cogumelos, caranguejos e outros alimentos da floresta, lenha e 
matérias-primas, tudo isso é feito bem para dentro desses limites, 
como também as expedic;oes de cac;a e pesca incluindo urna família 
ou a comunidade inteira. Já nas cac;adas próprias das ceritnonias 
mortuárias, cobre-se urna distancia bem maior, ta]vez de até dois ou 
tres dias de caminhada da aldeia. Há urna visitac;ao regular entre al
deias vizinhas e, por ocasiao das cerimonias mortuárias, vai-se a co
munidades bem 1nais distantes. Fora desse ambito, estao as comuni
dades inimigas com quem se mantém hostilidades diretas ou por via 
da feiti9aria ( soprada em expedic;oes chamadas de oka huu) ou atra
vés de ataques armados.24 

No entanto, a intera9ao por 1neio de espíritos pode cobrir gran
des distancias, alcanc;ando comunidades mu itas vezes só conhecidas 
por nome e fama, mas muito importantes na geografia social e espi
ritual dos Sanumá. De fato, a maior parte do conhecimento que os 

24 Isso era extremamente raro na regiao do alto Auaris nos anos 60 e 70 (ver Tay lor, 
1977). 
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Sanumá te1n de comunidades Yanomami parece advir da intera9ao 
de seus respectivos espíritos.25 

Quanto mais longe a orige1n, mais forte o espírito. Os de per
to, tais como os espíritos uku dubl da fauna local, causam apenas 
mal-estar que é faciltnente curado com xamanismo e acabam sendo 
aniquilados por ele. Já os espíritos 1naléficos, sai dibi', que em sua 
maioria vem de 1nuito longe, podem provocar doenc;as incuráveis 
nas crianc;as. Os xainas de cornunidades distantes podem utilizar seus 
hekula para deslanchar ataques portentosos, enquanto os heku/a do 
Povo do Céu, cuja morada fica, obvia1nente, além do céu visível, 
estao dentre os nlais perigosos de todos os hekula. 26 

Urna parte importante da vida Sanumá é, portanto, a sua 
interac;ao com u1na vasta rede de espíritos e seres sobrenaturais que 
vivem acima do céu, e1nbaixo da terra e nas nlatas dos territórios de 
virtualmente todas as comunidades Yanomami, conhecidas ou nao. 
A importancia dessas plagas longínquas fica 1nais clara no caso dos 
animais-espíritos que sempre vive1n na floresta em torno de aldeias 
distantes. U1na vez que as pessoas vivem e morrem em sintonía com 
seus animais-espíritos, pode-se dizer que suas vidas dependem da 
fauna desses territórios tao afastados. Para explicar certas doen9as e 
mortes, os Sanumá lanc;am mao de um alvo de culpabilidade, como 
os xamas initnigos, os fantasrnas, e os espíritos maléficos de co1nu
nidades distantes com suas 1natas circundantes. Os xamas com quem 
conversei enu1nerara1n nada menos de 74 dessas comunidades que 
conhecem através dos seus espíritos.27 

25 lsso acontece com quase todos, mas alguns individuos já visitaram comunida
des surpreendentemente distantes. O xama que fazia servi~o da noiva em 
Mosonawa, por exemplo, contou-me que fez urna viagem aos Pixansr dili dibi' 
(os Bissaasi-teri do subgrupo Yanomami), a cerca de 200 quilómetros a sudoes
te de Auaris, com 14 ou 15 comunidades intermediárias. 

26 Agradefi:o a Dra. Jean Langdon por me sugerir este ponto. Este aspecto geográ
fico de que quanto maior a di stancia, maior o poder, também está presente na 
feitifi:aria dos Yanomam comos quais Albert fez sua pesquisa (ver Albert, 1985). 

27 É relevante o fato de os Sanumá terem chegado ao seu território atual há relati
vamente pouco tempo, tendo migrado para o norte a partir do que hoje identifi
cam como território Waiká nas cabeceiras do Orinoco há apenas tres ou quatro 
gera~oes (Arvelo-Jimenez, 1974; Ramos, 1980; Colchcster, 1981 ). Vári~s terri
tórios Waiká de onde vem seus hekula e outros espíritos sao áreas onde v1veram 
seus antcpassados mais ou menos recentes. 
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A vida Sanumá depende das terras, dos rios, dos territórios de 
" ca9a e de toda sorte de recursos naturais das matas em tomo de suas 

comunidades. O que eu quis mostrar neste trabalho é que a continuí
dade de suas vidas enquanto Sanumá, em intera9ao diária com a 
1nultidao de espíritos do seu cosmos, também depende de outras co
munidades, numa vasta rede geográfica, cada urna vivendo sua pró
pria vida em algum ponto distante da mata*. 
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MARAKÁ, RITUAL XAMANÍSTICO ,, 
DOS ASURINI DO XINGU 

Regina Polo Müller 

Os Asuriní do Xingu sao um grupo indígena de língua Tupi

-guaraní, de aproximadamente 60 pessoas, habitantes da floresta tro
pical, no rio Xingu. Estive entre estes índios durante o período de 
1976 a 1982, num total de quase tres anos de convivencia com eles. 
Através desta convivencia pude observar a freqüencia com que eram 
realizados rituais xarnanísticos cu jo no1ne Asuriní é maraká e teste
n1unhar a im inencia de extin9ao do grupo. E1n 1982 os Asuriní che
garam a 52indivíduos,o1nenor índice da popula9ao no período estu
dado. 

O trabalho que se segue pretende mostrar o lugar desta insti
tui9ao na organiza9ao social Asuriní e os princípios e no9oes que 
encerraos quais sao encontrados en1 outros campos da realidade do 
grupo como a cosmología a ela associada. 

O xama (pajé) Asuriní é o indivíduo que executa rituais atra
vés dos quais entra em contato co1n seres sobrenaturais e os traz a 
aldeia. Estes rituais conhecidos comumente como "pajelan9a", sao 
chamados maraká, referindo-se os Asuriní ao canto e a dan9a reali
zados em sua performance. 
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O maraká é realizado como ritual propiciatório e como ritual 
" terapéutico, no caso de doen<;as (maryna). Neste segundo caso, é 

complementado por outro rito, o petymbó que compreende assopro, 
massagens e aspersao de fuma<;a de tabaco (petym). 

Nestes rituais, seja com fins propiciatórios, seja com fins 
terapéuticos, o xama <leve entrar em contato com espíritos que Ihe 
sao familiares pois ele freqüenta suas moradias em outras esferas 
cósmicas e convive com eles na tukaia, pequena cabana de folhas, 
para onde sao atraídos na aldeia dos humanos. 

O contato com estes espíritos acorre materialmente, substan
cialmente: substancias passam dos espíritos para o corpo do xama. 
Em outros casos, seu próprio corpo dá forma aos espíritos visitantes. 
O xama é o indivíduo que possui a faculdade dv estabelecer contato 
físico com os espíritos e através <leste contato, garantir a vida dos 
membros da aldeia pelo intercambio de substancias entre espíritos, 
xamas e humanos. Do lado dos espíritos, substancias invisíveis; do 
lado dos humanos, mingau, resina, água, planta, etc. 

Neste contato comos espíritos, o xama se metamorfoseia, pas
sando da condi<;ao de humano a de sobrenatural. Visitando os mun
dos habitados pelos espíritos, casa-se e tem filhos. Incorporando o 
espírito da On<;a, torna-se um de seus seres e devora carne de veado ' 
juntamente com seus iguais, que vivem na mata. 

Isto distingue os xamas dos demais humanos, conferindo-lhes 
destino próprio após a morte: eles vao habitar a aldeia onde se en
centra maíra, herói criador e os antepassados dos hu1nanos 
(janderamoi). 

A faculdade de se metamorfosear e viver em outras esferas do 
cosmo se <leve a manifesta<;ao dos próprios espíritos que entram 
deliberadamente em contato comos humanos. No exercício da fun
<;ao, através do tabaco e da dan<;a, o xama, ao perder os sentidos, se 
transporta para o "Céu" ou " incorpora" os espíritos na "Terra" . No 
convívio com espíritos, aprende os cantos que os atraem a aldeia. 
Assim, o aprendizado dos cantos e da técnica de fumar o tabaco1 

l A fuma9a do charuto (petym) é o meio físico através do qual se desencadeia a 
metamorfose. 
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coma perda "controlada" dos sentidos é o caminho para se tornar um 
xama, urna vez manifesta a vontade dos próprios espíritos. 

A vontade dos espíritos é interpretada pelos demais xamas, 
através de um consenso entre eles, a respeito da causa da doen9a de 
um determinado indivíduo. Acredito que oeste consenso devem in
fluir fatores de ordem política como o prestígio de um grupo domés
tico ao qual pertence um xama reconhecido. 

Organiza~áo social e lideran~a política 

Considerando-se um "continuum" entre o xama recém-inicia
do e o xama que invoca todos os espíritos familiares, este segundo 
extremo define o xama especializado ou se ja, o homem que se ocupa 
fundamentalmente desta atividade, relegando a segundo plano as ati
vidades económicas, com exce<;ao da ca<;a. Isto é, o xama especialis
ta dedicará menos tempo as atividades de preparo do solo para o 
plantío, coleta, pesca e constru<;ao de casas, se bem que participe 
delas, quando forem coletivas. 

O xama nao recebe apenas em géneros ou bens o pagamento 
de seus servi<;os (o pagamento neste sentido tem caráter mais sim
bólico que economico ). O xama goza de tal prestígio que se permite 
que ele e sua família sejam sustentados quanto a moradia, a alimen
ta<;ao, etc. 

Tradicionalmente, parece qll;e havia especializa<;ao dos papéis 
públicos na sociedade Asuriní. Assim os indivíduos se distinguiam 
como líderes de cerimonias, chefes de expedi<;5es de guerra e caya
das, chef es de aldeia, xamas e artesaos especializados ( enfeites e 
objetos rituais ). 

Guerreiros, todos os homens deveriam sé-lo. Matar um inimi
go tomava um homem boakara. Todo homem adulto tinha ao menos 
urna vítima,jemijara, identificada com seu matador. Há urna relayao 
unívoca entre o guerreiro e a vítima, levando o primeiro ao ritual da 
tatuagem: os homens coma tatuagem de desenho geométrico no om
bro haviam morto alguém. 
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Quanto asrepresentac;oes, aguerra se contrapüe ao xamanismo. 
" Isto se fundamenta na mitologia: o contato do xama com o corpo 

morto do inimigo, trazido pelo guerreiro a aldeia, instituiu a diferen
c;a e separac;ao cósmica e moral entre pajé e boakara. No mito, o 
matador (boakara), ao introduzir através da uirasimbé 2 o pedac;o do 
corpo do inimigo na casa onde se realizava um maraká, provocou a 
inorte dos xamas primordiais, e com isso, sua separac;ao do mundo 
dos humanos: o brac;o do morto se agarrou na parede da casa e o 
xama em exercício, perdeu os sentidos, "morreu" e, quando voltou a 
si, zangado, resolveu ir embora para o céu, para sempre. 

A clistinc;ao cósmica entre o "Céu" dos xamas e o mundo hu-
1nano do guerreiro corresponde a urna polaridade de valores atribuí
dos aos dois papéis. Esta polaridade pode variar num 'continuum' 
em que haveria, de um lado, xama e do outro guerreiro, tanto no 
nível do indivíduo (maior ou menor especializac;ao na func;ao) quan
to no nível coletivo (maior ou menor número de xamas e guerreiros 
numa aldeia). 

A valorizac;ao ética é ditada no mito que opüe o matador ao 
xama, com sinal negativo para o primeiro. Ele é julgado pelo xama 
que considera repugnante seu ato e, por repulsa, se afasta para sem
pre do mundo dos homens. 

O guerreiro tira a vida, decompoe o humano (avá) tornando-o 
anhynga (o eu em pedac;o) e o xama cuida da vida, promovendo ao 
contrário, a unidade do eu, ao preservar o ynga (princípio vital), atra
vés do contato com os espíritos. Sua relac;ao é com a vida, apesar de 
passar __pela morte. A morte do xama (os Asuriní chamam omanó, 
morrer, ao estado de inconsciencia do xama, nos rituais xamanísticos ), 
que ocorre atualmente no ritual maraká, ocorreu no ritual primordi
al, segundo a mito logia, como conseqüencia do contato como peda
c;o do corpo do inimigo morto. No passado 1nítico, os xamas faziam 
estes rituais e nao morriam, ao contrário do que acontece boje. Nao 
havia distinc;ao entre esferas cósmicas, os espíritos conviviam com 

2 Fun~ao _feminina nos rituais xamanísticos desempenhada, em geral, pela esposa 
do xama. 
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os hun1anos; a passagem de urna esfera a outra, feita atualmente pe
los xamas significa morte. Ocorre agora pelo contato do humano com 
seres de outros "mundos", enquanto no ritual primordial foi provocada 
pelo contato com o corpo morto do inimigo. Os espíritos, seres de 
outros "mundos" sao inimigos potenciais: atiram flechas no xama 
que está sendo iniciado; o Ka ' á, substfincia que introduzem no corpo 
do xama iniciante, tornando-o xa1na, tainbém provoca esta "morte". 
A relac;ao do xama com os espíritos correspondería a do guerreiro 
com os ininligos. Os Asuriní clizem que quando o xama ve tivá (urna 
classe de espíritos) na mata é sinal de que sera.o atacados por um 
grupo inimigo. Por outro lado, como sugere o nome de um dos prin
cipais objetos do ritual xamanístico, a tukaia, arela9ao do xama com 
os espíritos corresponde a relac;ao do cac;ador coma ca9a. 

Na aldeia Asuriní que conheci, todos os homens eram guerrei
ros e quase todos eram xamas. Entre 1976 e 1982, conheci 12 xamas 
Asuriní numa populac;ao média de 55 pessoas. Ou seja, urna popula-
9ao que tinha um xa1na para cada quatro pessoas. 

O que distinguía um xamados demais é o seu desempenho: a 
beleza de seu canto e a plasticidade de sua dan9a. Na performance do 
maraká, entretanto, o xama necessita de um grupo de indivíduos que 
desempenhem diferentes papéis, próprios da estrutura da a9ao ritual. 

Com este caráter coletivo, a institui~ao da atividade xainanística 
nao é, portante, o campo mais adequado para o xama se destacar, 
individualmente, acumulando prestigio a nível de lideranc;a política. 

Entendo por prestigio político a lideranc;a de urna pessoa so
bre outras que pertencem a um mesmo grupo doméstico, quanto a 
iniciativa de realizar ati vidades económicas e cerimoniais e de atrair 
novos elementos através do casamento, em épocas remotas. O que se 
observava entre os Asuriní, no período estudado é que as mulheres 
constituíam o núcleo do grupo don1éstico enquantounidade produto
ra e em torno do qual este se organiza, em vista de características da 
organiza9ao social que resultaram do decréscimo populacional: a 
ausencia dos velhos chefes de grupos domésticos. Por outro lado, a 
uxorilocalidade permaneceu como regra de residencia, tomando-se 
corolário de outra regra, o casamento preferencial com as mullieres 
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do grupo ao qual já se pertence, também decorrente de baixa 
demografia. Assim, ao invés de termos o controle de ho1nens sobre 

" as mulheres (pai e sogro ), o que se verifica, neste caso, é o controle 
das próprias mulheres sobre as outras (filhas e irmas mais novas), o 
qual opera fundamentalmente na composi9ao do grupo doméstico, 
unidade básica de produ9ao economica. Esta unidade é 
complementada enquanto unidade economica pelos maridos, respon
sáveis pelos servi9os de constrtu;ao da casa, preparo do solo para o 
plantio e ca9a. 

Quanto ao prestígio político dos homens, <leve se destacar que, 
em circunstáncias rituais, lideradas pelos homens, ocorre a distribui-
9ao dos produtos entre as unidades do siste1na social. Com exce9ao 
da ca9a, as demais atividades, subsistencia e ritual, requeretn traba
lho coletivo, cuja organiza9ao depende de um líder: aquele que reú
ne em torno de si homens que sao, de um lado, seus aliados e, de 
outro, esposos das mulheres da casa a qual pertencem. 

Na pesca, atividade mista, a iniciativa de sua realiza9ao de
pende desse líder que prepara a infra-estrutura: barragens, armadi
lhas, etc. 

As cerimonias também requerem para sua realiza9ao a inicia
tiva de um líder que deve contar co1n a participa9ao dos demais ho
mens da casa. 

Tradicionalmente, nao havia necessariamente sobreposi9ao dos 
papéis de líder do grupo doméstico e de xama. Foi devido a impor
tancia dada ao desempenho do líder religioso, na época estudada, 
que se incorporou esta característica como funda1nental ao perfil do 
líder político Asuriní. 

A~áo ritual: o olora/Jai e o petymbo 

O canto e a dan9a do maraká - o oforahai - constituem o 
ritual em que os xamas trazem os espíritos a aldeia. É realizado em 
frente a porta das casas, num espa90 delimitado entre esta e a cabana 
de folhas no qual se hospedamos espíritos visitantes, chamada tukaia. 
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Aí se pendura o yvara, objeto formado por dois troncos de madeira 
amarrados um ao outro, de aproximadamente 2 metros de compri
mento e 20 cm. de diámetro: sao dois cilindros esculpidos que lem
bram a forma de dois charutos de tabaco. Um dos troncos, o que fica 
visível aos participantes, recebe as vezes urna decora9ao com dese
nho geométrico semelhante a decora9ao dos charutos usados no 
maraká. 

De acordo comos espíritos em questao, haverá, num ritual do 
maraká, o yvara na tukaia e o yvara no interior da casa, onde se 
hospedam igualmente os espíritos. O espa90 ritual compreenderá, 
entao a parte externa e interna da casa, entre o yvara e a porta. 

' ' 
A dan9a em frente ao yvara representa o apelo e o convite 

para a visita dos espíritos a aldeia. 

O canto descreve pela letra da música esta movi1nenta9ao cós
mica de seres sobrenaturais. 

A dan9a também realiza a fun9ao máxima do maraká: transfe
rencia de substancias trazidas pelos espíritos aos humanos que delas 
necessitam. A fun9ao do xama é ser aquele que traz, definindo o 
conteúdo central do maraká. 

O xama traza Cobra e a On9a, divindades do panteao de seres 
sobrenaturais do cosmos Asuriní. A On9a é representada pelos espí
ritos tivá, xamas primordiais e seus seres pertencentes ao seu domí
nio. Eles trazem o moynga.3 A Cobra, ela própria princípio vital, é o 
ynga materializado nos objetos e alimentos do ritual. 

Outras classes de espíritos xa1nas primordiais sao menciona
dos no canto e acompanham a vinda <lestes sobrenaturais, também 
trazendo moynga. Também foram xamas no passado mítico e atual
mente, sao espécies de seres como os tivá, "povos" habitantes de 
outras esferas cósmicas. Entre elas e a cabana de folhas na aldeia, 
existem caminhos os quais percorrem, trazendo consigo seus ani
mais, objetos, pertences, entre eles, o moynga. 

3 Substancia do espirito trazida em rituais terapeuticos; materializa~ao do princi
pio vital (ynga). De acordo com o espírito em questao será resina vegetal ou 
água. 
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A dan9a do maraká é o percurso que fazem entre o mundo e1n 
"' que habitam e a aldeia. Eles vem do céu, das águas, da 1nata. Neste 

trajeto, estes espíritos acompanham a Cobra. 

Os espíritos xamas pri1nordiais sao trazidos nos rituais 
terapeuticos pois sao eles que dao o moynga ao xama para ser trans
mitido aos pacientes. 

Outra categoria de ser sobrenatural ve1n a aldeia etn outra oc~
siao: 0 porco-do-mato e o veado, nos rituais p~opiciat?rios, os qua1s 
chamo de "espíritos animais" . A eles é oferec1do o m1ngau. 

Além das dan9as que traze1n os espíritos, há as que ofere~em .º 
mingau a eles, em particular o rito4 mamaiava, parte dos ntua1s 
terapeuticos e propiciatórios. 

Terapeutico ou propiciatório, faz-se o ritual do maraká, ~ara 
trazer a Cobra. Através dela, se recebe ynga, tomado dos esp1ntos 
pelos xamas, transmitidos aos humanos que dele necessitam. Co~ a 
Cobra, vemos espíritos que devem ser "do1nesticados", em especial, 
os tivá. 

Ao lado da dan9a, o petymbó é o rito central do maraká. Rea
l iza-se da seguinte maneira: os xamas sentam-se em s~mi~írcu~o ao 
redor do paciente, sentado no banco ritual. O xama principal ~1d~ra 
utn canto em voz baixa, ritmo lento. Um xama de cada vez, va1 ate o 
paciente e faz os seguintes gestos: contorna co1n as maos ~ ~orpo do 
paciente sem tocá-Io; comas maos fechadas contorna-o em1t1ndo som 
de quem está fazendo for9a: afasta algo que pa~ra sobre o corpo d,o 
paciente; puxa algo no sentido do corpo do pa~1en:e para o ~eu pro: 
prio; enquanto faz estes gestos, assopra na d1re9ao das maos e da 
baforadas de fuma9a de charuto; vai a cabana de folhas, colocando 
as maos fechadas sobre u1n dos objetos xa1nanísticos aí colocados, 
fazendo o som de for9a; volta e contorna o corpo do paciente, 
assoprando nesta dire9ao e fazendo o som de for9a, tira algo do car
po do paciente com as maos fechadas, fazendo o som de for9a. 5 Leva 

4 Utilizo o termo "rito" para denominar as diferentes partes do maraká. 

5 Este gesto se concentra sobre a parte afetada, onde se sente a d?r, por exem~lo, 
ou como ocorrcu comigo mesma: o xama chegou a toc~r n.o fen~ento (mordida 
de cobra) puxando no sentido do hematoma para os onfic1os fc1tos pelas presas 
da cobra Em caso de furúnculo, o xama o tocou, chupando-o. 
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as 1naos fechadas a boca e assoprando vigorosamente para dentro 
delas, provoca um som característico deste rito ao fazer passar o ar 
entre os dois polegares, espécie de assobio; produz também outro 
som, estalando os dedos. O canto dos demais continua, entremeado 
por este som, feito com as maos na boca. Depois que cada xama 
executou estes gestos, todos se levantam e colocando as maos fecha
das sobre o paciente, fazendo o som de for9a, erguem-nas, como se 
estivessem puxando algo do corpo do paciente para cima; abrem-na 
em seguida e assopram na direc;ao do que acabaram de tirar. Este 
gesto é feito, as vezes, vigorosamente, como se jogasse longe, com 
forc;a, aquilo que se retirou do corpo do paciente. Este último gesto 
coletivo é repetido mais urna vez. Durante o desenrolar deste rito 
gestual, os xamas dao baforadas de fumac;a do charuto sobre o paci
ente. 

Pode-se afirmar que o petymbo é o principal rito neste tipo· de 
maraká que chamo, provisoriamente, terapeutico. Ou seja, quando 
em sua realizac;ao, há um papel desempenhado por um indivíduo con
siderado doente, imaryna. 

Imaryna se refere a algo que está se acabando como um fruto 
podre ou semidestruído (comido pela metade, por exemplo). 

O papel que o doente desempenhano ritual se chamaimunara, 
termo que traduzo por paciente, aquele que recebe cuidados. Estes, 
no caso, sao o recebimento do ynga e do moynga. 

O imunara nao precisa ser necessariamente um imaryna (do
ente) pois nas cerimonias turé ele é o guerreiro (boakará). O guerrei
ro, nao recebe o moynga, mas apenas o ynga. Vamos, entáo, distin
guir os dois termos, ynga e moynga, através da distin9ao entre os 
dois tipos de paciente (imurana): o doente (imaryna) e o guerreiro 
(boakará) . 

A noc;ao de doenc;a, similar a €le um fruto podre ou 
se1nidestruído, implica em algo a menos, o suor num indivíduo fe
bril, por exemplo. Quando se transpira muito está se perdendo ynga, 
dizem os Asuriní. Quando se grava a voz de alguém ou se fotografa 
urna pessoa, está se retirando seu ynga, pois a voz e a imagem, suas 
manifestac;oes, passam para o gravador ou para a fotografia. 
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As causas de doen9a sao: excessos cometidos pela mae de um 
" recém-nascido (teria tido muitas rela96es sexuais durante a gravi

dez), provocando feridas no couro cabeludo do filho; feiti90 feito 
através da comida; introdu9ao, pelos espíritos, de pequenas flechas 
no corpo da pessoa, próximo de órgaos como o corac;ao, o fígado, o 
que aos poucos a leva a morte; a introdu9ao no corpo da pessoa, de 
um espírito anhynga; o seqüestro de urna pessoa por um anhynga 
(quando a pessoa é encontrada está definhada); a quebra de certos 
tabus como a proibi9ao de se pronunciar o nome de karovara, espíri
to da água, próximo da mesma (o karovara entra no corpo da pessoa, 
corta-o por dentro, provocando vomito e defeca9ao de sangue); a 
existencia de algo chamado garera kaipara no corpo da pessoa. Os 
feiti9os (oforomogaroaip) sao preparados com fezes e órgaos genitais 
de animais, cabelo humano, espinha de peixe, aranha, barro, urucu, 
ovos de animais, plantas nao comestíveis, os quais sao misturados ao 
alimento, ao charuto e ao óleo cosmético, usados pela pessoa que se 
deseja atingir. 

Dentre as causas arroladas (nao esgotam todas as possibilida
des ), encontram-se duas no9oes básicas: a de algo introduzido e a de 
algo que se perde, que se esvai no corpo da pessoa. O petymbo nada 
mais é do que a realiza9ao destes movimentos pelo próprio xama: ele 
tira e poe as coisas no corpo do paciente, afasta e traz (do yvara). 

A doenc;a, por sua vez, causa perda/diminui9ao; no exemplo 
do suor, os Asuriní se referiram explícitamente a perda do ynga. 

No petymbó, o xa1na tira o que deve sair por estar causando a 
doen9a e püe o que deve substituir o perdido, a substancia vital. Além 
do petymbó, outro rito trata de guardar a substancia vital e conservá
-la no corpo do paciente, o oforoimondep: o xama contorna o corpo 
do paciente comas maos fechadas, assoprando na dire9ao dos movi
mentos e emitindo o roído de quem está. fazendo for9a. Contorna 
também o corpo do paciente como charuto de tabaco, assoprando 
em sua dire9ao. Segundo informante, neste momento, o xama está 
"guardando" o ynga no corpo do paciente: omondep = guardar;foro . 
= prefixo generalizador; "guardar coisas", no sentido de "por den
tro", envolver, esconder. 
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O caso do guerreiro, que recebe ynga, difere do paciente do
ente. Ele nao sofre diminui9ao, ao contrário ele sofre um excesso: 
segundo os Asuriní, por ter morto um inimigo é tatuado para se tirar 
de seu carpo o sangue de sua vítima, que "fica na barriga, dói e pode 
lhe fazer mal". 

Passa, entao, pelo processo de sangramento, tal como urna re
tirada de substancia de seu corpo. Nao tenho dados suficientes para 
afirmar mas suponho que se trata do ynga vítima. 

Um de menos, outro demais, ambos os carpos se encontram 
em desequilíbrio quanto a substancia vital que os anima, o ynga. 
Além de ser a voz, a sombra, o ynga é a pulsa9ao do corpo e do 
cora9ao, como um Asuriní tentou me traduzir a palavra. 

Nos do is casos, o imunara recebe o ynga dos espíritos, mas de 
maneira diferente: no guerreiro, o ynga está na tinta de jenipapo que 
é passado na superficie do corpo, sobre as incisoes, em seu limite 
externo, estabelecendo o reequilíbrio, distin9ao entre o carpo do 
matador e o de sua vítima. No corpo do doente, o ynga é introduzido, 
"guardado", dentro dele, pelo sopro e pelas massagens, fuma9a de 
tabaco e mingau ingerido. É neste segundo caso, tratando-se de per
da (e nao retirada do ynga), que o paciente recebe o moynga. O moynga 
seria um ynga suplementar. Os Asuriní traduziram esta palavra por 
remédio, imediatamente após o contato que tiveram com a medicina 
do branca. Chamam de moynga os comprimidos e xaropes ministra
dos pelos agentes da medicina ocidental. 

Todos os espíritos dao ynga para o xama. O moynga, entretan
to, só é dado pelos espíritos xamas primordiais, ligados diretamente 
aos casos de tratamento de pessoas doentes (imaryna). 

O porco-do-mato e o veado, ligados a ca9a e a agricultura res
pectivamente, 6 sao chamados para dan9ar e tomar m ingau com os 

6 Nos tempos míticos, a mulher era casada com o veado que lhe trazos produtos 
da ro~a, ensinando-a a plantar e a cantar como fazem até hoje no maraká do 
araroá (veado). O porco-do-mato iemea se casou como guerreiro (boakara), e 
leve J-o consigo junto aos seus tornando-o seu chefe (tenotara), o que vai a 
frente. O guerreiro liderou o bando levando-o para lugares onde os parentes 
dele, previamente avisados, puderam matá-lo. 
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,, 
xamas, transmitindo-lhes o ynga. E neste sentido que a noc;ao de 

.. ynga é mais ampla que a de moynga: trata-se do princípio vital exis
tente nao só no corpo das pessoas e elementos constitutivos de seres 
viventes, humanos e espíritos, mas extensivo aos resultados das ~oes 
que estes seres executam sobre a natureza, co1no a cac;a e. a agricultu
ra. 

Neste sentido, é que chamo de propiciatório o ritual realizado 
com a presenc;a destes espíritos. 

Por outro lado, este também pode apresentar o aspecto 
terapeutico, quando nele se realiza o petymbo e se invocamos espíri
tos xamas primordiais que dao o moynga. Aliás, o ritual propiciatório 
compreende a mesma seqüencia de ritos dos maraká realizados só 
co1n a presenc;a dos espíritos· xamas primordiais. Trata-se, portanto, 
de urna questao de enfase no aspecto terapeutico ou propiciatório de 
um ritual xamanístico, relacionada, respectivamente, a enfase no 
moynga ou no ynga. 

A diferenc;a entre os dois tipos de maraká é a maneira pela 
qual o xamá entra em contato com os espíritos em questao: no caso 
dos xamas primordiais, o xama perdeos sentidos (omano = m.orre), 
vai para o mundo dos espíritos, transforma-se num deles (casa, tem 
filhos, assimila seus hábitos). No caso do porco-do-mato e do veado, 
transforma-se num deles aqui, no estado de semi-transe (omanoaip = 
"desmaia"), comportando-se como um deles, na aldeia, isto é, os es
píritos ve1n para o mundo dos humanos e se assimilam a eles. 

Podemos agora, distinguir entre o recebimento do moynga e 
do ynga, questao de intensidade: o primeiro serve para preservar o 
ynga que o doente está ameac;ado de perder, e o segundo, está ligado 
a c~a e agricultura e a preserva9ao da vida do guerreiro, ameac;ada 
por sua inti1nidade com a vítima e nao necessariamente a doen9a. 

As rela~óes entre humanos e espíritos 

Como já foi dito anteriormente, o niaraká, através do canto e 
da dan9a, traz os espíritos a aldeia, "visitantes" que se hospedam nas 
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casas feítas para eles. Sentando-se dentro da casa onde se realiza o 
ritual, no espa90 cerimonial, ou em frente a cabana de folhas, 
recepcionam-se os espíritos, de maneira análoga aos rituais dos quais 
participam visitantes de outras aldeias. 

Ao lado da dan<;a que atrai os espíritos realizam-se outros atos 
em comum: fuma-se tabaco e bebe-se mingau. 

No início do ritual, torna-se presente o espírito ou seria me
lhor dize-lo, este é capturado e, com isso, instaura-se o princípio da 
comunhao com os espíritos, pois a Cobra é o princípio comum de 
todos os seres. Logo em seguida, no segundo dia, sentam-se os anfi
trioes no espac;o cerimonial da casa, realizando-se os preparativos 
para a vinda dos demais espíritos. Em primeiro lugar, os charutos de 
tabaco e o yvara. Este é urna espécie de atrativo (nele se penduram 
os demais objetos do agrado dos espíritos) e um símbolo da equa9ao 
tabaco= espírito. 

O xama auxiliar encarna as func;oes do tabaco, ao participar, 
junto ao principal, da própria metamorfose e ao desencadear este 
processo: ele danc;a e fuma o tabaco em frente ao yvara no rito que 
compreende este momento da ac;ao xamanística. Neste momento, 
xama principal e xama auxiliar comportam-se de maneira identica. 

O nome desta funyáo ritual é, por isso mesmo, gapetyrnbara, o 
que faz comer o tabaco (ga = ele; petym =tabaco; o= comer; ara= o 
que faz, o agente). Responsável pela ingestao do tabaco, desenca-,, 
deia a metamorfose, nele e no principal. E a manifestac;ao do princí-
pio de par, do "dois em um", como se o xama necessitasse da própria 
representayáo de si (o outro identico a ele) para se metamorfosear 
em outro ser, garantindo com isso seu retorno a condif;ao anterior, 
humana. O auxiliar, ao mesmo tempo, se identifica como espírito 
por encarnar a fun9ao do tabaco, equacionado ao espírito. 

O maraká é expressao, ein todos os atos que desenvolve, des
se contato íntimo e ao mesmo tempo, ambíguo: dan9a-se como espí
rito, senta-se com ele, fuma-se junto, oferece-se o mingau, mas tam
bém, se mantém em rela9ao a ele o mesmo comportamento que se 
tem ce n urna presa animal, tentando-se pegá-la quase a for9a. Os 
ruídos que o xamá faz, seus gestos de pegar algo no ar, seus gemidos 
dentro da cabana de folhas, expressam esta relac;ao de cont1ito. 
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Confuto de um lado, troca de outro: ao espírito se oferece o 
~ mingau e ele dá o ynga e o moynga. No comportamento dos espíritos 
há diferen9as e similaridade comos humanos: os espíritos se com
portam como os animais - devem ser aprisionados, matam, agridem 
- mas participa1n também das atividades dos membros da aldeia, 
dan9ando, fumando e tomando mingau. Por outro lado, em comUin 
como xama é o poder de transforma9ao através do tabaco. A identi
fica9ao do xama como espírito, na a9ao ritual, se manifesta através 
dos sons, núdos que emite e da própria fala a eles dirigida, ininteligível 
aos outros, manifesta9oes da comunica9ao que se estabelece entre eles. 

O aspecto animal do espírito é enfatizado pelos ruídos agres
si vos e pelos assobios, sons próprios deles, cujo instrumento para 
sua produc;ao sao apitos feitos de coco ou de osso de urna ave. Os 
xama os exibem, durante os maraká., como se os tivessem recebido 
dos espíritos e os carregam em seu próprio corpo, na boca, por exem
plo. Outros sao dados aos assistentes que os guardam cuidadosamen
te, como os demais objetos próprios do maraká. 

A agressividade dos espíritos também se expressa nos rituais 
propiciatórios, quando os porcos-do-mato dan9am amea9ando os pre
sentes com o charuto nas maos. 

O aspecto humano dos espíritos se manifesta através de sua 
participa<;ao nas refei9oes, no convite que se faz para ele entrar den
tro da casa e fumar, tomar mingau, dan9ar. 

O contato entre humanos e espíritos se realiza, mas é a1nea9a
dor. Cont1ito e ambigüidade, nas rela96es entre espíritos e humanos. 

Cosmologia e discurso 

Para a compreensáo da natureza dos seres e do pensamento 
Asuriní sobre o universo, é fundamental entender a no9ao da 
concomitancia de planos que define a organiza9ao do cosmo e as 
rela9oes entre os seres. 

A concomitancia de planos corresponde a idéia de "universo 
transfor1nacional e multiplicidade de mundos", descrita por Overing 
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Kaplan (1982, p.3) a respeito da cosmologia e xamanismo Piaroa. 
Segundo esta autora, para se compreender a cosmologia desse povo 
é fundamental que se reavalie o uso dos conceitos de metáfora e 
literalidade. Isto porque os Piaroa falam literalmente a respeito de 
transforma9oes - mudan9a de identidade dos seres e movimentos de 
seres ou aspectos dos seres de um mundo para outro. Um ser pode 
ser isso e aquilo, nao metaforicamente e isto é devido a própria natu
reza transformacional do cosmos Piaroa. 

Assim também pode-se interpretar a incorpora9ao do xama 
Asuriní, literalmente, porque as metáforas nestas cosmologias sao 
sua ontología, ainda segundo Overing Kaplan (1982, p.5). 

A separac;ao de níveis cósmicos, instaurada pelahistória mítica, 
é um tema comum as cosmologias sul-americanas. A respeito dos 
Asuriní, tenho enfatizado aidéia de que a transforma<;ao, representa
da por esta separa9ao está relacionada, além da descontinuidade, a 
concomitancia de planos distintos, como mostra a a9ao ritual e a 
cosmología. 

A transforma<;ao implica em intera9ao entre mundos e seres 
diferentes, que devem ter, por outro lado, urna aproxima<;ao possível 
para que haja intera9ao. O xama Asuriní se metamorfoseia em um 
ser sobrenatural, por ter se iniciado, tornando-se um deles, substan
cialmente (ao receber a substfulcia Ka'a em seu corpo no ritual de 
inicia9ao ao xamanismo) e socialmente (ao receber nomes próprios 
pertencentes aos povos sobrenaturais e ao se casar entre eles). 

O ynga, enquanto substancia vital passa dos espíritos para os 
hum~os e enquanto princípio vital, identifica espíritos e humanos 

,; 

como urna mesma categoria (uno/vi vente). E a semelhan~a na dife-
ren9a ou a equivalencia de coisas diferentes ou múltiplas. 

A no9ao de equivalencia encontra-se. também na duplica9ao 
dos papéis rituais: os dois xamas (principal e auxiliar, o gapetympara). 
Esta duplica9ao também se encontra em outros rituais Asuriní além 
do maraká, os rituais cosmogónicos do turé (flautas). 

Considerando a a<;áo ritual como discurso nao verbal - em 
urna outra perspectiva de análise, própria da lingüística, que é a Aná-
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lise do Discurso - pode-se apreender propriedades e mecanismos 
que se cotejam a resultados correspondentes aos de Overing Kaplan 
sobre esta no9ao da cos1nologia. 

De acordo co1n os pressupostos teóricos da Análise do Discur
so, que privilegia os processos de constn19ao do feno1neno lingüístico 
e nao meramente seu produto, a idéia de transformagao, no caso da 
linguagem, implica em mediagao, isto é, rela9ao necessária, 
constitutiva e transformadora entre o homem e a realidade natural e 
social (Orlandi, 1983, p.2-3). 

O que chamei de concomitancia de planos, princípio de igual
dade na diferen9a, corresponde, nessa concep9ao de linguagem, ao 
que se poderia denominar de "tensao entre o mesmo e o diferente" 
(Orlandi, 1983). 

,, 
E da própria natureza da agao ritual e da cosmologia, conside-

radas como siste1na de comunica9ao, isto é, consideradas em seu 
aspecto de linguagem, que se pode depreender a no9ao de 
inultiplicidade e variac;ao, inerente a esta. "A polissemia é o concei
to que permite a te1natiza9ao do deslocamento daquilo que na lin
guagem representa o garantido, o sedimentado" (Orlandi, 1983, p.6). 

Ainda citando Orlandi, ao se considerar a tensao entre o pro
cesso parafrásico e o polissemico, reconhecendo-se a multiplicidade 
de sentidos, inerentes a linguagem e o contexto como constitutivo do 
sentido, abandona-se a posi9ao que privilegia a hipótese de um sen
tido nuclear, mais importante hierarquicamente (literal) em rela9ao 
aos outros. "Nao há um centro e suas margens, há só margens. Dessa 
forma, todos os sentidos sao, de direito, sentidos possíveis e, em cer
tas condic;oes de produ9ao, há de fato dominancia de um sentido sem 
por isso se perder arela9ao com outros (implícitos). A sedimentac;ao 
de processos de significa9ao em termos de sua dominancia se faz 
historicamente, produzindo a institucionaliza9ao do sentido domi
nante. Dessa institucionaliza9ao decorre a legitimidade e o sentido 
legitimado fixa-se, entao, como centro: o sentido oficial, literal" 
(Orlandi, 1983, p.7) 

168 

Em certo sentido, Overing Kaplan faz distinc;ao semelhante 
entre metáfora e literalidade, atribuindo a determina9ao desta última 
a história mítica, a cosmogonia, ªº processo. 

A relac;ao entre paráfrase e polissemia, na Análise do Discur
so, é, ainda para Orlandi, um critério para o estabelecimento de tipos 
de discursos: relevancia de certos fatores (e nao outros) para as con
di9óes de significa9ao do texto (unidade de análise). O discurso lúdico, 
urna das categorias da tipologia que elabora, tende a polissemia: a 
reversibilidade é total, há troca livre de papéis ou de estatutos entre 
interlocutores e o objeto do discurso se mantem como tal no discur
so. Como a autora sugeriu em rela9ao ao discurso cos1nológico 
Asuriní, incluindo-se os cantos xamanísticos7 

- e eu estendo agora 
ao discurso nao-verbal, isto é, a ac;ao ritual-, este caráter lúdico se 
encontra nesta polissemia aberta, em que tudo pode ser tudo, o espí
rito, o xama e os demais participantes, pela metamorfose do segun
do, pela ambigüidade do primeiro e pela participac;ao dos últimos 
nas rela9óes entre os outros dois, tudo baseado na natureza 
transformacional do cosmo Asuriní. Os vários sentidos que os xamas 
podem dar as rela96es comos espíritos, a possibilidade de ser huma
no e espírito ao mesmo tempo e a participa9ao dos demais membros 
da sociedade, através das mo9as can~doras e do jovem assistente na 
experiencia do contato comos sobrenaturais, seriam características 
desse discurso lúdico. 

A posi9ao de lideran9a intimamente associada ao papel de 
xaina, ocorre num determinado momento histórico, durante o qual os 
xamas atuam fundamentalmente na reprodu9ao da sociedade. E a 
rela9ao entre diferentes planos cósmicos, por eles vivenciada tem 
seu fundamento num princípio estruturante da cosmologia Asuriní: 
o da igualdade na diferenc;a, multiplicidade de mundos, polissemia 
de sentidos, reafirmada pelo processo de metamorfose do xama e 
transforma9ao de seres e coisas. 

7 Comunica~lio pessoal. 
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CÁNTICOS XAMÁNICOS 
DOSMARÚBO 

Delvair Montagner 

Cantar é um tra90 cultural mareante da sociedade indígena 
Marúbo, habitante do Rio Ituí e Rio Curu9á, afluentes do Rio Javari, 
no Estado do Amazonas. Pretendemos demonstrar, por intermédio da 
análise' de canticos, urna das facetas do xamanismo Marúbo: seu as
pecto lúdico e socializador. Estes comu1nente nao sao enfocados na 
literatura antropológica, 1nas o lado curativo do xamanis1no, como se 
apresentam, por exe1nplo, nos Avá-Chiripá (Bartolomé, 1979), Siena 
(Langdon, 1979), Sanumá (Taylor, 1979), Sharanahua (Siskind, 1975). 

Em outro trabalho (1985, p.591 ), afirmamos que a cultura Marúbo 
está calcada na sonoridade vocal e que a música permeia a vida diária da 
comunidade. Há um poder compulsivo de cantar, utilizando a letra ou 
a melodia, que varia conforme o estilo do canto e das modula9oes 
masculina e feminina. A manifesta9ao musical inicia-se desde o nasci
mento, com as cantigas de acalentar nene, e vai até a morte, com os 
lamentos fúnebres. A 1núsica passa também pelas esferas: 

- Política, com os discursos rituais proferidos com voz 
e1npostada pelos homens ou por líderes de maloca; 

1 Agradecemos a Dominique Buchillet e a Lúcia Maria de Freitas Passos pelas 
valiosas contribuic¡:oes fe itas ao trabalho. 
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Social, com os cfulticos de recreac;ao e de lazer, entoados 
pelos bailarinos enquanto executam urna coreografia; 

Mítica, onde histórias sao cantadas por um mestre-de
-cerimonia e repetidas pelos bailarinos em ladainhas; 

De saúde, em que os canticos de enfeitic;ar invocam as 
doenc;as, e os de cura, que tratam os enfermos; 

- De subsistencia, cujo canto/reza atrai determinadas cac;as 
para perto da maloca ou afasta animais predadores dos 
roc;ados; 

Xa1nanica, cujos canticos ampliam e sedimentam os 
conhecimentos religiosos. 

A característica mais importante de um rito xamanico é a pre
senc;a dos canticos que o pajé entoa, quando possuído pelos espíritos 
benevolentes cantadores. Esporadicamente, ocorrem falas xamanicas, 
ocasiao em que alguns espíritos conversam com os homens que os 
assistem, as vezes brincando jocosamente com aqueles a quem as 
regras de parentesco permitem faze-lo. Os espíritos também drama
tiza1n, dan9am, e, por último, efetuam curas se há enfermos, já que 
existe cerimonia específica para este fim. Assistir a um rito 
xamanístico Maníbo significa passar algumas horas agradáveis, quan
do diversos espíritos manifestam-se de maneiras diferentes, corporal 
e vocalmente, utilizando-se do corpo do xama (Figura 6.1) . 

A presenc;a da música, nos diferentes aspectos da cultura 
Marúbo, torna o modo de vida mais agradável aos seus indivíduos, e 
este estado continua após a morte destes, pois o mundo dos espíritos 
é bonito, alegre e musical. Saber cantar, rezar e encantar sao qualida
des que se adquirem, principalmente os homens adultos, aprimoran
do-as a n1edida em que amadurecem, orgulhando-se delas. Em mui
tos casos, exigem longos treinamentos e dedicac;ao, as vezes apelan
do-se aos recursos de encantamentos para transformarem-se em bons 
cantadores e terem boa memória, a fim de absorverem o complexo 
conteúdo dos cantos. 
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Figura 6.1: Xam! marubo incorporado entoando cánticos xam!nicos (figura a es
querda) e dan~ando (a direita) entre os bancos paralelos. Desenho feito 
por Armando com caneta hidrocor azul em dezembro de 1987, no Mo
tor Mats, durante urna viagem no Río Itui. 

Aspectos da cultura Marúbo 

Antes de comentannos os canticos xamanicos, faz-se necessá
rio esclarecer sobre determinados temas que serao mencionados no 
decorrer do artigo. 

O rito xamanístico é realizado por iniciativa do xama, a pedi
do de alguém ou quando há doentes a serem tratados. A sessao efe
tua-se nos bancos paralelos, junto a entrada principal da maloca. Neste 
local-sala, os espíritos apresentam-se a platéia masculina, havendo 
acesso feminino só no final do ritual, se houver curas. A incorpora
yao se dá quando o xama, em transe, libera sua Alma do Lado Direi
to/ Alma do Corayao (o indivíduo possui várias almas) e permite que 
os espíritos benevolentes o encamem. 

Para a realizayao de urna sessao xamanica usa-se um inalador 
longo, pelo qual o xama recebe doses de rapé (pó de tabaco) nas 
narinas, durante 2 a 3 horas, no início do evento, e poryoes suple
mentares, no decorrer da noite, até a madrugada. O mesmo acontece 

173 



co1n a ingestao da bebida conhecida na regiao por ayahuasca2 

" (Banisteriopsis caapi), e deno1ninada pelos Marúbo de oni, que é 
servida nu1na pequena cuia de caba9a, por um ajudante da sessao. 
Cada espírito é recepcionado com estes ingredientes, considerados 
suas comidas, pois os Marúbo seguen1 as regras de hospitalidade, 
que é a de alimentar os visitantes. 

O nú1nero de xamas é muito reduzido, embora os Marúbo alis
tem urna quantidade considerável que existiu antigamente, inclusive 
de inulheres. A partir de 1981 passou a ter tres xamas, sendo um, 
morador no Rio Curu9á e dois no Rio Ituí, e um deles muito popular, 
pela habilidade de contatar os espíritos benevolentes e pela sonori
dade 111usical da entona9ao da voz.3 Para ser um bom cantador, o 
aprendiz de xa1na recebe dardos encantados do instrutor, dos espíri
tos auxiliares e daqueles que incorporará, posteriormente. Os dardos 
tem várias finalidades: para cantar, ter visoes, ter voz volu1nosa e 
vibrante, saber andar no cos1no e do1ninar os conhecÍinentos 
esotéricos/"palavras" dos espíritos. Possuir estas qualidades, permi
te ao xama exercer com proficuidade a sua atividade principal: can
tar (Montagner, 1985, p. 445). 

Na realidade, eles acreditam que nao é o xa1na quem canta ou 
age, 1nas os espíritos benevolentes que recebe em seu corpo, visto 
por eles como urna maloca. Há urna associa9ao entre a estrutura 
arquitetonica da habita9ao e a anatomía humana, sendo que os espí
ritos instala1n-se no cora9ao, que é co1nparado a entrada principal da 
maloca, local de recepcionar os visitantes. Por conseguinte, as regras 
de etiqueta sao observadas ta1nbén1 com rela9ao aos espíritos visi
tantes (Montagner, 1985, p. 470). 

Os Marúbo possuem tres categorías de espíritos: os benevo
lentes (yobé)4

, malevolentes (yochí) e neutros (bacá), sendo que os 

2 A bebida é preparada comas fibras do cipó de Banisteriopsis, que após serem 
batidas, sao cozidas na água durante algumas horas. 

3 Este último morreu vítima de tuberculose, em 1991 , recusando-se a sair da área 
para tratar-se na cidade. 

4 A língua Marúbo que pertence a família lingüística Pano, pronuncia-se do se
guintes modo: b - fricativa bilabial sonora; e - vocóide alto-aberto central nao 
arredondado sonoro; tx - africada alveo-palatal surda; sr - equivale ao ch pro
nunciado com retroflexao; w - semi-vogal labial sonoro; y - semi-vogal alveo
palatal sonora (Montagner, 1985, p.26). 
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xamas incorporam apenas os primeiros. Os benevolentes tem sua 
origem em elementos minerais e vegetais, principalmente. Os corpos 
de aparencia semelhante a dos humanos sao bonitos e imortais. Os 
espíritos malevolentes sao as antíteses dos anteriores: sua origem 
procede de animais, seres humanos ou núticos, etc. A aparencia físi
ca é de um símio ou de um humano de pele preta, sem beleza. Os 
espíritos malevolentes sao identificados como so1nbras, visagens, nao 
possuindo o dom da fala. Os espíritos neutros associam-se as duas 
categorías anteriores, havendo representantes no reino mineral, ve
getal, animal, etc., e atuam de modo ambíguo para o bem ou para o 
mal (Montagner, 1985, p.91). 

Destes espíritos, os mais importantes para os Marúbo sao os 
benevolentes e os malevolentes, devido aos papéis que desempenham 
em suas vidas. Os benevolentes sao acionados em dois momentos 
rituais, o de cura e o xamanico. No primeiro caso, compete aos 
rezadores especialistas na arte curativa, entoarem canticos, invocan
do as qualidades metafóricas (frio, calor, leveza, agilidade, etc.) dos 
espíritos benevolentes para despoluírem e revigorarem o corpo do 
doente, que foi invadido pelo espírito malevolente/doen9a, curando
º· Quando o estado do paciente for grave, os rezadores recorrem a 
ajuda do xama, que na parte final do rito xamanico incorpora espíri
tos curadores, e efetua no enfermo, massagens e sopros, extraindo o 
objeto patógeno que representa o causador do distúrbio fisiológico. 
O rito xamaruco tem, normalmente, um caráter de confraterniza9ao, 
ein que os espíritos benevolentes cantadores e dan9arinos incorpo- · 
ram no xama, enquanto a Alma do Cora9ao viaja pelo cosmo convi
dando-os a virem passear em sua maloca. Tanto os espíritos como a 
alma do xama e os rezadores, comunicam-se através de cfulticos, sendo 
que estes últimos recorrem a dois espíritos curadores para agirem 
como seus intermediários. 

Os espíritos malevolentes estao associados as doen9as, perso
nificando-as. Estas tem origem sobrenatural e atingem os indivíduos 
de modo intencional, quando alguém, sentindo-se lesado, faz feiti9a
ria, entoando canticos de cura "errados" (iso sroca), nos quais invo
ca os espíritos malevolentes para provocarem doen9as na vítima; ou 
prepara um veneno (yamati) para ela ingerir sem o perceber. Há ou-
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tros tipos de doens;as que surgem naturalinente, atingindo 
" indiscriminadamente qualquer um, sendo causadas pela ruptura de res

tri96es alirnentares, regras sociais, morais e outras. As diferentes cate
gorias de doen9as procedem do céu, da terra, da água ou dos civiliza
dos, devido ao contato interétnico. Etas sao tratadas pelos rezadores 
com canticos de cura e com ingredientes encantados por eles; pelos 
ervalistas que aplicam remédios do 1nato; e por fi1n, pelo xama em 
transe, nos casos difíceis, tocando o doente (Montagner, 1985, p.169). 

Assim co1no há duas categorías de espíritos, existem também 
dois tipos de especialistas para 1nanipulá-los, que atuam ritualmente 
de 111odos diversos. Os rezadores agem em grupo, cantando 
debru9ados sobre o paciente deitado na rede, e1n seu compartimento 
fmniliar. Cada tnn entoa a 1nesn1a letra do cantico de cura, que tem 
rela9ao con1 a doe119a que acometeu o doente, mas imprimindo esti
los melódicos pessoais, de urna forma padronizada. Durante o rito, 
os rezadores nao incorporan1 espíritos, a Alma do Cora9ao nao sai de 
seus corpos e nao executa1n gestos rituais sobre o doente. No ritual 
de pajelan9a, o xama atua sozinho, deitado na rede, junto aos bancos 
paralelos. Entoa tnúsicas xamanicas para a assistencia apreciar, im
primindo nuances vocais peculiares de cada espírito benevolente 
cantador que incorpora. Portanto, o ritual de cura realiza-se para 
amenizar o sofrimento físico do doente e o ritual xamanico, para 
suavizar a vida da comunidade. 

O 1nodo de intera9ao <lestes agentes está em consonancia com 
os tipos de espíritos, levando-se e1n considera9ao as características 
musicais específicas. No rito de cura os rezadores obedecem a urna 
seqüencia padronizada no estilo 1nusical e nas letras dos canticos, 
que intluem no estado psicológico e orgánico do paciente. A perma
nente improvisa9ao, e1n cada ritual xamánico, dos textos dos cantos e 
suas varia96es melódicas e te1náticas, perm ítem um fluxo regular do 
extravasamento de sentimentos hostis ou amistosos, do fortalecimento 
e da inova9ao de padroes con1portamentais, sociais, morais, e dama
nuten9ao do sistema cosmológico, tornando-o atuante e dinamico. 

O cos1no é dividido em vários níveis superiores e inferiores, 
habitado por espíritos 1nalevolentes e benevolentes, sendo que estes 
últitnos reproduzem o modo de vida dos Marúbo (Figura 6.2). Cada 
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camada é ocupada por um povo com características ¡róprias, que 
fomece o nome a mesma. Os mitos de cri~Ao narram como as e.ama
das forarn constnúdas pelos ancestrais dos Mambo, detalhando 0 
que nelas contém e suas particularidades, Destas, a mais visitada pela 
alma do xam1 é a camada intermedi~a "Qaro dos Paus" (Tama 
Srabá), que fica entre os níveis de cima e os de baixo, po~ possuir a 
maior concentr~ de espíritos ben~olentes (Montagner, 1985, 
p.51). 

O cosmo é cortado por caminhos fucos e móveis, que sAo usados 
pelos espúitos benevolentes, 
pelas almas dos mortos de 
certas se~Oes de descenden
cia e pela alma do xama. 
Dois desses caminhos mere
cem destaque: o "Caminho 
do Perigo" (Bei Bai.) que se 
localiza entre esta camada 
terrestre e a segunda celeste 
e é utilizado pelas almas dos 
mortos que driblam os mo~ 
radores locais, que as faz.em 
cometer desliz.es; e o "Cami
nho do Espírito" (Yobe Bai) 
que serve aos espíritos bene
volentes e a alma do xama - --· __ .,...... 
em transe ou após a suamor
te, para locomove-rem-se no , 
esp~. E urna via inofensi-
va e colorida (Montagner, 
1985, p.482). 

Figura 6.2: Desenho das camadas terrestres feíto por Ant6nio (do Rio lmi) emmaio 
de 1978. Líderes seguram lan~a e cocar de penas, símbolo de chefia. 
Nomes dos estratos de cima para baixo: Terra Nublada, Turra da Arara 
Vennelha, Claro da Terrado J apu, Claro da Turra do Sangue, Branco da 
Turra, Desenho da Terra e Turra da Fum~a. Desenhado com caneta 
hidrocor preta. 
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Os Marúbo organizam-se em se96es de descendencia 
" matrilinear, assim como os espíritos benevolentes. Urna unidade 

matrilinear, exogamica, desdobra-se em duas se96es, que se alter
nam através de gera9oes. No passado, existiam várias destas unida
des, e hoje, apenas nove (Montagner, 1985, p.34). 

A música Marúbo é muito complicada para um leigo tecer co
mentários. Ela precisa ser abordada em diversos níveis, como a sua 
rela9ao com possessao/transe, cura das doen9as, repertório musical, 
dan9a figurativa e mímica, repercussao psicológica e afetiva, e ou
tros, conforme estudos de Rouget (1980). Tambétn <leve ser analisa
da em sua estrutura e escala musical, estilos melódicos e rítmicos, 
por ser urna música basicamente vocal. Quanto ao estudo do aspecto 
instrumental, nos moldes de Bastos (1978) para os Kamayurá e de 
Aytai (1967-68, 1976) para os Xavante, este nao é relevante nos 
Marúbo, devido a inexistencia de objetos musicais. Eles empregam 
o tambor e a flauta, adotados do civil izado em algumas festas. As 
músicas tocadas nao fazem parte do repertório tradicional. O trocano, 
urna pe9a Marúbo, tema fun9ao de mei'o de comunica9ao, sendo 
usado esporadicamente nos rituais de cunho social. 

O canto, de modo genérico, tem um caráter de musicoterapia 
para os Marúbo, sendo a maioria entoada de forma ritualizada. A 
a9ao varia conforme a finalidade, o local e o estado emocional dos 
participantes ou dos oficiantes. A música influencia o co1nportamen
to psicológico e fisiológico dos seres vivos (Rouget, 1980, p.64 ). A 
letra e a melodía temo poder de sensibilizaretn os ouvintes e os can
tores, fazendo seus corpos vibrarem, principalmente, a laringe, como 
no caso dos xamas e dos rezadores, em que alteram a emissao de 
sons de mane ira bem peculiar. 

Apresenta~áo dos canticos xamanicos 

Cada espírito benevolente que incorpora sucessivamente no 
xama, entoa através desse, de modo diferente, canticos que recebem 
o seu nome. O mesmo espírito pode cantar urna ou várias músicas de 
curta duraryao. As vezes, determinados espíritos curadores entoam a 
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primeira parte de cinticos de cura, de competencia dos rezadores, 
para ensiná-los, a fim de tratarem um enfermo de demorada recupe
~· A aprenclizagem destes trechqs é fundamental para a desco
berta da causa da doen~a do paciente (Montagner, 1985, p.329). 

É inesgotável a criatividade do xama, em transe, inovar 
dnticos. Dos cerca de 190 examinados, nenhum se repetiu, e, apesar 
dos conteúdos assemelharem-se, em algum trecho as mensagens di
feriam. NAo obstante o dinamismo, os c§nticos xamdnicos obedecem 
a urna seqü!ncia de apresenta~ao maleável e a urna estrutura de com
posi~ao mais ou menos padronizada. 

Normalmente, os c§nticos de urna sessao xam§nica seguemos 
seguintes passos: invoca~ao ao espírito benevolente; saud~ao do 
espírito benevolente ~ platéia; transmissao de conhecimentos cultu
rais, sociais, religiosos pelos espíritos; despedida do espírito e/ou de 
cllamamento da alma do xamá. Tais fases nao sao rígidas, algumas 
podem ser suprimidas ou apenas urna delas ser seguida, conforme o 
interesse do espírito incorpor~do. Esta flexibilidade é urna constante 
nas sessOes de Joao Pajé, o xama mais popular, como nas de José 
Nascimento Novo, o mais jovem e principiante. (Figura 6.3) 

Figura 6.3: Desenbo de sessao xamanica por Annando (Rio Itui). Pedi-o para fazer 
o desenbo em dezembro de 1987. Pos o xama sentado na rede e a platéia 
masculina nos bancos paralelos, tendo aos pés de um dos borneos, o 
pote com ayahuasca e a cuia. Elaborado com caneta hidrocor preta e o 
tórax dos dois homens maiores pintados de verde. 
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a) Canticos de invoca~áo ao espírito oenevolente 

A Alma do Cora9ao do xama sai visitando as malocas dos 
espíritos, convidando-os a passear no seu corpo-1naloca e contar-lhes 
histórias (co1nentários de initos), rezas (primeira parte dos cánticos 
de cura) ou aJegrá-los ("animá-los") com seus ensinamentos. O con
vite formal aos espíritos é expresso através dos canticos xamanicos, 
bem altos e sonoros. Na vida diária dos Marúbo, a entrada de indiví
duos nao moradores da maloca é muito ritualizada. Os homens sao 
recepcionados nos bancos paralelos, e as mulheres, na porta secun
dária. 

Usualmente, os canticos de invoca9ao ao espírito sao bastante 
curtos. Nem sempre eles ocorrem no início do rito, podendo aparecer 
no meio. As vezes, os espíritos chamados, retornam imediatamente, 
por nao terem gestado do ambiente; e o xama recebe outros, lego a 
seguir. Nestas situa9oes, ouve-se apenas urna leve introdu9ao meló
dica, seguida de urna pausa silenciosa. Há exce9oes, contudo, quan
do o xama incrementa o convite aos espíritos, tornando-o 1nais atra
tivo e persuasivo, ao acrescentar informa9oes sobre o que os espera, 
o que encontrarao no corpo-maloca, como ele é formado e sua com
posi9ao. Nestas ocasioes, o xama emprega urna linguagem que se 
compara a dos espíritos benevolentes. 

Nos canticos de invoca9ao mais longos, o xama expoe aos es
píritos as suas inten96es, como as de ensinar trechos de canticos de 
cura aos rezadores para casos de difícil solu9ao; ou de ajudar a achar 
urna saída para problemas inesperados; etc. 

Selecionamos um tipo de cantico de invoca9ao ao espírito be
nevolente, entoado por Joao Pajé, em novembro de 1982, na sua 
maloca. 

A vida (alma) do pajé fala aos espíritos benevolentes: abram 
os seus "Caminhos" (do Espírito)5 para eu andar e (ir) conhecer to
dos voces, quando eu vier avisá-los (convidá-los) para passearem na 
minha casa (corpo). Querendo ir muitos espíritos benevolentes, po-

5 O sentido simból ico dos Caminhos dos Espíritos é que representamos conheci
mentos esotéricos e a sapiencia que os espíritos sao possuidores. Por isso, sao 
considerados cheios de beleza, ausentes de impurezas e de doeniras. 
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dem vir, quem nao for, fica em sua casa. Voces podem vir a minha 
casa para contarem urnas histórias para o meu povo. Eles estao que
rendo ouvir as histórias que voces sabem. 

b) Canticos de sauda~áo do espírito benevolente a platéia 

Logo após o recebimento do convite pela alma do xama, os 
espíritos come9am, um a um, a incorporar no seu corpo-maloca, lim
po (purificado )6 pelo uso periódico do rapé e da ayahuasca. Somente 
neste estado de pureza ritual acontece a possessao, pois os espíritos 
freqüentam lugares sadios e bonitos, tendo medo de se contamina
rem nesta terra cheia de males. Antigamente, eles apreciavam vir 
aqui antes de sua mudan9a. Em alguns canticos, os espíritos mani
festam seu desagrado em visitar o corpo-maloca do xama por diver
sas razoes: por estar insalubre e estragado; por concentrar tristeza, 
confusa.o, briga, morte e indivíduos sem adornos.7 Os humanos tem 
o poder de poluírem os espíritos e de serem sensíveis as suas emana-
9oes positivas. A alegria/saúde é a tónica procurada pelos homens, a 
eles transmitida pelos espíritos benevolentes. Estas transferencias de 
qualidades energéticas e de animayao, os espíritos também passam 
para os objetos que usam durante o rito: a cuia de ayahuasca e o 
inalador de rapé. 

Os canticos de sauda<;ao do espírito revelam dados que defi
nem a rela9ao e/ou comportamento dos espíritos coma assistencia: 
se foram convidados para passear, dan9ar, ensinar temas esotérios e 
canticos de cura, tratar doentes ou conversar trivialidades; inclicam 
qual a se9ao de descendencia a que estao afiliados; salientam o grau 
de parentesco com a alma do xama e com os homens da platéia, a fim 
de se dirigirem corretamente, sem causar constrangimentos; e espe
cificam a forma9ao ( origem) do seu corpo. Estas apresenta9oes e 
identifica<;oes sociais sao necessárias para dar credibilidade e auto
afirma<;ao as atua9oes dos espíritos. 

6 O corpo do xama é considerado limpo, puro, bom, cheiroso (sem os odores 
peculiares) e leve para flutuar no espa90 (durante as viagens cósmica5), após ter 
se 1bmetido a limpeza corporal interna com a ajuda também de abstinencias 
alin1entar e sexual. 

7 Um dos significados simbólicos dos enfeitos corporais é identificar social e et
nicamente os indivíduos. 
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Quase sempre os canticos desta etapa mencionam os tipos de 
"'caminhos (feitos de várias espécies), que os espíritos usam para se 

deslocarem no espa90. P5em-nos a disposi9ao da alma do xama para 
visitare1n as su as malocas ou a de outros espíritos benevolentes, que 
habitam em lugares diferentes e distantes. Os canticos tatnbém cos
tumam salientar a cria9ao, a limpeza e a claridade dos "Caminhos 
dos Espíritos", cuja escuridao afastam coro seus olhos para que se 
tornem visíveis, nao impedindo a passagem da alma do xama. 

Os espíritos, ao aceitarem o convite, preocupam-se como que 
vao fazer, falar e cantar aos seus anfitrioes. Vem com inten9ao de 
agradar, de ser útil e de ensinar os costumes do grupo, porque há 
poucos xamas conhecedores das "palavras" xamanicas e das de cura. 
Acima de tudo, querem co1npartilhar comos homens a sua alegria, 
que é sinónimo de barulho, zoada, festa, dan9a e canto. Os espíritos 
representam também a pureza, a saúde, a integridade moral, a beleza 
e sao os repositários do saber dos antigos. Em contrapartida, os ho
mens saúdam os espíritos, oferecendo tabaco e ayahuasca, encon
trando-se limpos, perfumosos, receptivos e ávidos para aprenderem 
seus ensinamentos. O rito constituí-se de urna permuta de afabilida
des mútuas. 

O modo como os espíritos estabelecem intera9ao com os ho
mens, depende do estilo de cada um. Há os espíritos benevolentes 
que cantam de maneira interrogatória, descritiva ou narrativa o que 
viram durante a viage1n, como é o lugar e1n que moram, os seus co
nhecimentos culturais, os sentimentos em relac;ao ao grupo, etc. A 
fonna mais usual é a narrativa cantada. 

Apesar do mundo dos espíritos ser constituído por entidades 
masculinas e temininas, há nítida preferencia dos xamas para convi
darem os primeiros. Dos canticos xamanicos registrados, apenas um 
foi de espírito feminino. 

Exemplo de cantico de sauda9ao do espírito benevolente, en
toado durante rito xamanico na maloca de Joao Pajé, em novembro 
de 1982, por ocasiao de um surto de gripe. U m dos espíritos cantadores 
foi o Beija-Flor Grande (Peta Yobé), da se9ao de descendencia do 
Japu do Bico Branco (Robonáwabo) , cujo atributo principal é a 
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acuidade visual. O cántico descreve para a assistencia, o conteúdo 
do convite feito pelo xama ao Espírito do Beija-Flor. 

Meus tios (paternos), o Caminho (do Espírito) já está pronto8 

para voces passarem emminha casa (corpo) e contar umas rezas (as 
letras da primeira parte de canticos de cura) as pcssoas (rezadores). 
Se quiserem passear, podem vir; se nao quiserem, podem ficar. Se 
voces nao forem, eu ficarei com vergonha9 

• Nao tenham vegonha de 
passear em minha casa, voces sao meus paren tes de verdade. Ao che
garem nos bancos paralelos, falem as palavras (conhecimentos cura
tivos) que os homens (rezadores) precisam, urnas rezas. Se eles pedi
rem para contar urnas rezas para aprenderem, podem contá-las até o 
fim. Se eles quiserem "curar" (memorizar) na cabe~a, 10 aprendem
nas, se nao quiserem, esquecem-nas. Assim, a vida (a11na) do pajé 
falo u ao chegar em nossa casa. Se ela nao tivesse passado (convidan
do-o) em nossa casa, eu nao teria vindo (aqui). 11 

e) Canticos de transmissáo de conhecimentos pelos espí
ritos 

Estes sao os mais cantados durante urna sessao xarnanica. Como 
nos demais canticos, os espíritos enfatizam de qual camada cósmica 
procedem e as suas afilia96es de descendencia. A men9ao é feíta de 
modo explícito ou nao. 

Os canticos desta etapa dividem-se em ensinamentos cultu
rais/esotéricos e de confraterniza9ao, sendo que estes, as vezes, des
dobrarn-se numa parte falada, etn que os espíritos dialogam coma 
platéia. A maioria dos canticos de ensinamentos que coletamos, de
dica-se a arte curativa, descrevendo a forma9ao do espírito 
malevolente/doen9a, que constituí a primeira parte dos canticos de 

8 Significa que está limpo, claro, saudável, inexistindo perigos em formas de do
enc;as/espíritos malevolentes. 

9 A vergonha, o recato é um sentimento/qualidade valorizado pelo grupo, estando 
presente em vários aspectos de sua cultura. 

10 O cora~ao é a sede do pensamento, mas o tradutor expressa-se de conformidade 
aos conhecimentos que possui da cultura ocidental. 

11 A etiquetamanda convidar fonnallnente o visitante a penetrar na maloca, princi
palmente se este nao tiver parentes consangüíneos. 
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cura entoados pelos rezadores. Alguns dos cantos narram a origem 
da doen9a com muitos detalhes, e, outros, superficialn1ente, mencio-
nando ou nao o seu tipo. 

Normalmente, os canticos de transrnissao de conhecimentos 
sao breves, em especial quando se limitam a ensinar as rezas de 
cura. Neste caso, um espírito pode entoar de 5 a 6 cánticos cotn letras 
semelhantes para tratar determinada doen9a, variando somente os 
elementos que a formam. Todos estes canticos tetn o mesmo desfe
cho: os espíritos ensinatn as letras e esperatn que os rezadores as 
tenham aprendido e memorizado. Há canticos porém, que, após o 
espírito comentar sobre temas genéricos, sao finalizados explicando 
a primeira parte de canticos de cura ou enfatizando a sua habilidade 
curativa, e o empenho ern repassar estes conhecitnentos aos Marúbo. 

Nutna sessao realizada em 198 l pelo xama José Nasciinento 
Novo, possivelmente por haver indivíduos gripados, ele canta tre
chos de canticos de cura. Alguns foram entoados pelo Espírito do 
Sabiá (Mawa Yobé), da se9ao Robonáwabo (Povo do Japu do Bico 
Branco), especialista em cantar, ser falante e possuir u1na visao que 
detecta as doen9as no enfermo. Este espírito ensina aos rezadores 
cánticos e1n que o elemento principal é o Tamanduá-Bandeira, de 
cujas diferentes partes do seu corpo dao origem a doen9a. O 
Tamanduá-Bandeira procede do "Céu da Fuma9a" (Coi Nai), local 
de muitas doen9as. Um desses canticos narra que: 

Tiravam as tripas do Tamanduá-Bandeira da Fumac;a. Leva
vam e colocavam em cima do munduru (montículo) da Terra'da Fu
mac;a (Coí Mai), as tripas do Tamanduá. Aí, formava-se o Bicho da 
Doenc;a (Espírito Malevolente). Colocavam o jeito, o "cabeJo" 
(pelo )12 do Tamanduá no Bicho da Doenc;a. Ele ficava cheio de ca
tarro (oco). A tosse (catarro) era o leite (oco pae) do Bicho da 
Doenc;a. Era para (ele) fazer mal á pessoa. Eu estou dizendo ( contan
do) esta história (cantico de cura) para voces (rezadores) aprende
rem como é (esta doenc;a). 

A transmissao de conhecimentos esotéricos é urna praxis nes
tes tipos de cánticos. Salientam a saúde e a leveza do corpo dos espí-

12 O pó do pelo do Tamanduá-Bandeira provoca tosse (alérgica?), pois ele penetra 
no indivíduo. 
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ritos, qualidades buscadas incessante1nente pelo xama. Os espíritos 
propoem litnpar o corpo do xa1na, empregando u1na de suas proprie
dades: o vento. Tanto o xama co1no os espíritos enxergam a doenc;a 
no corpo do paciente. 

Possuir dardos encantados é fundamental para o xama contatar 
o sobrenatural. Para fazer o convite aos espíritos benevolentes, a sua 
voz tem que soar alta, volumosa, a fim de que chegue até os convida
dos. Por isso, é que o aprendiz de xama recebe o dardo encantado 
moti (tubo de taboca), do seu espírito auxiliar (associado ao inalador 
de rapé), durante o sonho, sendo instalado em sua garganta. O xama 
pode recorrer ta1nbé1n ao artificio do etnprego do inalador longo de 
rapé, que gira em todas as direc;oes, ao cantar/falar através dele. 

Nonnalmente, os canticos de transmissao de conhecimentos 
retratam a origem do corpo dos espíritos. A estrutura da narrativa 
assemelha-se a da primeira parte do cantico de cura, co1n a diferen9a 
que, imediatamente, o espírito é identificado, nao acontecendo o 
mesmo para como das doenc;as. Os cánticos salientam a beleza físi
ca, o porte altivo, a grande estatura e a ornamentac;ao corporal dos 
espíritos. Demonstram também as tentativas dos espíritos em trans
formar o corpo do xama nas qualidades e na aparencia da dos seus 
(Figura 6.4). Exorta a platéia masculina que ajude o xama a cumprir 
as regras alimentares e sexuais, co1n o objetivo de despoluir o seu 
corpo, tornando-o saudável. 

Os canticos que transmitem os conheci1nentos culturais do gru
po sao importantes fontes etnográficas, pois registra1n aspectos que 
os informantes gerahnente nao menciona1n. Referem-se a antigos de
talhes da constru9ao, cobertura e desenho de maloca, cercadas de 
talas de buriti; tipos de cocares de penas de pássaros; matérias-pri
mas empregadas nos utensílios dornésticos; etc. 

A difusao de conhecimentos culturais de outras sociedades in
dígenas também está presente nos cánticos. Alguns comentam sobre 
os Kulina e os Katuquina do Rio Gregório/Juruá, que moram longe 
da área Marúbo, mostrando as semelhanyas e as diferenyas de suas 
culturas e a dos Marúbo, no que se referem as dan9as, meJodias e 
textos dos cánticos, língua, pajelanc;a, roc;ados e outros. 
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Detenninados canticos de transmiss~ de conhecimentos re-
" tratam regras comportamentais e sociais. Um espírito procura mo~a 

pelas malocas de seus patricios para fins matrimoniais, descrevendo 
o medo e a vergonha que sente, se a famfiia/pai dela rec\lsar o pedido 
de casamento. Outro, procura m~as casadoiras, filhas da irma, entre 
os espfritos benevolentes, mas isto nao impede que fa~a brincadeiras 
jocosas com certos homens da platéia, revelando interesse em mu
llieres Marúbo. 

Ao lado da decanta
da beleza e juventude dos 
espfritos, os c§.nticos sali
entam, também, como os 
velhos ou a velhice é 
prestigiada e respeitada, 
sendo muitos deles líderes 
de maloca e "formadores" 
(ancestrais) dos atuais 
Marúbo. Os indivíduos de 
mais idade representam e 
simbolizamos saberes cul
turais do grupo. 

Os c~nticos de 
transmissao de conheci
mentos sao permanentes 
fontes de manuten~ao das 
tradi~oes orais Marúbo. 
Através deles revivem e 
comentam episódios de 
mitos, que desta forma nao 

Figura 6.4: Canapa, do Rio ltui. desenhou o Pajé da Samaúma espírito muito gran
de, que canta na ~principal da maloca, se o xama nao possuir esta
tura corporal av~taJada. Desenho é colorido, sendo identificado parte 
dele,c~ar: enfe1te nasal (amarelo), bra~s e pernas (preto), mamilos, 
papagaio (marrom) pousado no br~o para ensinar ao xama a cantar
cora~ao; costelas e espinha dorsal (rnarrom e laranja). Elaborado e~ 
dezembro de 1982. 
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caem no esquecimento. Os canticos relembram trechos do Mito do 
Caminho do Perigo, onde a alma do morto encontrará vários percal
i;;os (espíritos malevolentes) soba aparencia de mulheres, frutas, en
feites, etc. Comentam, inclusive sobre os mitos de origens. A estru
tura das narra96es xamanicas mescla-se com a mítica e a dos canticos 
de cura. 

Urna outra modalidade de apresenta9ao dos canticos de trans
missao de conhecimentos é aqueta que tern caráter confraternizador 
e solidário. Os espíritos envolvem-se nos problemas cotidianos do 
grupo, como se fossem simples mortais. Nestes 1nomentos agem de 
dois modo: urna, mais formal em que cantam de mane ira narrativa ou 
interrogativa, como se a assistencia fosse responder a seus 1nonólo
gos; a outra, de modo informal, em que o xama senta na rede e o 
espírito, através de seu corpo, dialoga com os homens, identifican
do-se com eles. 

Ilustraremos o tipo de cantico de confraternizai;;ao com um 
fato acorrido no Rio Ituí: o aparecimento de índios arredios nas pro
ximidades de urna maloca, em janeiro de 1983 . Realizada urria ses
sao xamanica, vários espíritos manifestam-se para ajudar a resolver 
o enigma. Um deles foi o Espírito do Tabaco (Ronie Yobé), cuja habi
lidade é escutar e enxergar ao longe, e a noite. O rito foi executado 
por Joao Pajé, na maloca do interessado. O Espírito do Tabaco faz 
urna preleyao sobre civilidade. Co1npara os índios isolados a bichos, 
pois nao se identificam, ficando na floresta co1no so1nbras ( espíritos 
mal evo lentes), nao possuem royado, roubando as planta96es alheias, 
comportamentos e atitudes anti-sociais segundo os padroes culturais 
Marúbo. O cantico escolhido narra que: 

As pessoas que estao escondidas e que aparecem aqui (na 
maloca de Reisamon), fazem medo a voces. Eles sao como animais 
valentes, querendo comer a gente. Eles estao com raiva das pessoas. 
A gente sempre mata os animais quando os encontra e come as suas 
carnes. Eles querem matar as pessoas, mas sao estas que matam os 
animais. Estas pessoas (índios arredios) também vao fazer com voces, 
gual (aoque fazem) aos animais. Vao ter vontade de matar voces, 

mas nao podem matar a todos. Estou ensinando (explicando) a voces 

187 



" 

para aprenderem (entenderem) o que eles vieram fazer na maloca, 
meus irmaos. 

d) Canticos de despedida do espírito 

Estes canticos raramente sao entoados numa sessao. A sua fre
qüencia compara-se com a dos canticos de invocac;ao ao espírito. Os 
cantos desta etapa desdobram-se em cantico de despedida do espírito 
e/ou de chamamento da alma do xama. No primeiro caso, sao breves 
e os espíritos limitam-se a co,municar que terminaram de ensinar os 
canticos de cura e presu1nem que os rezadores os tenham aprendido. 
Alguns co1nentam sobre a precariedade da memória dos rezadores 
em assimilar os canticos. Certos espíritos alongam a despedida, fa
lando sobre o contentamento de terem estado no corpo-maloca do 
xama. 

Exemplo de um cantico de despedida do espírito efetuado pelo 
Espírito da Queixada (Yawa Yobé), habitante da camada da Terra 
Choro Ritual (Rana Mai). O cantico foi entoado por Joao Pajé, na 
sua maloca, em outubro de 1982. O Espírito da Queixada, hábil em 
localizar coisas, depois de ensinar trechos de cantico de cura para 
tratar um doente gripado, entoou este: 

Assim, é a 1ninha história (cantico de cura) que contei para 
todos voces (rezadores sentados nos bancos paralelos). Esta é urna 
reza (cantico de cura) que eu estou ensinando para voces. Se nao 
"curare1n" (memorizarem) na cabe~a, nao vao aprender a reza. 

Os cánticos de retorno da alma do xama sao mais longos e 
pormenorizados. Detenninados trechos nao cliferem dos demais 
cánticos, em que mencionam a relac;ao de parentesco entre espíritos 
e xama, o uso e a claridade dos Ca1ninhos dos Espíritos, a identifica
c;ao da camada cósmica, o deleite provocado pelos espíritos no cor
po-maloca do xama, a saúde dos espíritos, a parafernália xamaruca 
empregada por eles, e outros. 

A etapa dos canticos de chamamento da alma do xama é im
portante para a sobrevivencia do corpo, pois sua alma deve voltar a 
ele. Para isso, os espíritos fazem apelos comoventes a alma, conven-
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cendo-a, aconselhando-a a regressar, argurnentando que, em outra 
oportunidade, e1a voltará a visitar os demais espíritos, e que muitos 
já o fizeram; acabara o rapé e a bebida ayahuasca; o corpo-maloca se 
estragará em sua ausencia devido a penetrayao de espíritos 
malevolentes, vindo a falecer; o Cam inho do Espírito pode fechar
se, ser tapado ou entrar nele espíritos malevolentes nublados, mora
dores do Caminho do Perigo, itnpedindo o retorno da aln1a ao corpo; 
e, assim por <liante. 

Amostra de um cantico de charnamento da ahna do xama pelo 
Espírito das Árvores (Tama Yobé), na sessao realizada por Joao Pajé, 
na sua 1naloca, em outubro de 1982. O espírito já tinha vindo anteri
onnente, retornando no final do rito para invocar a volta da alma do 
xama. 

É para voce (alma do xama) voltar, está na hora. Fica (aí) o 
Caminho do Espírito para voce voltar para trás, em seu corpo, por
que já chega. Voce já convidou mu ita gente ( espíritos benevolentes). 
Primeiramente, a vida (alma) do pajé nao demorava muito lá no céu 
(cosmo), convidando as pessoas (espíritos benevolentes) porque um 
perigo (espírito malevolente) tapava o seu Caminho (do Espírito) 
para voce se perder. Era o Espírito Malevolente Nublado (Bei Yochi) 
que o tapava para voce nao voltar. Nao é só este día que voce vai 
passear, outro dia passeará de novo. Já chegou a Estrela da Madruga
da. Já é quase de manha. Vida do pajé, ven ha que nem urna aranha, 
descendo ligeiro. Voce já chegou no fim (do cosmo) como Caminho 
do Espírito, volte de lá. Nao é só este dia que vai passear, há outros 
dias que voce querendo, pode passear. Venha logo, senao voce se 
perde. 

Conclusáo: rela~óes dos canticos xamanicos com 
os sistemas sociais 

Os canticos xamanicos que comentamos, foram gravados no 
decorrer das pesquisas de campo de 197 5 (poucos ), 1978, 1982 e 
1983 ,a rnaioria). Apesar <lestes intercalamentos, noo constatamos 
n1odificac;6es nos seus conteúdos e nas apresentay5es. Nao existem 
diferenc;as significativas entre os canticos do xa1na rnais velho e atu-
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ante, com os dos mais novos, observa-se apenas 1naior habilidade e 
.. experiencia por parte do primeiro. 

Pelo fato de nunca termos assistido a urna sessao do jovem 
xama José Nascimento Novo e possuirmos somente urna fita grava
da de 1981 , que nos fora emprestada em 1982, nao pudemos verifi
car a sua preferencia por determinados tipos de espíritos. Alguns 
deles foram os mesmos que incorporaram no Joao Pajé, que atua 
com um expressivo número de espíritos. Destes, apenas alguns per
tcnciam a sua se9ao de unidade de descendencia. O mesmo aconte
ceu comos canticos entoados pelo José Nascimento Novo. Portanto, 
netn sempre os xa1nas encarnam espíritos que sejam parentes por 
descendencia 1natrilinear. 

Provaveln1ente, o que leva um xama a definir-se pela escolha 
de certos espíritos sao seus atributos, aos quais recorrem em circuns
tancias específicas. Os canticos entoados por Joao Pajé, em 1982, 
sao um caso típico. Eram destinados a ensinar diferentes canticos de 
cura aos rezadores, para debelarem um surto epidemico de gripe, que 
durou meses. Os Espíritos dos Passarinhos ( Chai Yobé) foram invo
cados devido a sualeveza, agilidade, movimento e alegria; os Espíri-,. 
tos das Arvores, por serem curadores e possuírem o frio , a dureza, a 
seiva/sangue; os Espíritos dos Beija-Flores Grandes por serem 
cantadores, tere1n leveza, boa acuidade visual e auditiva, agilidade, 
beleza, pcrcep9ao privilegiada para localizar objetos desaparecidos 
e doen9as. Estas qualidades metafóricas dos espíritos que estao ex
pressas nos canticos de cura, sao repassadas ao paciente para curá
lo. Pelo conteúdo dos cantos do xamaJosé Nascimento Novo, prova
vehnente, ta1nbé1n haviam doentes na maloca, pois neles contero 
muitos trechos de canticos de cura. 

Um cxemplo significativo de como a~ qualidades in:fluem na 
sele9ao/convite aos espíritos para virem participar do rito xamanico, 
foi o episódio do desaparecimento de um menino, em 1982. Os Espí
ritos Curupiras (Mfsro Yobé), por terem urna posi9ao ambígua, po
dendo agir para o bem e para o ma1 , foram chamados pelo xama para 
auxiliarem nas buscas. Ao mesmo tempo em que eram acusados pe
los Marúbo co1no raptores, eram por eles solicitados devido a seus 
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atributos simbólicos: andarilhos, cantadores, dan9arinos, te1nperamento 
agressivo levando-os a matar gente e ani1nal (por isso, auxiliam o ca-
9ador), ajudam na concepyao de vida e a parturiente a dar a luz. 

Ao celebrar-se um rito xamanico, urna variável importante é 
observada: a rela9ao dos conteúdos dos canticos/espíritos como con
texto social. Se, na ocasiao, a sociedade está com problemas que 
perturbam a serenidade e o andamento das atividades rotineiras, a 
sessao temo objetivo de retomar e resgatar o eqüilíbrio social, invo
cando a presen9a de espíritos que transmitem seguran<;a e conheci
mentos, a fim de que possam refletir sobre suas agües e co1nporta-
1nentos. É evocando as tradi<;oes tribais e de co1no agiam os antepas
sados en1 situa9oes similares, einpregando u1na linguage1n figurada, 
a maioria das vezes, e que, posteriormente, precisa ser descodificada 
pelos 1nais velhos ou pelo próprio xama, guardiaes culturais, que a 
normalidade volta a reinar. Estes mecanismos sao refor9ados em cada 
ritual, pois o xama segue um roteiro pré-estabelecido, cujo repertó
rio de canticos contém mensagens parecidas, independente do tipo 
de espírito recebido. Mas, há urna preocupa9ao por parte do xama 
em escolher aqueles espíritos que tem algo em comum entre si, isto 
é, que possuem atributos simbólicos semelhantes. 

Assim, na sessao xamanica realizada em janeiro de 1983, para 
resolver o enigma dos vestigios de índios arredios nas vizinhan9as 
de urna 1naloca, forain entoados onze cantos, por sete espíritos dife
rentes, durante urna hora de grava9ao de tita. Todos os espíritos co
mentaram sobre o tema principal, dando enfoques diversos e mati
zando com peculiaridades comuns as suas especificidades. Cada es
pírito possuía um ou mais atributos ou qualidades metafóricas que os 
identificavam e os associavam diante da problemática que perturba
va o grupo. Eles eram detentores de excelente acuidade visual e au
ditiva, coragem/valentia/agressividade, dom de localizar qualquer coi
sa, andarilho/viajante, corredor e falante. 

Chamamos a aten9ao de que as especificidades apontadas para 
os diversos tipos de espíritos, também aparecem em outros aspectos 
da cultura, principalmente na arte curativa. As qualidades metafóri
cas dos seres sobrenaturais sao imprescindíveis para curar e reabili-
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tara saúde dos doentes. Por isso, os rezadores invocam a presen~a ou 
"o auxílio dos espíritos curadores, para repassarem seus atributos ao 
enfermo, que se acham expressos na terceira parte dos cAnticos de 
cura O mesmo processo ocorre quando os rezadores chamam as do
en~as por intermédio do feiti~ (Figura 6.5). E, para tratarem dos 
doentes, os ervalistas escolhem remédios medicinais que possuam 
analogias semelhantes ou diferentes com a origem da doen~a Estas 
sao transferidas e introduzidas no corpo do paciente ou aplicadas, 
externamente, por meio dos remédios do mato, que neutralizam ou 
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ativam os efeitos pretendi
dos (Montagner, 1989). 

As mensagens con
tidas nos cdnticos xami
nicos possuem um caráter 
social, educativo e lúdico. 
Elas representamos conhe
cimentos religiosos, mí
ticos e culturais, que sao 
transmitidos a sociedade 
de modo lírico. Isto toma 
a aprendizagem amena, 
pois sao repassados em 
reunioes noturnas e des- . 
contraídas. Assim, os ho
mens socializam-se, assi
milando ensinamentos es
pecíñcos de diversos espí
ritos, ao longo de suas vi
das. As mulheres, apesar 
de permanecerem recolhi-

Figura 6.5 : Desenho colorido de um homem fazendo feiti~aria nas raíz.es da árvore 
(lilás, amarelo e verde). O recipiente pontudo (lilás) de broto de cocao é 
onde se encontra o feiti~. que o cantador o está cantando. Atrás dele 
está.o o inalador logo (laranja), pote de ayahuasca (laranja) coma cuia 
(verde) e o inalador individual (preto) como vidro de rapé (lilás). Soli
citei ao Alberto que desenhasse urna pessoa fazendo feiti~o. em dezem
bro de 1982, no Rio Itui. 
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das nos compartimentos familiares, junto aos filhos, escutam os 
canticos que ressoam pelo interior da maloca e sao ouvidos a grande 
distancia. Desta maneira, elas também assimilam as mensagens 
esotéricas contidas nos canticos, refor~adas pelo estilo lingüístico, 
em que frases e/ou palavras sao repetidas seguidamente. 

Os canticos além de expressare1n musicalidade, enfatizam o 
grande poder de criatividade do xama em transe, que ao compor no
vas letras e músicas em cada sessao, imprime nelas no95es da vida 
sobrenatural, os conílitos sociais, os anseios, os senti1nentos e as pre
ocupa9oes de diversas ordens da sociedade. 

Segundo Rouget, a música, psicologicrunente, modificao sen
timento e a consciencia dos indivíduos. Ela dá ao tempo urna densi
dade diferente de sua densidade cotidiana e urna materialidade que 
nao é comum e que está em outra ordem (1980, p.179). Isto é o que 
acontece como xama Marúbo em transe, em que, cantando, viaja 
pelas diversac;; camadas do cosmo, entrando em contato com seres 
sobrenaturais num mundo invisível aos mortais. Ao visitá-los, con
vida-os a penetrar no mundo visível dos homens, oferecendo o seu 
corpo para teatraliza96es de dan<;as e cantos destinados ao público. 
Neste momento, o xama transforma-se num ser encantado, pois, ao 
cantar, desperta na assistencia o mundo imaginário do invisível, es
tabelecendo um elo de comunicac;ao entre ela e os espíritos benevo
lentes pelos quais é possuído, fundindo-se neles ao executar evolu
c;oes coreográficas e einitir sons característicos. 

É u1n conjunto, globalizante de situa,voes específicas, que con
fere poder ou eficácia aos canticos, independente da sua natureza. 
Rouget afirma que a música está carregada de associa9oes emocio
nais, criando sentimentos de adesoes ao que acontece ao nosso redor 
(1980, p.181). Daí, o alcance do efeito positivo da terapia da música 
curativa dos rezadores sobre os eníermos e da música xamanica so
bre os homens, em que passa inconscientemente os conhecimentos 
culturais. No primeiro caso, ainda há de se acrescentar o poder de 
encantamento e o simbólico contido nas letras das músicas curati
vas. E, no segundo, a confianc;a depositada no xama, por ser o repre
sentante legal e o porta-voz dos espíritos benevolentes, que sao os 
verdadeiros detentares das tradic;oes orais da sociedade. 
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XAMANISMO E REPRESENTA<;AO 
ENTRE OS KAXINAWÁ1 

Elsje Maria Lagrou 

A teoria da representa9ao kaxinawá - rela9ao desenho-hna

gem - está ligada ao xa1nanis1no, onde o contato como outro lado da 
real.idade se torna possível so mente a través do tornar-se visível ( em 
forma humana) da essencia espiritual, y uxin, que no dia-a-dia é invi
sível ou é visto sob outra fonna (ani1nal, planta). 

Yuxin é a réplica, a in1agen1 1nais fiel que existe de um ser 
animado. Por isto, foto é yuxin, n1as um retrato bem feito também o 
é. Urna image1n é yuxin quando capta a essencia da coisa, quando 
imagem e coisa coinciden1. A representa9ao da coisa se torna sua 
apresenta9ao mes1na. 

Yuxin é espírito ou aln1a, 1nas estas tradu95es nao cobre1n bem 
seu significado. Pelo que pude observar no uso da palavra yuxin pe-

Os Kaxinawá pertencem ao grupo lingüístico Pano que habita a floresta trop~cal 
no leste peruano e no noroeste brasileiro (nos Estados do Acre e do Sul do 
Amazonas do Brasil). Hoje em dia os Kaxinawá contam com urna popula~ao de 
aproximadamente 5000 pessoas, das quais 1000 moram no Rio Purus e seu aflu
ente, o Curanja no Peru, 500 no Purus do lado brasi léiro e o resto ao longo de 
outros rios acreanos (Jordao, Envira, Tarauacá e.o.) Éste artigo é baseado no 
último cap ítulo da minha dissertavao de mestrado (Lagrou, 1991 ). · 
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los Kaxina\-vá, yuxin nao é algo sobrenatural ou sobre-hun1ano, locali-
" zado fora da natureza ou forado humano. O espiritual ou a for9a vital, 

yuxin, permeia todo fenómeno vivo na terra, na água e nos céus. Por 
ter esta yuxindade em comum a comunica9ao, a transforma9ao e a 
percep9ao dos yuxin pelo olhar humano torna1n-se possíveis. 

Por se manifestar tanto como for9a vital quanto como alma ou 
espírito com vontade e personalidade próprias, nenhu1n termo capta 
bem este caráter efemero e polivalente do yuxin. Escolhi assim nao 
traduzi-lo e introduzir o neologismo yuxindade. 

A transforma9ao entre desenho, figura e espírito (kene, dami, 
yuxin) está no amago da experiencia con1 a bebida psicoativa nixi 
pae que é um meio privilegiado pelo grupo para entrar e1n contato 
com a yuxindade.2 

O objetivo <leste texto é demonstrar como arte gráfica, kene, e 
visao xamanica, dami, se relacionam e complementam na visao 
kaxinawá. Homero e mulher tem modalidades diferentes de relacio
namento com o lado invisível e espiritual da realidade, e esta dife
ren9a expressa-se em sua arte. A arte de 1 idar com a yuxindade passa 
para os homens pelo xamanismo e sua expressao mais elaborada, a 
can9ao. Para as 1nulheres, esta rela9ao se dá através dos desenhos. 
Mas se sao só as mulheres que desenham e só os homens que desen
volve1n atividades xamanicas, como entao se daría a rela9ao entre as 
duas 1nodalidades de conhecimento dayuxindade? 

Mostrarei primeiro que os mitos de orige1n do kene da 1nulher 
e do dami do hornero fala1n desta distin9ao entre tipos preferenciais 
de rela9ao comos yuxin segundo o sexo. E depois vere1nos como o 
rito de inicia9ao no desenho, suas can95es, os nomes dos motivos e o 
próprio estilo gráfico, de um lado, e o rito de inicia9ao na viagem 

2 Nixi pae significa "cipó forte, que embebeda", e se rcfcre a beberagem feita do 
cozimento do cipó Banisteriopsis caapi com a folha da Psichotria. Outros ter
mos usados pelos Kaxinawá para se referir ao nixi pae sa:o huni (gente), dami 
(transformaiya:o), dunua isun (urina da sucuri). O uso desta substancia psicoativa 
é muito difundido entre os povos indígenas na Amazonia e deu origem ao Santo 
Daime entre os seringueiros do Acre. No Acre, a bebida, quando tomada forado 
contexto do Daime, é chamada de cipó, no Peru de ayahuasca, na Colombia de 
yagé. 
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xamanica com nixi pae de outro, elaboram a mes1na questao: arela-
9ao destas artes com a cosmovisao xamanica. 

Mito de origem do desenho e do nixi pae 

Foi a sucuri que deu o desenho as mulheres. O mito conta 
porque sao só as mulheres que pintam e porque os homens nao po
dem desenhar. A mesma sucuri, desta vez un1a jovem linda em vez 
de urna velha sabida, deu ou ensinou ao hornero o preparo e as can
c;oes do nixi pae. O hornero teve que sair da aldeia dos seus afins, as 
sucuris, porque nao agüentou o que viu e gritou o nome da cobra, 
insultando assim o dono da bebida. 

Mito de origem do Kene 3 

Yube dunuan ainbu, a sucuri lua, ensinou a Muka bakanku, 
urna mulher velha, os desenhos de jenipapo, os desenhos da rede, da 
cestaria e da ceramica. Muka ia toda madrugada para a mata e se 
sentava perto de sua cunhada, a cobra. Esta estava tecendo e cantava 
he i ka para Mu ka: 

"Vai aprender logo, nao pisca comos olhos, a mao ligeira faz 
assim também, coloca todo tempo o fio, quero olho de desenhar bem, 
quero olho de filho do pássaro japini, quero aprender desenho, quero 
olho do pássaro japim, filha de dua, nao olha todo canto, a mao de 
on9a faz, a mao duas vezes, duas vezes faz." (Teresa) 

Assim a velha Muka voltava toda madrugada para aprender 
as artes da sucuri até que um día a cobra falou: "Cunhada, agora vocé 
já aprendeu tudo, eu vou me embora", e ela voltou para o rio. 

Muka só tinha um filho, Napu Ainbu. E quando sentía que ia 
morrer, ela só tinha a ele para ensinar o que sabia. Ensinou para ele 
como desenhar, tecer e cantar; e quando morreu e o filho ficou sozi
nho, ele foi viajar para procurar seus parentes de outra aldeia. 

Quando chegou a aldeia, seus parentes, que nao o conheciam, 
pensavam que Napu era mulher, porque Napu estava pintado como 
mulher, vestido como mulher e agia como mulher. "Vem cá cunha-

3 Contado por Teresa, mae do líder de Cana Recreio e mulher mais velha da al
deia, e seu genro Arlindo que ajudou na tradu9ao. 
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.. 
da", falou para suas primas, "vamos desenhar". "Voce sabe?", per
guntavam, "sei", disse. E Napu ensinava as mulberes o que tinha 
aprendido com a mae. 

Todos os huni kuin da aldeia ficaram entusiasmados comNapu 
e muitos queriam casar com ele. Certo dia urna das suas primas foi 
tomar banho com Napu e voltou surpreendida. Ela avisou os ho
mens, falando: "nao é mulher, é homem, eu vi". 

Mas um dos bomens estava tao apaixonado por Napu que nao 
quis escutar. Napu falou, "nao faz isso comigo", mas o homem insis
tía e finalmente convenceu Napu de ir com ele para a mata, onde o 
namorou (puikini, na bunda, txutaniki, fazer sexo) e assim engravidou 
Napu. A crian~a cresceu e quando era panL nascer, sua cabe~a nao 
conseguia sair. Napu morreu e os huni kuin ficaram co1n raiva do 
bomem que matou Napu que sabia tao bem desenho. 

O nome Yube para a sucuri que ensinou o desenho paraMuka 
sugere a liga9ao entre a lua- que se cha1nava assim também - e a 
pele da cobra: a ciclicidade e a fertilidade.4 Coisas de mulher, proi
bidas para o homem. Por isso Napu Ainbu morreu. 

A sucuri dá o desenho somente para as mulheres, mas os ho
mens desejam muito ter o desenho. O desejo do homem pelo dese
nho está íntimamente ligado a seu desejo pela mulher. O desenho 
tem a ver com a fabrica9ao do corpo, que acontece no útero feminino 
e pelos primeiros cuidados da mulher coma crian9a. O homem de
pende da mulher para se procriar. Poi as mulheres que Yube, depois 
de tornar-se lua, deu o poder de parir filhos através da menstrua9ao. 
E Yube, enquanto sucuri, dá e tira vida. Além disso a sucuri Yube, 
xama, temo segredo da vida eterna porque ouviu o aviso do pai an
cestral Pukan de trocar a pele. 

4 A origem da lua está ligada a primeira menstruayao das mullieres, sendo esta a 
vinganya de Yube porque elas nao se lembraram dele. A lua é a cabeya de Yube 
que morreu numa guerra depois de ter sido descoberto como amante pela irma 
(que marcou seu rosto com um jenipapo tao forte que nao sairia nunca). Foi a 
vergonha que o levou a procurar a morte. Só que sua cabeya nao quería morrer, 
quería ser visto por seus parentes para sempre e resoJveu virar lua. Quando 
subiu no céu, avisou as mulheres que quando aparecesse a lua nova, teriam que 
dizer "olha lá a cabe~a de Yube morto". Falaram "olha a lua nova", e perderam 
sangue. A 1nenstruayao é, para os Kaxinawá, condiyao sine qua non, para 
engravidar. 
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A transgressao no mito, que provocou a morte do herói, está 
na transmissao de um conhecimento fundamentalmente feminino: a 
mulher nao passa seus conhecimentos para o filho porque estes estao 
relacionados a identidade de seu genero. Napu, vestido de mulher, 
falhou como mulher porque foi incapaz de parir o filho. 

Outro mito, registrado por Capistrano (1941, p.523), fala <les
te fascínio do homem pelo desenho. A estória porém nao leva a ori
gem do saber a respeito do desenho: o homem com ciúmes do dese
nho recebe somente o nome; mas como nome, no mito, também a 
qualidade de mukaya, xama.5 

Um caxinauá6 foi ca~ar, na mata avistou a sucury, gritou por 
suas gentes. Suas gentes vieram, perguntaram: que é? - Avistei a 
sucury deitada, vamos mataJ-a. Foram: levou-as, mostrou-lhes. 

A pintura da sucury era bonita, cubi~osos da pintura mata
ram-na, esfolaram-na, arrancaram-lhe o coras;ao, penduraram a pelle, 
da pelle fizeram chapéus. Abandonaram o corpo. 

O caxinauá que matou e esfolou a sucury, jejuou, armou a 
rede alto, deitou-se, sonhou. A sucury veio e perguntou: Que te fiz? 
porque me mataste? - Fiquei com inveja de tua pintura, matei-te. -
Nao te matei: porque me mataste? Dou-te meu nome: sou ióbo (Yube ); 
agora teu nome é ióbo. Quando acordou disse a suas gentes: chamo
me ióbo: ióbo, que eu matei, me deu seu nome. Depois jejuou, nao 
comeu ca~a, ficou deitado. 

A sucury apodreceu, o urubu estava comendo, o caxinauá fez 
tapiry para matá-lo. Disse-lhe o urubu: Porque me queres atirar? Nao 
te atirei. Levo-te para o céu: Q céu é muito bonito. O urubu tomou
-o as costas. O caxinauá segurou-lhe as asas, subiram, entraram no 
céu ... 

Suponho que o Kaxinawá levado ao céu pelo urubu seja o 
mesmo que matou a sucuri Yube. Sua identidade com a sucuri, trans-

5 Um ser humano se toma xama, mukaya (quem temo amargo), quando osyuxin 
plantam muka - substancia/for9a que confere ao xama o poder de matar e de 
curar sem usar recursos físicos - no seu cora9ao. A partir do momento que este 
muka come9a a assobiar, o muka está maduro e o xama pronto para usar seu 
poder. 

6 Respeitei a grafia de Capistrano, o negrito para real9ar o texto é meu. 
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1nitida pelo nome, deu-lhe o poder xamanico de viajar ao céu e vol
" tar. Pois o mito - co1nprido demais para transcrever integralmente

conta ainda o que o Kaxinawá ve no céu, con10 ele é levado de volta 
para sua aldeia e ensina aos parentes o que viu no céu. 

No mito transcrito abaixo veremos co1no o ho1ne1n é de novo 
seduzido pelo mundo das sucuris, que percebe na forma de urna lin
da mulher, linda porque coberta com desenhos, e aprende com elas 
como viajar com nixi pae para desta vez conhecer a vida do povo 
que vive na água. A combina<;ao dos tres mitos mostra bem o caráter 
feminino do conhecimento que o hornero ali procura, u1n conheci
n1ento que a n1ulher p5e em prática, desenhando. 

Mito de origem do Nixi Paé1 

Um homem foi ca~ar. Ele construiu um tapiri perto de um 
jenipapeiro para ver se a anta chegava. A anta veio, mas nao comeu 
os jenipapos. Pegou um na boca e jogou-o no lago: txibun. Depois 
jogou outro e depois mais um: txibun, txibun. Do lago saiu urna co
bra que se transformou numa linda mulher, toda desenhada com 
jenipapo. A mulher procurava a anta que estava escondida atrás da 
árvore. Achou a anta e a anta pinicou ela. 8 O homem, escondido, 
olhava. "Que linda mulher", ele falava consigo mesmo, "eu quero 
esta mulher, amanha vou fazer a mesma coisa que a anta fez" . A 
cobra voltou para o lago e a anta foí embora. 

O homem voltou para casa. Em casa ele nao conseguía esque
cer o que tinha visto. Nao quería comer a comida que sua mulher lhe 
dava e nao queria contar o que acontecera. Deitou-se na rede mas 
nao conseguía dormir. 

Na manha seguinte, o homem voltou para o lago. Pegou tres 
jenipapos e jogou-os na água: txibun, txibun, txibun. A cobra saiu da 
água pensando que quem estava lá era a anta. A cobra era a mesma 
bela mulher do día anterior e foi para a árvore onde encontrou o 
homem. Ela se assustou e perguntou ao homem: "O que voce veio 
fazer aqui?". O homem falou: "estava aqui ontem e vi que a anta 
pinicou voce. Queria fazer a mesma coisa". 

7 Versao de Milton Maia, completada por Maria Domingo, ambos Kaxinawá de 
Cana Recreio. 

8 Pinicar é a palavra usada no Alto Purus para " ter relavoes sexuais". 
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" Espere um pouquinho", falou a cobra-mulher, "vamos con
versar primeiro" . Mas o homem era teimoso e agarrou ela. A mulher 
se transformou em cobra e se enrolou no corpo do homem. Ele ficou 
apavorado e a cobra falou "Viu? Somos assim tambén1. Se voce qui
ser mesrno me pinicar, vai ter que conversar primeiro". Ela largou o 
hornero e era a rnulher de novo. "Voce tern família?", perguntou. E o 
hornem mentiu, "nao, nao tenho família. Sou solteiro". "Que bom," 
falou a mulher, "sou solteira também. Estou procurando um marido 
para levar para casa, para ajudar meus país. E vou fazer amor com 
voce somente se voce me prometer que vai comigo morar no lago". 
E o homem falou, "É, quería isso mesmo, quería me casar contigo". 

O hornero pinicou a mulher-cobra, e depois ela esprerneu o 
sumo de urna folha nos seus olhos para ele nao ter n1edo. Mas ele 
tinha medo. Mesmo assim a mulher pegou o hornem nas costas e 
pulou com ele na água. O homem foi bem recebido pelas sucuris. Ele 
fazia ro9ado para sua mulher e ca9ava com seu sogro. Ele ficou tres 
anos e fez tres filhos com sua mulher. 

Um dia a mulher avisou seu marido que as sucuris iam tomar 
nixi pae, e que seria melhor ele nao tomar. "Nao tome, voce vai se 
assustar. Voce nao vai agüentar e vai gritar o nome da m inha gente. 
Se fizer isso, eles vao te matar." Mas o homem, teimoso como sem
pre, quis tomar. 

Ele foi junto com seu sogro cortar o cipó e a folha e de noite 
sentou junto com a aldeia toda e tomou um copo inteiro. A visao veio 
e o homem ficou com medo, gritou: "As cobras estao me engolin
do".9 E as cobras ficaram brabas. No dia seguinte ninguém mais quería 
falar com ele, ninguérn o convidou para comer e ele saiu para a mata 
para ver se ca9ava alguma coisa. No caminho ele encontrou um 
bodozínho (peixe), que falou para ele: "voce está em perigo, asco
bras vao lhe matar. Vem comigo, vou lhe levar para o igarapé onde 
escutei tua mulher chorar por voce. Ela está com mu ita saudade, faz 
tres anos que voce nao volta para casa e ela nao tem quem cace para 
ela". E o homem se lembrou de sua fa1nília e ficou com mu ita sauda
de também. O bodó botou remédio nos seus olhos e levou o hornero 
para o igarapé de sua 1nulher. 

9 Passagem característica da primeira viagem com nixi pae: o aprendiz é engolido 
pela sucuri e faz urna viagem (assustadora) dentro do corpo da cobra, para ser 
vomitado no final da viagem numa praia, onde escuta de longe, do alto do bar
ranco, as can9oes dos seus parentes que o estao chamando de volta. Informa9ao 
de Pancho, líder de Cana Recreio. 
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Sua mulher levou um susto porque pensava que seu marido 

estivesse morto, mas quando viu que era ele mesmo, vivo, ficou feliz 
e levou o homem para casa. Serviu caic;;uma, macaxeira e banana 
cozida para ele. O homem comeu e quando foi dormir, pendurou sua 
rede bem alto para as cobras nao acharem ele. Assim ficou escondi
do durante um ano, quando seu filho nasceu. 

O homem foi procurar jenipapo para pintar seu filho recém
-nascido, mas comec;;ou a chover e os rios se encheram de água. O 
homem caiu com o pé num igarapé e urna cobra, seu filho menor, 
pegou o dedao do seu pé. Depois veio sua filha maior que engoliu o 
pé e quando chegou sua mulher, ela engoliu seu corpo inteiro até os 
brac;;os; mais nao podía porque ele tinha os bra9os abertos segurando 
umaárvore. 

O homem gritava e seus paren tes chegaram para salvá-lo. Mas 
seus ossos estavam quebrados e ele ficou todo mole. Ele quería saber 
quando ia morrer e chamou os homens para procurar o cipó e a folha 
do nixi pae. Os homens trouxeram todo tipo de cipó até acertar. O 
mesmo aconteceu com a folha. Ele explicou entao como preparar a 
bebida e depois de deixá-la esfriar, a tomou de noite com os homens 
adultos da aldeia. O homem cantava os cantos que tinha aprendido 
com as cobras. Cantou a noite inteira, o dia seguinte, mais urna noite 
e um día e no fim da terceira noite ele morreu. 

Seu corpo foi enterrado e dos seus membros nasceram quatro 
tipos de cipó: o xane huni (passarinho azul-gente), nasceu do seu 
brac;;o direito; o baka huni (peixe-gente ), nasceu do seu brac;;o es
querdo; da sua perna direita nasceu o xawan huni (arara-gente) e da 
sua perna esquerda o ni huni (formiga-gente). 1º 

1 O Estes quatro tipos de cipó (Banisteriopsis da família dos Malpighiaceae, con
tendo os alcalóides harmine e harmaline) dao mira9oes diferentes em cor e in
tensidade. Sao quatro "titas'', urna azul (nanketapa), outra branca (huxupa) , a 
terceira vermelha (taxipa) e a última preta (mexupa). Disseram-me que o mais 
forte e perigoso mesmo era o baka huni, e que o que se tomava mais porque era 
bonito, eram o xawan e xane huni. 

Existem também vários tipos de folha ( chacruna, Psichotria, da família 
Rubiaceae), urna que provoca urna sensa9ao de frío e dá pouca visa.o, o kawa 
matsi, segundo meus informantes usada só por engano ou se nao se ti ver a outra, 
porque a outra é a verdadeira, ninkawa. (Outros informantes mencionaram além 
destas duas, o huni kawa (gente), nai kawa ( céu) e dami kawa (transforma9ao )). 
Segundo DerManderosian, Kensinger, e.o. (1970, p.7-14), que identificaram 
dois tipos de folha, nai kawa e matsi kawa, somente o nai kawa seria aPsychotria 
viridis que temo DMT (N,N-dimetiltriptamina). O DMT em si nao é tido como 
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O dono do nixi pae é a mesma sucuri que deu as mulheres 0 

desenho, mas desta vez ela é urnajovem mulher cuja aparencia leva 
o homem a se esquecer da ca9a e da família para deixar-se levar para 
o mundo e1nbaixo d'água. Através da aventura que o levou quase a 
1norte, ele aprendeu e trouxe para seu povo o segredo da bebida que 
dá acesso aos 1nundos invisíveis dos seres da água, do céu e da flo
resta. 

A associa9ao com o desenho aparece no início e no fim do 
1nito: é com jenipapo que as mullieres pintam diariamente os dese
nhos nos carpos e nos rostos de homens, mulheres e criarn;as. A mulher 
sucuri era muito bonita; ela estava toda pintada com desenhos de 
jenipapo. Este foi o pri1neiro contato do ho1nem como mundo do 
nixi pae, urna vi sao "alucinante", sern ter tomado nada. E o segredo 
de chamar a cobra estava também nos jenipapos. Assim corno foram 
os mesmos jenipapos os culpados da sua recaída: foi quando saiu a 
procura de jenipapo para pintar seu filho, que as cobras se vingaram. 

Vimos através desses dois 1nitos, que o envolvitnento do ho
rnero com o inundo xamanico da sucuri é mais radical que o da mu
lher: nao é só pelo olho que ele absorve sua essencia, é também pela 
boca e pelo sexo (e, no mito em Capistrano, pela matan9a e pelo 

psicotomimético por vía oral, porque é inativado pelo monoamine oxidase 
(MAO); a hipótese dos referidos autores no entanto, é que este MAO seria inibi
do pelo harmine e harmaline que se encontram no cipó. Assim, a mistura de 
folhacom cipó resulta numa bebida forte, combinando tres principios psicoativos. 
Os autores nao falam dos tipos diferentes de cipó identificados pelos Kaxinawá. 
Rivier e Lindgren (1972, p.101-129) notaram as mesmas folhas entre os 
Sharanahua (Pano) e lá também '' 'Batsikawa' is said to be inferior to ' Pishikawa' 
( or kawa kui): it gives the impression of cold and produces fewer visions.'' E 
para completar a revisao do uso da mesma beberagem entre vários grupos Pano, 
a coloca9ao de Harner (1973, p.4): "On the Río Ucayali in Eastcrn Peru, I found 
that the Shipibo-Conibo also add to ayahuasca the leaves of a botanically 
unidentified plant called cawa, which presumably is the Psychotria of the 
liguistically related Cashinahua. Carneiro also reports ... that the neighboring and 
closely related Amahuaca lndians use kawa leaves as a strengthener." 

Um informante (Antonio) me disse que, além do cipó e da folha (a folha e o cipó 
batido sao fervidos durante urna hora e tomados, quando esfriados, sempre no 
mesmo día), a fuma9a da lenha usada para ferver o nixi pae é importante para 
apurar a beberagem assegurando urna viagem segura E a madeira do yapa 
(murmuri) que se usa com este fim. 
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nome ). Ele tem que entrar neste mundo, transformar-se e tentar che
,. gar - inteiro - em casa. 

O homem ve, mas a experiencia toda, a viagem, o movimento, 
a transformayao e o perigo, nao se expressa em desenhos geométri
cos; o meio de expressao masculina é a canyao. As letras falam numa 
linguagem visual, que é cantada, nao desenhada. Semente a canyao 
capta e dirige a dinamica quase cinematográfica da viagem 
psicodélica, onde o homem desafia os espíritos de forma individual e 
nao os contempla como a qualidade única da arte gráfica feminina. 
Sao duas modalidades diferentes de relayao como mesmo inundo, 
coma mesma realidade invisível para a consciencia comurn. 

As mulheres transformam o que vem de fora no que é de den
tro: a comida nunca é crua, sempre cozida, tornada digerível; o algo
dao é tingido com corantes, achados na mata e cozidos para fazer 
tinta, assim como o jenipapo é cozido para se transformar ern tinta 
resistente a água. A transforma9ao feminina é urna transforma9ao 
cultural, tomada cultura porque é incorporada segundo o estilo da 
etnia. O estilo marca a identidade huni kuin pela maneira particular 
de combinar e integrar formas e elementos que vem de fora, de ou
tros povos e da natureza e seus espíritos. 

Os homens por outro lado, penetram mais no inundo do outro, 
onde, isolados, transformam-se eles mesmos no outro; vao e vem 
entre o que está dentro das paredes (kene) da maloca, a cultura, e o 
que está fora: as mil e urna possibilidades de outros dentros, outras 
culturas. 

Kene e dami terna mesma fonte na sua origem 1nítica, a sucuri, 
xama feliz, ser ambíguo que vive na terra, na água e no ar; que é 
homem e mulher,jovem e velho e que criou a água e as borboletas. O 
tempo e o espa90 mítico sao os da yuxindade para onde a sucuri leva 
a alma dos homens. É o outro lado da realidade onde a criayao e a 
metamorfose do princípio vital continuam. Os yuxin das plantas, dos 
animais e dos homens comunicam-se na linguagem das imagens: é a 
lógica do sonho e da visao. 11 

11 A lógica dayu.xindade lembra o que conhecemos de pesquisas feitas sobre esta
dos alterados de consciencia em culturas de todas as partes do mundo. Veja por 
exemplo Bourguignon, 1974 e Bárbara Lex, 1979. 
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A fonte em comum é mítica, e presente nayuxindade das coi
sas, mas ela se encentra também na no9ao kaxinawá da pessoa. Tan
to o kene quanto o dami pertencem ao domínio do bedu yuxin (o 
espírito do olho, responsável pela percep9ao visual e raciocínio sin
tético). Assim como nao se pode dizer que o conhecimento xamanico 
seja adquirido através de um processo de aprendizagem consciente, 
no sentido de memória voluntária e raciocínio discursivo, o desenho 
também nao pertence a este tipo de aprendizagem racional e verbal 
(pertencente ao domínio do baka, sombra, espírito do corpo ). É um 
entendimento que vem da capacidade de percep9ao, e a alma da per
cep9ao reside na pupil,a. 12 

As mulheres geralmente nao tomam nixi pae, mas seu bedu 
yuxin viaja quando sonham. Um estudo comparativo de sonhos de 
mulheres com sonhos de homens seria muito esclarecedor para a fonte 
de inspira9ao feminina e para poder relativizar e aprofundar nosso 
entendimento sobre a diferen9a de genero na modalidade de contato 
com a yuxindade aquí sugerida. 

Rito de inicia~áo no dami 

Dami pode servir co1no símbolo chave da cosmovisao xamanica 
entre os Kaxinawá e pertence quase que exclusivamente ao do1nínio 
dos homens. O xamanismo quer conhecer e curar através do contato 
co1n o lado yuxin da realidade. Este contato e conhecimento exigem 
urna transforma9ao (dami) corporal e de consciencia do aprendiz, 
que entra num estado alterado de consciencia EAC (nao-cotidiano) 
para ver e interagir com a yuxindade. Neste sentido, toda pessoa é 
um pouco xama (parafraseando Kracke (1987) que constata entre os 

12 A no~ao kaxinawá de pessoa ve a pessoa como composta por um corpo animado 
por duas almas com faculdades mentais distintas e complementares: o espírito 
do olho e o espírito do corpo, a sombra. O primeiro tem origem e destino divi
nos, e sua liga~ao como corpo é efemera. O segundo depende do corpo para 
existir. Sem o corpo, a sombra se torna um monstro, urna ameaya, porque sua 
razao de ser está ligada a lembran~as, emo9oes e layos sociais da pessoa. O 
espírito do corpo cresce junto ao corpo e sua f orya depende do aprendizado 
verbal e consciente do indivíduo durante a vida. Seu destino é de desaparecer na 
medida em que o corpo morto se desfaz. 
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Kagwahiv que "everyone who dreams has a bit of shaman."). Os 
Kaxinawá tem, como vimos acitna, quatro catninhos para entrar em 
con tato com a yuxindade. 

O primeiro é coletivo: rituais dos quais participa a comunida
de inteira, com caráter de festa: o rito de passagem, o rito da fertili
dade, o rito de inicia9ao do líder de canto, a festa da abundancia de 
ca9a, e o ritual funerário. Tradicionalmente (até a interferencia do 
Summer lnstitute of Linguistics e com exce9ao do ritual funerário) 
tomava-se nestas festas grandes quantidades de bebida fennentada 
de 1nilho ou de mandioca, deixando todos alegres, bebados. Nestes 
contextos os yuxin entram em cena e1n fonna corporal. Homens e/ou 
mulheres mascaram-se e incorporam os yuxin no drama ritual. Vesti
dos de palha e com máscaras de cuia, sao os yuxin da floresta; vesti
do coma plu1nagem de gaviao e cushma co1n desenho, é o líder de 
canto, Inká kuin, yuxin que é o reí do céu. Estes rituais materializam 
a rela9ao da comunidade inteira coma realidade yuxin no outro lado 
das coisas - tornada visível temporariamente - para garantir a conti
nuidade da vida: a reprodu9ao de plantas, animais e gente. 

Os tres outros caminhos para estabelecer o contato com os 
yuxin nao envolvem a comunidade inteira. Grande parte da viagem e 
da intera9ao dos envolvidos é individual e se desenrola em outras 
esferas, fara do mundo físico da vida da aldeia. Quando o bedu yuxin 
viaja, através de um contato direto do indivíduo co1n os yuxin, ele 
deixa o carpo e o baka em repouso. O bedu yuxin viaja quando a 
pessoa sonha, quando cheira rapé e quando toma a bebida psicoativa 
nixi pae. Estes sao os tres caminhos mais característicos da praxis 
xamanica entre os Kaxinawá, e sao estes que envolve1n urna mani
festa9ao específica da categoria chave, dami. 

O xama, mukaya, cura com seu muka e a ajuda dosyuxin, chei
rando rapé (dume) ou através do nixi pae. Mas todos os homens adul
tos, se tiverem interesse e coragem, tomam o nixi pae, o veículo por 
excelencia da cultura kaxinawá para aumentar a consciencia e a per
cep9ao do lado invisível e espiritual do mundo. Os homens podem 
também cheirar rapé em combina9ao como nixi pae ou para ca9ar, 
n1as nunca para curar. 

208 

As mulheres, por sua vez, sonha1n tanto quanto os ho1nens, 
mas procuram outro tipo de sonho. Vitnos acima que é perigoso para 
as 1nulheres ver os yuxin na sua forma humana, huni kuin. 13 As mu
lheres procuram ver e criar outra imagem do espiritual, urna imagem 
contemplativa, que conseguem através da 1nedita9ao do tear, acom
panhada por he ika ( can95es-rezas para ensinar desenhos) e através 
de sonhos com desenho em vez de com yuxin em forma humana. 
Este contato com ayuxindade se aproxima do caminho oriental, um 
contato mais "pacífico" que a Juta do xama. 

A ayahuasca - usada pela 1naioria dos povos da Amazonia 
ocidental - te1n o poder de transfonna9ao visual; ela permite que a 
pessoa veja seres que normalmente sao invisíveis, ou permite ver na 
forma de gente seres que normalmente tem outras identidades visu
ais. É isto que os homens 14 kaxinawá procuram quando tomam, as
sim co1no os Piro segundo Gow (1988), os Tukano segundo Reichel
Dolmatoff(1978), os Shipibo-Conibo segundo Gebhart-Sayer (1986), 
os Siona segundo Langdon (1979b), e muitos outros. 

As pesquisas sobre ayahuasca indicam que a a9ao da ayahuasca 
dentro da pessoa pode ter duas fases . A primeira fase provoca geral
mente sensa95es fortes de mal-estar, náusea, vómitos e diarréia, acom-, 
panhado de medo. E a manifesta9ao da sucuri, o cipó que se transfor-
ma em Sucuri, dona( o) da ayahuasca. Esta fase caracteriza-se pelos 
desenhos, kene, que aparecem, os desenhos da pele da Sucuri, co-

13 A proibiirao para a mulher com rela~ao ao uso de nix i pae nao é categórica. 
Tomei nixi pae comos Ka:xinawá porque fui convidada depois de ter manifesta
do meu interesse no assunto. Na segunda sessao da qual participei, outra mulher 
tomou junto ao seu marido (na mesma rede). Vale notar que eta nao era da 
comunid~d~. Além deste caso falava-se de mulheres ka:xinawá no Peru que to
mavam. E mt~ressante lembrar também que no mito de origem do nixi pae, 
todas as sucuns, mulheres, homens e crian~as, tomavam, assim como entre os 
Kampa, considerados pelos Ka:xinawá como mestres do cipó. 

14 Mulhcres, quando velhas, podem também ser xama, por terem recebido muka 
dos yu.xin. A di stin~ao entre a rela9ao masculina e feminina com os yuxin nao 
considera aqui as fun9oes especializadas de xama, onde os papéis se fundem 
( um homem xama deixa de ser um homem típico, assim como a mulher deixa de 
ser urna mulher típica. Ele perde, por exemplo, o poder da ca9a), mas fala de 
" rela9ao xamfuiica" do homem adulto em geral querendo se referir somente a 

_ viagem psiquedélica e onírica, sem se referir ao xamanismo strictu sensu que 
inclui o poder de cura e de doenira através do muka. 
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brindo todo o campo visual. Esta fase é chamada, pelos Kaxinawá, 
~ de nixi pae besti, só coisas do cipó. Na segunda fase, cotn a ajuda das 

canyoes do xama, comeyam a aparecer os yuxin, gente. O fato de ni.xi 
pae ser chamado também de huni, gente, é significativo neste con
texto: fala desta segunda fase. 

Not ali the visual transformations of drug experience are the 
revelation of a person within a non-human being, but the most 
important ones are. (Gow, 1988, p. 28) 

Esta constatayao de Gow entre os Piro está 1nuito perto da 
interpretayao kaxinawá da sua viagem cotn nixi pae. Os desenhos 
sao semente o comeyo, anunciam a transfonnayao corporal que os 
levará ao encontro com os yuxin na sua qualidade humana e huni 
kuin, condiyao sine qua non para a co1nunicayao e interayao comos 
yuxin. O nome huni, gente para nixi pae refere-se a esta qualidade da 
bebida de deixar aparecer as foryas ocultas para o olhar hu1nano como 
reconhecíveis, entidades com corpo e rosto desenhados, que fala1n 
urna língua inteligível e agem com vontade e razoes inteligíveis para 
os seres humanos. 

O contato com a yuxindade que a 1nulher procura nao leva a 
esta segunda fase de confronto onde o home1n se transforma para 
perceber o outro, yuxin corno igual. Nao usa ayahuasca, mas usa o 
sumo de tres tipos de folha que espreme no olho (veja adiante ). Será 
que este provocaría urna leve alterayao de consciencia, capaz de pro
duzir desenhos geométricos, fosfenas, na retina da 1nenina? Para con
firmar se estas plantas tem qualidades leven1ente psicoativas, preci
saríamos da ajuda de botanicos e quítnicos. Mas esta confirmayao só 
nao resolvería o problema, porque a relayao entre o aparecitnento de 
figurinhas geométricas na retina, kene e o efeito de substancias 
psicoativas nao é tao auto1nática, e a considerayao do papel da cultu
ra na experiencia visual da pessoa, em EAC ou nao, prova isto. 15 

15 Experimentei as gotas das folhas nos olhos e sonhei com desenho. Estava no 
entanto tao envolvida com a identifica9ao de nomes e motivos dos desenhos 
coletados na época do experimento, que teria possivelmente sonhado com dese
nho também sem gotas. 
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Está etn questao a relac;ao causa-efeito; o que veio primeiro, 0 
desenho na vida cotidiana des tes grupos, ou o uso destes psicoativos, 
capazes de produzir esta experiencia visual subjetiva de padroes de 
desenhos lunünosos? 

Reichel-Dolinatoff (1969, ·1978) e Gebhart-Sayer (1986) con
sideram a ayahuasca a orige1n tanto dos desenhos vistos na experien
cia psiquedélica, quanto dos desenhos pintados nos corpos e nos ob
jetos das culturas por eles estudados. Segundo Reichel-Dolmatoff os 
próprios Tukano afinnam que seus desenhos sao representac;oes, ré
plicas, dos desenhos nas visoes. 

Esta linha de interpreta<;ao encontrou apoi o nas pesquisas com 
LSD nos Estados Unidos de, entre outros, Ronald Siegel (1977, p.132-
140). Estas pesquisas de laboratório distinguiram ta1nbém. duas fa
ses, ou dois estados de intensidade e conteúdo da visao provocada 
pelo estímulo químico. 

Na primeira fase, quando o efeito do psicoativo é ainda ame
no, aparecem no campo visual pequenos elementos geométricos, co
loridos e luminosos, chamados de fosfenos, que se juntam em pa
droes rotativos ou en1 forma de favo de 1nel, transformando-se em 
outros motivos a maneira de wn caleidoscópio. 

Na segunda fase, a pressao aumenta e o ritmo de rotac;ao das 
imagens também. Os estí1nulos provocados pelo psicoativo atingem 
nesta fase áreas maiores do cérebro, há um crescente envolvimenfo 
emocional e cerebral e cenas figurativas comec;am a aparecer: lem
bran~as, cria9oes imaginárias e sobretudo cenas nunca imaginadas 
ou vistas anterionnente. Esta é a viagem ou visao propria1nente dita 
(Siegel, 1977, p.132-140; Reichel-Dolmatoff, 1978, p.12-20, 43-140). 

Siegel e outros afirma1n que nenhu1na destas fases é provocada 
necessariamente por substancias psicoativas. Existem outras técni
cas para provocar visoes, o que fica fart:a1nente demonstrado nos fe
n6menos religiosos de todos os tempos e todos os lugares (veja p. ex. 
Lex, 1979, p.117-151; Winkelman, 1986, p.174-202; Bourguignon, 
1974). As fases ta1nbém nao sao necessarian1ente separadas. Muitas 
vezes os fen61nenos figurativos da segunda fase continuam cobertos 
pelos desenhos geométricos da primeira. 
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,. 
E combase nos resultados deste tipo de pesquisas que se po-

~ deria perguntar se a diferencia<;ao de genero na modalidade de con
tato com o invisível entre os Kaxinawá seria con1parável a distin<;ao 
que Siegel faz entre as duas fases nas visoes. 

Gow, porém, critica essa abordage1n por tres motivos que já 
1ne perturba1n desde o 1no1nento em que comecei a estudar o assunto 
e que considero cruciais na problematiza<;ao do nosso objeto de pes
quisa. Para come<;ar, Gow critica a rela<;ao de causa-efeito proposta 
por Reichel-Dolmatoff e Gebhart-Sayer: 

There is good evidence that the causal relation is in factreverse, 
that the drug-induced experience of design is derivative from tbe 
experience of designs in every day vision. Indeed, wbile man y peoples 
in Western Amazonia use ayahuasca, it is only for those peoples with 
('.Ul elaboration of clesign in their material culture that complex design 
fonns part of visionary experience. (Gow, 1988, p. 24) 

Gow sugere também que o uso extensivo da ayahuasca entre 
os povos da Atnazónia ocidental poderia ter sua causa exatamente na 
qualidade desta de reproduzir desenhos culturaln1ente induzidos como 
experiencia subjetiva. Concordo coma importancia que Gow dá aqui 
ao papel da cultura na capacidade de percep9ao, inas é, de outro lado, 
inegável que a ayal1uasca ajuda bastante nesta educa<;ao do olhar. 

• Estudos anteriores sobre a rela<;ao entre visoes induzidas por 
substancias psicoativas e expressao artística já enfatizaram o papel 
da cultura na própria experiencia e visáo psiquedélica, sem por isso 
colocar a questao em termos de causalidade.16 A aprendizagem do 
iniciante está exatamente na capacidade de ver o que tem que ser 
visto. Entre os Siona por exe1nplo, o aprendiz pede ao mestre xama 
para mostrar-lhe suas visoes, as do xa1na: 

16 Esta discussao acaba girando de novo ao redor da velha oposi9ao cultura/natu
reza, criatividade/detenninas:ao; o que veio priineiro? Nao se trata porém de ver 
na visao a origem do desenho, nem vice-versa. A causalidade aquí nao é diacrónica 
mas sincrónica. É a sincronicidade <lestes dois fenomenos que se refor9am mu
tuamente, que delineia. um ethos particular, o de urna visibilidade espiritual ama
zonica. 

212 

As visoes tem urna padronizacao cultural compartilhada por 
todos, e é esse aspecto compartilhado da experiencia que o aprendiz 
deve do111inar. (Langdon, 1992, p. 70) 

O canto do xa1na fala de ante1nao sobre o que será visto du
rante a visao: os desenhos e os espíritos, donos dos desenhos. "Thus, 
that which is supposed to be seen by the participants in the yagé 
visions is alreadyfarniliar to them." (Langdon, 1979b, p.67) E o apren
diz nao conhece os 111otjvos so1nente de can95es e de visoes, conhe
ce-os tambén1 porque estao presentes, desenhados, em vários objetos 
de uso diário. 

Outro problen1a inerente a interpreta9ao da substancia 
psicoativa co1no única fonte de inspira9ao para o desenho, é, segun
do Gow, o fato de que, na 1naioria destas cultoras, as mulheres dese
nham sem ter 1nuito acesso a ayahuasca enguanto que os homens 
quase nao desenhatn n1as beben1-na. Para Gow, este fato é um argu-
1nento para sua tese que separa radicahnenfe a fonte de inspirayao 
para a arte das 1nulheres, do inundo dos espíritos. 

Nao concorde co1n esta conclusao. "Whatever the ultimate, 
mythological source", diz Gow, "their imn1ediate source is inside 
human society, they are women 's thoughts" (Gow, 1988, p.24). 17 Mos
trarei adiante que esta origem n1itológica continua atual ao nível do 
ritual de inicia9ao ao desenho para as 1nulheres. Achoque aquilo que 
o próprio Gow coloca e1n rodapé está n1ais próxitno da solu9ao do 
problema: 

The lin1 ited information available at the 1noment suggests that 
individual design classes in An1azonian cotnplex systems may be 
conceived of as s1nall fragments of the "total design" of such powerful 
supernaturals as the anaconda. (Gow, 1988, p. 31 ) 18 

17 O problema é a distinryao entre o profano e sagrado, urna distín9ao que nao todas 
as culturas fazem tao claramente quanto a nossa. Na sua análise da arte xamanica 
dos Siona, Langdon demonstra o mesmo: "Para os Siona, nao há distin9ao entre 
o sagrado e o profano, e tudo o que fazcm é ligado e subordinado a suas concep-
9oes a respeito do sobrenatural."(1992, p.68) 

l 8 Os dados na etnografia sobre arte indígena, que apontam para esta hipótese nao 
sao mais tao escassos. Veja, por exemplo, Gallois (1988) para os Waiapi, Van 
Velthem (1984) para os Wayana-Aparai, Reichel-Dolmatoff (1978) para os 
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Nao separando a natureza do mundo espiritual, ve1nos que o 
r- problema, de saber se a inspira9ao para o desenho vem da pele da 

anaconda (sucuri) e de outros animais keneya ( com desenho ), vistos 
na vida diária, ou da anaconda mítica, mae do desenho e da ayahuasca, 
é nosso e nao dos indígenas. O desenho reflete urna certa rela9ao da 
1nulher como mundo da transforma9ao e do yuxin, só que é outra que 
a dos homens que veem dami, a natureza transformada em gente e 
eles em natureza. 

A terceira e última crítica de Gow a abordagem de Reichel
Dolmatoff diz respeito a 01nissao, nesses estudos, do objeto que 
recebe ou nao desenho. A dialética entre o elemento plástico, o su
porte e sua superficie de um lado, e o elemento gráfico, o desenho de 
outro, é crucial para entendermos esta arte. Este aspecto foi geral
mente negligenciado pelos antropólogos da área e é parte constitutiva 
da estética [urna característica da arte da pintura facial que nao esca
pou a aten9ao de Lévi-Strauss (1958, p.269-294, 1955, p.174-203, 
1989)]. Reichel-Dolmatoff descreve o processo de aplica9ao do de
senho como se fosse urna transposi9ao automática sob inspira9ao da 
visao, sem diálogo coma matéria do suporte e da tinta. Esta omissao 
obscurece o processo artístico-criativo. 

Rito de inicia~áo no kene 

A inicia9ao da mulher na arte do desenho está ligada a cobra 
como o é a inicia9ao do homem no uso do nixi pae. A pele da cobra 
contém todos os motivos, todos os desenhos da pele dos outros ani
mais e os desenhos dos objetos fabricados pela mulher: os desenhos 
tecidos na rede, os desenhos das cestas e da ceram ica e os desenhos 
corporais, dejenipapo (nane kene). É a unidade dayuxindade, diari
amente tecida e desenhada pelas 1nulheres nos corpos e nas coisas, 

Tukano, Roe (1982) e Illius (1987) para os Shipibo, Gow ( 1986) para os Piro, 
etc. O fato de existir, em todas estas culturas, urna associa9ao entre o desenho e 
a sucuri , mostra que se trata de algo mais do que urna simbo logia idiossincrática 
de urna cultura particular, trata-se de um dado transcultural amazónico, um sím
bolo chave da regiao. 
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que os ho1nens experimentan1 nas suas viagens psiquedélicas a pro
cura do saber e do poder xa1nanico, 1nuka. 

O aco1npanhamento ritual do processo de aprendizagem da 
adolescente tem dois momentos. O prirneiro acontece com a ajuda 
do marido, logo depois do casamento, quando a recém-casada passa 
grande parte de seu tempo aprendendo a tecer desenhos complicados 
de preferencia com sua avó materna, e o segundo sobos auspícios da 
mestre da aprendiz. 

O rito do qual participa o esposo lembra o 1nito de Capistrano 
do hon1e111 que mata a sucuri porque deseja ter seu couro. No caso do 
rito, o motivo da 1natan9a é a inspira9ao da 1nulher. O hornem, ciu-
1nento, quer para sua 1nulher o que a cobra tem. Na noite de Yube 
nawan buxka ( cabe9a de Yube 1norto: lua nova), o casal vai para a 
floresta a procura da cobra com desenho (dunu keneya). o hornern 
mata a cobra e a mulher leva o couro (dunu bitxi) para casa, cantan
do: "Cobra, ajuda para eu pegar olho de desenho, vou pegar xamanti 
(placenta), vou pegar txede bedu (olho de maracana)". 

O couro é pendurado no alto do teto onde ninguém o veja, em 
cima do tear da mulher recém-casada. Nao se pode apontar o couro 
como dedo e perguntar "quemé que matou esta cobra?". Isto provo: 
ca risco de vida, porque normalmente nao se mata cobra. "Cobra é 
pajé (xama), cobra é feliz". A n1tllher fala para o couro: "Que dese
nho bonito voce te1n, tsabe (cunhada). Esta cobra é viva, vou dese
nhar também". A matan9a da cobra obriga o casal ajejuar: 

Nao co1ne nada, nem carne, nem água, nem peixe. Come ba
nana verde, amendoim cru e torrado durante urna lua, tres, quatro 
luas. Depois come rato, paca, cutia, porque é isso que a cobra come, 
e toma mabex ( cai~uma) de mandioca, milho e amendoitn. 19 

O momento ritual organizado pela mestre da jovem acontece 
também na floresta e igualtnente e1n noite de lua nova. As duas mulhe-

19 Assim como, para que a mulher possa desenvolver a arte principal para seu 
prestigio, é preciso sacrificar a vida de uma cobra, para o homem ser bom carra
dor, ele precisa, uma vez na vida, matar urna cobra, da qual ele tem que comer a 
língua, seguindo igualmente um período de jejum. Veja também McCallum, 
1989, p. 148-153. 
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res vao para a floresta e a mestre espren1e o surno de tres folhas nos 
" olhos da mo9a, nos pulsos e debaixo dos bra9os. Estas folhas devem 

ajudar a mo9a a sonhar com desenho, o que aurnentará sua capacida
de de aprendizagem durante as horas em que olha sua avó tecendo. 

Urna das tres folhas usadas, bawe, é urna folha bonita, verde 
escura permeada por veias cor de vinho. Esta folha deu seu nome a 
um dos motivos básicos do estilo gráfico kaxinawá. Além de bawe, 
usa-se a folha dunu make ( cobra-piranha). O uso triplo da folha é 
interessante: serve para ver desenho, protege contra a sucuri (dunuan 
keneya, a dona do desenho) e é boa para rnatar jabuti. A terceira 
folha chama-se manipei keneya (folha de bananeira co1n desenho ). 
U1na infonnante co1npletou a lista com dunie (tabaco). Segundo esta 
informa9ao, o su1no do tabaco seria misturado con1 o das tres folhas 
e com um pequeno peda90 de couro da cobra, 1norta pelo esposo. 
(Figura 7. l) 

O rito de inicia9ao no desenho assemelha-se muito a inicia9ao 
masculina no xamanismo: jejum, can96es, o domínio do bedu yuxin 
e a rela9ao coma cobra-xama: Yube. Neste contexto vale a pena no
tar a importancia do nome da primeira mulher que aprendeu desenho 
com Yube dunuan ainbu (Yube(lua)-sucuri-rnulher), que chamava-se 
Muka. Lembre-se que muka é a substancia que incorpora o poder e o 
segredo xamanico. Yube deu seu desenho a Muka, que a olhou e a 
escutou, e deu seu norne ao ho1nem que a 1natou porque ficou corn 
inveja da sua pintura. Significaria a posse, o saber fazer do desenho 
u1na partilha maior na identidade da rnestre 1n ítica que a partil ha 
conferida ao homern pelo notne? Ou expressaria este trata1nento di
ferenciado de home1n e mulher pela sucuri-xa1na urna i1nposiyao desta 
da questao de genero no contato com ayuxindade: dan1i versus kene? 

Vários nomes de rnotivos de desenho se referern ao rnundo 
dos yuxin, a animais poderosos e a cobra: a figura rnítica Basnem 

20 Basnem Pudu, a aranhayuxin que viveu durante um tempo entre os seres huma
nos, ensinando as mulheres a fiar e tecer, e que, quando gráv ida foi comida pelo 
Inca. Outra versao do mito conta que Basncm Pudu abandonou os humanos por 
causa de fofocas. As mulheres, nao entendendo a técnica de fiar e tecer da ara
nha, disseram que Basnem estava comendo todo seu algodao em vez de traba
lhar. Urna fofoqueira informou Basnem Pudu, que, ofendida, sumiu para sem
pre. 
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ISU MEKE 

Figura 7 .1 Tecelagem com o motivo nawan kene, desenbo de estrangeiro/espfrito 
e bawe, nome de urna planta cujo sumo é pingado nos olhos de mulhe
res jovens que querem aprender a sonbar com desenho (foto da autora, 
1991). 
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Pudziº deu nome ao motivo basnem pudu kene, usado na ceramica; 
" entre os motivos que se referem a cobra registrei os seguintes: kamux 

kate (costas de cobra venenosa), usado nas flechas, dunu /cate (costas 
da cobra), dunu kene (desenho de cobra), tutun sanka (desenho na 
cabeya do jucuruju (cobra)), dunu muta (peito de cobra), dunu mapu 
(miolo de cobra). Referente a outros animais ternos /cape hina (rabo 
de jacaré), pisa xeta (bico de tu cano), txinkeye bedu [ olho de chirriclés 
( espanhol, porfugues?)], kanaxau hina (cauda de um passarinho azul). 
De insetos: ni bu hina (cauda de escorpiao ), awa bena bena waki 
(fazer borboleta grande, azul), bawadu (inseto verde). (Figura 7.2) 

Os desenhos de onya sao usados somente nos rostos dos ho
mens e usam exclusivamente pontos, linhas quebradas e linhas intei
ras (horizontais) como elementos básicos. Sao o inu xutu tuia (peito 
de onya), i~u inu wakini (fazer onya, onya) e inu betu (testa de onya). 

Figura 7.2: Jovem Kaxinawá da aldeia Fronteira, A.I. Alto Purus, com pintura cor
poral fe ita em jenipapo. A faixa pontilhada que cruza o rosto tem o 
nome de txede bedu, olho de maracan!. O desenho no meio do peito se 
chama dunu mapu txede bedu, miolo de cobra - olho de maracan!. 
Desenho que acompanha o padr!o central, a direita, é o mae muxa, 
desenho de um cipó espinhoso que contém água potável. Os brayos 
est!o desenhados com o motivo /cape hina, rabo de jacaré (foto da auto
ra, 1991). 
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Dois motivos de onya sao usados pelas mulheres no estilo Iabiríntico: 
o inu tae (pata de on<;a) e inu bitxi (couro de on<;a). O motivo de base, 
txede bedu (olho de maracana), é relacionado a visao, percep<;ao, 
dorrúnio do bedu yuxin. Este pássaro, e outros do mesmo genero, 
simboliza, ou é, o yuxin do olho. Um sonho indicador da morte imi
nente da pessoa é o maracana, ou qualquer tipo de papagaio, saindo 
da pupila e voando para o céu: seu bedu yuxin saiu para sempre. A 
pessoa vai morrer. (Figura 7.3) 

Urna característica crucial dos yuxin kuin que aparecem na 
visao de nixi pae, é sua qualidade keneya (com desenho). O desenho 
nao somente protege e chama a aten<;ao para a formayao humana. 
Ele é também um veículo para reconhecer o caráter huni kuin (gente 
nossa) entre os yuxin: desenhos aparecem no umbral de transforma-
96es de formas e de visibilidade (também entre os Piro. Veja Gow, 
1988). O desenho tra9a caminhos para o outro lado, como fazem 
certos cheiros e certos son$: gritos e assobios que podem ser tanto de 
animais, quanto de gente o.u de yuxin. 

A rela9ao entre o desenho e a cosmovisao xamanica está tam
bém no próprio estilo da arte gráfica kaxinawá: os desenhos nao se 
encaixam na superfície. O objetivo nao é de organizar o motivo den
tro do espayo do suporte. Sempre o desenho :fica em aberto, sugere 
continuidade além dos limites do suporte, quer seja um tecido, urna 

~ 

panela ou um rosto. E um recorte no desenho infinito que cobre os 
corpos do universo como urna pele, visualizando a unidade de essen
cia, yuxin, que une as coisas, ou, em outias palavras, o que dá no 
mesmo, sao os desenhos da pele da sucuri, dona do desenho. 

O desenho é urna camada ao mesmo tempO''J)rotetora e de liga
yao do que está dentro com o que está fora. É como a pele do corpo e 
as paredes da casa, é como o útero e a placenta: o limite, o lugar de 
transiyao, onde o familiar e o estranho se tocam. Ao contrário dos 
homens que mantero u1narela9ao de confronto, conflito e perigo'Com 
os yuxin, as mulheres trabalham o lado contemplativo da ativida'de 
espiritual, tecendo a continuidade da alianc;a. 

No período do rito de pegar desenho, a mulher passa horas 
olhando como sua avó tece. A avó trata sua neta regularmente com 
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Figura 7.3 Tecelagem como motivo inu tae, pata de on~a (foto da autora, 1991). 
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banhos de folhas para aumentar a concentra9ao e ensina os he ika, 
can95es com os nomes dos desenhos que a jovem mulher tem que 
saber tecer e desenhar. 

Quando urna mulher pinta alguém, ela pergunta "hawa kene 
apa?", qual desenho fa90? Urna can9ao do txidin, "cantada por mui
tas mulheres huni kuin juntas para aprender muitos desenhos" (Agos
to), come9a da mesma maneira: 

Hawa kene apa? Hawa kene apa? 
eeee. 

Besti besti apa, eee, ee, besti besti 
apa, eee. Kenedan mani, ee, ee, 
kenedan mani, ee, ee, kene aku 
keneki. 

Kene katisxinanki, ee, ee. Betsa 
bemu taema. 

Hidi xanun mani ke, eee, hidixanun 
manike, banu abu mani ke, ee, ee, 
kene aku keneki, kene aku keneki, xei 
bai apae, ee, ee, ... 

Kenekatisxinanki , ... 

Xamanti apa, ee, ee, ee, xamanti 
apa, duni duni apa, ee, ee, ee, duni 
duni apae, xena xaka apae, xena 
xaka apa, umin kene apa ... 
Hawa kene apa? ee, ee, ee, hawa 
kene apa? 

Xei bai apae, ee, ee, xei bai apae, 
xena xaka apae, txede bedu apae, 
ee, ee, txede bedu apa, xapu buxe 
apa, xapu bexu apae, kene aku 
keneki ... 

Hawa kene apae? Hawa kene apae? 
Hawa kene apa? Hawa kene apa? 
Kuma tae apa, ee, ee, ee, .. . , 
maemuxa apae, ee, ee, ee ... 

,, 

Que desenho pego? Que desenho 
pego? eeee. 

Um, só pega um, eee, ee. Um, só 
pega um, eee. Junta desenho, ee, ee. 
Junta desenho, ee, ee. Desenha mui
to desenho. 

Quero aprender desenho. Nao que
ro come9ar a esquecer de novo. 
Desenha muito desenho. Pega cami
nho de formiga com asas, ee, ee. 
Quero aprender desenho, ... Pega de 
colocar placenta, ee, ee, ee. Pega de 
colocar placenta. Pega o rio, rio, ee, 
ee, ee. Pega o rio, rio. Pega pele de 
lagartixa, pega a pele de lagartixa. 
Pega umin ( desenho tecido em bran
co (negativo). 

Que desenho pego? ee, ee, ee. Que 
desenho pego? 

Pega caminho de formiga com asas, 
ee, ee. Pega caininho de formiga. 
Pega casca de lagartixa. Pega olho 
de periquito. Pega semente de algo
dao. Pega semente de algodao. De
senha 1nuitos desenhos ... 

Que desenho fa90? Que desenho 
fa90? Que desenho fa90? Que dese
nho fa90? 

Pega pé de nambu, ee, ee, ee ... Pega 
espinho, ee, ee, ee ... 
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O xena xaka (casca de lagartixa) é desenhado na concha para 
" tomar nixi pae para ter vis5es com lagarto. O xapu buxe e kuma tae 

sao desenhos usados na testa de meninas e meninos respectivamente 
(nunca em adultos).21 O primeiro, "semente de algodao", serve para 
aprender a tecer be1n e o segundo, " pé de nambu", para correr ligei
ro, duas qualidades importantes na constru9ao de genero (motivos 
usados no rito de inicia9ao mas também etn días comuns sem festa). 
O termo bai (caminho) e duni (rio) sao nluito usados na descri9ao de 
um desenho. O estilo kene: caminhos enquadrados nas paredes do 
labirinto. 

Ern outra can9ao, desta vez nu111a aula privada: 

Xunu kene detia wakinan. Txede 
bedu wakinan. Xena xaka wakinan. 
Xapu buxe wakinan. Awa bena bena 
wakinan. Dacibi en bake kenemiski. 
Nibu hina hina wakinan. Xamanti 
bai xamanti akinan. Nawan kene, 
kape kene , xunu kene txamia 
wakinan. (Teresa) 

Fa<;o desenho de sumaúma, amarra
do. Fai;o olho de mara-caná. Fa<;o a 
casca da lagartixa. Fai;o semente de 
algodao. Fa90 um (tipo de) inseto. 
Pintava sempre meus filhos comes
tes desenhos. Fa90 a cauda de escor
piao. Pego o de colocar placenta, ca
minho de placenta. Fac;o o desenho 
do estrangeiro, desenho de jacaré, 
desenho de sumaúma, unido. 

Conclusáo 

A arte gráfica kene é ligada a identidade fe111inina, construída 
pelos papéis sexuais, de u111 lado, e ao xamanis1no de outro. A mu
lher articula através do desenho urna rela9ao específica como mun
do natural, cultural e sobrenatural, de acordo com a divisao social 
básica da sociedade kaxinawá: a complementariedade e a divisao 
entre os sexos. 

2 1 O repertório de dcsenhos usados em crians;as inclui além destes dois, o bixi 
(estrela), chamado as vezes de yaminwa kene (desenho de Yarninawa). Outro 
desenho, usado somente em crians;as, é o peí (folha), igualmente yaminawa kene, 
e o huinti ( coras;ao ), yaminawa kene. 
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Figura 7 .4 Tecelagem com o motivo central de xamanti, nome que invoca a pala
vra saman, placenta. O "caminbo" de xamanti (hawen bai) é feito pelo 
motivo inu tae txede bedu, pata de on~a - olho de maracaná. Em volta 
do motivo central (hawen ketama, seu acompanhamento) encontramos• 
o nawan /cene, desenho de estrangeiro/espírito (foto da autora, 1991). 

Algumas-associ~oes nos nomes dos motivos revelam a signi
fic~ao do kene enquanto linguagem visual que une as esferas de 
experiencia e produ~ao especificamente femininas. Há uma lig~ao 
simbólica entre a fun~ao do útero e da placenta, no interior dos quais 
a substancia é transformada na forma fixa, lisa e perfeita do nene, e o 
pano que, na fun~ao de rede, haxkanti (para carregar nene) ou cushma, 
envolve o corpo encolhido no seu interior. Por isso nao me parece 
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urna mera coincidencia que o verbo "tecer desenhos" (xankeinkiki) , 
tenha en1 sua raiz a palavra "útero" (xankin). Também me chamou a 
atenc;ao o nome de um motivo muito freqüentexa1nanti. Esta palavra 
é composta por xaman (placenta) e -ti (lugar onde se poe algo) . 

O desenho e o tecido desenhado fixam e real9a1n a forn1a so
bre a qual sao aplicados e pertencem a um conjunto de coisas femini
nas, co1no a panela no interior da qual a substancia crua (co1no o 
sangue no útero) é transformada em algo novo: comida. O desenho 
está relacionado a fabricac;ao de novos corpos, marca o fim deste 
processo lento de dar a forma particular da cultura huni kuin as coi
sas e as pessoas e aparece por isso sempre em situa9oes onde se quer 
enfatizar a novidade e a beleza da forma. 

Além de relacionado ao mundo feminino, o kene está ex
plicitamente ligado ao bedu yuxin (yuxin do olho); nao é u1na arte 
"profana", com intenc;oes exclusivamente sociais e culturais, sem 
preocupac;ao comas rela9oes como mundo dos yuxin. Neste sentido 
meu argumento se opoe urna tendencia de criar um novo dualismo 
que liga a mulher a arte social e cultural (dominada pelo baka yuxin 
(yuxin da sombra)) e o ho1nem a arte espiritual, natural e sobrenatu
ral (dominado pelo bedu yuxin). 

Enfatizar o caráter social e cultural da arte feminina, em opo
sic;ao a preocupa9ao como n1undo espiritual, é supor que a distin9ao 
entre o profano e o sagrado entre os indígenas tivesse a mesn1a im
portancia que tem na sociedade ocidental. Isto nao me parece ser o 
caso. O sagrado e o ritual permeiam a vida diária, o que faz cotn que 
nao se mec;a a participac;ao teminina na esfera do sagrado somente a 
partir do seu papel ativo em rituais públicos. [Um bom exemplo da 
presen9a do lado espiritual da realidade em atividades diárias temi
ninas é o trabalho de C. Hugh-Jones (1977).] 

Como deve ter ficado claro no decorrer do texto, a clássica 
associac;ao do feminino como lado "natural" da vida humana (atra
vés da fertilidade), e o masculino co1n o lado "cultural", nao faz sen
tido entre os Kaxinawá, ne1n o contrário. Esta preocupa~ao em sepa
rar o cultural do natural e associar a questao de género a estas cate-
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gorias pareceu-n1e ausente do discurso kaxinawá sobre género. (Para 
textos que se referem a essa discussao, veja Ortner e Whitehead, 
1981 e Rosaldo, 1974). 

O dualismo entre o interior (o social) e o exterior (floresta, 
espíritos, estrangeiros ), porém, parece-me urna categoria central no 
pensamento kaxinawá. O interior e o exterior, no entanto, nao sao 
nítidamente separados. Para fabricar a forma humana, as mulheres 
transforma111 os materiais, que os homens e elas mes1nas traze1n de 
fora, em algo de dentro. A diferen9a entre os papéis sexuais está no 
grau de con tato com o exterior que seu trabalho exige (e este é bem 
1naior para o homem que para· a 1nulher) e na modalidade de rela9ao, 
no tipo de transforma9ao que ambos os sexos provoca1n e sofre111 nos 
vários do1nínios da vida. 

O processo feminino é ba: cozinhar, criar, parir, domesticar, 
estilizar. Traduzir os yuxin en1 desenho? O processo 1nasculino é dami: 
dar fonna de gente a bola de sangue coagulado, pelo sé1nen, no útero 
da mulher, transformar e ser transformado. Os homens sao transfor
mados pelas for9as de fora e tém que tentar salvar o corpo, nao per
der a alma, e voltar para o interior, inteiros, com ca9a e co1n conheci
mentos. 

Sao os dois lados do mesn10 poder xa1nanico de transforma-
9ao, que é hermafrodita: ambos, o dami e o kene, pertencem a cobra. 
Esta mesma complementariedade dos géneros está no ba e dami da 
reprodu9ao; duas maneiras de transformar os fluidos sexuais num 
feto. A mae primordial, Nete bekun (Nete, a cega) era pajé ta1nbé1n, 
porque se autofertilizou, cuspindo no seu próprio ventre: dominou 
tanto o dami, quanto o ba, era andrógina. 
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DO XAMANISMO AOS XAMÁS1: 

ES1RATÉGIAS RJPl-MONDÉ FRENfE A SOCIEDADE 
ENVOLVENfE 

GJ/io Bronelli 

6.m sua tese de mestrado, dedicada a análise da conversao 

dos Zoró ao evangelismo fundamentalista norte-americano da Mis
sao das Novas Tribos do Brasil (MNTB),2 Cloutier afirma que "o 
xamanismo, na pessoa dos próprios xa1nas, é o primeiro elemento da 
cultura tradicional a ser atacado e qualificado de diabólico" ( l 988c, 
p.102) pelos missionários da seita norte-americana. Segue-se, 
logicamente, que tudo é feito para acabar com ele. A conversao de 
toda a populavao zoró, alcanvada com poucos meses de pregayao, 
consagraría sua erradicayao. 

No entanto, apesar do esfor90 etnocida desses missionários e 
apesar da aceitayao aparentemente irrestrita pelos Zoró entre outu
bro de 1977 - data do estabelecimento do contato oficial com os 
sertanistas da FUNAI - e agosto de 1985 - data da primeira expedí-

1 A ninguém passará despercebido que se trata da inversilo do título do artigo de 
Roberte Hamayon publicado por L 'Ethnographie em 1982. 

2 MNTB, daqui para frente. 



c;ao da guerra contra os invasores de sua reserva - de todos os ele-
" mentos da sociedade envolvente que chegaratn ao seu alcance, 

Cloutier, cuja pesquisa de campo é de 1984 e 1985, de forma alguma 
levanta a possibiJidade do desaparecimento do xatnanismo entre os 
Zoró. Ela considera a probabilidade - muito concreta, no contexto 
da aldeia zoró antes de agosto de 1985 - que os dois únicos xatnas 
sobreviventes possam vir a falecer sem que outros queiram se 
prontificar para assumir o lugar deles, mas isto nao a leva concluir 
que o xamanismo esteja por isso mesmo, prest.es a desaparecer. 

Trata-se de urna distinc;ao que 1ne parece muito pertinente e 
fecunda e é sobre ela que se constrói o restante das reflexoes que 
seguem. Co1n efeito, é mister reconhecer que se o xamanismo é a 
atualizac;ao, a concretizac;ao, a cristalizac;ao da co1npreensao das re
lac;oes entre o mundo dos espíritos e o mundo dos seres humanos, o 
desaparecimento físico dos xatnas nao implica em si, necessariamente, 
o desaparecimento ontológico desta relac;ao. 

Enquanto os Zoró conceberem o universo como sendo consti
tuído por urna interpenetrac;ao inextricável do mundo visível e do 
mundo invisível e por um transito continuo entre seres e poderes de 
natureza e forma diferentes, nao se poderá dizer que o xatnanismo 
desapareceu para sempre. A ausencia de sua atualizac;ao poderá ser 
interpretada por um lado como o resultado de pressoes enormes 
exercidas por fatores exógenos, como por cxemplo os ntissionários, 
e, por outro lado, como a incapacidade te1nporária de estabelecer 
relac;oes corretas como mundo dos espíritos e a necessidade de se 
encontrarem novos caminhos para ter acesso a esse mundo, pouco 
importando o nome que se lhe atribuir. 

Se nos colocarmos na perspectiva zoró, poderíatnos pensar o 
seguinte: num mundo que se transforma sem parar, qual a razao para 
que a atualizac;ao da relac;ao mundo dos espíritos/mundo dos seres 
humanos permanec;a reproduzindo-se segundo os mesmos ritos, as 
mesmas técnicas, a mesma compreensao, dentro das mesmas coor
denadas? Dentro de um novo contexto, numa situac;ao inédita, como 
continuar a crer que a relac;ao fundamental, constitutiva do próprio 
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universo, possa continuar a ser percebida, vivida e celebrada como 
ela o era antigamente? A relac;ao permanece - e por enquanto nao 
existe nen huma indicac;ao de que esta estrutura profunda do universo 
zoró este ja próxirna a desaparecer - mas seu conteúdo e sua atualiza
c;ao nao podem continuar sendo os mesmos. Tudo no universo zoró 
pós-1977 empurra na direc;ao de mudanc;a. 

Nao é difícil, entao, compreender porque: 1) os antigos xamas 
nao praticam mais e 2) nenhuma pessoa se anima mais a enveredar 
no caminho do xamanismo. Conseqüentemente, é legítimo acreditar 
que quando a compreensao da nova situac;ao, e portante também, 
quando as novas formas e conteúdos das relac;oes mundo dos espíri
tos/mundo dos seres humanos, se enraizarem na experiencia vivencia} 
dos Zoró, ela possa vira se manifestar ern gestos e palavras capazes 
de explicitá-la de forma consciente e ·refletida. Pode-se prever, en
tao, que novos xamas aparecerao. 

Estas considerac;oes se entendem e se explicam na perspectiva 
(que é a minha) de que a fidelidade dos xamas a tradic;ao nao consis
te tanto na repetic;ao mecanica de gestos e palavras herdados dos 
predecessores, mas: 1) na continuac;ao da confirmac;ao da realidade 
da estrutura do universo e 2) na atualizac;ao da compreensao das re
lac;oes que existem entre os vários elementos que o compoem, em 
especial entre os espíritos e os seres humanos. 

Para compreender esta análise sobre o fenomeno do aparente 
desaparecimento do xamanismo dentre os Zoró é preciso lan9ar mao 
de alguns elementos teóricos e etnográficos. 

O controle dos espíritos 

Como referencial teórico, explicito simplesmente o que en
tendo ser central na definic;ao do xamanismo, ou seja, a identidade 
doxama. 

Shirokogoroff, o pai da pesquisa moderna sobre o xamanismo, 
pondera na Sibéria, que: 
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" 

Em todas as línguas da família tungue, a palavra xama indica 
pessoas de ambos sexos que tem controle sobre os espíritos, que com 
sua vontade podem introduzir estes espíritos dentro de si mesmos e 
utilizam seu poder sobre os espíritos para seus fins, especialmente 
ajudando as pessoas que sofrem por causa dos espíritos; no exercício 
destas funyoes, eles poden1 recorrer a um conjunto de técnicas para 
lidar co1n os espíritos. [1935, p. 269; citado por Lewis, 1984, p. 8-9 
(tradu9ao nossa)] 

e sintetiza isso tudo dizendo que ningué1n pode ser considerado xama 
se nao souber controlar os espíritos e nao pode faze-los ir e vir con
forme sua vontade (Cf. Lewis, 1984, p. 9). 

Mircea .Eliade ( 1974) gravou no título de seu trabalho princi
pal sobre este te1na sua concep9ao do xamanis1no e declarou que se 
trata de urna antiga técnica de extase. Para além das discussoes que 
este livro desencadeou nos ineios científicos e, ao meu ver, muito 
mais importante do que ficar discutindo para saber se o xama lida 
com os espíritos do mundo celestial ou terrestres ou ainda, mas nao 
última possibilidade, comos espíritos que vivem oeste mundo junto 
de povos ou clas inimigos, é mister reconhecer que a obra de Eliade 
está 1narcada pela indiscutível certeza de que o xa1na é alguém que 
lida com espíritos! 

Peter T. Furst apresenta o leque das atividades do xanül dizen
do que sao características do xamanismo opera9oes como: 

A transe estática, a escolha divina, a capacidade de se trans
formar em animais, os v6os da alma como passarinho, o conheci
mento dos mundos dos espíritos e dos nlortos, o controle do fogo, o 
renascimento a partir dos ossos, as artes mágicas da cura e a preser
va9ao da tradi9ao e do equilíbrio psíquico e físico da comunidade. 
[1973/74, p. 34 (traduyao nossa)]. 

Ele frisa que estes detalhes podem variar enormemente de um 
lugar para outro e u1na boa parte pode até mesmo faltar porque, na 
realidade, nenhum deles é fundamental para a defini9ao do 
xa1nanismo. Propoe, entao, o que ele cha1na de Weltanschauung(vi
sao do mundo) que sustenta o xamanisn10, dizendo que este se enraíza 
numa concep9ao do universo e1n que: 
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... os seres humanos e os seres animais, e além deles, todos os 
fenómenos do ambiente, sao qualitativamente equivalentes. (1973/ 
74,p.41), 

e que é pela media9ao como mundo dos espíritos que esta unidade se 
apresenta aos olhos dos xamas. 

Chegamos assim a urnas formula96es mais recentes que, de 
uma certa forma resumem o resultado de várias décadas de pesquisa. 

Hultkrantz, este grande conhecedor das cren9as tradicionais 
dos índios norte-americanos, em precedente publica9ao, diz que o 
xama é: 

... u1n funcionário social que, coma ajuda dos espíritos prote
tores, consegue entrar em extase para estabelecer umarela~ao como 
mundo sobrenatural em favor dos membros de seu grupo. 

E continua precisando que: 

Os componentes mais importantes do xamanismo sao quatro: 
os pressupostos ideológicos, i.e. o mundo sobrenatural e os contatos 
com ele, o xama como agente em favor de um grupo humano, a ins
pira<;ao que recebe de seus espíritos auxiliares e a extraordinária ex
periencia do extase. [1985, p. 512; Cf. também 1984, p. 32 (tradu~ao 
nossa)]. 

Por seu lado, Lewis resume lapidariatnente a pesquisa sobre a 
identidade essencial dos xamas, asseverando que "they are masters 
of spirits" (1984, p. 10). 

Estas referencias, embora breves, me parecem no entanto su
ficientes para indicar o que, ao meu ver, é fundamental no xamanismo, 
a saber: 1) a rela9ao como mundo dos espíritos, o mundo normal
mente invisível, 2) a forma característica desta rela9ao, quer dizer 
diferente da rela9ao típica das religioes e de outras formas de misti
cismo, caracterizada por ser ambivalente: o xama pode ser dominado 
pelos espíritos ou pode dominá-los. E ao ruvel das represent~oes, 
tanto subjetivas como coletivas, conseqüentemente, deve-se reter, 3) 
a compreensao que os seres humanos tem delas, isto é, a consciencia 
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explícita que eles tem da existencia destas relac;oes e de sua impor
~ tancia para a vida da comunidade. 

Com efeito, certas peculiaridades como as condic;oes concre
tas da existencia, as características sociológicas e mesmo certas téc
nicas ligadas a prática do contato com os espíritos certamente sao 
importantes para se definirem os trac;os específicos, historicamente 
assumidos pelo xamanismo nesta ou naquela populac;ao. No entanto, 
percebe-se cada vez mais nítidamente que analisando o fenómeno 
como um todo, estas particularidades nao chega1n a se constituir em 
elementos discriminantes para definir tenninantemente o que é 
xamanismo e o que nao o é. Assim a literatura fornece casos de 
xamanismo tanto entre cac;adores quanto entre agricultores, apresen
ta xamas homens e xamas mulheres, testemunha de contatos comos 
espíritos por possessao ou ascensao e pelas duas, relata a utilizac;ao 
abundante de psicotrópicos poderosos para alcanc;ar o mundos dos 
espíritos e a sua mais completa abstenc;ao. Pelo contrário, o que nun
ca falta, e nao pode faltar, sao os espíritos e a crenc;a que sua ac;ao 
interfere profunda e diretamente na vida dos seres humanos. Espíri
tos, portante, que nao ficam olimpicamente para cima das nuvens, 
nem espíritos que estao filosoficamente para além do be1n e do mal e 
tatnpouco espíritos que sao ontologicamente distintos dos outros se
res do universo. Os universos, físicos e mentais, povoados por espí
ritos deste tipo nao sao os universos dos xamas. Xamanis1no se dá 
quando espíritos e outros seres nao só partilham o mesmo universo, 
mas interagem e interf erem continuadamente uns com os outros, a 
um ponto tal que se possa afirmar que a verdadeira estrutura, no sen
tido lévi-straussiano, do universo é esta relac;ao. Espíritos capazes e 
dese josos de se metamorfosearem em todas as formas e dimensoes 
do ser, natureza que pode ser tanto o simples ambiente da vida diária 
quanto a habitac;ao de forc;as e poderes misteriosos, fenómenos 
meteorológicos que podem ser ao mesmo tempo caprichos atmosfé
ricos e epifanias estrondosas, seres humanos que podem se transpor
tar misticamente para além da dimensao espac;o-tempo ... Eis a cultu
ra do xamanismo ! 

,, 
E esta realidade física e metafísica, e a representac;ao que dela 

faze1n os seres humanos, que ao meu ver constituí o xamanismo, e 
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xamas, conseqüentemente, sao as pessoas que a atualizam na vida de 
todos o~ dias, interpretando-a e transformando-a para o bem ou para 
o mal. E exatamente esta conceituayao que vai ser aqui utilizada. 

Os povos Tupi-Mondé 

Digamos3 logo que os conhecimentos adquiridos até agora so
bre o universo dos Zoró parecem confirmar a hipótese interpretativa 
do aparente desaparecimento do xamanismo (Cf. Cloutier, 1987, 1988b 
e l 988c; Brunelli, l 988b, 1989). Como se pode facilmente deduzir 
das primeiras Iinhas desta reflexao, nenhuma vez durante nossa esta
día junto deles tivemos a oportunidade de ver os Zoró praticarem 
alguma cerimonia xamanica e o único xa1na da aldeia que poderia 
ainda executá-las reconheceu que há anos ele nao era solicitado para 
isso. Em várias ocasi6es - como a marte de duas crian9as ou as pri
meiras ay6es de guerra contra os invasores - ficou patente que, em 
que pese a ayao dos missionários da MNTB, a estrutura profunda das 
rela9é5es entre seres espirituais e seres humanos nao foi muito altera
do no universo zoró, mas nenhuma vez se recorreu ao · xa1na para 
explicitá-las cognitivamente ou para intervir sobre elas em prol da 
popula9ao. 

Até aqui a interpretayao se baseia numa apreensao do 
xamanismo como visao do universo e compreensao de seu funciona-
1nento. Para aprofundar a retlexao, torna-se agora necessário co1n-

3 O material etnográfico é constituído pelas partes descritivas das publica~oes 
que come~a1!1 a aparecer sobre estes povos, seja através das informa~oes conti
das nos arqu1vos da coordena~ao regional do CIMl-Rondónia e nos relatórios da 
FJPE, seja pelos dados colhidos por Sophie Cloutier e eu mesmo durante nossa 
pesquisa de campo junto aos Zoró e Gaviao (de Rondónia) em 1984 e 1985 e 
ainda, pelos dados coletados por mim entre novembro de 1987 e mar~o de 1989 
junto de indígenas Gaviao (de Rondórúa), Suruí (de Rondónia) e Cinta Larg~ 
encontrados em inúmeras ocasioes, quer nas Casas do Índio de Porto Velho Ji
Paraná ou Riozinho-podendo-se facilmente imaginar como o próprio cont~xto 
f?ra especialmente propício para falar de xamanismo, urna das tarefas mais apre
ciadas d?s ~amas tupi-mondé consistind_o justamente em controlar os espíritos 
responsave1s pelas doen~as (Cf. Brunelh l 988b) - quer nas cidades que ponti
lham o tra~ado da BR-364, de Porto Velho (RO) a Cuiabá (MT). 
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pletar esta apreensao com a considerac;ao do xamanismo como fenó-
'" meno social global, especialmente sensível a transformac;ao da soci

edade. Is to leva a perceber que o es tu do de ve ser f eito ero do is senti
dos: do estudo do xamanismo para urna melhor compreensao da so
ciedade, porque a análise das transformac;oes do xamanismo e de sua 
atualiza9ao revela algo dos processos de mudan9a da sociedade, e do 
estudo da sociedade para urna melhor compreensao do xamanismo, 
pela mesma razao mas no outro sentido. Evidentemente neste tipo de 
análise é muito diticil poder definir exatamente quem influencia quem, 
por se tratar de urna rela9ao dialética extre1namente dinfunica e de 
natureza sistemica, na qual todos os elementos se influenciam conti
nuamente. Assim, por exemplo, o fato dos xamas Gav.iao imporem 
as maos em fun9ao profilática sobre todos os participantes de urna 
cerimonia xam~nica revela que nesta sociedade o xamanismo assu
miu um gesto que é típico dos rituais de cura das seitas evangélicas 
fundamentalistas norte-americanas. Por sua vez, arazao e as modali
dades desta transforma9ao tornam-se claras ao descobrir que junto 
deste povo atuaram de 1966 a 1981 alguns pastores da MNTB, que 
os Gavia.o se converteram duas vezes (e duas vezes abjuraram) a 
religiao que eles pregavam, e que urna das atividades importantes da 
nova crenc;a eram as rezas pelos doentes, com imposi9ao das maos. 

Portanto, a partir da interpretac;ao do caso dos Zoró e da pers
pectiva metodológica agora levantada, procuraremos entender me
lhor a situac;ao do xainanis1no junto aos outros povos Tupi-Mondé. 
Considerando que todos eles partilham a mesma representa9ao do 
universo, é preciso, entao, investigar: 1) o que aconteceu coma atu
aliza9ao das relac;oes que constituem este universo e 2) qual é agora 
o lugar social do xama naqueles povos. Examinemos primeiramente 
os dados que podem clarear estas duas perguntas e, em seguida, pro
curaremos entender como se podem compreender. 

"Wawa mene kará unga", estavadizendo para uro Cinta Larga 
com quem estava conversando desde urna boa hora ero Cuiabá. Soli
citado por mim, meu informante nao parava de falar de manhakóey, 
de N gorá, de Pa-wop, de ngere bai e de tantos outros seres e poderes 
que me eram completamente fainiliares por te-los conhecido anteri
ormente junto do Gaviao e Zoró. 
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Tentando explicar porque me interessava tanto esta faceta da 
vida dos Cinta Larga, eu acabava de dizer, em sua língua, que queria 
me tornar xama! E foi assim que comecei a aprender que atualmente 
esta especializac;ao nao é das mais almejadas ou apreciadas pelos 
Cinta Larga e que aparentemente ela nao goza de muito prestigio, 
pelo contrário ! Ele disse que wélwél4 nao presta, nao faz nada, fica 
deitado o te1npo todo na rede, fumando, dormindo, sonhando e nada 
mais. Quase chocado por esta suareac;ao, quis saber se assim mesmo 
havia ainda algum wawa Cinta Larga e, frente a sua resposta negati
va, fui mencionando para ele os nomes dos postos indígenas e das 
aldeias Cinta Larga. Sua resposta era invariavelmente negativa, até 
descobrirmos que na realidade havia um wawa, velho, na aldeia do 
posto indígena Roosevelt. 

Os demais encontros com Cinta Larga de várias aldeias con
firmaram basicamente a informa9ao de meu primeiro informante e 
relataram até o caso de uro xama que teria tomado algum "remédio" 
para abandonar sua condi9ao. Mais tarde, outros informantes assina
laram a presen9a de um wawa na aldeia do posto indígena Capitao 
Cardoso, mas sem poder fornecer maiores informac;oes sobre sua ati
vidade. De qualquer forma, esta incapacidade de indicar corretamente 
se, quantos e onde há wawania nos Cinta Larga, constitue em si urna 
informa9ao preciosa sobre sua visibilidade social e sobre a conside
rac;ao ero que sao tidos pelos Cinta Larga. 

"A 1nedicina tradicional continua sendo muito importante", 
diz Coimbra (1989, p.200) falando dos Suruí, é a atividade xamanica 
muito valorizada. Minhas informa~oes o confirmam. Há pelo menos 
quatro xamas atualmente praticando junto aos Suruí e esta especiali
za9ao continua sendo grandemente apreciada e estimada. Também 
pude confirmar a existencia compartilhada do mesmo universo tupi
-mondé. 

Contudo nao foi sempre assim. Houve um período, durante a 
década de 1970, em que o xamanismo nao era mais atualizado pelos 
Suruí, ou o era de forma muito marginal. Acometidos por epidemias 

4 Xa1na, nas línguas dos povos tupi-mondé aqui considerados. 
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que ceifavam até duas pessoas por semana, invadidos por todos os 
~ lados e espremidos cada vez mais para o Norte de seu território, pri

vados de seus jovens guerreiros levados pela FUNAI nas frentes de 
atra9ao dos Uruewauwau, os Sumí pareciam estar.destinados a urna 
assimila9ao rápida e definitiva. Houve um abandono da atividade 
xamaruca que, embora nunca total, era no entanto muito marcado. 
Por exemplo, um wawii chegou a abandonar sua condi9ao alegando 
que um ca9ador tinha matado sua on9a protetora (Cf. Coimbra, 1980, 
p. 34). Foi a defesa do parco território sobrado que conseguiu moti
var os Suruí, em fim da década de 1970, a se aglutinarem novamente 
e a buscare1n em sua história e cultura os meios para fazer frente a 
sociedade envolvente. Mindlin (1985) relata que em 1979 os Sumí 
vol tara.in a celebrar suas festas "agrícolas" e sabemos por outra fonte 
que em 1978 tinbam organizado urna grande festa para celebrar as 
fa9anhas guerreiras de Iptabira contra os Zoró (Cf. Cbapelle, 1978). 
E os xamas voltaram a ocupar seu lugar na sociedade sumí. 

Durante nossa estada junto dos Gavia.o, na área indígena do 
lgarapé Lourdes, a presen9a e a importancia do xamanismo nunca 
foi questionada ou discutida porque elas se apresentavam diante de 
nossos olhos como caráter inegável da evidencia. Tchipor-tsegop 
nos informou que ele pessoalmente nunca deixara de freqüentar o 
mundo invisível, mas acrescentou que durante os dois períodos em 
que os Gaviao se tornaram crentes, ele foi hostilizado e a atividade 
xamanica objeto de desprezo. Ele voltou a ganhar status com a 
abjura9ao da religiao estrangeira. Assim, quando Sophie Cloutier e 
eu chegamos no posto indígena do lgarapé Lourdes, a prática 
xamaruca e a forma9ao de novos xamas eram atividades que nós pre
senciamos muito freqüentemente. Um dos mais influentes e podero
sos wiiwania, o único que tinha sido qualificado de wiiwii poy (gran
de xama), era inclusive um dos nossos informantes. A atividade 
xamaruca só nao se podía definir corriqueira porque os seres e os 
poderes envolvidos eram tao poderosos e importantes que mesmo 
sua repeti9ao diária nao conseguía torná-la banal. Por exemplo, o 
wiiwii poy ia praticamente todos os dias visitar sua famt1ia celeste e 
voltava para nossa dimensao da realidade trazendo para todos os 

242 

in oradores da aldeia informay5es a respeito de seus amigos, paren tes 
ou conhecidos que habitualmente moram na dimensao invisível da 
realidade. Havia vários homens querendo aprender o caminho do 
xama, além do wawa poy já mencionado, de um wawa koro ( um 
xama recém-formado ou nas fases finais de sua forma9ao) e de um 
wawa "aposentado" em razao de sua idade avanyada. 

Resumidamente, nos quatro povos tupi-mondé levados em con
ta ternos esta situa9ao: 

povo . 
xaman1smo -xamas 

Zoró nao praticado ignorados 
Cinta Larga nao praticado tolerados 
Suru praticado valorizados 
Gaviao praticado muito valorizados 

As razóes da diferen~a 

Várias hipóteses poderiam ser levantadas para explicar a dife
ren9a entre um povo e outro. Dentro delas, tres merecem nossa aten-
9ao: 

a) trata-se de povos com culturas diferentes, 

b) o impacto da violenta e maci9a penetra9ao da sociedade 
envolvente nos territórios tupi-1nondé, 

c) a atua9ao dos missionários e suas tentativas para catequizá-los. 

Antes de co1neyar a análise destas hipóteses, é mister deixar 
bem claro que estes povos come9ara1n a ser estudados sistematica
mente tao somente nos fins da década de 1970, e assim, foi somente 
no decorrer da década de 1980 que con1e9ou a se acumular urna evi
dencia científica suficiente para validar a hipótese da existencia <les
te conjunto lingüístico e cultural que já tinha sido anteriormente iden
tificado e definitivamente nomeado tupi-mondé. Em que pesem os 
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relatórios, as apostilas e as publica96es que come9am a circular-5, 
.. deve-se reconhecer que ainda é muito maior o que nao se conhece 
sobre estes povos do que o que já faz parte de nosso acervo de conhe
cimentos. 

Dito isto, e voltando para o nosso assunto, nenhuma das tres 
hipóteses 1nencionadas parece por si só poder realmente explicar o 
comportamento diferenciado dos Tupi-Mondé no que diz respeito a 
prática atual do xamanismo e a posif;ao dos xamas na sociedade. 

Com efeito, no que diz respeito a primeira hipótese, deve-se 
dizer que jndiscutivelmente há razoes para acredüar que cada um 
dos quatro povos considerados te1n urna identidade própria- e é bem 
por isso que se fala em Cinta Larga, em Zoró, em Suruí e em Gaviao 
e nao simplesmente em índios Tupi-Mondé ou qualquer outro apeli
do que englobaria os quatro. No entanto, a medida que os estudos 
avan9am, percebe-se cada vez mais claramente que estas peculiari
dades jorram de urna mesma base cultural. Se considerarmos como 
elementos necessários para definir os limites de um conjunto cultu
ral algumas variáveis mínimas como a organiza9ao social, a visao do 
universo, as técnicas de produ9ao, um código de comportamento e a 
língua, nao será difícil reconhecer que os povos Tupi-Mondé parti
lham : a) urna divisao em grupos locais de forma bastante autónoma 
em termos políticos e económicos, 1norando em território contiguo e 
mantendo rela9oes de alian9a e de guerra, b) urna mesma visao do 
universo e concepc;ao de seu funcionamento e u1na mesma aproxi
ma9ao aos seres que o habitam, c) as mesmas técnicas de aproveita
mento do ambiente para a produ9ao de seus bens, d) a integr~ao da 
pessoa na sociedade se dá pelos mesmos caminhos e o lugar de cada 
qual na sociedade é definido em fun9ao dos mesmos parametros. 

5 Sem pretender apresentar aquí urna bibliografía completa, vejam-se os seguin
tes trabalhos: sobre a história e a organiza9ao social (Bontkes e Merrifield, 1985; 
Brunelli, 1987b; Junqueira, 1984, 1984/85; Mindlin , 1985), a língua (Bontkes, 
1978; Moore, 1984; Rodrigues, 1966; Sandberg e Sandberg, 1978; Schultz, 1955; 
Vander Meer, 1982), a saúde (Botelbo Vieira, 1984; Brunelli, 1987c; Coimbra, 
1989), a música (Cloutier, 1988a, 1985b, 1985c; Leonel, 1984) e o universo 
simbólico (Brunelli, 1988b; Cloutier, 1987, 1988b, 1988c; Lovold, 1988; Queiroz 
et alü, 1988). 
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Os dois elementos importantes que divergem sao: 1) a dife
ren9a lingüística entre os Sumí e os detnais povos e, evidentemente, 
2) a experiencia histórica de cada um. Ora, ao meu ver, estas diferen-
9as nao invalidam ahipótese de urna mesma base cultural; elas expli
cam, pelo contrário, que se trata de um conjunto de povos. Com efei
to, se mesmo estes dois elementos fossem basicamente iguais, nao 
teríamos mais um conjunto de povos e sim um único e mesmo povo, 
cujas diferen9as internas poderiam ser co1nparadas as diferen9as en
tre, por exemplo, os antigos grupos locais Nzabe-ap wey e os Njoiki 
wey dos Zoró. 

A primeira hipótese seria parcialmente verificada se no único 
povo que apresenta urna varia9ao significativa nos níveis lingüístico 
e histórico - os Suruí - houvesse um comportamento singular no que 
diz respeito a prática do xamanismo e a considera9ao dos xamas. 
Ora, tal nao parece ser o caso, porque como o mostra a tabela, sua 
atitude é muito parecida a dos Gaviao. 

A segunda hipótese baseia-se sobre a história recente destes 
povos. O ingresso for9ado na esfera das relac;oes próprias da socie
dade envolvente teria sido diferente por cada um destes povos e isto 
poderia explicar sua atitude atual frente a muitos elementos de sua 
vida e cultura, entre eles o xamanismo e os xamas. 

Nao há como negar que, ao nível empírico, cada um dos qua
tro povos so1reu o choque da penetravao da sociedade brasileira em 
fonnas, épocas e lugares que lhes sao específicos. Alguns Gaviao, 
cujas aldeias se encontravam próximas aos seringais dorio Ji-Paraná, 
foram integrados a economía nacional durante a década de 1940 e 
muitos deles foram obrigados a trabalhar na coleta da borracha. Na 
década seguinte, a de 1950, eles foram visitados por pesquisadores 
como Schultz (Cf. 1955 e 1962) e recebiam visitas periódicas por 
parte dos padres salesianos e visitas esporádicas por parte de oficiais 
do exército (Cf. Rugo, 1959). Enquanto os Gaviao iam sendo pro
gressivamente integrados, ainda nada se sabia sobre os outros povos, 
a nao se.r que eles existiam ("havia índios"), que se localizam entre o 
rio Ji-Paraná e o rio Juruena, ao Norte da Chapada dos Parecis, e que 
defcndiam valentemente seus territórios e suas vidas (Cf. Hugo, 1959). 
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Todos le1nbran10-nos do massacre dos Cinta Larga do paralelo 
11, e1n 1963, mas e1nbora 1nenos conhecidas e rnenos espetaculares, 
chacinas de índios pertencentes provavelmente aos povos que aquí 
nos interessam acontecera1n repetidamente durante a década de 1960 
e até mais tarde. É sabido que naqueles anos em Vila de Rondónia (a 
atual cidade de Ji-Paraná) havia grupos especializados na ca9a ao 
índio que podiam ser faciltnente contratados. 

A recé1n-criada FUNAI conseguiu um pri1neiro contato pací
fico comos Suruí e111 l 968, junto do posto de atra9ao Sete de Setem
bro, n1as teve que aguardar u1n certo te1npo antes que estes índios 
convidassen1 seus agentes para visitar as rnalocas. Os Zoró 
contatara1n os peoes da fazenda Castanhal, junto do rio Branca, em 
1976, e receberain de bra9os abertos os set1anistas da FUNAI em 
outubro de 1977. Vários grupos Cinta Larga foram contatados du
rante a década de 1970, n1as foi son1ente na década de 1980, com a 
abertura de vários postos indígenas entre os ríos 14 de Abril e Juruena, 
que a sociedade nacional con1e9ou a estabelecer seu controle sobre 
o território e as atividades dos Cinta Larga. 

A busca de niinério durante os anos 1960, a coloniza9ao do 
INCRA durante os anos 1970 e o projeto Polonoroeste durante os 
anos 1980 atraíran1 para Rond6nia e para o norte do Mato Grosso 
levas cada vez n1aiores de garin1peiros, de colonos, de especuladores, 
de burocratas e de aventureiros. Sua presen9a e sua ac;ao na regiao 
constituí a variável principal que explica a situa9ao atual dos povos 
Tupi-Mondé rnuito 1nais do que os detalhes empíricos das relayoes 
específicas que cada urn destes povos estabeleceu con1 os segmen
tos da sociedade envolvente con1 os quais se depararam. As publica-
96es6, os relatórios da equipe de avalia9ao do coinponente indígena 
do Polonoroeste7 e os documentos di sponíveis nos arquivos do 

6 V~ja. por exernplo, Al llnann e Zwetsch 1980; Brunelli 1986, l 987a, l 988a; 
Brunclli e Clouticr 1986, 1987: Chiappino 1975; Cultural Survival 1981; FUNAI 
1988; Grecnbaum 1984. 1989: Junqueira et alii 1982; .J ungueira e Mindlin 1987; 
Mindlin 1988. 

7 Para nao sobrccarrcgar este texto com longa lista de tais relatórios, prefiro su
gerir ao Jeitor que consulte a bibliografía de Junqueira e Mindlin 1987. 
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CIMIR08 teste1nunha1n situa96es análogas e mostram que estes 
povos tiverain que enfrentar essencialmente os mes1nos problemas 
que se arrastava1n se1n solu9ao durante anos e anos. Para todos eles, 
con1 efeito, a acelera9ao incrível do n1ovi1nento de avan90 da socie
dade envolvente sobre seus territórios e dentro de suas aldeias signi
ficou a perda de enormes por96es de seu território, urna queda 
demográfica muita elevada, a impossibilidade de mantera dinamica 
das rela96es entre os vários grupos locais que constituíam cada povo, 
a perda de sua autonon1ia política e econ61nica, um estado perma
nente de tensao e 1nesmo de conflitos abertos, a altera9ao prolonga
da dos rit1nos e dos ciclos da vida d·a aldeia, u1na crítica radical e 
1nes1no u1na ridiculiza9ao de sua concep9ao do universo e da com
preensao de seu funcionainento e, finalinente, a introdu9ao contínua 
de objetos, técnicas e idéias oriundas da sociedade ocidental. Neste 
nível nao haveria co1110 distinguir a situa9ao dos Suruí da dos Cinta 
Larga ou aquela dos Zoró da dos Gaviao. Há detalhes específicos, 
mas no nível estrutural a história recente de cada um se parece com 
a história de qualquer um dos outros tres. 

E1n tennos de história recente, o único povo que apresenta 
algum fator diferente é representado pelos Gaviao, cuja familiarida
de com a sociedade brasileira é de 1nais longa data. Poderia ser inte
ressante tentar relacionar esses vinte anos a 1nais que eles tiveram de 
contato coma sociedade brasileira e1n torno do proble1na estudado, 
rnas a hipótese nao se sustentaría porque, por um lado, se repara que 
os Suruí, que nao ten1 estes vinte anos a 111ais, se encontram frente ao 
xa1nanis1no numa situa9ao muito parecida co1n a deles, e, por outro 
lado, observa-se que os de1nais tres povos apresentam entre eles va
ria96es muito marcadas no que diz respeito ao xamanismo. 

U1na outra diferern;a poderia ser encontrada na grande exten
sao do seu território que, co1nparativamente9 aos outros povos Tupi
-Mondé, os Cinta Larga souberam preservar. Contudo, mesmo se a 
posi9ao dos Cinta Larga com respeito ao xarnanismo e aos xamas é 

8 CIMIRO (Arquivos) 1973. 1975, 1981, 1986, 1988. 
9 rriso o advérbio comparativamente porque, em termos absolutos, as perdas de 

território dos Cinta Larga sao provavelmente tao grandes quanto as dos demais 
povos. 
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algo diferente daquela dos demais, acredito que a dimensao do terri
{ltório nao seja por si só a razao clisso. 

Parece, entao, que tampouco esta hipótese possa explicar con
venientemente as diferenc;as atuais quanto ao xamanismo e aos xamas 
nos povos Tupi-Mondé. 

A terceirahlpótese considera a atividade dos missionários. Jun
to de cada um destes quatro povos atuaram, embora com exito dife
rente, vários missionários pertencentes a diferentes igrejas e seitas. 

Os padres salesianos, da igreja católica romana, "desobriga
vam'' junto aos índios -entre eles, um bom número de Gaviao-dos 
seringais do rio Ji-Paraná já nos anos 1950. Contudo, nunca estabe
leceram urna missao nas aldeias indígenas. Eles vinham de Vilhena, 
descendo o Ji-Paraná, e seguiam viagem até Porto Velho. Mais tarde, 
em 1966, os missionários daMNTB se estabeleceramjunto do lgarapé 
Lourdes e comec;aram u1n trabalho sistemático de catequizac;ao dos 
Gaviao. Contando com urna equipe relativamente numerosa, os agen
tes das MNTB alcanc;aram o objetivo almejado da conversao desses 
"infléis". 

Na mesma época, um casal do Instituto Lingüístico de Verao 
se estabelecia junto dos Suruí, no pos to indígena Sete de Setembro, 
e, com vários altos e baixos, moram lá até hoje. 

Em meados dos anos 1970, grac;as a um convenio entre FUN Al 
e este mesmo Instituto Lingüístico de Verao, um outro casal se esta
beleceu junto dos Cinta Larga do pesto indígena Roosevelt. Apesar 
de conseguir algumas conversoes, sua atuac;ao foi bastante limitada, 
nunca encontrando espac;o suficiente para se expandir e se enraizar 
no meio deste povo indígena. Dois anos mais tarde os missionários 
desistiram de seu projeto e o abandonaram. 

Embora nenhum missionário tenba conseguido se instalar jun
to dos Zoró, estes foram convertidos total e rapidamente quando, 
fugindo das brutalidades de alguns funcionários da FUNAI, refugia
ram-se no posto indígena do lgarapé Lourdes, junto de seus nova
mente amigos Gaviao, logo depois de terem aceitado o estabeleci
mento de relac;oes pacíficas. 
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Entretanto, a maioria dos Gaviao tinha largado as crenc;as e, 
sobretudo, o código 1noral fundamentalista da MNTB. Tinham em 
seguida voltado a adaptá-los durante um breve período e finalmente, 
tinham feíto urna opc;ao "definitiva" em 1981, quando exigira1n da 
FUNAI que os agentes da MNTB fossem expulsos de sua reserva. 

Além destes missionários, outros também vieram, por outras 
razoes, se envolver na história destes povos. Assim, em 1979, um 
casal de pastores da igreja luterana (IECLB) morou com os Suruí e 
foi expulso pela FUNAI. Urna equipe de missionários leigos oriun
dos de organizac;oes ligadas aigreja católica trabalhoujunto aos Cinta 
Larga durante a década de 1980, inicialmente como membros da Ope
rac;ao Anchieta (OPAN) e posterionnente como membros da equipe 
da pastoral indigenista da diocese de Ji-Paraná. Ligadas a esta mes
ma diocese, algumas irmas missionárias estao atuando junto dos Sumí 
desde os meados da década de 1980. Um pastor luterano da IECLB 
está atuando bá quatro anos junto dos grupos Cinta Larga mais pró
ximos de Espigao do Oeste (RO) e dorio 14 de Abril. Missionários 
Terena da Missao Evangélica da Amazónia (MEYA) se estabelece
ram mais recentemente em Pimenta Bueno (RO) coro o propósito de 
levar a "boa nova" a seus irmaos índios. Finalmente, devido aos pro
blemas causados pela perspectiva da construc;ao de barragens hi
drelétricas no rio Ji-Paraná, houve u1na aproximac;ao dos Gaviao a 
diocese católica de Ji-Paraná e um contato seguido se estabeleceu 
entre algum.as lideranc;as Gavillo e alguns agentes de pastoral desta 
diocese. 

Cada urna destas missoes e cada pro jeto delas junto aos povos 
indígenas mereceria urna análise detalhada e circunstanciada porque 
é sabido, sem que baja necessidade de muito aprofundamento aqui, 
que a atividade dos missionários da MNTB e da MEVA, por exem
plo, nao pode ser considerada a 1nes1na dos missionários da OPAN 
ou dos pastores da IECLB. Emboranao seja possível fazer esta aná
lise mais fina aquí e agora, podemos dizer, mais genericamente, que 
houve e está havendo um trabalho importante desenvolvido junto 
aos povos Tupi-Mondé por várias categorias de missionários, mas 
que para os fins desta análise consideramos somente as missoes que 
tinham o propósito explícito de pregar a "boa nova" aos índios, 
catequizá-los e converte-los. 
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Quanto aos resultados, des sao muito diferentes. Dentro do 
.. esquema tradicional da missao como pregac;ao do evangelho em vis
ta da conversao dos gentis, somente os Zoró aceitaram aderir a pre
gac;ao das cren9as alienígenas de forma que parece permanente e que 
deve alegrar o cora9ao dos evangelizadores. Os demais povc ' tive
ram atitudes variáveis. Os Suruí até agora nunca aceitaram ser 
catequizados e convertidos, os Gaviao fizeram e desfizeram duas vezes 
sua op9ao pela MNTB e os Cinta Larga, dependendo de sua localiza-
9ao e da freqüencia de seus contatos comos agentes das missoes, 
nunca forain atetados ou chegaram a converter-se, com exce9ao de 
um pequeno grupo, mas que acabou recusando-se a aderír a prega
c;ao de novas doutrinas. 

Se compararmos estes dados com a atitude de cada povo para 
com o xamanismo e os xama, vemos que a terceira hipótese também 
nao pode ser aceita. Com efeito, esta hipótese dizque a prática do 
xamanismo encontra-se em rela9ao inversamente proporcional a ati
vidade dos missionários. 

Urna primeira formula9ao destahipótese afirma que havendo 
conversao, o xamanisrr10 seria logicamente abandonado; nao haven
do conversao, pelo contrário, a atividade xamanica continuaría vigo
rando. Esta afirma9ao se aplica, positivamente, no caso dos Zoró e, 
negativamente, ao caso dos Suruí e dos Gaviao. No entanto, ela nao 
se aplica ao caso dos Cinta Larga. Somente urna minoría <lestes últi
mos índios foi objeto de alguma forma de prega9ao evangélica e sua 
conversao foi muito efemera. Meus informantes falam de urna aldeia 
somente que se teria convertido e somente por um breve período. No 
entanto, nao resta mais que um xama entre os Cinta Larga - talvez 
dois - e ele mesmo nao é muito bem considerado. O xamanismo, por 
seu lado, nao é mais atualizado. Além disso, necessitaria ainda expli
car a diferen9a entre Gaviao - um povo que se converteu, abjurou a 
nova fé e pratica regularmente a atividade xamanica - e o grupo de 
Cinta Larga que passou pelo mesmo caminho dos Gaviao, mas nao 
voltou a praticar o xamanismo. 

Urna variante mais abrangente destamesmahipótese conside
ra os missionários tao somente como agentes ideológicos da socie
dade envolvente, no mesmo nível que os funcionáríos da FUNAI, 
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antropólogos e outras pessoas nao-índias que passam períodos de
morados nas aldeias indígenas. Convertidos ou nao, os índios seriam 
inevitavelmente atingidos pela prega9ao das novas doutrinas e, mes
mo nao necessariamente aderindo a nova fé, acabariam se conven
cendo que sua concep9ao do mundo espiritual já nao faz sentido. 
Com isso, logicamente, abandonariam o xamanismo. Esta segunda 
variante poderia provavelmente explicar o caso dos Cinta Larga, mas 
nao consegue explicar minimamente o caso dos Suruí e dos Gaviao. 

, 
E preciso entao reconhecer que nenhurna destas tres hipóteses 

consegue, por sisó, se constituir em rnodelo interpretativo capaz de 
explicar de forma coerente e clara a posi9ao específica de cada um 
dos quatro povos Tupi-Mondé no que tange a proble1nática que aqui 
nos interessa. 

Parametros interpretativos 

Esta análise, contudo, nao foi va porque permitiu: 1) clarear o 
campo de algumas interpretay5es fáceis mas pouco fundamentadas e 
2) identificar alguns elementos que podem subsidiar o 
aprofundamento desta reflexao. De forma esquemática, eles sao os 
seguintes: 

a) a história recente dos quatro povos Tupi-Mondé é, pelos 
fins desta reflexao, bastante parecida e as conseqüencias que eles 
sofreram pela chegada maciya dos nao-índios sao praticamente as 
mesmas. Contudo, é mister frisar que nesta história recente - consi
deramos aqui os últimos trinta anos - os Gaviao entraratn com urna 
bagagem de cerca de vinte anos de rela95es interétnicas nao
contlituosas comos nao-índios. Seringalistas e seringueiros, cientis
tas e padres salesianos, oficiais e soldados do 52 BEC, ao longo das 
décadas de 1940 e 1950 tinham fornecido a este povo - pelo menos 
a urna parcela significativa - elementos suficientes para, se nao com
preender, pelo menos gestarem urna idéia das dimensoes e do modo 
de funcionamento da sociedade envolvente. Assim, a partir de 1960, 
enquanto os outros confeccionava1n estoque de flechas, os Gaviao 
desenvolviam outra estratégia. 
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b) os Cinta Larga representam o povo que, embora tendo vivi
do os mesmos fenómenos e sofrido os mesmos problemas que os 
de1nais, parece ser o menos afetado. Devido talvez a extensao 
territorial maior, ou ao retardo com que a colonizac;ao se estabeleceu 
em seus territórios, ou a pouca incidencia da ati vidade dos missioná
rios e dos outros agentes da sociedade en vol vente, ou a urna atitude 
de beligerancia que nunca deixaram, ou a outras razoes que por en
quanto desconhec;o, este povo, relativa e comparativamente falando, 
parece ser aquele que rnais conseguiu guardar um espac;o de autono
mia e preservar seu modo de vida. 

c) os Zoró nunca ti veram a presen9a de missionários em suas 
aldeias. Como já foi explicado, os Zoró encontrararn os rnissionários 
da MNTB no posto indígena do Igarapé Lourdes, quando de sua es
tada corn os Gaviao, e se converterarn naquela oportunidade. Desde 
sua volta ao posto da frente de atrac;ao Zoró, em 1981, continuam a 
celebrar os ritos da nova religiao e a observar seu código moral sem 
fraquejar, mas os únicos contatos que eles mantem com seus 
evangelizadores se realiza1n em Ji-Paraná, na mesma casa dos pasto
res da seita norte-americana, quando um ou outro Zoró se desloca 
para aquela cidade seja por doen9a, comércio, reivindicac;ao ou visi-
ta. 

d) dois povos, os Suruí e os Gaviao, que durante alguns anos 
tinharn reduzido enormemente o lugar acordado a atualizac;ao do 
xamanismo, voltararn a considerar esta atividade como muito impor
tante e a lhe reconhecer um ·espac;o fundamental na vida de suas co
munidades. 

Para aproveitar estes elementos, é preciso agora deixar de lado 
a observa9ao direta dos fenómenos empíricos e aprofundar a refle
xao grac;as a tres para.metros teóricos: o xamanismo como fenómeno 
social, xamanismo e identidade, a transfigurac;ao étnica. 

Primeiramente é importante dizer que, mesmo se suas raízes 
provem do Paleolítico superior, conforme assevera Furst (1973/74), 
o xamanismo, como todo fenómeno social, é su jeito a mudanc;a con
tinua. Sua atualizac;ao nao foi fixada urna vez por todas e para sem
pre - ele continua moldando-se e transformando-se junto com a so-
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ciedade. Os xamas tungues, por exemplo, incorporaram em suas cren-
9as elementos de origem muito diferente, vindos da cultura chinesa, 
1nanchu, buriense e, naturahnente, russa, e das religioes budista e 
crista. Além disso, Sao Nicolas foi adaptado pelos Tungues co1no o 
grande mestre do xa1nanis1no (Cf. Lewis, 1984, p. 11 ). 

Basilov, por sua vez, consegue den1onstrar de forma muito 
probante que os chillan, espíritos que povoam o universo de vários 
povos da Ásia Central e ajudan1 muitos de seus xamas, sao na reali
dade urna mistura de vários seres e formas espirituais oriundos de 
cosmovisoes e religioes diferentes. A defini9ao de sua identidade 
nunca está acabada, como de1nonstra Basilov em sua pesquisa: 

Os espíritos chiltan tinham duas personalidades, urna sendo a 
personalidade de santos (cristas ou islamicos) e a outra sendo a per
sonalidade de espíritos inferiores de ambos sexos, muito 
freqüentemente espíritos auxiliares do xama.[Basilov, 1984, p. 259 
(tradu9ao nossa)]. 

Mais perto da experiencia indígena do xa1nanismo, a fronteira 
entre os Estados Unidos e o México, os Pima-papago oferecem um 
caso interessante para co1npreender a capacidade aparentemente ines
gotável do xamanismo de incorporar elementos oriundos de outros 
horizontes culturais e de transformá-los segundo seus critérios, e neste 
processo, de autotransformar-se ta1nbém. Diz Bahr (l 988) que já no 
come90 de 1800 os Pima-papago conhecian1 os elen1entos essenciais 
da doutrina crista, e1n sua versao cató! ica e 1nexicana. Entre 1850 e 
1860 con1e9ara1n a experitnentar os efeitos da política indigenista 
dos Estados Unidos e, talvez como rea9ao a isso, se aproximaram 
ainda mais do 1nodo de vida e de funcionamento da sociedade 
fronteiri9a mexicana. No come90 de 1900, a chegada de missionári
os estadunidenses, católicos e protestantes, estimuJou ainda mais a 
prática religiosa crista. Naqueles n1esmos anos o governo dos Esta
dos Unidos co1ne9ava a organizar junto a eles a estrutura administra
tiva característica das reservas indígenas norte-a1nericanas. O 
xamanismo, com altos e baixos, foi se adaptando e sobreviveu. Mui
tas atividades xamanicas foram deixadas, sua visibilidade diminuiu 
enormemente e - assevera Bahr - o xamanismo passou a se expres-
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sar unicamente pela adi vinha9ao particular em casos de doen9a e de 
teiti9aria; atividade esta que ocupa um lugar importante na atual so
ciedade Pima-papago (Cf. Bahr, 1988, p.74). Por outro lado, o 
xamanismo foi adquirindo novos elementos e foi assim que no co
me90 da década de 1980: 

Os católicos pirna-papago organizaram urna campanba pela 
canoniza~ao da bem-aventurada Kateri, urna iroquense do século 
XVIII. O clero católico estava de acordo, mas nao sabia ou fingiu 
ignorar que para contribuir a esta campanha os xamas tinham pedido 
~juda a seos próprios mortos pima-papago, todos cristas allás, que se 
manifestavrun e1n forma de coruja. Os xarnas, pois, estavam apoian
do a causa de Kateri porque eles acreditfün no paraíso e acreditam 
que várias almas de índios estilo lá. Assirn, a canoniza~ao de urna 
índia de certa forma abrilbantaria também todas essas almas. [Bahr, 
1988, p.78 (tradu~o nossa)]. 

Com isto nao estou querendo dizer que para os povos tupi
mondé o xamanismo seja atualmente o produto de encontro de cultu
ras diferentes e da absor9ao de formas e seres pertencentes originari
amente de outras sociedades. Isto pode até ser, mas conhecemos tao 
pouco os povos indígenas desta regiao que nao é ainda possível se 
lan9ar em análise deste tipo; o que eu estou querendo frisar aqui é o 
aspecto dinamico e aberto do xamanismo tanto como visao de mun-

,, 
do quanto como fenómeno social. E isto que, a meu ver, pode lhe 
permitir de sobreviver através do tempo, do espa90 e das formas his
tóricas da sociedade. 

Em novembro de 1985, durante urna festa na aldeia Gaviao do 
posto indígena do lgarapé Lourdes, Tchipor-tsegop passou na frente 
de todos os presentes e impos as maos sobre cada urn. Todo mundo 
compreendeu muito bem que, em sua qualidade wawa poy, ele esta va 
conclamando várias categorías de espíritos para proteger o seu povo 
dos ataques dos espíritos que provocam as doen9as. O fato de recor
rer a um gesto - a imposi9áo das maos - próprio da tradi9ao crista 
nao incomodou mínimamente e ninguém duvidou urn instante se
quer que Tchipor-tsegop nao estivesse praticando urna a9ao genuina
mente xamanica. 
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Secundariamente, lembramos, com Roberte Hamayon, que: 

.... nao deve admirar que o xamanismo seja o suporte da cons
ciencia étnica nas sociedades que estao perdendo sua cultura, e logo 
seja um instrumento político. (1982, p. 40, tradu~ao nossa). 

Evidentemente, esta afirma9ao faz sentido se considerarmos a 
identidade étnica nao como um dado e sim como um processo sem
pre inacabado. Ao meu ver, a identidade étnica, tanto a dos povos 
indígenas quanto a dos povos ocidentais ou orientais e do mundo 
inteiro, também vai se moldando ao longo da história para refletir a 
experiéncia singular de cada povo a cada momento determinado e a 
compreensao que ele tem desta experiencia (que, em si,já é parte da 
experiencia singular). Ficaria muito mais fácil entender arela9ao entre 
xamanismo e identidade étnica se pelo menos um dos dois ficasse 
invariado e servisse de suporte para o outro. Assim, poder-se-ia ima
ginar que os Tupi-Mondé nesta fase de transforma9ao de seu mundo 
- e deles mesmos - poderiam encontrar, em sua forma própria de 
compreender o universo e as rela9oes que se tecem entre seus vários 
habitantes, um ponto firme e inalterável que sustenta e define sua 
identidade. Narealidade, isto nao acontece porque os dois elementos 
estao em constante reformula9ao, de tal forma que a compreensao do 
problema passa pela análise das rela9oes dialéticas - alguém diria 
sistémicas - que se estabelecem entre um e o outro. A transform~ao 
de qualquer um dos dois traz como conseqüencia a transforma9ao do 
outro, num processo que nunca acaba, ou acaba quando o conjunto 
das transforma9oes que foi se processando leva ao estabelecimento 
de urna rela9ao co1n o mundo dos espíritos radicalmente diversa da 
antiga, originando assim urna nova visao do mundo, que os antropó
logos - em que pese sua opiniao - nao considerara.o mais como 
xamanismo. A identidade étnica também vai se transformando e pode 
até "se perder", significando que no processo outra é moldada, e 
nao que nao se tem mais identidade. Os possíveis agenciamentos 
que, analíticamente, se podem detectar entre os xamanismo e a iden
tidade étnica podem entao ser inúmeros, variando desde a plena e 
total prática da atividade xamanica como manifesta9ao da percep9ao 
de sua identidade étnica até a mais completa ausencia desta ativida
de como afirma9ao de urna nova (real ou almejada) identidade étnica. 
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Podemos assim compreender a afirma9ao muito séria de um 
"Zoró que nao hesita em aílrmar que hoje para ser Zoró é necessário 

deixar de praticar toda atividade xamamca e ser crente. Como ele 
mesmo diz: 

Até o povo Gaviao nao gosta dos Zoró porque os Zoró gos
tam de Deus. E até civilizado nao gosta de Zoró porque os Zoró sao 
crentes. O civilizado quer que nós vivamos comas coisas erradas 
que Deus nao gosta.( ... ) Jesus fala que é para a gente nao ligar e 
deixar eles falar. 

Num inundo em que os grupos percebidos como sendo os mais 
significativos pelos e para os Zoró querem que estes nao sejam cren
tes, os Zoró afirmam sua identidade/alteridade se apegando a esta 
nova religiao. Assim, como frisa Cloutier, 

A adesao ao evangelismo poderia ser um símbolo, se nao de 
urna identidade, pelos menos da vontade de ser outros. (1988c, 
p. 141, tradm;ao nossa). 

e entao, em forma de pergunta, ela pode afirmar: 

Refutando a opiniao dos Brancos que gostariam de ve-los re
tomar seus costumes ancestrais e, refutando de serem negados em 
sua qualidade de eren tes, os Zoró nao estariam na realidade afirman
do, e mesmo reconstruindo, embora transfigurada, sua identidade 
como povo e tal vez até mesmo como povo indígena? (1988c, p. 142, 
tradu~ao nossa). 

Parece-me que nao se possa afirmar o contrário, a nao ser que 
se acredite que a história possa voltar atrás. 

A forma específica da rela9ao entre a afirma9ao da identidade 
étnica e o abandono da prática xamaruca junto dos Zoró nao deixa de 
levantar urna série de perguntas quando comparada coma forma des
ta mesma rela9ao junto dos Gaviao. Com efeito, sobre este povo ob
serva-se o contrário: na afirma9ao de sua identidade étnica acompa
nha-se sempre urna intensifica9ao da atividade xamanica, enquanto 
a adesao a doutrina e ao código moral estrangeiros significa sempre 
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urna diminui9ao importante desta mesma atividade. Como explicar 
tal diferen9a de con1portamento nestes dois povos que mesmo entre 
os Tupi-Mondé sao os mais parecidos? 

A resposta a esta questao se encontra, a meu ver, na análise 
das rela95es de poder que se estabeleceram entre cada um destes 
dois povos e os segmentos da sociedade envolvente presentes junto 
deles. Os Gaviao convertidos a cren9a da MNTB eram dirctamente 
controlados pelos pastores estrangeiros: mais aderiam a nova reli
giao e mais tinham que aceitar as rela9oes de subordina9ao aos pas
tores. Para sua auto-afirma9ao era entao necessário se libertar deles 
e de sua prega9ao. Nada melhor do que a atualiza9ao do xamanismo 
para n1anifestar sua autonomía (parciahnente) recuperada, sendo esta 
a prática mais condenada pelos pastores. 

Quanto aos Zoró é o contrário que acontece. Vários tatores 
explicam esta afirma9ao aparentemente absurda. Antes de mais nada, 
precisa-se dizer que o principal papel na conversao dos Zoró nao foi 
exercido pelos missionários estrangeiros e sim por dois "pastores" 
Gaviao. Como honestamente reconhece Stute, estes dois pastores tra
balharam para a conversao dos Zoró mais do que a equipe de pasto
res nao-índios que ele chefiava. Ora- nao deixa de indicar Cloutier -
os dois pastores gaviao fizeram muito mais que urna simples trans
missao de doutrinas numa língua compreensível aos Zoró; eles fo
ram "mediadores entre esta ideología religiosa dos Brancos e o uni
verso indígena" (1988c, p. 15, tradu9ao nossa). 

Além disso, é importante frisar que os pastores estrangeiros 
controlaram os Zoró somente durante um curto período. Com a volta 
destes índios para seu território, a organiza9ao da nova religiao pas
sou inteiramente para as maos de "pastores" zoró, sendo o único elo 
com os pastores estrangeiros as passagens de algum Zoró em Ji
-Paraná. Em termos de controle efetivo da ortodoxia e da ortopráxis 
dos neófitas - e, logo, de poder sobre eles - a presen9a ou a ausencia 
dos missionários na vida cotidiana da aldeia, constituí urna diferen9a 
enorme. Embora os Zoró que conhecemos em 1984 e 1985 represen
tem um modelo de vida religiosa, cuja adesao a doutrina estrangeira 
e ao código ético conseqüente parecía nao só aceita e sim totalmente 
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assumida, a profissao da nova fé e, sobretudo, a observancia do novo 
,. código moral eram controladas por pastores Zoró, cuja compreensao 

da nova religiao e de su as exigencias se da va necessariamente dentro 
das categorias autóctones de entendimento. 

Finalmente, de 1981 a 1986, a vida diária na entao frente de 
atra9ao Zoró era rigidamente controlada pelo chefe de pasto da 
FUNAI. Compelidos a trabalhos dirigidos nas enormes ro9as plane
jadas pela FUNAI e, submetidos a chantagens para obterem muni-
9oes, roupas, sabao, panelas de alumínio e outros artigas de merca
do, os Zoró nao podiam sequer se afastar da aldeia sem ter que pedir 
licen9a ao chefe do posto. 

• 
Com respeito a prática religiosa, era o contrário: por um lado 

os funcionários da FUNAI, nem mesmo aquele chefe de posto, nao 
interferiam na organiza9ao 1o ensino, da celebra9ao e da vivencia da 
nova cren9a, a nao ser por Iileio de alusoes pesadas e de sugestoes 
para abandoná-la. Por outro lado, os pastores da seita norte-america
na, como já foi di to, também se achavam impossibilitados de exercer 
um controle efetivo sobre a prática religiosa Zoró. 

Assim os Zoró chegaram a olhar para a nova religiao como o 
único espa90 que ainda lhes so brava para exercer um mínin10 de au
tonomía. Percebiam a nova religiao como sendo sua própria, como 
sua única possibilidade de continuarem a ser capazes de organizar 
autonomamente algo de significativo. Eles eram muito conscientes 
desta situa9ao e, aos poucos, a celebra9ao religiosa tomou-se oca
siao para cultuar, sem dúvida, aos deuses da MNTB, mas também 
para discutir os afazeres mais importantes da aldeia, Ionge dos ouvi
dos indiscretos dos funcionários da FUNAI. Neste contexto, abjurar 
a nova religiao e voltar a atualizar o xamanismo significariarenunci
ar as migalhas de autonomía política que a sociedade envolvente, 
sem querer, lhes tinha proporcionado. 

Finalmente, parece-me que tudo o que foi dito até aquí pode 
ser mais bem compreendido se considerarmos os acontecimentos vi
vidos pelos povos Tupi-Mondé nestes últimos trinta anos dentro da 
categoría mais abrangente de transfigura9ao étnica, entendida como: 
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.... o processo geral da passagem de grupos indígenas da con
diyao de isolan1ento a integrayao, com todas as suas conseqüencias 
de n1utayao cultural e social e de redefiniyao do ethos tribal. (Ribei
ro, 1982, p.1 5). 

O pensamento de Ribeiro é por demais conhecido e todos sa
ben1os que ele elaborou esta categoria e1n razao de sua insatisfayao 
crescente como conceito de aculturac;ao; assim acredito que nao seja 
necessário explicar aqui onde ela se situa na retlexao antropológi
ca. 10 

Mesn10 que este conceito fora elaborado há algum tempo e 
1nesn10 que, propriarnente falando, nao se possa afinnar facilmente 
que os povos Tupi-Mondé estejan1 integrados a sociedade nacional, 
esta categoría analítica parece ser a mais apropriada para, pelo me
nos, descrever logicarnente os acontecimentos aqui estudados. Quei
rain ou nao, os povos Tupi-Mondé, se nao desejam desaparecer, de
vem encontrar algu111a fonna de convivencia co1n a sociedade brasi
leira. 

A partir da apreensao do xa1nanismo co1no visao do universo 
e compreensao de seu funcionan1ento e como fenómeno social total 
torna-se evidente que ele te111 u1n papel importante no processo de 
transfigurac;ao étnica, autotransfonnando-se e assim contribuindo a 

\ 

transformac;ao da sociedade. Quanto a sua atualizac;ao, se ela serve 
para a afirmac;ao da sociedade e/ou de sua "nova" identidade, ela 
será praticada; se pelo contrário, é a abstenc;ao desta prática que pode 
definir rnelhor a co1npreensao que a sociedade te1n de si tn~sma, ela 
nao o será. Assirn, se pela definic;ao niesn1a de xamanismo, a relac;ao 
com os espíritos nao pode faltar, sua atualizac;ao se dará provavel-
1nente por outras técnicas, nun1 outro contexto, por outras razoes e ... 
sobre outros espíritos. Assi1n acredito que nao seja contraditório su
por que, como os "pastores" Zoró se referem agora aos deuses da 
MNTB con1 o nome de Ngorá, norne que na realidade refere ao espí
rito principal de seu panteao tradicional, da 1nes1na forma os wiiwania 
zoró poderao aman ha, se voltare1n a efetuar curas, chamar de Tchitcho 

1 O Ver também um intcressante ponto de vista sobre a origem e a finalidade da 
teoria da aculturayao em Diaz-Polanco, 1987. 
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tsarir (o Espírito santo da religiao crista) os espíritos protetores e 
.. auxiliares que os assistem em suas atividades. Se Tchitcho tsarir pode 

ser compelido pelos xamas a efetuar urna cura, nao há como negar 
que nos encontramos e1n pleno xa1nanis1no. O que conta- pela últi
ma vez - nao sao os no1nes e, sim, a rela9ao que se estabelece entre 
os espíritos e os seres hu1nanos. 

Poderíamos assim interpretar a situa9ao do xamanismo e a con
sidera9ao dos xamas em fun9ao da percep9ao que cada um destes 
povos tem de sua situa9ao no atual contexto de redefinic;ao de sua 
identidade étnica. Chegaríamos assim, a elaborac;ao de urna hipó tese 
de trabalho que atlrmaria existir urna relac;ao importante entre a atu
alizac;ao do xainanismo, o processo de transfigurac;ao étnica e a per
cepc;ao que os povos envolvidos tém desta. Nao há estudos e nem 
mesmo informac;oes muito certas sobre o terceiro elemento da hipó
tese, no que diz respeito aos povos Tupi-Mondé, e portanto ainda 
deverá ser feíto um longo trabalho de pesquisa de campo antes de 
podermos retomar o assunto. Contudo, os dois primeiros elementos 
permitem afirmar, tentativamente pelos menos, que contrariamente 
ao que poderia as vezes imaginar, nos povos que estao mais adianta
dos no processo de transfigurac;ao étnica (como, aqui, os Gaviao e 
os Suruf) a prática do xamanismo é muito importante, enquanto nos 
povos que se encontram nas fases iniciais deste mesmo processo 
(como aqui, os Cinta Larga e os Zoró) a prática do xamanismo nao ,, 
goza de qualquer prestígio e encontra-se 1nesmo ausente. E o que 
sugere o caso dos povos Tupi-Mondé. 

Conclusáo 

A hipótese acima formulada representa de certa forma a con
clusao lógica da reflexao efetuada, porque resume, rapidamente, num 
outro nível, o processo pelo qual estao passando os povos Tupi
-Mondé, incluindo o xamanismo, xamas e tudo o que mais se incluí 
neste processo. Ela nao será conferida aqui e agora pelas razoes 
explicadas, mas pelo menos abre urna nova pista de reflexao que 
poderia ser investigada futuramente: a relac;ao entre a prática do 
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xamanismo e a compreensao que cada povo tem de sua identidade 
na medida em que ela vai se moldando. 
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SOB AS ORDENS DA JUREMA: 
O XAMÁ KARIRI-XOCÓ 

C/arice Novaes da Mota 

6m 1984, Francisco Suíra, o entao pajé - conhecido na litera
tura como xamii - Kariri-Xocó, descreveu suas fun9oes dentro da 
vida tribal como sendo as de um "médico, conselheiro e padre".1 

Neste trabalho, procuro descrever e analisar essas fun9oes colocan
do o papel do pajé como o de símbolo focal ( cf. Tumer, 1967, p.89) da 
identidade étnica e, conseqüenten1ente, da própria sobrevivencia 
<leste grupo indígena integrado do nordeste brasileiro. lsto se <leve a. 
idéia de que é através dele e de seus descendentes que se tem man
tido a continuidade e a legitimidade do processo de sacraliza<;.ao da 
natureza, no qual se insere a adora9ao da "Jurema", entre os Kariri
Xocó. 

Este grupo vive as tnargens do Rio Sao Francisco, vizinho a 
cidade de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas, estando com
posto de dois grandes grupos nativos e mais os Tingui-Botó. Devido 
ao processo histórico de coloniza9ao na regiao nordeste do Brasil, os 
Kariri-Xocó acabaram por estabelecer urna convivencia relativamente 

A exegese nativa sempre aparecerá entre aspas. Termos analíticos do autor e 
outros serao sublinhados. 



pacífica con1 os detnais regionais ( cf. da Mota 1987). Assim sendo, 
"participam das relai;oes de produ9ao e da vida co1nunitária destare
giao sertaneja, ao ponto de se confud ire1n co1n o resto da popula9ao 
local, tal a se1nelhan9a de trajes, linguajar, costumes e tra9os físicos . 
No entanto, o que os diferencia dos de1nai s nao é somente sua 
nomina9ao cotno " indígena" e inclusao no espa90 físico da aldeia
-reserva Setnenteira, mas a existencia de u1n outro espa90 fisico - e , 
ideológico - na 1nata conhecido como Ouricuri. E ali onde, periodica-
1nente, tem lugar os rituais 111ais sagrados deste conjunto de pessoas.2 

E1n virtude de urna cultura anterior a coloniza9ao, foi 
estabelecida a ho1nogeneidade <leste lugar corno o espa90 e1ninente
n1ente sagrado dos Kariri e daqueles que se viera1n juntar a eles no 
início do século XX: os Xocó e os Tingui-Botó. As pessoas quepo
de111 entrar no recinto do Ouricuri e participar do ritual conhecido 
C01110 Matekrai sao os "fiII:ios da Juren1a". Esta identidade, preserva
da durante quatro séculós de do1nina9ao européia-brasileira e de co
loniza9ao externa e interna, garante e é ta1nbém garantida pela pre
sen9a do pajé e a conseqüente manuten9ao de um "segredo" tribal. 

Assitn se dá que, através de encontros rituais periódicos, cren-
9as antigas e renovadas sobre o universo sao reforc;adas assim como 
modificadas, isto porque "ritual action not only gives meaning to the 
universe, it becon1es part of the universe" ( cf. Kertzer, 1988, p.9).3 

Todo o universo sin1bólico recodifica o universo físico, ordenando-o 
e explicando-o, assin1 reproduzindo cultura, sociedade e tneio am
biente. 

Os "filhos da Juren1a" ou o "povo do Ouricuri" sao donos de 
un1 "segredo" que lhes proporciona o que eles percebem como sendo 
tnna "forya." Esta for9a inclue o poder de cura: um poder tao "sagra
do e secreto" como o próprio ritual do qua! se origina e co1n o qual se 
mantérn e é mantido. Cura-se nao somente um indivíduo doente que 
se consulta co1n o pajé ou u1na das 1nulheres "rezadeiras", mas a 
própria sociedade Kariri-Xocó, para que esta possa continuar exis-

2 Tomamos ritual aqui como todo o comportamento social padronizado e repetitivo, 
prenhe de significado igualmente compartilhado ( cf Kcrtzer, 1988). 

3 /\ a91'.ío ritual nao somente dá sentido ao universo, clase torna parte do universo. 
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tindo co1no entidade social nos níveis da realidade concreta e da ideo
logía. 

A mítica do segredo 

O segredo, portanto, torna-se o centro sirnbólico aglutinador 
dos "filhos da Jure1na," resgatando seu preco a liberdade grupal e a 
identidade indígena. Os "filhos" falan1 da existencia de um segredo 
ritualístico, organizado e1n torno das ceri1nónias realizadas no 
Ouricuri, con1 um misto de orgulho e reverencia. "É o segredo da 
tribo," 1nurn1urain quando se pergunta algo a que nao querem - nao 
pode1n responder. Este sín1bolo tambén1 garante a ausencia dos nao
-indígenas nas terras sagradas do Ouricuri. Na tradi9ao <leste povo 
que se auto-denon1ina de "tribo", qualquer "branco" que ousar entrar 
no Ouricuri se1n penn issao, ou durante as festas do Ouricuri, morre
rá de rnaneira misteriosa. 

Esta pena de 1norte an1ea9ada faz parte do quotidiano regio
nal, inspirando respeito e medo aos Kariri-Xocó e "seus feiticeiros" 
entre a populac;ao local. Produz tan1bém as mais variadas lendas e 
contos que se asse1nelha1n, pela fé e intensidade que deles emanam, 
as antigas lendas indígenas que fazen1 parte de um folclore nacional 
generalizado. Os locais, na realidade, parecen1 gostar de fazer certas 
declara96es aos visitantes que ignora1n, ou 111enospreza1n, a "forya 
do Ouricuri". En1 seus dizeres transparece tuna certa ad1nira9ao pelo 
"segredo do índio" e, conseqüenten1cnte, por esta forya que é simul
tanea1nente conhecida e desconhecida. É co1no se isto fosse parte 
1nes1no de u1n cenário turístico regional por seu próprio mistério, 
trazendo un1 toque de original idade a estas pessoas assitn perpetua-
1nente vistas con10 "diferentes". É a n1arca distintiva dos Kariri-Xocó, 
contrapondo-se ao estign1a de seren1 índios. Nao anula o estigma, 
1nas o faz ressoar con10 algo i1nutável e i1nponderável.Mais do que 
isto: respeitável. 

Kertzer explica como se dá esta superioridade perpretada 
pela existencia de un1a organiza9ao social identificada com mitos e 
ritos de supostos antepassados: 
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,. 
In order to have members, or even adherents, an 

organization n1ust ha ve sorne way of representing itself, and it carves 
out a distinct identity through both mythic and ritual means. 
Organizations propagate myths regarding their origin and purpose, 
while members engage in syn1bolic practices that serve to mark off 
from nonme1nbers. These myths often assert the group's superiority. 
( 1988, p. l 8).4 

É sabido mundialrnente que muitos outros grupos sociais em 
todos os níveis do processo histórico procuram ter sua 1narca de dis
tin9ao social e, para tanto, se esfor9a1n e1n rnanter um segredo que só 
poderia ser con1parti !hado entre seus 1ne1nbros (Fry & Vogt, 1985). 
O esoterisn10, portan to, é u1na das chaves para u1n poder que, por ser 
desconhecido, torna-se 1nagnífico aos olhos de todos, tanto familia
res como estrangeiros. 

Urna das estórias do lore regional é, por exemplo, a de um 
fazendeiro local que ousa violar a sacralidade do Ouricuri e acaba 
n1orrendo. Un1a estória na qual a luta de classes e conflitos inter
étnicos sao resolvidos pelo m istério do "segredo tribal". O ponto 
principal da estória é que o fazendeiro estava tirando lenha da mata 
do Ouricuri, se1n pennissao de seus donos. Na exegese nativa a mata 
tem urna natureza sacra e, portanto, inviolável. QuaJquer lenha, seja 
cortada ou caída, pertence tao son1ente aos "encantados da floresta", 
seres espirituais, ou a seus donos terrestres, os Kariri-Xocó. As árvo
res vivas nao poden1 ser abatidas, porque nelas residem seres espiri
tuais vivos, ou "encantados". Alén1 disso, a floresta te1n a prote9ao 
de seus habitantes invisíveis, que a do1nina111 para o usufruto dos que 
os respeitam. As pessoas que entra111 na mata do Ouricuri sao os 
iniciados já considerados como "filhos da Jure1na" - isto é, os per
tencentes aos grupos indígenas que celebra1n a santidade do seu es
pac;o. Mas o fazendeiro nao deu atenc;ao a estes protestos, conside
rando-os "supersti9ao" e continuou utilizando, para seu usufruto, um 

4 A fim de obtcr membros. ou mesmo aderentes, uma organiza¡yao deve ter algu
ma forma de se representar. e forja uma idcntidade diferenciada através tanto de 
meios míticos como rituais. As organiza¡yoes propagam mitos em rela¡yao a suas 
origens e propósitos. cnquanto membros participam de práticas simbólicas que 
servem para marcá-los cm rcfer~ncia aos nao-membros. Estes mitos geralmente 
afirmam a superioridadc do grupo. 
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dos poucos espa9os de mata ainda existentes na regiao. Ria-se das 
estórias de morte e vingan<;a contadas pela popula<;ao local. Logo, 
no entanto, come9ou a sofrer de alucina<;5es auditivas, nas quais urna 
voz lhe comandava que tomasse veneno. Tal foi a insistencia destas 
vozes, que ele acabou tomando um forte veneno, de origem vegetal, 
e se matando. O ponto crucial da estória é que os "encantados" fize
ram com que o homem desse fim a sua própria vida, castigando-se 
pela viola9ao do que era alheio e sagrado. Outra versao do mesmo 
conto é que o pajé teria envenenado este homem por meios mágicos, , 
fazendo com que sua bebida preferida se tornasse veneno. E urna 
lenda que se canta para perpetuar a cren<;a no poder do pajé e dos 
"encantados" da "mata sagrada" dos Kariri-Xocó. 

Acredita-se que o pajé, conbecido como o "feiticeiro índio", 
temo poder de punir os que ousam tentar descobrir o "segredo" ou 
que violentam a "leí indígena" ao entrar no espa<;o que lhes é sagra
do. O poder sacralizado do pajé tem um significado eminentemente 
político, embora no confronto co1n setores da sociedade dominante, 
os Kariri-Xocó estejam totalmente desprovidos de poder político. 
Remete-se a outro poder: o da vida e da morte, nao s6 de seus "fi
lhos" como de todos os regionais, principalmente dos que se intro
metem ou tentam se intrometer na vida do grupo. 

O mesmo destino trágico é reservado para os próprios índios 
se forem levados a revelar o segredo aos "de fora". Tais cren<;as 
conseguem refor9ar urna forma de controle social, tra9ando os limi
tes étnicos, ou limites sociais que definem o grupo, baseados por sua 
vez em ideología e a<;ao, mais do que simplesmente comunidade físi
ca e geográfica (cf. Barth, 1969). Servem também como urna barrei
ra contra os conflitos sociais sempre existentes entre as categorias 
sociais definidas como índios e nao-índios, desde que os últimos con
tinuem runedrontados pela possibilidade de retalia9ao mágica por 
parte dos primeiros. 
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.. Sistemas de cren~a e de cura 

Ferrari liga a medicina Kariri a 

... exorcismos, assopros, fricyoes, cantos, etc., práti«as que 
foram abertamente proibidas pelos missionários, que por sua vez tra
taram de introduzir no contexto cultural dos Kariri novas aplicayoes 
curativas, urna vez que muitos dos relig iosos também tinham noyoes 
da arte de curar os doentes. (1957, p.69) 

Já se sabe que a modalidade de vida dos povos nativos e colo
nizados do Brasil foi abertamente oposta e adulterada por este pro
cesso que, aliás, continua em vigor hoje em dia, embora de outras 
formas. A ideologia dos colonizadores sempre e obviamente se ba
seia no princípio da domina9ao em todos os níveis, principalmente o 
cultural. Toma-se compreensível que o sistema médico, existente em 
todo e qualquer grupo social humano, também tenha sido deturpado 
e até mesmo extinto. No entanto, a própria for9a da identidade étni
ca, ligada a no9ao de esoterismo, foi capaz de manter e ser mantida 
por sistemas de cren9a que fundamentavam práticas tanto religiosas 
e mágicas, como médicas. Ferrari argumenta que, 

... as práticas mágico-curativas de certa forma refon;avam o 
credo e o culto para comos antigos deuses, o que, certamente, redun
daria em prejuízo da catequiza~ao. (1957, p.69) 

Perseguidos pelos missionários e pelas for9as políticas dos se
tores dominantes da sociedade nacional, alguns movimentos religio
sos nativos, tanto indígenas como os provenientes da África, foratn 
for9ados a se tornarem mais ocultos, mais esotéricos, a fim de se 
preservarem (Pessoa de Barros, 1983).'Era urna forma de se manter 
valores culturais e a si mesmos como seres livres. A prática da paje
lan9a foi um fator importante para a manuten9ao cultural, o auto
-respeito grupal e também a diversidade biológica, levando em conta 
o contínuo uso da flora, tanto nativa como nao-nativa, para a repro
du9ao, tanto de remédios como de cren9as. A preserva9ao de espéci
es medicinais é urna forma de preserva9ao ambiental, embora limita
da. 
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A 1nedicina era e segue sendo um contínuo dentro da estrutura 
filosófica e científica da cultura indígena. Por vezes confunde-se com 
o fen61neno da rel igiosidade, sem no en tanto perder seu caráter de 
siste1na 1nédico.5 Apesar do segredo que envolve a 1naioria dos ritu
ais, é possível verificar que o siste1na de cura indígena é 1nesclado de 
ele1nentos de orige1n africana, européia e 1nes1no de outros grupos 
indígenas. Nao procuro, no entanto, apresentar um siste1na que ficas
se impune as mu itas 1nodifica95es sofridas pelos povos Kariri e Xocó 
durante quatro séculas de do1nina9ao, o que seria virtualmente ia»'l
possível. No entanto, apesar do processo colonizatório e das 1nudan-
9as culturais sofridas, os siste1nas si1nbólico e médico dos Kariri
-Xocó sao formas de representa9ao e afinna9ao da identidade étnica. 
Alé1n do 111ais, quero continuar enfatizando a importancia fundamental 
que a Juta pela identidade grupal ten1 na fonna9ao nao só do ego 
individual, rnas da sociedade. Esta luta se coloca, e1n última instan
cia, como u1na verdadeira res istencia a domina9ao cultural, que tem 
sido continua1nente perpetrada pela classe dominante da sociedade 
abrangente e seus agentes de dorn ina9ño ( cf. Fo ley, 1988; da Mota, 
1987, 1990). 

Un1a forn1a de prática 111édica n1uito difundida pelas Américas 
e que faz parte de variados sisternas de cren9as nativos, é a "mesa" 
ou "1nesinha": u1n altar ritual onde as pessoas encarregadas da cura 
colocam objetos que acreditarn ter poderes curativos, constando as
si1n de u111 conjunto de coisas, seres vivos e 1nortos - isto é, os "en
cantados" - que fonna111 tanto un1a fannácia co1no um ponto de for-
9a 1nágico-religiosa. 

En1 trabalho recente, Polia & Bianchi descreve1n urna "mesa" 
peruana da regiao andina: é o altar ritual em torno do qual as pessoas 
se reúnem durante a noite para ingerir o cactus sagrado conhecido 
con10 San Pedro. Estes autores analisam a "1nesa", de forma muito 

5 Defino sistema médico como sendo: (a) um conjunto de cre119as culturais sobre 
doen9a ~ ~nf~rmjda~c q~te f~rmam a base de ~m comportamento pró-saúde e (b) 
as prov idencias 1nst1tuc1ona1s dentro das qua1s tal comportamento ocorre. Urna 
difere119a é feíta entre os sistemas de saúde nativos e o sistema biomédico oci
dental (moderno, cosmopolitano) de saúde. (Scrimshaw, Hurtado & da Mota, 
n.d.) 
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.. perceptiva, como urna representa~éio simbólica dafor~a negativa e 
positiva do mundo (1991, p.68). A prática da "mesa" é, portanto, um 
fenómeno que se espalha pelo continente e que, até os dias de hoje, 
mantém seu prestigio nos sertoes nordestinos. A regiao alagoana dos 
Kariri-Xocó engloba esta prática, que é conhecida e realizada por 
pessoas fora dos grupos diretamente descendentes de indígenas. A 
"mesa" só pode, no entanto, ser "posta" por pessoas especializadas, 
isto é, com reconhecido saber e poder. Estas pessoas sao conhecidas 
como "mesinheiras". 

Várias "mesinheiras" trabalham dentro do sistema médico 
Kariri-Xocó, sendo o pajé o principal deles e quem confere autorida
de a todos os demais. Os que trabalham com "mesa" para curar se 
utilizam de vários meios de cura: oravoes, cantos, advinha95es, re
médios de origem vegetal, e principalmente a orienta9ao de guias 
espirituais. Estes últimos sao geralmente seres "desencarnados" per
tencentes as classifica9oes indígenas que devem permanecer "secre
tas". Nem todas as sessoes de mesa indígena podem ser observadas 
por pessoas nao-iniciadas e que, portanto, nao sejam "filhos da 
Jurema". O número de participantes numa mesa "secreta" tem que 
ser seis: tres homens e tres mullieres. Estas pessoas sao encarregadas 
de afirmar a "ciencia indígena", assim considerada como a base in
dispensável ao bem-estar físico e social de todos os membros do gru
po. 

O quadro de referencia para a ciencia Kariri-Xocó é o "mundo 
que nao se ve": um dominio cultural secreto ao qual os que nao sao 
membros da tribo nao podem ter acesso jamais, ou, pelo menos, nao 
deveriam ter. Este mundo simbólico, coletivamente construído pelo 
imaginário social, é a "tradi9ao da tribo": a garantia de sua existen
cia e realidade. 

O conhecimento sobre os remédios de origem vegetal e ani
mal, os rituais de cura, a manipula9ao do meio-ambiente sao as "mar
cas" ou os sinais do poder do pajé e outros especialistas de cura. 
Ciencia e tradi9ao sao, portanto, dois termos ínter-relacionados. Ci
encia significa conhecimento e conhecimento significa poder. Den
tro desta visao de mundo, o que se aprende agora, nao importa quao 
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importante e positivo, nao tem o 1nesmo "poder" ou "for9a" daquilo 
que se aprende co1n os "avós", isto é, a "ciencia dos antigos". Esta 
cren9a transparece nas palavras do " toré" -cantico nativo - do Cabo
clo Lindo, urn "encantado que desee na mesa de índio": 

"Caboclo Lindo, que estás fazendo aquí?" pergunta a audien
cia. Na versao cantada na Sementeira, o coro responde por ele: "Eu 
venho de terra alheia ca9ando n1 in ha ciencia". 

o "encantado" vai a " terra alheia" para procurar urna ciencia 
perdida, porque a tradiyao tribal nao pode desaparecer. Júlio, filho e 
herdeiro espiritual do pajé Suíra, assin1 explicou: 

"Tradi9ao é un1a coisa muito antiga que eu tenho que conser
var. A gente te1n que ter a tradi<;ao que é pra gente continuar viven
do." 

o complexo xamanico 

E1n tennos da estrutura social dos Kariri-Xocó, o fenómeno 
conhecido na 1 iteratura antropológica co1no xainanismo é urna forma 
de se pensar o "poder" e que ocupa un1 lugar central nesta estrutura, 
permitindo a produ9ao e reprodu9ao de sua sociedade. Peter Furst 
explica que, 

Wherever shamanisn1 is sti ll encountered today, whether in 
Asia, Australia, Africa, or North and South America, the shaman 
functions fundamentally in much the same way and with similar 
techniques - as guardians of the psychic and ecological equilibrium 
ofhis group and its 1nembers, as intermediaries between the seen and 
unseen worlds. as masters of spirits, as supernatural curer, etc. (1972, 
p. ix)6 

6 Onde o xamanismo ainda é encontrado hojc, scja na Ásia, Austrália, África, Norte 
ou Sul América, o xama funciona fundamentalmente da mesma forma e com 
técnicas semclhantes-como guardiao do equi líbrio psíquico e ecológico de seus 
membros, como intermediário entre os mundos visível e invisível, como mestre 
dos espíritos, como curandeiro supernatural, etc. 
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.. 
Assim é que o pajé traduz esta mesma eficácia para seu povo: 

ele, seus auxiliares e herdeiros de ofício tem a responsabilidade de 
manter o conjunto de rituais, práticas e símbolos definidos por eles 
como a "tradi<;ao tribal". O papel do pajé Kariri-Xocó confirma a 
tese de que o xamanismo atua co1no urna for<;a central na expressao 
da visao de mundo nativa (cf. Langdon, 1989, p.63). Esta visao re
clama a volta do "encantado" Caboclo Lindo para casa, para que nao 
precise continuar andando por terra alheia em busca de urna ciencia 
e urna cultura perdidas. 

O lugar que o grupo de especialistas de cura ocupa dentro da 
organiza<;ao social tribal é legiti1nado continuamente pelas cerimo
nias realizadas no Ouricuri e pelo que eu chamaria de urna ideologia 
da ancestralidade. Mais do que a adora9ao aos ancestrais, esta ideo
logía étnica expressa a necessidade de se reclamar o passado como 
real e atuante ainda, tendo como praxis cultural a re-elabora9ao de 
urna tradi<;ao que deveria haver sobrevivido o processo de coloniza
<;ao. Francisco Sufra especialmente simboliza os ancestrais ao levar 
adiante o que se supoe ser a ciencia grupal. 

Ele se definiu como "médico, conselheiro e padre" sendo que 
estas tres categorias, dentro dos sistemas de cren9as e médico, tema 
mesma finalidade e significado: mantero equilíbrio da vida social, o 
bem-estar físico, emocional e espiritual do grupo como um todo. A 
palavra "padre" tem um duplo sentido: o de líder espiritual e de genitor 
simbólico, ou ancestral. Suíra é o representante por excelencia de 
um modo de vida a ser extinto pelas rela9oes de produ9ao da vida 
num estado capitalista. Sua centralidade deriva nao só de seus co
nhecimentos e de seu poder mágico, mas também de urna necessida
de política que, a meu ver, está bem explicada no texto de Kertzer: 

For many people in nonstate societies, common ritual 
observances defined the boundaries of their polity .... 
When such societies confronted European colonialists, the rituals that 
bound them together became a means for organizing politically on a 
larger scale than was previously known. Lacking formal political 
institutions, and under pressure to react in a more coordinated fashion 
to the perils posed by colonial expansion, tbese societies relied on 
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key ritual specialists to lead thei r política! and military response. 
(1988, p.19).7 

Atualn1ente, a resposta ao colonialis1no 1noderno nao é mi
litar e nen1 proprian1ente "política", e111bora verdadeira111ente acon
te9am eventos de orde1n sócio-política. Centra-se nos rituais mági
co-religiosos e nas sessoes de cura que se fundamentam no saber 
indígena e nas técnicas antigas. O pajé é um líder em todos os senti
dos. Alén1 disso, ele acredita no passado indígena e no presente da 
na9ao brasile ira, con10 se o poder dos "encantados" fosse o suficien
te para salvá-los do extennínio cu ltura l. O pajé da pós-1nodernidade 
é un1 ser essencial111ente bi-cultural. Aparece como ho1ne1n atual e 
també1n como u111 "encantado". Representa a "raíz velha" - ou o que 
restou da "ciencia indígena" - assin1 con10 o conselheiro, ao estilo 
de um psicólogo 1nisturado como confessor católico. No entanto, é 
fundamental que se entenda que esta "for9a" do pajé, em sendo sim
bólica, é ideologica111ente real : isto é, faz sentido, tem lógica, sendo 
plenamente concreta para os Kariri-Xocó. Alén1 de poi itica1nente car
regar o grupo todo para sua auto-sufic iencia, esta "for9a" de cunho 
espiritual, funda1nentada no siste1na de cren9as, legiti1na-o como sen
do "indígena" e "espirituahnente forte". Assi1n, 

The shan1an is tbe 1nediator between the natural world and the 
supernatural. He is ambiguous. Neither human nor spirit, he 1nediates 
bet\veen the two planes: natural and supernatural... He is neither god 
nor evil, because he can cause sickness or misfortune as well as heal. 
(Langdon, 1989, p.63-4).8 

U1n pajé, ao ser "feiticeiro", é u1n 1nestre que se comunica 
comos " n1estres do universo" ou as fon;.as que do1ninam os homens 

7 Quando tais sociedades se confrontaram com os colonizadores europeus, os ri
tuais que os unia tornaram-se meios para se organizarem politicamente em uma 
escala maior do que se conhecera antes. Desprovidos de institui<;oes políticas 
formais, e sob prcssüo para rcagir em uma forma mais coordenada aos perigos 
impostos pela cxpansao colonial, estas sociedades contaram comos especialis
tas rituais para liderá-los ern sua resposta política e militar. 

8 O xama é o mediador entre os mundo natural e o sobrenatural. Ele é ambíguo. 
Sem ser nem humano ncrn espírito, ele media entre dois planos: o natural e o 
sobrenatural. .. Ele nao é nem bom, nem mau, porque ele tanto pode causar 
doen<;a e infelicidade, como também curar. 
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e que sao tidas COITIO sagradas. Acreditatn que os hurnanos nao exer
ce1n nenhutn controle sobre tais for~as, so1nente ahnejam obter sua 
benevolencia para poder, entao, influenciá-las a nosso favor. Esta 
valoriza9ao de un1 "reino invisível", que para os Kariri-Xocó é o 
reino de Sonsé ou o Jurema, existe em outras culturas dotadas do 
co1nplexo xan1anico. Entre outros autores, Mehl explica este fenó
meno da seguinte fonna: 

In the shamanic tradition, ... , respecting the sacred means 
acknowledging that we are out of control, that we do not govem the 
entire fabric of our lives, and that larger energy systems move us here 
and there. The shaman respects these larger systems, ack.nowledges 
their consciousness and intentionality, and works with them. (1988 

1"0) 9 ' p . .) . 

Para os Kariri-Xocó, ter este tipo de poder significa algo mais 
funda1nental do que ter um posto no governo ou 111uito dinheiro. É, 
pois, uina forma de auto-defesa co1nunitária contra a domina9ao in
telectual e econ61n ica da sociedade capitalista nacional. 

Os eleitos 

Francisco Suíra teve que ser "forn1ado" assim como ainda atu
almente " f<;>rn1a" scu filho Júlio Suíra e seus demais auxiliares in-, 
clusive as n1ulheres do grupo que també1n trabalham como rezadeiras 
e curandeiras. Todos e les usa1n plantas rnedicinais e ren1édios consi
derados nativos. A ideología da ancestralidade dita que os homens 
seja1n os de "1naior ciencia" e que só eles possam vir a ocupar o 
oficio de pajé. 

Os Suíra pertence1n a urna linhagem que possui os direitos 
xamanicos passados através dos ho1nens. Antes de Francisco, seu 
avo era o xa1na. Depois dele será seu filho Júlio ou u1n de seus sobri
nhos. Os Kariri-Xocó te1n assim mantido urna organiza9ao social de 

9 ~a tradi9ao xamanica, ... , rcspeitnr o sagrado significa reconhecer que estamos 
tora ~o controle, que. nao ~overnamos a tessitura completa de nossas vidas, e 
que s1s~cmas de e~ergia ma1s amplos nos movem pra cá e pra lá. O xamil respeita 
esses sistemas ma1s amplos, reconhece sua consciencia e intencionalidade e tra
balha com eles. 
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base teocrática, na qual o xama é a autoridade mais alta, seguido do 
"cacique" eleito, seu herdeiro de oficio e, por fim, o representante da 
FUNAI.10 

Na época da morte de seu avo, Francisco era muito crian9a 
ainda e urna tia, de nome Matilde, tomou a responsabilidade do pajé 
por ser u1na "feiticeira" famosa em toda regiao. No entanto, ela nao 
poderia continuar no cargo por muito tempo por ser mulher. Para 
tornar-Se pajé, Ulll hornero tem que, além de pertencer a linhagem 
apropriada, demonstrar voca9ao para o ofício. 

Francisco Suíraresponde a tnaioria das especifica\:5es clássi
cas para a tarefa de xama ao den1onstrar urna voca9ao especial para a 
cura, em termos nativos, e para aprender os rituais com devo9ao. Ele 
mesmo explicou que "O pajé nao é simplesmente escolhido pela co
munidade. Ele é escolhido de Sonsé, nosso criador eterno. O pajé é 
feito pelo ser superior e pela nossa leí. Nao se pode apontar uro novo 
pajé sem antes saber a escolha de Sonsé." 

O processo de sele9ao, dest 'arte, requer a interven9ao dos po
deres do "mundo que nao se ve". No entanto, o processo se itúcia 
quando os pajés, durante os rituais, observam cuidadosamente as ati
vidades daqueles que poderao substituí-lo. Se algum dos que sao ain
da melinos dá mostras de ser um possível substituto, por seu poder 
de concentra9ao durante as "obriga9oes" ou "trabalhos" no Ouricuri 
e sua devo9ao aos seres invisíveis da floresta, entao o pajé pede a 
Sonsé que lhe aponte o herdeiro. 

Sonsé - o ser criador na cosmogonía Kariri - tem a forma de 
falar coro o pajé e a tribo que é através da Jurema. A Jurema, na 
realidade, é um conjunto de árvores típicas do agreste (Mimosa hostilis 
Benth. ou Mimosa verrucosa Lin.) com várias utilidades, servindo 
inclusive de alimento para gado. Para os Kariri-Xocó, no entanto, 
estes vegetais sao seres sagrados que lhes trazem mensagens do an
cestral criador. 

10 t\ Funda1tíio N~cional d_o Índio tinha, ~~ 1.983-84, um agronomo como respon
savcl pela cheha, depo1s que um Kann-filho do "cacique" Cícero - deixou o 
cargo para tornar-se "chef e de pos to" na Ilha de Sao Pedro, em Sergipe, residen
cia dos recém-aldeados remanescentes dos Xocó. 
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O pajé tem urna liga9ao ''especial" com Jurema, um tipo de 
poder ao qual ninguém mais na tribo tem acesso, embora todos com
partilhem da bebida fermentada que se faz com as raízes de urna das 
Mimosas. Jurema traz experiencias psiquedélicas auditivas e visuais 
a todos que participam da festa do Ouricuri e que bebem Jurema. Em 
um de seus trabalhos sobre xamanismo, Langdon coloca que o uso 
de substancias psicoativas em rituais possiblita urna instancia em 
que o imaginário se torna realmente real (1989). O caso em análise 
é u1n exemplo: aJuremaestárealmente ali presente no meio da festa, 
pois ela nao só "fala" como é "ouvida". 

No entanto, ao analisar o fenómeno visionário grupal é preci
so também considerar algo mais: 

1) Só o pajé tem a "chave" para decifrar o que Jurema diz nos 
sonhos de seus "filhos" ou durante a dan9a dos torés nos rituais: ou 
seja, quando a Jurema "fala" todos escutam, mas só o pajé entende 
verdadeiramente o que foi dito. Ele é, pois, o tradutor dos desejos 
divinos. 

2) Só os iniciados podem ''ver e ouvir Jurema", tornando o 
imaginário em real: só os pertencentes a esta contraria esotérica po
dem se tornar "juremados", o que garante a delimita9ao perfeita das 
fronteiras do próprio imaginário, visto que "os de fora" nao conse
guem possuir as mesmas visoes, ou mesmo ter urna experiencia visu
al. "Os outros endoida(m)", explicou urna das rezadeiras, "mas nós 
nao, nós recebe(mos) Jurema". Cabe a tribo, portanto, sob a dire9ao 
do pajé, concretizar os desejos de Ju.rema. 

Assim, para saber se Júlio seria seu substituto, Francisco de
clarou que bebeu Jurema e escutou o que a divindade tinha para lhe 
aconselhar. Ao certificar-se de que Júlio era o escolhido, come9ou a 
treiná-lo nas artes esotéricas, muito embora o rapaz, na época, se 
mostrasse recalcitrante. Mas "o que a Jurema fala, tá falado, a gente 
tero que obedecer: a gente vive para cumprir as ordens da Jurema," 
explicou Francisco Suíra. 

Este tipo de comportamento e de processo iniciático se asse
melha ao que sucede em outras sociedades xamanicas. De acordo 
com Eliade, 
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Shamans are of the "elect," andas su ch they have access to a 
region ofthe sacred inaccessible to other men1bers ofthe community 
(1964, p.7). 11 

O complexo xamanico existe e se espalha entre sociedades 
nativas, alé1n das culturas a1neríndias. Há un1a descri~ao do trabalho 
dos curande!ros conhecidos corno n 'anga, da cultura Shona, em 
Zirnbabwe, Africa, que nos 111ostra con10 seu trabalho é sernelhante, 
ern conteúdo ideológico e na prática, ao do pajé Suíra: 

The n 'anga is not only a minister of religion but also a 
diagnostician and healer. He ach ieves th is ski 11 , it is claitned, by being 
spiritually endowed. He is able to contact the spiritual world and so 
learn which of the ancestral spirits in a fan1ily is responsible for the 
illness or death or, if it should be an evil person, who caused it and 
what n1easures should be taken to remove this influence. Once the 
n 'anga learns the reason for the illness, he proceeds to find out what 
are the requirements or offerings which have to be made in order to 
propitiate the offended spirit or, in the case of a witch, what action 
sould be taken to eradicate the evil already perpetrated. (Gelfand et 
al., 1985, p.3)12 

Os novas xa1nas, ou sucessores do xama velho, aprendem as 
artes de curar e fazer 1nagia por observa9ao e por aquilo que eles 
deno1nina111 con10 "instinto" e que nao deixa de ser um "do111 divi
no." Aprende-se, entao, e1npirica1nente e por experiencia individual, 
visto que o aprendiz, ao receber tais dons divinos, tema capacidade 
de "ouvir" das plantas quais sao os potenciais de uso e de cura de 
cada u1na delas. 

11 Xamas pertencem aos "eleitos", e como tal tcm acesso a urna regiao do sagrado 
que é inacessívcl aos outros membros da comunidade. 

12 O n 'anga é nao só um ministro religioso mas também um diagnosticador e cu
r~ndciro. Dizem que ele chcga a ter esta habilidade por ser espiritualmente capa
citado. Ele é capaz de entrar em con tato como mundo espiritual e descobrir qua! 
dos espíritos ancestrais numa família é responsável por doen<;:a ou morte ou, se 
f?r urna pessoa má. qucm fo i o causador e que medidas dcvcm ser tomadas para 
tirar esta influencia. Uma vez que o n 'anga aprende a razao para a doern;:a, ele 
procede para descobrir quais os requisitos ou ofercndas que devem ser feitas a 
fim de propiciar o espírito ofendido ou. no caso de um(a) bruxa(o), que a~ao 
dcve ser tomada a fim de erradicar o mal já perpetrado. 
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Júlio explicou como se dá esta forma de conhecimento: "Quan
do eu entro na mata do encanto - o Ouricuri - eu vejo urna planta 
que nunca vi antes, eu pe90 que ela se revele pra mim, que me diga 
seu nome e seu prestigio. Se for da sua vontade, ela vai me dar essa 
informa9ao e eu vou escutar. Nao preciso beber nada, tomar nada 
para receber a ciencia, que eu já sou desenvolvido." Indagado de 
co1no era possível "escutar" a resposta das espécies vegetais encon
tradas, Júlio sorriu e respondeu: "Só que1n pode escutar é que sabe 
como é". A voz surge "dentro" de sua cabe9a, sendo portanto parte 
do "instinto" de que se fala e que decorre também de seu "desenvol
vimento" como aprendiz do pajé. Desenvolvimento e instinto per
tence1n ao domínio do oculto, da 1nagia ancestral que só pode existir 
nos que aprenderam a se comunicar com os seres invisíveis ou en
cantados. Tal aprendizado se faz possível através de meios apropria
dos, inclusive a ingestao de bebidas ou preparados de origem vegetal 
que contém substancias químicas com propriedades psicotrópicas, 
tais como as que se derivam da Miniosa hostilis. 13 As plantas seco
municam com os aprendizes e iniciados porque, como eles, as plan
tas sao portadoras de espíritos mais "altos" ou "iluminados". A co
munica9ao entre curandeiros, pajés e os espíritos vegetais que curam 
ocorre a nível mental. O conhecimento secreto é compartilhado com 
os que conseguem receber, em sua mente ou "idéia", a mensagem da 
planta, visualizando seus usos e seus preparos. A ciencia é "ca9ada" 
da mesma forma como atua Caboclo Lindo: saindo em viagens por 
terras alheias, que tanto podem ser "terras invisíveis" co1no as visí
veis ou pertencentes ao mundo concreto dos viventes. Harner coloca 
que entre os Conibo, um grupo indígena do Alto Amazonas, o "apren
der das árvores" era considerado urna forma de apredizagem superi
or a que se obtém diretamente de outro xama (1980, p.xv). 

Urna outra maneira de se obter o conhecimento é através das 
"" " ,.. .. v1agens xamarucas, v1agens puramente mentais nas quais o corpo 

13 E~ta espéc}e. foi ~eterminada ~om? ~ontendo substancias de efeito alucinogenico 
CUJO pnnc1p10 at:vo_ é ~.N-~metitnptamina ou DMT (cf. Schultes, 1976). No 
~ntanto, se a po~ao for ingenda oralmente, DMT torna-se iuativo no trato diges
tivo. ~o~o a Jurema é to1nada como bebida, nao está claro ainda que outra(s) 
substanc1a(s) pode(m) estar presente(s) na bebida para bloquear a inativa~ao 
dos efeitos de DMT ( cf. da Mota, 1990). 
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do xama permanece em um lugar, mas o seu espírito sai em busca de 
sabedoria, encontrando outras entidades que sao geralmente outros 
espíritos. Tais "viagens", ou "caminhadas", se dao durante um esta
do de transe que pode ser considerado hipnótico ou forado estado 
normal da consciencia, o que Harner (1980) chamou de Estado 
Xamanico de Consciencia (SSC). Harner admite que o xama pode se 
1novitnentar entre os estados ordinários ou normais da consciencia 
(OSC) e o chamado SSC. Francisco Suíra explicou que ele precisa se 
concentrar e fumar tabaco enrolado num cigarro de palha para "sair 
caminhando". No entanto, ele afrrmou que jamais se desprende com
pletamente de sua consciencia normal, podendo "voltar" a qualquer 
momento que queira ou necessite. A "viagem" pode também aconte
cer durante o sono, enquanto se sonha, especialmente depois de urna 
sessao em que se bebeu qualquer urna das Juremas. 

Além da Jurema, há urna outra bebida que o pajé prepara e 
aben9oa e que pode levar os que a bebem ao estado xamanico de 
consciencia. A beberagem é devidamente secreta, sendo feita de urna 
árvore nao identificada (que nao nos foi mostrada) que ele chamou 
de Kraunan.. Por ser urna bebida que claramente provoca mudan9as 
de consciencia, Francisco explicou o seguinte sobre a ingestao da 
Kraunan: 

Pra mim nao é preciso, porque eu chego lá de qualquer ma
neira. Eu preparo a Kraunan para os outros. A bebida é preparada 
durante tres días. A gente nao precisa nem invocar o nome dela, que 
ela vem. A gente prepara com água virgem, da fonte, água que vem 
do centro da natureza, clara e fresca. Nao precisa nem tomar um 
copo inteiro, só meio copo e pronto! Ninguém fica tonto. Ela nao 
endoidece a gente. A gente está sentado aquí, que nem eu e a senho
ra, e a gente ve todo que está acontecendo, aqui e mais ali. A gente ve 
e ouve urna por~ao de coisa que ninguém mais está vendo. Coisas do 
Rio de Janeiro, de Sao Paulo, de qualquer lugar ... Mas a gente fica 
aqui na aldeia ... De noite, quando a gente vai pra cama, ent:ao come~a 
a andar ... O espírito entra e come~a a andar no seu corpo. A gente está 
fora dos sentidos. Aquela pessoa, aquele espírito, veme lhe diz isto, 
isso e aquilo outro. A gente olha e é como se fosse urna luz forte, um 
clarao. Daí a gente fica sabendo de tudo, sabe o passado e o 
futuro ... Por tres dias a gente pode conhecer todo. Tres dias é o bas-
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tante pra gente ficar coma ciencia de tudo. Depois a gente acorda e 
tudo parece normal, mas voce sabe de tudo, pode vertudo ... Durante 
o Ouricuri, a bebida é tomada tres vezes, no come90 da festa, no 
meio e no fim . A Kraunan nunca vai se acabar para nós. Esta árvore, 
este espírito, segue o caminho da água. Se a gente nao cuida dela, se 
nao dá água, ela se muda de lugar, deixa o povo. Quando o pajé 
chama o povo e diz: 'Hoje o pajé vai dar a Kraunan, ' todo mundo 
segue em siléncio, todo mundo vai saindo ... É assim que a gente se 
toma um caminhante. 

Há urna reciprocidade, portanto, entre a espécie vegetal e o 
grupo, urna troca de presentes: um dá água, nutrientes, o outro, vi
sees e conhecimento. As pessoas da tribo saem nas "caminhadas" 
coletivamente, mas o pajé precisa "sair" sozinho, pois é através des
sas "viagens" que ele mantém seus poderes e aprende, entre outras 
coisas, o que está pertubando seus pacientes. Nas sessoes individu
ais de cura, Francisquinho - como ele é popularmente conhecido -
olha num pequeno espelho de bolso constantemente, pois é entao 
que ele "ve" o que há de errado com o paciente. 14 Mais tarde, entao, 
ele confirma o diagnóstico numa "caminhada". 15 

Para podermos entender a cura segundo os Kariri-Xocó é ne
cessário também entender seus conceitos de saúde e doenya. Para 
tanto, é preciso comeyar diferenciando entre seus conceitos de "espí
rito morto" e "espírito vivo" na cosmologia Kariri-Xocó. Segundo 
esta teoria animista, quando urna pessoa morre, a alma que ocupava 
seu corpo físico transforma-se e1n "espírito de um morto," ou "espí
rito morto", mas que continua "vivendo" nas florestas, aldeias e lu
gares aonde vivia enquanto no corpo físico. Depois de algum tempo, 
estes espíritos se retiram para a aldeia de Sonsé, onde seu corpo ma
terial nunca habitou. Nao há, portanto, nenhum inferno para o qual 
se ir. Se há algum castigo, será o de ter que ficar "penando" enquando 
vaga pela terra, nos lugares onde viveu. Estes espíritos, depois que 

14 Trata-se de um espelho "virgem" onde ninguém se olhou antes de ser usado pelo 
pajé. 

15 Córdoba-Rios narrou a Lamb como, ao ingerir a ay huasca ou o "cipó dos sonhos" 
(Banisteriopsis caapi), ele conseguia "ver" o que estava fazendo mal a seus 
clientes e também que plantas usar para a cura ( cf. Lamb, 1989). 
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chegam a aldeia do Criador Sonsé, só voltarao aterra quando devi
damente chamados pelo xa1na para algu1na tarefa especial: partici
par nas cerim6nias sagradas, dan9ar nos torés (aos quais chegam 
assoviando para mostrar sua presenya), para ajudar na resolu9ao de 
assuntos ligados a seu povo ou sua fa1nília. Por sua vez, se nao con
seguirem chegar a aldeia de Sonsé, estes espíritos pedem a ajuda do 
xama para que os ajude a encontrar seu caminho e nao fiquem vagan
do eternamente pela terra. Espíritos vivos sao os dos seres que vivem 
na terra e habitamos corpos visíveis das plantas, animais e pessoas. 
Alguns desses espíritos sao mais "fortes" e "antigos" que os outros. 
Os espíritos que vivem nos vegetais sao anteriores aos de animais e 

, . . . 
pessoas, porque se distribuem pelos diversos espec1n1es v1vos, ass1m 
permanecendo. Os "planetas" - categoria a qual pertencem o sol, lua 
e estrelas - também tem seus espíritos, embora estes nao pertenyam 
aterra, mes1no interferindo ern assuntos terrestres. 

Há u1na constante inter-relayao entre os espíritos vivos, que 
nao podem ficar longe u1n do outro por muito tempo. As pessoas 
precisam dos espíritos dos anitnais e das plantas, pois "sao todos 
viventes". Neste siste1na, os humanos nao sao superiores nem aos 
animais enemas plantas. Pelo contrário, visto que necessitam deles 
para sua sobrevivencia física e espiritual. Os espíritos 1nortos, no 
entanto, podem ficar ausentes, visto que nem sempre se necessita 
deles. Mes1no participando das sessoes de cura e dos rituais, nao sao 
tao essenciais como os dos viventes. Os espíritos vivos da floresta, 
na forma de espécies vegeta is, pode111 se1npre ser chamados para aju
dar, mas quem cha1na tem que saber como lidar co1n eles, mostran

do-lhes o devido respeito. 

Os espíritos vegetais nunca morretn porque, se urna árvore mor
rer, por exemplo, seu espírito vai habitar em outra da mesma espécie. 
Para um espírito de urna espécie em particular morrer, toda urna es
pécie teria que ser exterminada dentro da cadeia ecológica. Este é 
um dos motivos pelos quais os Kariri-Xocó acham que nao se pode 
"mexer" na floresta sem um planejamento prévio que permita a so
brevivencia das espécies ali presentes. Esta é, enftm, a sua razao 
ecológica particular e pela qual eles se percebem co1no "defensores 

da natureza" . 
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De qualquer forma, de acordo com esta teoria, quando urna 
~ planta ou parte dela é cortada para ser usada como remédio, o seu 

espírito revive ao entrar no corpo da pessoa que ingeriu o remédio, 
assim adquirindo a medicina divinizada. Urna pessoa, no entanto, 
destrói urna parte do espírito da planta quando colhe ou corta um 
espécime sem necessidade alguma.16 

Os espíritos que podem curar, entao, vém em socorro da pes
soa enferma também na forma de um preparado de ervas. O espírito 
entra no corpo da pessoa através da substancia vegetal, pois como 
disse um dos curandeiros: "toda a química está na floresta". Nao sao 
todos os curandeiros que tém a idéia de "substancia química" ou, na 
linguagem científica, "princípio químico ativo." No entanto, todos 
eles acreditam, ou sabem, que cada espécie de planta tem alguma 
propriedade - que eles chamam de "prestigio" - específica para cu
rar doen9as específicas ou entao para "proteger" o enfermo de 
maleticios em forma de doenc;as ou desastres. A idéia de que um 
princípio químico ativo possa ter o efeito de prote9ao espiritual nao 
deixa de ser singular, mas existe entre os curandeiros e rezadeiras do 
sertao do agreste. Os Shona de Zimbabwe também acreditam neste 
poder dos vegetais pois creem que para cada doenc;a humana há urna 
planta que possui a propriedade de neutralizar o efeito da mesma 
(Gelfand et al., 1985, p.6). 

Os Kariri-Xocó acreditam que o espírito do vegetal também é 
compelido a curar quando o pajé lhe solicita este especial favor. Es
tas invoca9oes de cura sao reservadas para doen9as consideradas 
"perigosas" ou em estágio muito avan9ado, ou especialmente as que 
se considera que foram causadas por interven9áo espiritual. 

As doen9as, de acordo com esta teoria, sao causadas por espí
ritos ou inten9oes espirituais que entram no corpo de urna pessoa 
porque foram especialmente chamadas para fazé-lo ou porque assim 
o desejam. Tais malefícios devem ser persuadidos a abandonar o corpo 

16 Para que pudéssemos coletar um espécime para identifica~ao, os infon!1antes 
Kariri-Xocó faziam questao de também nos dar a parte da planta que servia para 
fazer o remédio, visto que nao podiam conceber que se fosse secar a planta para 
ser guardada e nao ser usada depois. 
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do doente através de intera95es con1 outro ser 1nais forte, provenien
te de un1a fonte eterna, co1no os espíritos dos vegetais. 

O pajé, assim co1no alguns dos curandeiros/as de maior poder, 
usa técnicas de advinha9ao, através de contatos espirituais, para ob
ter infonna95es sobre a natureza e a causa das doen9as. Em geral o 
processo diagnóstico co1nei;a co1n tuna 1onga conversa como paci
ente, durante a qua] os problemas dele sao cuidadosamente investi
gados pelo curandeiro, o que, na estrutura da biomedicina talvez equi
valha a se fazer u1na anamnese do paciente. No entanto, este é o 
momento e1n que a rela9ao médico-paciente se estabelece - en1bora 
sejan1 estes parentes ou vizinhos - en1 rela9ao aquela situa9ao de 
desiquilíbrio e de manifesta9ao 1nórbida. A natureza desta rela9ao 
tem urna importancia vital no processo de cura. Ao escrever sobre o 
curandeiro ferido, Achterberg se referiu ao la<;o existente entre o 
xama e o paciente da seguinte fonna: 

There is an invisible bond of power between the \Vounded 
healer and the healee. The bond is the essence of the work of the 
healer. All else - ali rituals, gadgets, medica! maneuverings of the 
body and manipulations of the 1nind - are 1nerely reminders ofthe 
divine process. The shamans know this ful! well and strengthen the 
bond with ritual. ( 1988, p. 122). 17 

Levi-Strauss (1967) analisou esta rela9ao e sua importancia 
nutna estrutura si1nból ica que torna eficaz nao só a a9ao do curandei
ro, 1nas qualquer a9ao levada a cabo pela pessoa que está investida 
de poder dentro do siste1na de cren9as que rege o fenómeno da cura. 
O pajé certamente si1nboliza un1 poder que tranqüiliza e energiza o 
doente, tornando suas preces, suas palavras, seus canticos, seus ges
tos, enfim, plena1nente eficazes para o processo de cura. Esta análi
se antropológica corresponde essencialn1ente a dos atores, ou agen
tes sociais. Há, poré1n, u1na i1nportante ressalva: na interpreta9ao 

17 Há um lavo invisívd de poder entre o curandeiro fcrido e o paciente. O la~o é a 
essencia do trabalho do curandciro. Tudo o mais - todos os rituais, objetos, 
manipulayfks médicns do corpo e da mente - sao meramente lembran~as do 
processo divino. Os pajés sabem disto muito bcm e fortalecem o la~o com o 
ritual. 
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nativa a eficácia do pajé é real e nao simbólica. Assim sendo, a sim
l' ples presen9a do pajé pode curar por causa do poder que dele "ema

na" e nao simplesmente por razao da estrutura social que permite a 
afirma9ao e auto-realiza9ao de um sistema simbólico. 

O sentido da cura 

Trabalhando com a idéia de integra9ao da biomedicina com a 
medicina tradicional indígena, Mehl assim analisa a diferen9a de 
interpreta9ao do processo de cura através das preces e trabalhos de 
visualiza9ao do pajé: 

I am frequently asked to explain how visualization works. 
Within one context 1 speak of the potential biochemical and 
physiological mechanisms involved with hypnosis and visualization. 
From the shamanic standpoint, the explanation diff ers. From that 
perspective, visualization and hypnosis works because prayer works; 
and prayer works because the larger systems are conscious and can 
respond to our request for healing. (1988, p.131)18 

Os "sistemas conscientes"* de que Mehl fala nada mais sao, 
para os Kariri-Xocó e outros grupos indígenas brasileiros, do que os 
espíritos que habitam em cada ser, em cada planta que cura, os quais 
respondem ao pajé. Por sua vez, o pajé e seu povo correspondem, 
obedecendo suas ordens, mantendo-se fiéis a Jurema e demais "en
cantados da tloresta". Assim sendo, este sistema de tratamento de 
saúde nada mais é do que Kleinman colocou como um sistema de 
significados e símbolos ancorados em padróes de intera9óes 
interpessoais e a organiza9ao das institui9óes sociais. (1980, p.24) 

Descrevendo a pajelan9a amazónica, Eduardo Galvao enfatizou 
que o que realmente dá prestigio a um pajé é sua capacidade de curar 

18 Freqüentemente me pedem para explicar como funciona a visualiza~ao . Dentro 
de um contexto, eu falo dos mecanismos bioquímico e fisiológico em potencial. 
Do ponto de vista xamanico a explica~ao é diferente. Daquela perspectiva, 
visualiza~ao e hipnose funcionam porque a prece funciona; e preces funcionam 
porque os sistemas mais amplos sao conscientes e podem responder ao nosso 
pedido para curar. 
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(1955, p.133). O sistema de cura do sertao alagoano confirma esta 
afinna~ao. Masé por meio de "viagens" que Francisco e Júlio Sufra 
sao capazes de curar doenc;as físicas e psicológicas, e, aJém de tudo, 
cuidar do bem-estar e da sobrevivencia grupal, garantindo sua per
manencia e continuidade. Este modelo analítico foi construído pelo 
próprio pajé que declarou: "Nosso trabalho é feíto para que a aldeia 
e a comunidade nao sejam destruídas. Eu aconselho, eu curo e assim 
a gente continua". 

O trabalho de cura do pajé tem significados opostos dentro e 
forado Ouricuri. No contexto do Ouricuri, o trabalho xamanico é 
carregado de significado oculto, ligado as fontes ancestrais do co
nhecimento, sinalizando as fronteiras culturais e ideológicas do gru
po. Embora outras pessoas forado grupo se utilizem de um conheci
mento de ervas medicinais e prática 1nédica exatamente da tnesma 
forma que os Kariri-Xocó, a 1nanipulac;ao dos vegetais para re1né
dios e as práticas médicas sao específicas <lestes últimos, visto que 
se relacionam a um sistema simbólico próprio. Para eles, a "raiz an
cestral" é urna só e lhes pertence. Os demais apenas os copiam e 
roubam seus direitos a propriedade intelectual. Alé1n do mais, otra
balho de cura do xama, sendo 1nágico e secreto, nao pode ser pago 
com dinheiro pelos membros do grupo. 

Dentro do Ouricuri, os conceitos atuais de temporalidade e 
mercadoria se esvanecem ou deixam de ter sentido. O complexo sim
bólico e ritualístico do Ouricuri representa, antes de tudo, a "anti
estrutura" definida por Turner, e1n contraposic;ao a lógica capitalista 
do sistema sócio-económico regional e nacional em vigor. 

Existe um trabalho feito pelo pajé forado contexto do Ouricuri, 
que é o de trazer a "bruxaria" indígena ao alcance dos regionais que 
o procuram, assim como fazer a "propaganda" do poder secreto que 
jaz na "mata do encanto". Tem, portanto, urna func;ao dupla que é, 
paradoxalmente, oposta e simultanea: mistificar os símbolos dopo
der do pajé enquanto os usa na cura dos nao-índios. Ao faze-lo, como 
os clientes nao sao índios, recebe paga1nento em dinheiro, assim trans
formando seu poder em mercadoria. No espac;o secular da sua casa 
em Porto Real do Colégio, o xama, pilar da cultura indígena, se vale 
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de sua sabedoria ancestral para tratar os "outros," os que nao com-
.. partero de muitos de seus valores e, muito menos, de suas raízes. Ele 

é capaz entao de curar desde resfriados as ~hamadas obsess5es malé
ficas ou satanicas, usando símbolos religiosos do Catolicismo rural, 
como as imagens do Padre Cícero - u1n famoso "santo milagroso" 
do sertao do qual o pajé também é devoto. Aos nao-índios ele só 
atende em sua casa "mesti9a" onde vive com sua segunda mulher, 
que é neta de "mesti9os" . Ali ele faz o que se cha1na de "1nesa de 
branco" e que difere - segundo ele - da "1nesa de índio". Na primei
ra, nem Jurema nem Kraunan sao invocadas, pois nela nao se procu
ra restaurar um passado histórico-mítico. Co1n os "de fora", portan
to, as rela95es dominantes sao as de médico/conselheiro vs. pacien
te, mediadas pela estrutura capitalista de consu1no. Entre os Kariri
Xocó, porém, o "padre" - o que restaura un1 te1npo original através 
das árvores divinas - está presente para levá-los de volta ao modo de 
pensar indígena, em contraposi9ao ao " mundo dos brancas." 

Curar, portanto, tem um significado duplo que se baseia no 
que acreditam ser os aspectos físicos e espirituais da vida quotidiana 
de cada um e na costnologia compartilhada pelo grupo. Por um lado, 
curar significa reestabelecer a bem-aventuran9a física. Por outro, tam
bém significa proteger-se do perigo, ser aben9oado e ter poderes es
pirituais. O segundo significado tem conota95es dúbias, refletindo o 
que é positivo e negativo dentro da estrutura s imbólica da atual soci
edade. O sinal positivo liga-se a for9a, ben9ao divina, energía que 
constrói. O negativo relaciona-se aos maleficios e a possibilidade de 
que a ahna de urna pessoa se ja "carregada" - cheia de 1naldades - ou 
"presa" por espíritos maus. A coisifica9ao do espírito con10 um "peso" 
ou objeto difícil de transportar e que arrasta a pessoa para a morte 
resulta do mesmo sistema que igualmente coisifica o "outro", ideali
zando-o como tendo poderes de morte sobre a vida tribal. A pessoa 
nao tem que estar fi sicamente enferma para mostrar que foi "curada" 
ao avesso: urna série de maus acontecimentos ou tragédias inespera
das que atacam a pessoa evidencia que um poder espiritual qualquer 
"carregou" a alma do atlito, "curando-o" . O objetivo da cura do pajé 
é reverter este processo, dominando a quem antes do1ninava. Urna 
das mane iras de objetivar a cura é fazer com que o/a paciente a reali-
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ze ao ingerir plantas medicinais ou banhar-se com infus5es das mes
mas para o fim de concretizar urna prote9ao física, visto que as plan
tas sao sempre a incorpora9ao dos espíritos protetores. 

A existencia de urna cura negativa aponta para as discórdias 
internas e externas, pois oferece "armas" para se atacar supostos ini-
1nigos de 1naneira simbólica. Ao basear-se em cren9a, a cura do cor
po físico nao é vista como suficiente para reestabelecer um estado de 
saúde, especialmente se se acredita que o paciente tenha sido enfeiti-
9ado, ou "curado" ao reverso. Pessoas que caíram em desgra9a em 
rela9ao ao pajé ou alguma pessoa "forte" do grupo, tambétn encon
trarao problemas para serem incluídas nu1na sessao de cura dentro 
da tribo. 

Conclusóes 

É certo que a tarefa mais importante do pajé é a de mediador 
entre seus associados e o mundo espiritual ( cf. Hulkrantz, 1988). No 
entanto, Francisco Suíra escolhe a quem servirá ou a quem pode ser
vir. 

Urna certa vez, por exemplo, ele mandou urna mulher muito 
enferma para o hospital de Propriá, cidade sergipana do outro lado 
do rio Sao Francisco, dizendo que era impossível fazer algo por ela. 
Sua raza.o para nao tratar da paciente foi que a jove1n tinha sido 
enfeiti9ada por urna outra mulher do seu grupo. Mes1no sendo pajé, 
ele nao podia ir contra o trabalho de outro(a) curandeiro(a). Só se o 
feiti90 tivesse sido feito por algun1 de fora, com quem ele nao tivesse 
la9os de lealdade. Ele nao poderia contra-atacar a suposta "bruxa
ria", nao só porque respeitava o trabalho da " bruxa", mas ta1nbém 
porque esta nao se encontrava em conflito com ele. Assim, ele esta
va reconhecendo o poder de outro membro de seu grupo, assim como 
afirmando os limites culturais, visto que a enferma nao era índia. 

O pajé igualmente nao hesitaría em enviar um enfermo para o 
hospital ou a um médico "civilizado", se ele assim considerasse ne
cessário, pois há "doen9as de branca" que ele nao se considera capaz 
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de curar de imediato, tal como cancer ou proble1nas internos que 
'" necessitam de urna interven9ao cirúrgica urgente. 

Ele e os demais nao veem contradi9ao alguma ao usar dois 
sistemas médicos lado a lado. Da mesma forma, há enfermidades 
que julgam impossíveis de serem curadas por um médico "civiliza
do". Isto se deve a que este último nao entra em transe, nem recebe 
os guias espirituais. Nao pode, portanto, ir ao fundo da briga entre a 
vida e a morte, nem desvendar seus mistérios. O médico moderno 
vive aprisionado dentro de urna única realidade. O pajé, por outro 
lado, tem o poder de voar a outro plano de existencia, que é tao ou 
mais real do que o primeiro, ali entrando em contato co1n o cerne do 
problema: o próprio espírito da doen9a. No entanto, um tipo de cura 
complementa o outro, de forma que o pajé Kariri-Xocó nunca se 
sente amea9ado pela medicina "oficial" e nem está em conflito co1n 
seus colegas das institui95es médicas ocidentais.O pajé e seus auxi
liares percebem e constroem um conjunto de rela95es conceituais 
entre os tipos de cura e os tipos de doen9a. Assim sendo, urna doen9a 
cuja etiología repousa numa interven9ao espiritual/divina, só pode 
ser curada por meios mágicos ou que intervenham no campo do espi
ritual/divino também. De qualquer maneira, o modelo mecanico do 
médico moderno também nao deixa de usar um imaginário social; só 
que no imaginário indígena o corpo existe em fun9ao do espírito. 
Conseqüentemente, nenhum dos do is pode funcionar como urna má
quina. O xama entrega o corpo para ser "arruinado" pelo médico 
moderno, mas continua se encarregando de que a cura seja completa 
e nao tao semente que as pe9as da "máquina" estejam funcionando 
direito nos lugares certos. Por isto, a confian9a do pajé e dos clientes 
nunca chega a ser total, pois "A cura só é completa na mesa da Jurema, 
quando os mesinheiros pedem a Sonsé pelo filho ou filha doente." 

Francisco Suíra tem confian9a total na "mata do encanto" pois 
é ali, diz ele, "que sou livre, sou eu, nao tenho medo de nada. Ali que 
vou buscar m inha ciencia. Eu falo com a mata, eu fal~ com os bi
chos. Eles falam comigo. Ali eu sou eu," - bate no peito, orgulhoso e 
tranqüilo - "pajé dos Kariri-Xocó, filho de Sonsé, eleito da Jurema." 

Enfim, ele é o povo Kariri-Xocó. 
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O SOBRENATURAL E A INFLUENCIA - , 
CRISTA ENTRE OS INDIOS DO RIO 

UA~Á (OIAPOQUE, AMAPÁ): PALIKÚR, , ,,. 
GALIBI E KARIPUNA. 

Expedito Amaud 

Nesta oportunidade, pretendemos mostrar as influencias so

fridas por tres grupos indígenas, provocadas a princípio pelos conta
tos havidos com missionários católicos, e recentemente, em decor
rencia da adoyao do pentecostalismo pelos Palikúr. Entretanto, para 
urna melhor compreensao do processo, dividimos o trabalho em qua
tro partes. A primeira, dá referencias sobre o passado histórico des
ses grupos, suas origens, línguas, territórios e popula95es, estas na 
fase atual. A segunda, diz respeito ao influxo do sobrenatural sobre 
seus usos, costumes e tradiyoes, incluindo elementos recebidos por 
intermédio da igreja católica. E também, acrescentamos a cren9a 
havida na existencia de lobisomens, segundo os próprios índios, ad
quirida por intermédio de civilizados. A terceira, relativa as práticas 
xamanicas, revela nao só as fun96es e atividades dos xamas como as 
dos sopradores (igualmente chamados feiticeiros), bem como as se
melhan9as e as diferen9as que ocorrem entre elas. E a quarta e última 



parte, revela o impacto pentecostal sobre os Palikúr e sua nao aceita
.. yao por parte dos Galibí do Ua9á e dos Karipúna. 1 

Referencias sobre o passado e o presente 

Os Palikúr foram inicialmente identificados por Vicente Pinzon, 
em 1500, o qual declarou, em 1513, haverdescoberto "La 1nar dulce" ... 
e também a província que se "llamaParicura" (Brasil, 1899, 1, p.28). 
Em 1735-36, o padre Fauque referiu os Palikúr como bastante nume
rosos, já no rio Urucauá a Alto Uayá, tendo como "capitao geral o 
índio Youcara", residente no igarapé Tapamouru (Coudreau, 1893, 
p.272). Em 1738, em decorrencia de um projeto jesuíta para reagrupar 
os índios do Oiapoque, criou o Pe. Fauque urna missao entre os Palikúr 
do Ua<;á, cuja dura9ao foi efemera. E conforme suas express6es, 
durante o tempo que entre eles permaneceu, nao teve oportunidade 
de evangelizar mesmo um pequeno grupo, a si estritamente ligado e 
isolado do mundo exterior, e tudo fazia crer que "todos retomariam 
breve a sua primeira indiferen<;a" (Hurault, 1972, p.213-214). Em 
1900, quando o antigo Território Contestado Franco-Brasileiro (Pro
víncia do Aricary), foi adjudicado definitivamente ao Brasil, por sen
tenya do Governo da Suí<;a, as autoridades brasileiras comec;aram a 
desalojar do Oiapoque, os habitantes procedentes da Guiana France
sa, inclusive comerciantes, ao mesmo tempo que eliininavam "outros 
tipos de rela96es entre os índios e os crioulos" (N imuendajú, 1926, 
p.16-17). Os Palikúr, atendendo a chamado do governo frances (ex
cetuando a família do capitao Augusto Flote), so1nando 200 indivídu
os, deixaram o Urucauá e foram localizar-se no Crique Maraoun, soba 
dire<;ao do capitao Rousseau. Mas tendo sofrido significativas baixas, 
ocasionadas por gripe e malária,já coma tradi<;ao tribal inodificada por 
influencia dos crioulos, com exce9ao de cinqüenta e oito, gradativamente 
foram retornando ao Urucauá (Nimuendajú, 1926, p. 16). 

1 A elabora~~º do presente artigo teve como base, nao só elementos existentes e1!1 
nossos trabalhos anteriores (Arnaud, 1966, 1969, 1970, 1984), e nas dema1s 
fontes constantes da bibliografia referenciada, como em dados outros obtidos, 
posteriormente, através de informantes e de documentos oficiais. 
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Os Palikúr falan1 u1na língua filiada a família Aruak. A deno
mina9ao pode-se considerar como genérica, pois, aplicam-na nao só 
a si próprios (Parikwene), como para indicar outros grupos indígenas 
- Parikwene-Galibí, Parikwene-Karipúna, Parik'vvene-Oiampik, etc. 
Sao organizados e1n clas patrilineares exogfünicos, designados atra
vés de no1nes de plantas, anirnais e fenomenos naturais, acrescidos 
do sufixo yené (yuné) traduzidos por eles próprios para o frances 
co1no nation e para o po1tugues ~01110 ra9a. No passado, tais unidades 
possuían1 localiza96es e dialetos distintos, acabando por prevalecer 
dentre estes, como.língua tribal, o fa lado pelo extinto eta Kamuyene. 

Os Galibí do Ua9á (Karib ), nao possuem mais qualquer afini
dade con1 os índios de igual denom ina9ao, ainda existentes na mar
gem direita do baixo Oiapoque, Guiana Francesa e Suriname. Foram 
formados, basican1ente, pelajun9ao de indivíduos dessa unidade Karib 
com índios Maraón e Aruán (Aruak), havendo também participado 
da constitui9ao do grupo índios Sakaka, ltután, crioulos guianenses, 
chineses (ou 111alaios), árabes e europeus. Os Maraón podem ser con
siderados corno os 1nais antigos no Ua9á, pois, foram aí encontrados 
por Lawrence Keyrnis, en1 1596 (Nimuendajú, 1926, p.7-8). OsAruán 
procedera111 das ilhas situadas na foz do Arnazonas, tendo chegado 
ao Ua9á no fin1 do século XVIII (Ni1nuendajú 1926, p.112). Quanto 
aos Galibí, as fontes que puden1os consultar, nada esclarecem a res
peito de sua procedenciaou chegada ao Ua9á. Coudreau (1893, p.337) 
refere-se son1ente aos Aruán, e Ni1nuendajú (1926, p.113) estranha 
que nenhun1 autor fale sobre a presen9a dos Galibí, nos te1npos histó
ricos, a 1narge111 direita do Oiapoque. Mas presurne, teriam eles che
gado a regiao, posterionnente aos Maraón e Aruán (Aruak), proce
dentes talvez dorio Maroni, ou de un1a 1nissao do Ouanari. Ou pode
riam ser índios que, pelo n1enos, falava111 um dialeto Galibí, que entao 
era a Língua Geral da Guiana Francesa (lbid.)2

• Ocorre que, ne
nhum dos dialetos falados pelos tres principais grupos (Galibí, Maraón 
e Aruán), que forn1ara1n os atuais Galibí do Ua<;á, conseguiu prevale-

2 Segundo Martius (1867. p.734), ·'o nome Gal ibí, sem dúvida é urna modifi¡;ao da 
palavra Carib", tcndo sido inicialmente registrado cm "Memoire ... Atlas, s/d, 
mapa 19 em 1703. Escreve Goeje ( 1943, p. 337) que, os indios assim chamados 
pelos europeus, autodenominavam-se Kaliña. 
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cer como língua usual, que acabou por se tornar o crioulo da Guiana 
" Francesa, un1 termo a princípio aplicado as pessoas brancas nascidas 

nos trópicos, em segu ida as pessoas de cor e por fin1 ao próprio dia
leto guianense. Face ao func ionamento na a ldeia do grupo 
(Kumaruman) de estabelecimentos de ensino governamentais, há mais 
de quarenta anos, o portugues passou a ser falado tambén1 por toda a 
populac;ao, porérn, o crioulo pennancceu co1no a principal língua de 
comunicac;ao interna. Até bem pouco ten1po continuaram os Galibí 
organizados en1 fa1nílias extensas con1 residencia matrilocal ou 
uxori local, mas presente1nente já predon1 inan1 em grande maioria as 
fa1nílias nucleares. 

Os Karipúna, conforrne eles n1esn1os relatarn, fora1n origina
dos por elementos que faJavarn a Língua Geral do Brasil (Nheengatú), 
derivada do Tupi-Guaran í, os quais, e1nigraran1 do estreito de Breves 
(Estado do Pará) para o norte etn conseqüencia da revoluc;ao da 
Cabanage111, ocorrida na década de 1830. Inicialn1ente, foram esta
belecer-se no rio Ouanari (Guiana Francesa), havendo, logo ern se
guida, retornado para a n1 argem direita do Oiapoque indo habitar no 
alto rio Curipi (afluente do Ua9á). Entretanto, tendo sido vitimados 
por urna epidemia de saran1po, que lhes causou grande baixa 
populacional, n1udaran1-se para o curso 1nédio do aludido río onde 
ainda permanecern. De 111odo sen1elhante como ocorrera na forma
c;ao dos Galibí do Uac;á, introduziram-se no seio dos grupos, índios 
Palikúr, Galibí, brasilei ros procedentes da en1bocadura do Amazonas, 
árabes, chineses, europeus e crioulos. Coudreau (1893, p.337), ao 
ocupar-se da citada populac;ao, diz ser a n1esn1a fonnada por "brasi
leiros refugiados", mas tarnbém trata seus 1nen1bros como Karipúna, 
acrescentando que eles habitava1n nao só no Curipi como no Baixo 
Oiapoque. N i1nuendajú ( 1926, p. l 25) os mencionou como "brasilei
ros do Curipi", acresct-ntando que, na Guiana, aplicavam a deno1ni
na9ao Karipúna nao a urna tribo 1nas a "urna Língua Geral do Brasil", 
e que, provavelmente, eran1 assim chamados no Pará, os Tupinambá 
"antes da conquista" (Ibid ., p.1 4). Tal con10 os Galibí do Uac;á, os 
Karipúna esqueceran1 o antigo dialeto, e passarain a usar o criou]o da 
Guiana Francesa. Mas etn razao do funciona1nento de escalas no rio 
Curipi, a partir da década de 1940, com exce9ao de raros elementos 
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mais velhos, a língua portuguesa hojeé usada nas rela9oes externas e 
internas, nestas sin1ultaneamente co1n o crioulo. 

Presente111ente, ocupa1n os tres grupos urna área concedida 
pelo Goyerno Federal, já de1narcada, com 434.600 hectares ( 4.346 
km2), no município do Oiapoque (An1apá) abrangendo o rio Uac;á e 
seus afluentes Curipi e Urucauá, e tendo como principais e]eva9oes 
os montes Cajarí, Carupina e Tipoc. Os Palikúr, habitam ao longo do 
rio Urucauá, totalizando 738 indivíduos - 404 na aldeia Ukumene 
onde funciona a igreja pentecostal; na Guiana Francesa, em 1980, 
habitavam cerca de 400. Os Galibí do Ua9á situam-se entre o médio 
e o alto Ua9á, estando a quase totalidade dos 1.100 indivíduos, apro
xiinadamente, estabelecidos na aldeia Kun1aruman (1.042). E os 
Karipúna, co111 1.279 indivíduos estao distribuídos em várias aldei
as, sendo a denominada Manga a mais populosa com 463 . As tres 
unidades indígenas, acham-se assistidas permanentemente pela 
FUNAI, por intennédio de Postos Indígenas que possuem escalas e 
unidades sanitárias. 

O sobrenatural 

Assim co1no observou Malinowski (1976, p.292-293), entre os 
nativos das ilhas de Trobiand, pode-se dizer que, entre os índios dorio 
Uac;á (sobretudo os PaJ ikúr), o sobrenatural ta1nbé1n governa o des
tino dos hon1ens. Naquilo que lhes é 1nais essencial, desde a concep
c;ao até a morte, nas passagens do ciclo de vida, nas situa9oes de 
perigo, nos aconteci1nentos sociais e nas atividades económicas. 

A mulher, tao logo se sente grávida, inicia urna dieta alimen
tar. Nao rnais co1ne anin1ais de grande porte con10 o tapir, o peixe
-boi, a capivara, e nos últitnos te1npos igua11nente o boi, a fim de que 
o feto nao cresc;a den1asiadamente; ani1nais de casco, como o tracajá, 
o jabuti e o tatu, para que nao fique ele corn os ossos muito duros; e o 
macaco, para que nao se agite constantemente no ventre materno, a 
nao ser que, no 1nornento em que é abatido pelo cac;ador, fique como 
rabo enrolado no galho da árvore. Logo após o parto, a 1nae retorna a 
seus afazeres dornésticos, abstendo-se porém dos trabalhos de la-
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voura. E para nao inflamar o umbigo da crianc;a, nao come peixe-de-
"' -ferrao e aves que arranhem o solo durante cerca de trinta dias. O 

pai, durante aproximadamente oito dias, interrompe as atividades de 
ca9a, pesca e lavoura; nao ingere bebidas alcoólicas e somente come 
alimentos leves; e quando defeca ou urina, o faz muito vagarosamen
te, para nao causar sofrimento ou a 1norte do filho. 

Com respeito aos rituais da puberdade, desde muito tempo em 
desuso, assim que surgía em urna jovem a primeira menstrua9ao, era 
ela colocada numa palhoc;a onde ficava reclusa durante cerca de trin
ta dias (Palikúr) e de oito a quinze di as (Galibí do Ua9á e Karipúna), 
comendo apenas alimentos leves, que lhe eram conduzidos pela mae 
ou por outra mulher. Quando terminava o isolamento, era ainiciante 
flagelada com cipó, nos bra9os e nas pernas, e apenas entre os Palikúr, 
seu corpo era escarificado com quartzo, e os lábios queimados com 
fragmentos de ceramica aquecidos no fogo, para que ficasse urna 
mulher discreta. Por fim, era pintada com urucu e jenipapo, vestida 
com roupas ornamentadas e seus cabelos tran9ados e amarrados no 
alto da cabe9a. Entre os Palikúr, um rapaz, assim que passava a ser 
considerado adulto, nao sofría confinamento, mas era escarificado 
com quartzo no peito e nos membros, surrado com cipó para nao 
ficar preguic;oso, e amarrado nos brac;os com urna espécie de envira, 
a fim de adquirir destreza no lan9amento da flecha. 

No ambito dos tres grupos, as mulheres quando est:ao proces
sando a mandioca, nao tomam banho, nem bebem água, nem tempe
ram a comida com pimenta, para o ralo nao desamolar e a tapioca 
nao sumir. E por ocasiao da mistura da massa, tem o cuidado de nao 
deixar fragmentos, a fim de nao conceberem um filho de paternidade 
duvidosa. Os homens, durante as derrubadas, abstem-se de comer e 
beber para o machado nao desamolar; e nas ocasioes que trabalham 
na construc;ao de canoas e em caieras, na queima do barro, interrom
pem a prática do coito para nao provocar a rachadura da pe9a. 

U1na desconfian9a recíproca ocorre, no que diz respeito a prá
tica de malefícios, envolvendo nao raro até parentes próximos. Em 
vista disso, evita-se comer em casa de terceiros, receando estar a 
cotnida enfeiti<;ada. lnvariavelmente, costuma1n lanc;ar as sobras das 
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refei9oes nos cursos da águ~, com receio de serem colhidas por um 
desafeto, para serem utilizadas na prática de maleficios. 

Os Palikúr, no decorrer das viagens efetuadas em canoas, de 
modo nen hum costumam fazer referencias diretas a animais e a obje
tos, na cren9a de que, assim procedendo, aquele que for nomeado 
atinge enonnes dimensoes e cai sobre a embarca9ao, esmagando seus 
ocupantes. Por exemplo, o jaguar é referido como um animal feroz 
de maos grandes; a cobra como utn bicho comprido e liso; e urna 
panela como aquilo onde se faz a comida. 

Numerosos remédios nativos sao usados no tratamento de en
fermidades, 1nais comumente por intermédio de xamas, mais adiante 
apreciados. Entretanto, conforme observou F ernandes ( 1950, p.31 O), 
sobretudo os Palikúr acreditam que as doen9as sao causadas especi
almente por "for9as demoníacas". E as epidemias, presumem envia
das por xamas de outros grupos indígenas, "Waiano, Emerenhon, 
Oiampí, etc., ou entao por povos sobrenaturais de na95es extintas 
como a dos Maié" (Ibid., p.311 ). Urna epidemia de gripe, que atingiu 
os Palikúr quando, em 1911, se transferiram para a Guiana Francesa, 
foi considerada como castigo de seus parentes mortos, por terem 
"abandonado seus cemitérios do território brasileiro" (Ibid.). Mais 
recentemente, um antigo servidor do S.P.I. nos revelou que todas as 
mortes ocorridas no Urucauá, mesmo por acidentes, foram reputa
das como causadas por feiti9arias. 

Os Palikúr, observados pelo Padre Fauque no século XVIII, 
praticavam o enterramento secundário em urnas de barro, colocadas 
em sepulturas assinaladas "com pedras de dez e vinte quilos" 
(Ni1nuendajú, 1926, p.85). Na fase do citado autor, tais urnas, quando 
encontradas, eram quebradas para recolhimento das mi9angas nelas 
existentes (Ibid.) Se a morte de um membro do grupo, ocorria distan
te da aldeia, seu corpo era retalhado e fervido para a remo9ao dos 
ossos, que ficavam "guardados com grande cuidado até o retorno da 
expedi9ao, ou para ser recolhidos algum tempo depois" (Roth, 1924, 
p.665). E a crermos em velhos informantes, se se tratava de um 
guerreiro, quando o corpo estava fervendo, dois homens empunhan
do o arco e a flecha, ou um cacete, aproximava1n-se do cadáver e 
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passavam a simular urna luta. O fluido causado pela fervura, consi
,. derado como possuidor de virtudes mágicas, era recolhido para ser 

utilizado na prática de maleficios. 

Já na época atual, entre os tres grupos, os eventos fúnebres 
passaram a conter, além dos elementos tradicionais, outros h.trodu
zidos por influencia da Igreja Católica e dos crioulos da Guiana Fran
cesa. Por ocasiao dos velórios, sao consunúdas comidas e bebidas, 
fartamente, inclusive alcoólicas. E sao cantadas ladainhas, numa nús
tura de crioulo, portugues e latim, costumando os 1nais idosos narrar 
passados acontecimentos-ca9adas, pescarias, situa9oes curiosas e hi
lariantes para divertir os presentes. Os Palikúr, entoam u1na can9ao 
lamuriante na própria língua, relacionada ao cla do .falecido. Mas a 
prepara9ao e o enterramento do cadáver sao confiados a pessoas nao 
pertencentes ao cla do morto e que nao sejam seus parentes próxi
mos, a fim de nao serem logo por ele chamados. No a1nbito dos Galibí 
do U a9á e dos Karipúna, que nao possuem clas, os parentes mais 
próximos do falecido, também nao participam diretamente dos ceri
moniais, por motivo identico ao alegado pelos Palikúr. Se o enterro 
ocorre através dorio, os acompanhantes vao batendo comos remos 
nas bordas das canoas, e anunciando o fato em altas vozes, a maneira 
crioula. O tnorto é colocado em caixao de madeira com seus objetos 
de uso, em sepultura de plano retangular com a frente voltada para o 
nascente, a fim de que possa encontrar o caminho do céu. A nao ser 
que, entre os Palikúr, seja um xama, que, é colocado etn sentido con
trário para nao voltar a praticar malefícios. Nos cemitérios Palikúr os 
clas possuem lugares distintos; e entre os Galibí do Ua9á e os 
Karipúna, as separac;oes ocorrem entre as famílias. As sepulturas sao 
assinaladas com cruzes, costumando os parentes dos mortos acender 
velas no Dia de Finados. 

O mais importante cerimonial praticado pelos tres grupos de
nomina-se a festa do turé.3 Tem por finalidade homenagear os espí-

3 O nometuré (toré, rolé), provavelmente de origem Tupi-Guaraní, aplicado basi
camente a urna espécie de buzina e também a urna flauta, encentra-se difundido 
entre grupos indígenas de várias latitudes, além dos estudados no presente con
texto. Crevaux (1883, p.296) diz ter assistido a um " toulé", entre os 
"Roucouyennes" (Wayana, Urukuyána, Oiana, Karib ), situados nos rios Jari e 
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ritos benfazejos, sendo obrigatoriamente dirigida por um xama. Rea
liza-se gerahnente na fase do estío e ern noite de lua cheia, podendo 
to1nar parte na 1nesma ele1nentos de ambos os sexos, os quais, po
rém, desde a véspera nao deven1 co1ner peixe por ser alimento repu
diado pelos espíritos (yun1a1vali). Ni1nuendajú ( 1926, p.95), ao refe
rir-se a u1na dessas festas que presenciou na aldeia Palikúr do 
Urucauá, efetuadas pelo xama Maxitni lien em ho1nenage1n ao faleci
do xa1na Wiapí, diz que "no cin10 do 1nastro, situado no centro da 
praiya, havia urna barra horizontal 1nuito co1nprida, e num pau delgado 
de um 1netro ou pouco mais, estava assentado u1n rnaracá sem cho
calho, co1n duas penas simbolizando os espíritos guardioes, olhando 
para o nordeste e o sudeste. Esse pau servia con10 ponte (ipai-tl) 
para Waipí transitar entre o céu e aterra. Urna cruz estava orientada 
de acordo co1n os quatro pontos cardeais - o bra<;o leste que tinha 
tnna rela9ao qualquer co1n a Jnae-da-chuva e a cobra comas conste
la<;5es escorpiao e sagitário. O bra90 oeste da cruz, formava a cabe-
9a da cobra e o bra<;o leste o rabo. No bra<;o sul, acreditava-se que 
pousavam acon1panhantes da cobra. 

Urna festa do turé que presencia1nos entre os Galibí do Ua<;á, 
na década de 1960, foi efetuada nu1na pra9a de contorno circular 
(cerca de 8 tn de d ian1etro ), cercada por varas fincadas no solo ( 1,50 
m de altura) e distantes entre si por igual ditnensao. No centro da 
pra<;a, estava cravado un1 nlastro para transito dos espíritos (7 m) 
cercado por quatro varas, ta1nbé1n ligadas de igual n1odo co1no as 
anteriormente 1nencionadas. Junto do n1astro, estava colocado um 
banco esti !izando un1 pássaro, para uso exclusivo do xama dirigente 
da festa, e lateraln1ente do is bancos co1npridos ( 4 m), um figurando 

Paru de Leste na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e Suriname - cerca 
de 20 homcns caminhavam cm linha, o primeiro tocando urna grossa flauta de 
taboca e os demais tocando flautas menores. Os Emerilon (Tupi) situados no 
médio Oiapoque, tam bém praticam o cerimonial do Turé, o qual ~ssemelha-se 
ao e~et_uado pelos grupos ~o río. Uaryá (Cf.Fernandcs, 1953, p.273-278). Os 
Asunni do Xmgu (Tupi) prat1cam igualmente um ccrimonial de grande complexi
dade - ·'Turé, o ritual das fl autas", dividido em dois conjuntos básicos: Tauva. 
danrya executada por mulheres: turé, exccutada por homens e mulheres cabendo 
aos ho~1cns exclusivamente tocar a flauta (Cf. Müller, 1987, p.1 19-18 I ). O Toré 
ocorre igualmente entre os grupos localizados "na área de influencia dorio Sao 
Prancisco - Tuxá, Fulni6, Karirí, Pankarú, Pankararé, Truxá, Atikun". Fora dos 
" ritos secretos" ~ dan<¡:ado como ·'folguedo" (Cf. Silva, 1983, p.28-30). 
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urna cobra e o outro un1jacaré, destinados aos participantes. O mas
tro e as varas que, antigamente, eram ornamentados com plumagens 
simbolizando os espíritos guardioes da festa, estavam encimados com 
figuras de pássaros esculpidas em madeira, e os fios enfeitados com 
bandeirolas de pano. 

O xama, iniciou a cerimonia invocando os espíritos caracteri
zados por nomes de animais, plantas, fenómenos naturais e de pes
soas falecidas. Manifestaram-se esses seres, através do xama, por 
meio de can9oes em seguida cantadas pelos demais participantes da 
festa, aco1npanhadas ou intercaladas pelo tocar das buzinas pelos 
homens, e pelo bater dos maracás pelas mulheres. Dan9avam geral
mente aos pares, os homens com capacetes de penachos, ou mais 
comumente con1 coroa de penugens de pássaros, e as mulheres com 
ornatos de fios e de borlas de algodao, entremeados com sementes e 
mi9angas. Aqueles que transgrediam as regras estabelecidas para a 
festa, eram punidos pelo xama com a aplica9ao de um castigo, con
sistindo em obrigar o transgressor a ingerir urna certa quantidade de 
caxiri, inclusive com a ajuda de outros dan9antes, mas só lhe era 
permitido levantar do banco após a bebida prescrita ter sido total
mente consumida. Entretanto, a festa já nao vinha sendo efetuada 
unicamente no seu sentido mágico-religioso, e já costumavam realizá
la apenas como simples diversao. 

Os Palikúr igualmente efetuam um outro cerimonial chamado 
kirapsá, que tcm por finalidade homenagear urna pessoa morta que, 
pela últitna vez, vem travar contato co1n os me1nbros do próprio cla, 
e que, a partir de entao deve ser esquecida. Ocorre cerca de um ano 
após seu falecimento, e vários di.as antes da efetua9ao, a família do 
morto distribui, indiscriminadamente, convites feitos com talas pre
sas por fios de algodao. Diariamente, os possuidores dos convites 
devem quebrar duas talas, nas extremidades, e se nao restar nenhurna 
a festa será realizada logo a tarde, mas sobrando urna, ocorrerá no 
dia seguinte. Assim como a festa do turé, ocorre em urna pra9a de 
contorno circular, cercada por fios apoiados em varas, porém sem o 
mastro central, nao sendo dirigida por xama. Durante seu desenrolar, 
ocorrem canticos e dan9as intercaladas pelo consumo de comidas e 
bebidas. Os parentes do homenageado, do sexo masculino, cortam o 
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cabelo circularmente, e as 1nulheres os amarram formando tran9a no 
alto da cabe9a. 

Os Palikúr introduziram em suas idéias religiosas alguns tra9os 
da doutrina crista (afora os relacionados ao batismo e compadrio) em 
decorrencia de seus antigos contatos com jesuítas e outros missioná
rios da Guiana Francesa, e também por intermédio dos crioulos. De
signam o Deus cristao pela expressao Ohogri, e chamam o Diabo 
Wapetpiyé. Consideram Ohogri como "o causador da grande enchente 
que deixou vestigios no monte Carupina (1nargem esquerda do rio 
Urucauá), onde serefugiaram oshomens" (Nimuendajú, 1926, p.86). 
Segundo informantes, tendo sido avisados por Ohogri, construíram 
urna grande arca de barro bem queitnado, para flutuar bem, e nela se 
refugiaram con1 numerosos animais. Quando a chuva come9ou a ama
inar e ela encalhou no monte Carupina, um menino que precipitada
mente saiu do seu interior, morreu queimado, pois a água da chuva 
era quente. Por tal motivo, até bem recentemente, os meninos costu
mavam sair das habita96es assim que se iniciava urna chuva, gritan
do "dói, dói, dói", a fim de a água nao esquentar. Os Palikúr acredi
tam na existencia de vários céus, entre os quais os denominados 
Nikene, Ena e Inoliku, sendo este último (o mais baixo) a morada de 
Deus (Nimuendajú, 1926, p._88). Falam também em um pequeno céu 
especial, situado acima do primeiro dos tres céus antes menciona
dos, onde habitam os xamas 1níticos. E presumem a existencia no 
1nonte Carupina de numerosos demonios que, as vezes, tomam a for
ma de urna ave chamada Tukimaská, se1nelhante ao gaviao. E a pre
sen9a, no monte Koupí (margem esquerda do Urucauá) de "um po
deroso demonio chamado Kamubalú, que usa u1na espécie de tanga 
atingindo os joelhos, ondeé pintada" (Ibid.). 

Ao contrário dos Galibí do Ua9á e dos Karipúna, os Palikúr 
nao possuem capelas e santos padroeiros, continuando a influencia 
da religiao católica quase que restrita ao batismo, casamento e 
compadrio. Como no tempo de Nimuendajú continuaram pautando 
sua conduta principalmente nas cren9as tradicionais. Acreditam que, 
quando urna pessoa falece, qualquer que seja essa conduta (boa ou 
má), seu espírito segue sempre para o alto. Mas provaveln1ente por 
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influencia crista, dize1n que inicialmente permanece numa espécie de 
purgatório, durante tempo igual ao da vida terrena, sendo em seguida 
libertado para alcan9ar definitiva1nente o céu. 

A cren9a na existencia de lobisomens, con10 vin1os iniciahnen
te, foi adquirida por intennédio de civilizados. Geraln1ente sao assim 
reputados indivíduos de palidez acentuada, ou de olhos esbugalhados, 
sobretudo quando sao avistados cac;ando ou pescando assiduamente, 
a noite, nas proximidades de cemitérios. Além de temidos, como os 
xamas e os sopradores, sao tambén1 nlenosprezados, e em vista dis
so, ningué1n gosta de ser apontado co1no tal. 

Esses indivíduos sao considerados capazes de transfigurar-se 
e1n ani1nais ou e1n fogos-fátuos, podendo sob este aspecto, voar a 
grandes alturas sobre folhas de árvores ou quaisquer outros objetos. 
Sao acusados de desenterrar cadáveres para comer a carne, ou satis
fazer instintos sexuais, sendo as vezes apontados como responsáveis 
por mortes acorridas e1n circunstancias estranhas. A respeito de lo
biso1nens, tive111os oportunidade de ouvir o seguinte relato: "Há vá
rios anos passados, u1na viúva Palikúr pediu urna mo9a em casamen
to para o filho 1nais velho, que tinha a fama de lobisomem. Mas nao 
havendo ele concordado co1n a escolha, conseguiu fazer seu segundo 
filho tomá-la co1no esposa. Acontece que, pouco depois do consór
cio, aquele passou a assediar a cunhada com o intuito de possuí-la 
sexualmente. Entretanto, nao tendo obtido exito prometeu provocar 
sua n1orte, o que ocorreu de fonna repentina alguns dias após. O 
viúvo, que tivera conhecimento da a1nea<;a, resolveu retornar ao ce
tnitério na n1es1na noite do enterro, aí escondendo-se na copa de urna 
árvore. Já altas horas da noite, tendo avistado um vulto aproximar-se 
da sepultura da esposa e enlac;ar outro surgido do seu interior, dispa
rou u1na flecha no ruino das apari96es, que sumira1n transformadas 
e1n urna bola de fogo. Ao retornar a n1aloca, encontrou o innao ge-
1nendo com u1na ponta de flecha cravada nas costas. Arrancou-a 
com violencia, e ele entao passou a esvair-se em sangue até faJe
cer" . 
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As práticas xamanicas 

O xan1ani srno entre os índios do rio Uac;á, basicamente, apre
senta características sen1elhantes as registradas por Gillin (1948, p.856) 
no que respeita aos grupos da área guianense. Classificam eles, dis
ti nta1nente, o xa1na proprian1ente dito e o soprador (també1n chama
do feiticeiro ). Quando se expressain no crioulo, aplica1n ao xama a 
denomina9ao de piayé, possivehnente de origem Karib, usada igual
mente com algun1as variac;oes por outras unidades da área (Ibid,). 
Os Palikúr, possuem outros designati vos próprios como sejam, 
yuhamulí fy iha1nulu(o )] e hiyepuene para os antigos xa1nas, e 
akunari (airi=tabaco), registrados por Nitnuendajú (1926, p.90); e 
inhamui, confonne ouvimos pronunciar.4 

Sao admitidos xan1as de ambos os sexos, poré1n faz muito tempo 
que nao aparecen1 do sexo fe1n inino entre os Palikúr e os GaJibí do 
Ua9á. Na fase atual, apenas os Karipúna possuem 1nulheres xamas. 
A func;ao nao é hered itária, a despeito de ser, 1nais freqüentemente, 
exercida por fi lhos ou parentes próxi1nos de xa1nas, sendo que, nos 
cinco casos que verificarnos, tres indivíduos fora1n iniciados pelos 
pais, um pelo pri1no e o outro por urn xa1na nao pertencente a sua 
família. Alguns trabalharan1 pri1nei ramente como ajudantes, e de vá
rios xamas ao mes1no tempo. 

A assun9ao de chefias por parte de xama, embora com pouca 
freqüencia, ocorreu na época atual . Nin1uendajú ( 1926, p.90-104) nao 
cita nenhum caso de tal natureza entre os Palikúr, 1nas refere-se a 
existencia do capitao de 1101ne José Celso entre os Galibí do Ua9á, 
que "era apontado corno feiticeiro" (Ibid., p. 124 ). Fernandes (1953a, 
p.291 ), por sua vez, 111enciona o capitao Palikúr Guilherme Iramre 
co1no "um grande pajé da tribo". E nos inforn1aram que, pela década 
de 1930, o xa111 a Galibí Evaristo Chinois exerceu o cargo de 
capitao, poré1n, o delegado do S.P.l. o destituiu por conveniencia 

4 Os Kalifia, apl icam termos scmelhantes como sejam mawari (m_iawal~ ou 
imuawa!i) ao cspírito do arco-íris (Cf.Goeje, 1943, p.33). Os Wawa1 (Kanb da 
Guiana), chamam ao espírito criador mawari, e ao espirito cultural yawari (Cf.Fock, 
1963, p.34-36). E os Akawaio (Karib) das terras altas das Guianas, chamam 
imawalí ao espírito da mala (Cf.Butt, 1965/66. p. 162). 
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administrativa. Entre os Karipúna, nenhum daqueles autores, nem 
membros do grupo com quem mantivemos contatos, noticiaram situ
a9oes semelhantes. Atualmente, nao existe nenhum xama exercendo 
fun9ao de lideran9a no ambito dos tres grupos. 

De igual modo como Nimuendajú (1926, p.90), nao vimos qual
quer pessoa aprendendo as técnicas do xamanismo. Todavia, segun
do velhos informantes, embora possa surgir, inopinadamente, alguém 
como xama por voca9ao especial, geralmente os que pretendem exer
cer o mister, .inclusive ajudantes, submetem-se a um aprendizado cujas 
normas parecem nao diferir muito das adotadas por outras unidades 
indígenas da área guianense (Cf. Gillin, 1948, p.856). Durante um. 
período que pode variar entre vinte e trinta días, o candidato a xama 
fica recluso numa palho9a, sendo alimentado apenas com ntingaus e 
pequenos pássaros, e sem entreter rela9oes sexuais. O mestre lhe 
ensina entao a entrar em transe, fumando cigarros de tabaco com 
invólucro de tauarí, bem como a invocar os sobrenaturais, por meios 
de canc;oes acompanhadas com a percussao do maracá. Ao mesmo 
tempo, lhe dá para ingerir infusoes de água com tabaco, que atuam 
como vomitórios, aplicando-lhe também banhos feitos com líquidos 
de cascas de árvores reputadas como possuidoras de virtudes mági
cas. Urna vez considerado apto pelo mestre, pode o iniciado entrar no 
exercício da func;ao, mas deve submeter-se a novos treinamentos se 
pretende ser um grande xatna. 

O xama exerce sua a9ao soba influencia de espíritos que, na 
língua portuguesa, os próprios índios denominam detnonios ( ou dia
bos ), mas sem afinidade coma figura da ideologia crista assim cha
mada. E também sob int1uencia de almas de pessoas falecidas, inclu
indo modernamente de crioulos e brasileiros. Aqueles seres, encon
tram-se disseminados pelos ares, rios, lagos, florestas e montanhas; 
podem encantar-se em animais e árvores, sendo cren~a que a 
sumaumeira abriga apenas os de caráter maligno; e podem também 
permanecer temporariamente nos instrumentos de um xama ou no 
lugar onde sejam os mesmos guardados. 

Como vimos anteriormente, o xama tem a incumbencia de di
rigir o cerimonial do turé. Atua como adivinho e curandeiro, mas 
nao trata de ferimentos, inclusive quando causados por cobras vene-
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nosas. Atribui-se-lhe a capacidade de provocar ou de fazer cessar 
chuvas e tempestades, be1n como de praticar maleficios contra pes
soas e anin1ais. Pode desempenhar a funyao em toda a complexida
de, ou so1nente e1n determinados aspectos, variando sua capacidade 
de ayao de acordo co1n o nún1ero, natureza e poder dos espíritos que 
lhes forem propícios. Segundo os propósitos e1n rnira, procura o xama 
ora encan1inhar os espiritas diretamente contra os objetivos, ora an
gariar por intennédio deles, foryas para agir pessoahnente, ou obter 
revela~oes e ensinan1entos. 

Nos dias atuais, entre os grupos e1n apreciayao, o xama nao 
observa qualquer dieta alin1entar. Enquanto trabalha apenas fuma e 
bebe caxiri. Te1n con10 principais instru1nentos o 1naracá e o cigarro 
de tabaco com invólucro de tauari, sendo este de reduzida espessura, 
co1n aproxi111adainente 20 c1n. de comprin1ento. Para realizar urna 
sessao, pinta o rosto con1 urucu, e coloca na cabeya um ornato de 
penas em fonna de coroa, o qual nao é de seu uso exclusivo. Sentado 
em um banco de madeira estilizando um pássaro (igual ao do ceri
monial do turé), atua e1n recinto fechado, antigamente feito com fo
lhas de pahneiras (Cf.Gillin, 1948, p.856), mas presentemente no in
terior de un1 mosquiteiro de pano, usado também para dormir. O aju
dante tema incu1nbencia de transportar os instrumentos para o local 
da sessao. E durante esta, acender os cigarros para o xama e servir
lhe caxiri na 1nedida ern que é solicitado. 

O contato do xanüi co1n os sobrenaturais, verifica-se nao só 
por ocasiao das sessoes co1no durante os sonhos, quando empreende 
longas viagens. En1 un1a sessao ele invoca gerahnente vários espíri
tos, cuja presen9a, e1n seu carpo, é 1nanifestada por meio de fortes 
batidas comos pés ou corn um bastao de madeira. Nas comunicayoes 
co1n os sobrenaturais e com o ajudante, a linguagem que emprega 
assume, geralmente, u1na feiyao glossolálica5 • Urna vez em transe, 

5 Em algumas sociedades tribais e em algumas igrcjas cristas fundamentalistas, as 
v~zes algumas pe_ssoas, enquanto em estado de transe, podem produzir seqüen
c1as de sons voca1s que nao fazem parte da própria língua normal. O falante nao 
pode ser capaz de fazcr uma interpretac;ao do que disse, nem de relembrar isso. 
To~avia., numa comunidade que ocorra a glossolalia, tal modo de expressao pode 
ser interpretado como de mágica importancia, imaginando-se as veze.s pertence
rcm, as palavras, a urna 1 inguagem desconhccida (Burl ing, 1970, p.151 ). 
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desde que ocorram roídos estranhos nas proximidades (latidos de caes, 
,. queda de objetos, etc.), o espírito atuante retira-se repentinamente. O 

xama entao desmaia, pois, sua alma acha-se afastada do corpo, sen
do necessário, para sua recupera9ao, que outras pessoas o venham 
acudir. 

As sessóes sao realizadas pelo xama a noite, invariavelmente, 
e tem caráter público, se ja para fortalecimento do seu prestigio junto 
aos espíritos, seja para tratamento de um enfermo ou para agradeci
mento de um exito alcanc;ado. Também costuma o xama atuar isola
damente, e quando assim acontece suspeita-se estar ele provocando 
1nalefícios. Por ocasiao de urna sessao de curandeirismo, segundo 
vários informantes, o xama pecte a cada um dos sobrenaturais invo
cados para expulsar a doenc;a do paciente, ou entao a indicac;ao de 
um remédio capaz de extinguí-la. Assim que se manifeste algum es
pírito de modo julgado satisfatório, o xama sai do mosquiteiro e p~
sa a fazer no enfermo repetidas fumiga9oes como cigarro, ao mesmo 
tempo que sacoleja o maracá em torno dele, detend,o-se, por fim, em 
um ponto onde parece estar localizada a doenc;a. As vezes chupa o 
lugar afetado para extrac;ao de corpos estranhos os quais ~xibe aos 
presentes. E nao raro também receita beberagens para o enfermo. 
Nimuendajú (1926, p.92), com respeito a urna sessao que assistiu, diz 
que o xama antes de penetrar no mosquiteiro, despediu-se "dos adul
tos presentes porque iriarealizar viagens longínquas e perigosas, nas 
quais poderia sofrer acidentes" . E após terminar a prática, saiu do 
m.osquiteiro, cumpritnentando os presentes con10 se estivesse che
gando de umq. viage1n"(Ibid., p.93). 

Um trata1nento geralmente se prolonga por vários días, poden
do ser efetuado por mais de un1 xa1na. Quando a cura nao acontece, 
via de regra a culpa é atribuída a um ou mais xamas rivais, costuman
do-se as vezes admitir que "foi porque Deus nao quis". Antigamente, 
o interessado tinha apenas a obrigac;ao de fornecer ao xama, um pote 
de caxiri para cada func;ao. E se recuperasse a saúde, um outro para 
ser bebido por ocasiao da festa, ·comumente realizada pelo xama, 
para agradecilnento aos espíritos que proporcionaram a cura. Entre
tanto, nos días atuais, os tratamentos sao, na maioria, cobrados em 
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espécie ou e1n dinheiro, un1a vez que o resultado seja satisfatório. 
Mas já ocorreram casos em que a remunera9ao foi solicitada adian
tada. 

Os xa1nas da atualidade, sao considerados insignificantes com
parados comos dos antigos te1npos. Escreve Nimuendajú (Ibid., p.89) 
haver escutado entre os Palikúr "diversas histórias emocionantes" 
sobre xan1as, tendo sido un1 deles "visto mergulhar no rio com urna 
cuia de caxiri, para beber coma cobra grande, e1nergindo depois de 
haver decorrido bastante te111po ... ". Segundo a tradi9ao Palikúr, fo
ram os grandes xainas do passado, que proporcionaram a abundancia 
ainda hoje verificada no Urucauá, pois, atraíam peixes e animais sil
vestres de outras regioes. 

A mais importante figura do xamanisn10 Palikúr (Karumayará), 
é atribuída orige1n mítica. De acordo com a versao colhida por 
Nitnuendajú (Ibid., p.89), Karumayará "antes de nascer habitava no 
pequeno céu Yinoklin. No momento em que decidiu viver na terra, 
pediu ao bom Deus para lhe dar urna mae, havendo a escolha recaído 
em u1na tnulher Palikúr. Realizou na terra grandes feitos desde crian-
9a, havendo inventado as flautas de turé e as respectivas dan9as. Após 
falecer, seu espírito retornou para Yinoklin, 1nas quando lá realiza 
festas com os de1nais espíritos, escuta-se o som das flautas na ilha 
que habitava no Urucauá". Refere1n também os Palikúr a existencia, 
e1n época nao 1nuito reinota, de u1n outro xarna de no1ne Warawene, 
"quase tao poderoso como Karan1ayurá", mas que praticava muitos 
1nalefícios. 

Entre os cinco xamas que encontrou, destaca Nimuendajú (Ibid., 
p.90) Lexan Yuyú, seu principal infonnante, corno muito benquisto no 
meio dos índios e dos crioulos. Porém, fala em um outro chamado 
Chevalier, "que era até odiado, porque entre os espíritos seus aliados, 
nao havia nenhun1 honesto nem bom". Quando aos que ex:stiram a 
partir de entao, mas já falecidos, soubemos da existencia de mais 
oito, sendo sete Palikúr e um Galibí do Ua9á. Até por volta de 1987-
88 sobreviviain quatro xmnas Palikúr, atuando entre os Galibí do Ua9á 
e outro na Guiana Francesa. E tres xa1nas Karipúna sendo um ho-
1nem e duas mulheres. 
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O 1nais fainoso era Costan, residente na Village Trois Paletuviers 
,. (Guiana Francesa), o qual, face ao temor que inspirava, diziatn pro

ver parte da subsistencia através de outras pessoas. Consideravam
no capaz de provocar a morte repentina de urna pessoa ou animal; 
fazer alguém infeliz na cac;a ou na pesca; tornar improdutiva urna 
plantac;ao; e fazer apodrecer de imediato qualquer espécie de ali
mento. No entanto, co1nentava-se no ambito indígena, até com certa 
ironia, que a for9a de Costan prevalecia sobre os índios e os crioulos, 
1nas nao sobre os brancos, pois, tendo sido castigado várias vezes 
pelos gendarmes, em virtude de queixas levadas contra si, nenhum 
mal aconteceu aos mesmos. Dentre os residentes na hacia do U ac;á, 
destacava-se sobretudo Yapahá, que nao era benquisto pela maior 
parte dos índios, inclusive porque profería constantes ameai;as de 
morte contra aqueles que consigo se desentendiam. Porém, gozava 
de boa reputac;ao entre os habitantes do río Cassiporé, tanto co1no 
adivinho como curandeiro. E de vez em quando, deslocava-se para o 
mencionado rio, de onde geralmente retornava com dinheiro e outros 
bens materiais, recebidos pela execuc;ao de servii;os. No rio Curipi, ,, 
vinha se destacando a mulher Cecilia, cu jo pai era xama. E alfabeti-
zada, eleitora e conhece Belém do Pará. Contra ela, nunca ouvimos 
acusac;oes quanto a prática de malefícios. Entretanto, para algumas 
pessoas nao passa de urna mistificadora, pois, só costuma assumir 
compromisso para cuidar de um enfermo, após constatar que ele está 
tomando medicamentos e com sintomas de recuperai;ao. Ainda no 
Curipi, há para mencionar a rivalidade entre os xamas Raimundo e 
Elza, mas apenas no que respeita a efetuai;ao da festa do turé. 

Urna incapacidade temporária, a reduc;ao a ilnpotencia ou a 
morte de xamas reputados con10 nocivos, tenta-se por vários formas, 
inclusive mediante a defumai;ao e a destruic;ao de seus instrumentos 
de trabalho. Um velho Palikúr nos revelou ha ver, certa ocasiao, defu
mado o cesto onde u1n xama, seu desafeto, guardava esses instru
mentos, "para afugentar os maus espíritos". U m jovem Galibí do 
Uac;á, por sua vez, quehnou todo o material de trabalho do xama 
Yapahá, para vingar a morte de um parente que havia morrido, ime
diatamente, após urna discussao que teve com o aludido xama. E 
tendo Yapal1á falecido logo depois, foi isso considerado como conse
qüencia dessa ai;ao de represália. 
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Entre os Palikúr, procura-se tatnbém punir aqueles que prati
cam 1nás a95es, sejatn ou nao xatnas, através da Ilha da Mae D'agua, 
situada nos campos alagadic;os, em cujo interior existem algumas 
pequenas depressoes, as quais, segundo informantes, por ocasiao das 
grandes marés, enchem-se de água, exalando vapores fétidos. Como 
prova da existencia aí de fori;as sobrenaturais, costumatn os índios 
narrar principalmente dois casos. O primeiro, ocorrido faz muitos 
anos, foi provocado por urna mulher que, em companhia de outras 
pessoas, subtraiu do roc;ado pertencente ao seu pai, mandioca e bata
ta para fabricac;ao de caxiri, destinado a urna festa. O velho ao cons
tatar o furto inquiriu a filha, porém, tendo ela declarado nada saber a 
respeito, reuniu pedac;os daquelas raízes, e foi depositá-los em urna 
das depressoes da ilha, como intuito de provocar a punii;ao dos auto
res do furto. Em conseqüencia, faleceratn no dia seguinte ao da festa, 
nao só esses autores como as outras pessoas que ingeriram a bebida. 
E tendo restado poucos sobreviventes na aldeia, os cadáveres na mai
oria ficaram insepultos, e foram devorados pelos urubus, denomina
c;ao que passou a ser dada ao local. Um outro acontecimento, foi 
provocado por dois homens que furtaratn um camaleao do xama 
Maximilien, o qual, entretanto, suspeitou de duas mulheres avista
das as proximidades de sua habitai;ao. Urna vez que ambas falece
ram vitimadas por gripe, isso foi atribuído ao xama. Alguns parentes 
das vítimas resolveram entao vingá-las e, com tal inteni;ao, foram 
enterrar na ilha fragmentos de suas roupas, misturados com outros 
do xa1na, pedindo a punic;ao deste pela .injustic;a cometida. O faleci
mento de Maximilien verificado logo depois, atacado de forte 
disenteria, foi considerado como provocado por esse ato de vingan
c;a. 

Urna vez que a aplicac;ao de tais processos nao venha surtir 
resultado contra um xatna, porque ele tero mais fori;a, sua elimina
c;ao pode ser tentada de maneira violenta. Entre os Karipúna, as ve
zes ocorrem desentendimentos por causa de feitic;arias, porém ne
nhum ainda assumiu caráter sério. Entre os Galibí do Ua9á, além de 
serem mais freqüentes casos dessa natureza, estao de quando em 
vez reclamando a intervenc;ao da administrac;ao oficial. Em fase re
cente, um estado de tensao foi provocado pelo xama Alfredo, faleci-
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do em conseqüencia de tuberculose pulmonar. Pritneiramente, ele 
'"apontou um velho servidor do S.P.I. como causador de sua doen9a, 
pois, conforme expressou-se, "o avistava todas as noites em sonho 
co1n tuna vela a cesa, rezando ora.croes aprcnd idas com o padre do 
Oiapoque". En1 seguida, declarou que estava "secando", porque un1 
outro homem havia lhe furtado u1n cigarro e jogado ao fogo. Logo 
depois, lan9ou a culpa sobre 1nais dois ho1nens- um o teria soprado e 
o outro o amarrado coin Santo Antonio. Por fim , declarou "estar mor
rendo, antes de ter chegado sua hora, nias nao estava podendo reagir 
contra os inimigos, porque Yapahá lhe furtara todos os diabos". O 
dirigente do posto do S.P.I., face as an1ea9as que os parentes de 
Alfredo estava1n proferindo contra os acusados, resolveu interferir 
antes que se co1nplicasse a situa9ao. 

Entre os Palikúr, assassinatos de xa1nas reputados como maus, 
já observados pelo Padre Fauque, há cerca de 200 anos (Coudreau, 
1893, p.274; Nimuendajú, 1926, p.90), perdurara1n até a época atual. 
Segundo inforn1antes do grupo o poderoso xama Warawene, que era 
muito temido, foi convidado para um repasto, n1as quando se retira
va foi 1norto com um arpao atirado pelas costas. Referiu Fernandes 
(1948, p.218-219) que, pela década de 1940, viu-se a bra9os com 
urna situa9ao crítica, pois grande número de índios lhe pediram per
missao para matar o xama Volmá, apontado por um adversário como 
causador da morte de un1 líder do grupo. Acrescenta o autor haver 
solucionado a crise, dando pennissao para n1atarem o acusado, mas 
de igual modo como ele havia procedido, isto é, "cantando, fumando 
e batendo o maracá", e pelo próprio denunciante. Este entao, alguns 
dias após, Jhe foi co1nunicar ter con1etido um engano, provocado por 
um espírito que consigo quisera brincar (Ibid.). 

Outros fatos semelhantes ocorrera1n entre os Palikúr do 
Urucauá. O mais sério teve lugar e1n 1961, tendo sido provocado 
pelo xama Payuyu, o qual acusou seu antigo mestre Ptibug como 
responsável pela enfennidade de u1na n1enina atacada de sarampo, 
que só poderia recuperar a saúde se Ptibug fosse morto. Reputando 
co1no verdadeira tal acusal):ao, o pai da rnenina e mais outros indiví
duos foram abater Ptibug a pauladas, quando ele viajava e1n compa
nhia de urna filha. E1n seguida, Payuyu furou com urna flecha os 
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olhos do morto, assim se expressando na ocasiao; "com esses olhos é 
que esta vas matando as crian9as". Acontece que, embora Ptibug nao 
fosse um legítimo Palikúr, houve amea9a de conflito, porque nume
rosos adeptos seus pretendiam ir ao encal90 dos matadores, que ha
via1n fugido para a 1nata. O Agente do Posto resolveu entao empre
ender a captura dos mesmos, encarninhando-os em seguida para a 
inspetoria do S.P.I., em Belém. Todavía, Payuyu e mais tres compa
nheiros evadiram-se da embarca9ao que os transportava, indo refugi
ar-se no lado frances. Os demais foram enviados para um Posto do 
rio Tocantins, de onde foram se dispersando pelo meio regional. 

A fun9ao do soprador (aviri = palikúr;pota = crioulo), de igual 
modo como a do xama nao é hereditária, sendo compatível com car
gos de chefia e pode ser exercida por pessoas de ambos os sexos. Por 
volta de 1968, existiam em evidencia seis sopradores Palikúr (entre 
eles urna mulher), quatro Galibí, dois Karipúna. No entanto, o núme
ro de pessoas se dedicando ao mister poderia ser bem maior, pois 
nem todos costumam desde cedo identificar-se. Os que possuem vo
ca9ao, gerahnente, procuram orientar-se por intermédio de um mes
tre, mas alguns de motivo próprio entram em plena atividade. 

O soprador, ao contrário do xama, trabalha de día e de noite, 
sem indumentária especial e prescinde de ajudante. Nao atua sob 
influencia de espíritos, mas em decorrencia de virtudes inatas. Em
prega o sopro ao natural ou coma fuma9a do cigarro (as vezes tam
bém a saliva), a distancia ou diretamcnte e1n pessoas, animais, uten
sílios, bebidas, comidas, etc., ao 1nesmo tempo que murmura pala
vras (ora9oes?), cujo sentido os informantes nao sabiam ou nao qui
seram explicar. 

Nao age o soprador como adivinho, e nao tem a9ao sobre fe
nomenos naturais (chuvas, te1npestades, etc.), mas empenha-se em 
curar doen9as e f erimentos, inclusive quando causados por cobras 
venenosas. Pode consertar através do sopro o sexo de u1na parturien
te, a fi1n de que ela possa reiniciar rela9oes sexuais antes da conclu
sao do resguardo; antecipar o término de u1n período de couvade ou 
de luto, soprando nas armas ou nas ferramentas do interessado; e 
solucionar um caso amoroso soprando em algo destinado a pessoa 
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pretendida. Por outro lado, pode tornar alguém infeliz na cac;a, pesca 
.. ou lavoura, soprando em suas armas e utensílios de trabalho; e tam

bém pode fazer wna pessoa adoecer ou 1norrer, soprando diretamen
te contra ela ou eln sua comida. E em razao da última circunstancia, 
é que costumam os índios lanc;ar nos cursos de água as sobras dos 
repastos, a fim de nao possibilitar a terceiros sua utilizac;ao para tal fim. 

Tanto como os xamas, há sopradores que podem atuar simul
taneamente na prática do bem e do mal. Na maioria, porém, nao de
sempenham a func;ao em todos os aspectos, e sim como especialis
tas. Por exemplo, o índio Palikúr de nome Labonté (Sans-Sous), muito 
ligado a administrac;ao francesa e que vivia em constantes atritos 
como Pasto do S.P.I., era considerado principalmente como "soprador 
de pajé". Chegam os sopradores a ser mais temidos que os xamas, 
mas, pelo menos nos últimos tempos, nenhum sofreu ofensa física 
como represália pela prática de maleficios, embora alguns tenham 
sido ameac;ados. Assim como os xamas, costumam receber pagamen
to, em dinheiro ou em espécie, pela execuc;ao de servic;os. 

' As vezes um soprador, quando procurado para trata1nento de 
urna doenc;a, encaminha o interessado a um xama ou vice-versa. Thm
bém há ocasioes em que, o próprio interessado, nao conseguindo 
resolver seu problema através de um recorre a outro. As opinioes, 
sobre urna menor ou maior eficiencia dos sopradores , em 
contraposic;ao a dos xamas, variam segundo os acontecimentos. Por 
exemplo, para u1n velho saramacá habitante do rio Urucauá, "pajé 
Palikúr nao vale tnais nada". Passou a acreditar firmen1ente no valor 
dos sopradores, em virtude de um filho seu haver sarado de um 
ferimento, após ter sido soprado por um deles, embora estivesse sen
do tratado com antibióticos pelo agente do Pesto do S.P.I. Seu ponto 
de vista, manifestou mais ou menos nos seguintes termos: "Se o se
nhor adoecer e for tratado por um soprador, o senhor ficará bo1n. 
Porém, se um deles for seu inimigo e soprar em suacomida, o senhor 
irá perdendo o apetite até morrer. E se soprar em sua espingarda, o 
senhor nao irá matar mais nenhuma cac;a". 

Um informante Palikúr, nos relatou o caso de um rapaz com 
síntomas de loucura, que foi tratado durante várias noites por dois 
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xamas ao mesmo tempo, mas sem resultado favorável. Todavia, fi
cou imediatamente curado, lago após um soprador haver soprado em 
seu carpo, e lhe dado para ingerir urna bebida também soprada. Na 
ocasiao, o soprador teria declarado que a doen9a fora causada por 
um vento que se havia introduzido no corpo do rapaz. Um Karipúna 
radicado no Alto Ua9á, achando-se bastante debilitado, procurou tra
tar-se com um xama, o qual nao alcan9ando exito, o encam inhou a 
um soprador, que conseguiu faze-lo recuperar a saúde por meio de 
beberagens que lhe ministrava diariamente. Segundo outro informante, 
um soprador Palikúr teria curado, repentinamente, na presen9a de 
várias pessoas, urna mulher que vinha sofrendo de fortes dores abdo
minais, e estava senda tratada por um xama, fazendo-a ingerir um 
copo com água, onde havia cuspido e soprado a fu1na9a do cigarro, 
ao mesmo tempo que "pronunciava algumas palavras". No entanto, 
outros casos nao solucionados por sopradores, posterionnente o fo
ram por xamas. E recentemente, no caso de urna mulher em fase final 
de gesta9ao e em estado grave, falharam os xamas e sopradores que 
foram consultados, e ela acabou falecendo quando era conduzida para 
a cidade do Oiapoque. 

O impacto pentecostal entre os Palikúr 

A primeira tentativa que conhece1nos para introdu9ao do pro
testantismo entre os índios da hacia do Ua~á, apreciados neste con
texto, foi efetuada, em 1954, por dois missionários norte-americanos 
da Missao Novas Tribos do Brasil, os quais, provavelmente, face a 
indiferen9a com que foram recebidos, lago se retiraram nao mais 
retornando a regiao. Em 1965, os lingüistas do Instituto Lingüístico de 
Verao (SIL), Harold e Diana Green (protestantes batistas), iniciaram 
estudos lingüísticos entre os Palikúr dorio Urucauá (aldeia Uku1nene), 
habitada entao apenas pelas fa1n íl ias dos índios Paulo Orlando (Watay), 
do seu irmao Lean Orlando e do seu cunhado Afonso Y oyó. Entre
tanto, após dais anos de estudos consecutivos, os referidos lingüistas 
interromperam os trabalhos, durante pouco mais de um ano, por te
rem viajado para os Estados Unidos. Precisamente nesse intervalo, é 
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,. que os Palikúr comevaram a ser iniciados no prot~s.tantism?, ou ine
lhor dizendo no pentecostalismo, após algumas v1s1tas real1_zadas n.o 
Urucauá pelo pastor norte-a1nericano Glen Johnson que ~~tao trans1-
tava pela regiao do Oiapoque na tentativa de fazer prosehtos para o 
aludido movimento. Nessa fase, eram raríssin1os os índios que ~nt.en

dia1n pelo menos razoavelmente o portugues, afora Paulo Orland~ , 

Moisés Yapahá, Leon Orlando e Afonso Yoyo, mas somente ~s ?01s 
primeiros haviam recebido instru9ao elementar em escolas braslleuas. 

o pastor Johnson, que quase nada entendía d~ portu~~es, a 
princípio procurou comunicar-se com os índios por intermedio de 
um soldado da Colonia Militar de Clevelandia, que possuía algu1n 
conhecimento de ingles. Ao mesmo tempo, conseguiu estabelecer 
rela9oes estreitas com Paulo Orlando, as quais acabaram por lhe pos
sibilitar atingir seus objetivos. A crermos em suas próprias palavras, 
decidiu Paulo Orlando tornar-se crente e orientar "seus irmaos de 
rava", para o 1nesmo ca1ninho, int1uenciado pelos co~sel~os e 
ensinamentos do aludido pastor, quando enfrenta va urna s1tua~ao de 
crise, devido ao modo desregrado como vinha se comportando, i~ge
rindo bebidas alcoólicas e nao raro praticando desordens. A partir de 
entao, passou Paulo Orlando a levar urna vida austera e d~dicada ao 
trabalho. Ao mesmo tempo, foi-se esmerando no conhec1mento da 
Bíblia e fazendo proselitis1no, através de contatos pessoais e de 
prédicas, que consistiam na leitura de trechos do Evangelho, em por
tugues, com a tradu9ao imediata para a língua Palikúr. 

Em 1968 já encontramos Paulo Orlando liderando urna comu
nidade de e.rentes, composta de vinte e quatro famílias (cerca de 
30% da popula9ao do Urucauá), todas jáhabitando na aldeia Ukumene 
e pelas imediavoes. Esses crentes, ha vi a~. de~xado. de fu?1~r e de 
ingerir bebidas alcoólicas, inclusive o cax1n, nao mais parttc1pavam 
da festa do turé e de outras ceritnonias tradicionais, bem como de 
danc;as a moda civilizada, pois "quem recebe Jesus (W~hokri _ De~s
Filho) nao deve pensar mais em divertimentos". Os do1s xamas, exis
tentes no Urucauá, tinha1n os crentes repudiado por completo, embo
ra ainda os continuassem temendo. E entre os sopradores apenas 
alguns reputados como bons continuavam consultando, mas em ca
sos de doenc;as. 
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Nos ofícios religiosos, ministrados por Paulo Orlando aos sá
bados e domingos, as canc;oes e as orac;oes eram intercaladas pela 
leitura de trechos da Bíblia. Além dos crentes, diversos outros índios 
costumavam assisti-los, e de modo geral mostravain-se bastante in
crédulos, com respeito as palavras que ouviam. Em conseqüencia, 
1nesmo as pessoas mais velhas,. que antes eram contrárias ao ensino 
escolar, passaram a manifestar o desejo de aprender para obtenvao 
de um melhor conhecimento dos textos bíblicos. 

Cinco anos após, ou seja, em 1973, encontramos o movimento 
pentecostal no Urucauá ocorrendo em toda sua plenitude, já coma 
participa<;ao da grande maioria da populac;ao Palikúr. A igreja (As
sembléia de Deus) continuava sendo liderada por Paulo Orlando, que 
tinha como principais colaboradores os índios Moisés Yapahá (vice
pastor), Leon Orlando (o principal líder espiritual), Joao Felício, Daví 
Espírito Santo (Sarisci) e Balancho. Por parte de todos os membros 
da comunidade, continuava se manifestando cada vez mais interesse 
pela instruc;ao escolar, como vimos anteriormente, co1n o propósito 
sobretudo de melhor conhecer as palavras da Bíblia. E cerca de qujn
ze índios já alfabetizados na própria língua pelos lingüistas Harold e 
Diana Green, que já entao haviam reiniciados seus estudos entre os 
Palikúr, comec;aram aleros primeiros textos divulgados pelo Institu
to Lingüístico de Verao, entre os quais A vida de Cristo e cartilhas 
feítas com base nas tradic;oes culturais do grupo. E urna equipe de 
catorze evangelizadores, com o objetivo de fazer adeptos, pass ara a 
percorrer o baixo Urucauá, Alto Ua<;á e Curipi. E embora nao tenha 
alcan9ado a equipe o exito desejado, continuaram os Palikúr repu
tando co1no amigos, os Galibí do Ua<;á e os Karipúna. 

As rígidas prescri9oes contra o uso do fu1no e de bebidas alco
óli cas continuavam mantidas e eram rigorosamente fiscalizadas. Dois 
homens que foram avistados bebendo cacha9a, por ocasiao de urna 
viagem ao Oiapoque, severamente advertidos e ameac;ados de ex
pulsao da igreja, por um grupo de inquiridores dirigidos por Leon 
Orlando, confessara1n-se arrependidos e nao foram 1nais vistos trans
gredindo. Os rituais de nascimentos, já bastante negligenciados antes 
da aceitac;ao do pentecostalismo, haviam sido abandonados por com
pleto, bem co1no as abstinencias das mullieres durante as gestac;oes, 
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"' porque os alimentos que antes eram proibidos, nenhum mal lhes po
deria fazer, "porque estavam protegidas por Deus". A sobra dos 
repastos, nao mais lan9avam nos cursos da água, por nao temerem 
que continuassem sendo usadas por outros para feiti9arias. E no de
correr das viagens, diziam nao temer mais que pudessem ser ~ sma

gados, por animais e objetos cu jos nomes pronunciassem, pois "esta
vam protegidos pela Grac;a Divina". 

Além da festa do turé, como vimos, logo abolida quando da 
introdu9ao da nova cren9a, e cujos apetrechos já haviam sido crema
dos, também a festa kirepsá, que era realizada para homenagear um 
morto pela última vez, fora suprimida, sob a justificativa de que nun
ca as pessoas mortas deveriam ser esquecidas pelos parentes e pelos 
irmaos crentes. Os casamentos continuavam 1nantidos obedecendo a 
antiga exogamia clanica, porém nao mais seguiam as regras impos
tas pelo compadrio através da igreja católica. Os cerimoniais fúne
bres tinham sido alterados, nao mais ocorrendo sua execu9ao por 
elementos de clas diferentes do falecido, porém, indistintamente, pelos 
irmaos crentes, urna vez que era Deus que determinava o falecimen
to das pessoas, sem interferencia de seus parentes mortos. Os velóri
os festivos e o cortejos fúnebres, a 1naneira crioula, nao mais se efe
tuavam. Os sepultamentos continuavam ocorrendo nos espa9os des
tinados aos respectivos clas, mas haviam sido eliminadas as cruzes 
das sepulturas. Os cadáveres deixaram de colocar com a frente para 
o nascente, urna vez que era Deus quem indicava o caminho do céu 
para aquele que merccesse. E os objetos nao mais acompanhavam os 
mortos nas sepulturas, "porque nao iría precisar mais deles, pois seus 
espíritos tinham se separado dos corpos, em definitivo". 

Entretanto, em decorrencia de urna maior dedica9ao ao traba
lho, o padrao de vida material da comunidade mostrava-se mais ele
vado que por ocasiao de nossa observa<;ao anterior, mostrando-se, 
em alguns aspectos, melhor que o dos Karipúna e Galibí do Ua9á A 
vida no seio das famílias, ao contrário de antigamente, ocorria har-
1noniosamente, os homens proporcionavam bom tratamento as mu
lheres e aos filhos, e haviam cessado as separa96es entre os casais. 
As rixas, que antes eram comuns entre os componentes do grupo, 
nao mais se verificavam. sendo que, conforme diziam, ninguém mais 
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relembrava as ofensas antigas. Conseqüentemente, já manifestavam 
os crentes sentimentos de ateto para com os brasileiros, e diziam 
també1n que haviam esquecido as ofensas dos portugueses contra 
seus antepassados. Os lingüistas Harold e Diana Green, apesar de 
batistas, eram convidados para freqüentar a Igreja e também para 
fazerem prédicas e ora96es. E o vigário do Oiapoque, recebia muito 
cordiahnente, ha vendo ele numa oportunidade rezado urna missa que 
foi assistida por numerosos crentes. 

O xamanismo havia sido abjurado por completo, e todos 
sopradores e os dois xamas ainda existentes no Urucauá tinham, tam
bém, se tornado crentes. Segundo Leon Orlando, a conversao de xama 
Setuel foi bem difícil. A princípio ele reagiu, dizendo nao acreditar 
no que diziam, e que se o seu trabalho era colocar os espíritos fora 
das pessoas, nao poderia aceitar que esse novo Deus se lhe deposi
tasse o próprio espírito. E acrescentou desejar vi ver a seu modo, como 
pensavain e viviam seus antepassados. Em seguida, após ter sido gra
vemente ferido pela mulher, que lhe bateu com um pesado remo pois 
desejava matá-lo para dele se libertar, admití u que deveria ter aceitado 
esse novo Deus, porém, já era muito tarde para o arrependimento. Já 
um pouco antes de falecer é que confessou-se arrependido dos males 
que tinha feito, considerou que Deus lhe havia sido bom, permitindo 
vivero suficiente para reconhecer seus erros. Pediu perdao a todos 
que havia ofendido e perdoou sua mulher. 

Co1nparando a religiao católica coma que vinha professando, 
Afonso Yoyo, um dos crentes 1nais apaixonados, assim expressou-se: 
" O padre nada explica va, apenas dizia que devíamos estar com Deus, 
mas nao fazia a doutrina penetrar em nosso cora9ao. Agora eu oro, 
canto e choro porque estou alegre. Como amo a mim mesmo, amo 
todos os outros, até desconhecidos". Leon Orlando, por sua vez, dis
se que haviam acabado os compadres e os afilhados, bem como as 
regras a isso relacionadas, que tinha1n sido substituídas "pelo batis
mo na água e a cren9a no Espírito Santo". De modo geral, manifesta
vam os crentes a convic9ao de que, através da fé em Cristo e no 
Espírito Santo, todos poderiam alcanc;ar curas milagrosas, entrar em 
transe e também falar linguas desconhecidas, ao contrário de antiga
mente quando isso constituía apenas privilégio dos xamas. Antes para 
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ficarem alegres precisa vam beber caxiri ou cacha9a, porém, após 
,. terem se tornado crentes passaram a atingir tal estado sob a a9ao do 

Espírito Santo. Ao mesmo tempo, disseram que algumas curas mila
grosas haviam sido conseguidas. 

Por ocasiao de urna sessao noturna que presenciamos, a mai
oria dos participantes atingiu um alto clima de exalta9ao. Todos pene
traram na Igreja cantando, chorando, chamando Jesus e o Espírito 
Santo. De acordo com versoes que nos foram fornecidas por Davi 
Espírito Santo, urna das mulheres pedia aos irmaos que orassem por 
ela, pois, sentia-se fraca para perdurar na religiao. Arrependia-se do 
seu passado por nao ter conhecido Jesus. U1na outra, pulava, tremia 
e jogava-se ao solo dizendo que havia pecado e sofrido, e sabia que 
fora da vida terrena só teria salvac;ao se se arrependesse. Os animos 
foram serenando aos poucos, continuando exaltada apenas a última 
das mulheres. Segundo ouvimos, nu1na reuniao anterior, "o Espírito 
Santo havia baixado sobre um número maior de crentes". E os mais 
exaltados sopravam sobre os rostos daqueles que iam encontrando 
no caminho, apertavam-lhes as temporas comas maos, e os atingidos 
come9aram também a gritar e a tremer. Conforme explicou Davi 
Espírito Santo," a gente nao sabe como tudo come9a, as maos va.o 
crescendo, alguma coisa vai entrando no corpo, depois a gente es
quece tudo, ficando bebado como se tivesse ingerido caxiri ou ca
cha9a". 

Este estado de coisas, em que a fé religiosa aliava-se a dedica
<;ao ao trabalho, e a harmonía entre os membros da comunidade, 
come9ou a sofrer significativas mudan9as a partir de 1974-75. De 
uro lado, ero decorrencia de alterac;oes na administra<;ao do Posto, 
cujo novo agente passou a interferir na vida dos índios, procurando 
inclusive incentivar os jovens para voltarem a fazer festa, a fumar e 
beber caxiri, pois, "comidas e bebidas nao faziam mal ao espírito, 
porque desciam para o estomago". Entrementes, dois protestantes 
que transitaram pelo Urucauá, segundo Paulo Orlando teriam provo
cado dúvidas entre os índios. E também, conforme falou Moisés 
Yapahá, em razao de erradas interpretac;oes da Bíblia, entre outras, 
porque o fim do mundo poderia estar próximo, só retornando a vida 
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no Dia do Juizo, o itnportante era orar muito e ter fé para alcanc;ar a 
salva9ao eterna. Ocorreu entao "urna fase de muita alegriamuito amor, 
todos orando, cantando, pensando em Jesus, procurando ajudar uns 
aos outros, sern pensar em retribui9ao", assim falou Afonso Yoyo. 
Conseqüente1nente, os que ainda trabalhavam, passaram e fazer isso 
com parcimonia, e do pouco produzido ai nda ajudavam os que nada 
faziam. Os lingüistas do SIL resolveram cntao intervir con1 a coope
rac;ao do novo agente do Posto (Cícero Cruz), através de várias exor
ta9oes baseadas no preceito paulino - quetn nao trabalha nao deve 
comer-, conseguindo assin1 que, gradativamente, os índios fossem 
retornando ao labor quotidiano. 

No cntanto, a Igreja já comec;ara a entrar em crise, por essa e 
por outras circunstancias. O próprio Paulo Orlando, além de já nao 
estar administrando com acerto os bens da comunidade, foi acusado 
de nao estar mais vi vendo de acordo co1n a doutrina que pregava, 
pois vinha mantendo namoro clandestino. Em raza.o disso, após jul
gamento levado a efeito por vários inquisidores, foi ele afastado da 
dire9ao da Igreja, que passou a ser exercida por Moisés Yapahá. Pau
lo aceitou a destitui9ao, porém, declarou que ia continuar como capi
tao, e isso efetivamente aconteceu, porque numerosos índios, sobre
tudo jovens deddiram igualmente sair da Igreja em companhia dele. 

Em 1978, por ocasiao de nossa última estada no Urucauá, 
apenas urnas vinte pessoas ainda se mantinham como crentes. As 
sessoes ocorriam apenas urna vez por se1nana, invariavelmente aos 
sábados pela manha, eram curtas e os testernunhos já nao ocorriam 
co1n tanta exalta9ao, e nao viinos nenhu1na pessoa entrar em transe. 

Os motivos apresentados para o abandono do pentecostalismo 
eramos mais variados. Um deles assitn falou: "A carneé fraca. Pas
sei sete anos sem fumar e le1nbrando o caxiri. Nao sei o que é que 
há". Joao Felício, que também abandonou o pentecostalismo assim 
falou: "A mente faz urnas coisas que nao presta, que nao agrada a 
Deus. A mente fica enfilo com vergonha e medo de Deus. Fica triste, 
fica parada. Nós ternos muitas mentes, há as que tero bo1n pensa
mento, mas tem outros pensamentos que julgo .,pao ajudar a gente. 
Quando se julga que ele nao presta, nao agrada muito, aí fica-se com 
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vergonha dos outros e de Deus. O espírito pode ser forte, porém a 
,. carne é fiaca. Jesus é um santo e assim nao nos abandona. Mas se 

Jesus é santo e eu um pecador, nao posso estar com Jesus. Assim 
deixei de ser crente. Voltei a danc;ar o turé e a beber o caxiri, embora 
nao muito". Afonso Yoyo que permaneceu na lgreja, por sua vez 
assim expressou-se: "Meus filhos todos saíram desviados, fazendo 
festas, desobedecendo, gritando, dizendo mentiras por aí, querendo 
brigar. Vida futura, nao sei o que pensam. Igual a antigamente quan
do a gente nao gostava de civilizado". 

Acontece que, embora mantido no posto de capitao, Paulo 
Orlando voltou a enfrentar situac;oes críticas, principaln1ente de na
tureza econo1nica. Deliberou entao reingressar no seio da J greja, por 
volta de 1980, passando desde entao a travar contatos e fazer prega
c;oes entre os índios da aldeia Ukun1ene e adjacencias conseguindo 
que grande parte deles, entre os quais Joao Felício, voltassem tam
bém a praticar o pentecostalismo. Logo depois, pode Paulo Orlando 
reassumir a direc;ao da Igreja, ha vendo Moisés Yapahá se afastado da 
mesma sem qualquer objec;ao, pois preferiu dedicar-se somente aos 
seus negócios. Posteriormente, foi noticiado que estaría Paulo Orlando 
fazendo pressoes sobre os moradores de Ukumene para o acompa
nharem ein suas atividades religiosas, havendo afinnado em certa 
ocasiao que, aqueles que nao "quisessem respeitar a lei, poderiam 
sair, o que foi feíto por várias famílias que se instalaram no alto 
Urucauá ou passaram para Guiana" (CEDI, 1983, p.36). A crermos, 
poré1n, em afirmac;oes mais recentes Paulo Orlando vinha se man
tendo firmemente co1no líder político e religioso. As migrac;oes para 
Guiana Francesa estavam ocorrendo com certa regularidadc, mas pelas 
vantagens aí oferecidas na remunerac;ao do trabalho assalariado, na 
aposentadoria para os mais velhos (algo que já acontece também no 
Brasil), e devido aos proventos mensais que sao concedidos as fanú
lias na propon;ao dos filhos encaminhados as escolas públicas. E que 
aqueles que tinham se transferido para o alto Urucauá, continuavam 
crentes e regularmente baixavam para assistir os cultos. 

Entrementes, passaram a ser tninistrados cursos regulares na 
língua portuguesa por professores do convenio SESC-Amapá/Pre
feitura do Oiapoque. E paralelamente, come9aram a atuar na aldeia 
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duas professoras batistas da Missao Novas Tribos do Brasil, empe
nhadas em aprender o idioma Palikúr, para prosseguir ensinando-o 
aos índios em substitui9ao ao Instituto Lingüístico de Verao. Ocorre 
mais que os índios já alfabetizados no próprio di aleto (cerca de 65), 
já estavam travando contato co1n o texto do Novo Testamento, edita
do por esse Instituto. 

De acordo com os últimos testemunhos obtidos, as duas pro
fcssoras acima referidas se retiraram do Urucauá, sem terem deixado 
mareante influencia sobre os índios pentecostais, que prosseguem se 
conduzindo e1n suas relac;oes, e 1nodos de vida como logo na primei
ra fase da introduc;ao do culto, porém se1n aquel a rigidez no que tan
ge a conduta ascética. E os que nao retornara1n a Igreja, voltaram a 
dan9ar o turé mas como simples divertim.ento, mas nenhuma outra 
das dan9as tradicionais. Os tabus alimentares nao voltaram a ser ob
servados, bem como os antigos rituais sobre os cerimoniais fúne
bres. E nenhum novo xama ou soprador, surgiu nao parecendo os nao 
crentes predispostos a terem novan1ente tais agentes do sobrenatural 
em seu meio. E embora dizendo ter deixado o culto pentecostal, nao 
adtnitem ter voltado a ser católicos, 1nesmo notninalmente. Assim, 
em razao do que foi exposto, no decorrer de um secular contato com 
1nissionários católicos, trac;os desta doutri na foram introduzidos nas 
crenc;as tradicionais dos Palikúr, ma5 sc1n alterá-las fundamentalmen
te. Todavía, a influencia pentecostal ha vida no decorrer de aproxima
da1nente vinte anos, provocou acentuadas altera9oes nessas crenc;as 
co1n reflexos sobre a vida tribal dos Palikúr do rio Urucauá. Nao 
se pode naturalmente afirmar se tal estado de coisas possa ou nao 
sofrer outras alterac;oes, nao só por problemas religiosos como pro
vocados pelas lideran9as internas ou por a96es administrativas ofi
ciais. 

No que diz respeito aos Galibí do Ua9á e aos Karipúna, as 
tentativas feitas nao só por parte dos Palikúr pentecostais, como de 
pastores nao-indígenas desse culto, ou de outros, nuncasurtiram efei
to. Tal vez porque as principais figuras das comunidades, com capaci
dade de lideranc;a, nunca encontraram motivac;óes para tentar expe
rimentar mudanc;as em .su as idéias religiosas, e nos seus modos de 
vida tradicionais. E provavelmente pela circunstancia de os agentes 
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da administrayao oficial, sobretudo nos últimos tempos, terem dificul-
.. tacto tanto quanto possível a avao dos evangelizadores protestantes, 

ao mes1no tempo que vem facilitando o desenvolvimento das progra
mac;oes do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). essencialmente 
de natureza económica. 

Na aldeia Ac;aisal (Karipúna), um pentecostal tentou fixar re
sidencia, apenas como professor, e prometendo "nao interferir nos 
aspectos relativos a cultura da comunidade e nos seus problemas", 
mas nao se adaptou e, após dezoito días, abandonou o local. Outros 
pentecostais e também batistas, tentaram, a seguir, introduzir-se en
tre os Karipúna, 1nas as comunidades nao aceitaram, alegando que 
eles nao costumam prestar auxílio algum", desejando "apenas itnpor 
sua religiao aos índios", o que "poderia causar conf1itos mais tar
de ... " (BRASIL. Fundac;ao .... 1967-1989). Um outro documento re
fere que, os líderes das aldeias Manga, Santa Isabel, Espírito Santo, 
Avaisal (Karipúna), Ku1naru111a (Galibí do Uavá), Galibí (Oiapoque) 
e Tauarí e Flechas (Rio Urucauá), disseram nao aceitar a atuac;ao dos 
missionários protestantes por dois motivos: a) suas aldeias estao as
sistidas pela FUNAI, possuem auxfliares de ensino e atendentes de 
enfermagem, nao havendo, portanto, necessidade da colaborac;ao de 
missionários; b) por ter sido considerado que, "a prática de 
proselitismo religioso, concorre para a divisao religiosa de suas co
munidades, o que poderia originar situac;oes de desarmonía das mes
mas" (Ibid.). 

De 1nodo geral, os Galibí do Uac;áe os Karipúna afirmam pro
fessar a religiao católica, naturalmente em razao das influencias so
fridas através de contatos com padres, durante as desabrigas por es
tes efetuadas, bem co1no do estreito relacionamento comos crioulos 
da Guiana Francesa, que lhes trans1nitiram o próprio dialeto, e da 
introdu9ao gradativa crn seu meio, de brasileiros 111igrados para o 
Uayá, principalmente entre os Karipúna, os quais, aliás, conforme 
informantes do grupo, já pertenciam a referida rcligiao, quando che
garam ao seu atual território ainda no século passado. Ambos os 
grupos possuem santos padroeiros e, de certo modo, seguem as nor
mas estabelecidas pela Igreja com respeito ao batismo, casam.ento, 
compadrio e ritos fúnebres. Entretanto, paralelamente, práticas 
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xamanicas ainda persistem bastante ativas, existindo xamas e 
sopradores, que sao amplamentc consultados tanto no que concerne 
a problemas espirituais, como para o tratatnento de doen9as, apesar 
também da procura intensa de tratamento médico. A festa do turé 
prossegue sendo efetuada obrigatoriamente, sob a direc;ao de xamas. 
E sem estarem su jeitos a san95es espirituais, como no caso dos Palikúr 
pentecostais, o consun10 nao só do fumo e do caxiri, como de bebi
das alcoólicas importadas, ocorre habitualmente entre as duas unida
des, cu jos componentes procuram burlar tanto quanto possf vel as 
proibiv5es impostas pelo órgao de assistencia oficial com respeito as 
últimas das bebidas acima referidas. 
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SANTO DAIME: NOTAS SOBRE A 
" "LUZ XAMANICN' 

DA RAINHA DA FLORESTA 

Alberto Groisman 

... o significado da luz sobrenatural é transmitido diretamente 
a ahna do homem que a experimenta ... (Mircea Eliade, 1979, 
p. 106) 

Após, passaria a tirar conclusoes sobre o sol - nao apenas 
sua imagem refletida na água ou em outro lugar - , em seu 
lugar, podendo ve-lo e contemplá-lo tal como é. (Platao, 1985, 
p.49) 

Neste trabalho, tento levantar algun1as pistas de investigayao 
da categoria "Luz" que está presente na "Doutrina do Santo Daime". 
Parto basicamente de concepyoes recolhidas e1n pesquisa realizada 
na comunidade "Céu do Mapiá", núcleo irradiador daquele culto, 
organizado a partir da exegese fonnulada por Sebastiao Mota Melo, 
o "Padrinho Sebastiao", e institucionalizada através do Centro de 
Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS). 

Para isso, cerco-n1e de urna perspectiva compreensiva, basea
da na antropología interpretativa de Clifford Geertz, na obra de Mircea 
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Eliade, nas categorías analíticas de Victor Turner e, na visao de Michael 
Harner de que num contexto simbólico onde o xamanismo produz o 
"ethos" e a visao de mundo grupal, o xama é um "iluminador das 
trevas do mundo" (Harner, 1989). 

Procuro também, fazendo urna colagem de expressoes funda
mentais do vocabulário daimista, reconstruir o sentido das expres
soes referenciais, contextualizando-as dentro de um sistema de sig
nificados articulados. Este exercício possibilita percorrer a 
plausibilidade que assume a visao de mundo daimista, levando em 
conta o significado dos termos no contexto em que sao utilizados. 

*** 
O "Céu do Mapiá" é uma comunidade localizada ao sul do 

Estado do Amazonas, na Amazonia brasileira, relativamente isolada 
dos núcleos urbanos regionais pela precariedade de locomoc;ao no 
Igarapé Mapiá, muito sinuoso e crivado de troncos de árvores tom
bados sobre o leito na estac;ao seca. 

No "Céu do Mapiá", vivem em torno de 300 pessoas, cuja 
subsistencia é garantida pela produc;ao agrícola e extrativista, mais 
os donativos provenientes dos núcleos ligados ao CEFLURIS, espa
lhados pelo Brasil e por outros paises das Américas e da Europa. 

Os elementos motivadores do grupo no que se refere ao con
texto simbólico, sao o Daime, bebida sagrada elaborada a partir do 
cozimento ritual do cipó "Jagube" (Banisteriopsis caapi) e a "Folha 
Rainha" (Psychotria viridis), mais a "Doutrina", conjunto de 
"ensinamentos" provenientes do "Ecletismo Evolutivo" .1 

Para estabelecer urna perspectiva comparativa, busco mao da 
Alegoria da Caverna de Platao, de concepc;oes indígenas acerca da 
"Luz Xamanica", e da visao grupal dos daimistas sobre a "Luz da 
Rainha da Floresta", procurando mostrar que é através da substan-

1 O "Ecletismo Evolutivo" pode ser definido como a denominayáo abrangente 
das concepyóes reunidas e organizada~ por Raimu~do !t"ineu Serra, ? '.'M~stre 
Irineu", fundador da "Doutrina'', a partir do Espir1tuahsmo e do Cnstian1smo 
Místico ou Esotérico. 
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cia, o Daime, que se manifestam os elementos de urna práxis xamfullca 
entre os daimistas . 

Pela natureza deste trabalho, nao abordarei outros elementos 
do processo ritual e da cosmología grupal, limitando-me a alusoes 
incidentais quanto a estes aspectos. O que importa aqui é tentar urna 
compreensao das concepc;oes pertinentes e a abertura de caminhos 
investigativos. 

O mundo espiritual 

Parto do princípio de que há urna relac;ao entre a cosmología 
daimista e as cosmologías dos grupos nos quais o xamanismo ocupa 
papel decisivo como método de acesso a dimensoes incomuns da 
existencia humana. Um destes pontos de convergencia é a "Luz", de 
natureza espiritual, que produz o conhecimento acerca do Mundo 
dos Espíritos que podemos considerar urna categoría básica das 
cosmologias amazónicas. Juntam-se a este tema central, outros ele-
1nentos relacionados, como a "revelac;ao", o "conhecimento", a "ver
dade", a "ilusa.o", a "visibilidade", as "trevas", todos incluídos, com 
suas tradu9oes específicas, nos sistemas cosmológicos encontrados 
entre os grupos que admitem a existencia de um mundo de natureza 
espiritual. 

, 
E preciso, preliminarmente, abordar o substrato simbólico que 

cnvolve a oposi9ao entre "Luz" e "Trevas". "Luz" e ''Trevas", en
quanto categorías sintéticas, ocupam lugar fundamental em muitos 
sistemas explicativos de criac;ao do Universo. Esta presen9a está ín
timamente ligada a correla<;ao Cosmos/Caos. Em geral, a escuridao 
das "Trevas" está relacionada como desconhecimento, simbolizado 
pela obscuridade do Caos. Por sua vez, a "Luz" é relacionada com o 
conhecimento, simbolizado pela integra9a.o no Cosmos (Eliade, 1979). 
Estas correspondencias nao sao necessariamente colocadas da mes
ma maneira por todas as culturas. O que interessa aquí é que sao um 
ponto de partida básico para definirmos seus desdobramentos cultu
rais. 
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.. 
Nesta abordagem, enfatizarei o aspecto "Luz", que nao pode 

ser dissociado da categoría "Trevas", sendo que para os daimistas 
possuem papel motivador destacado. 

A tensao entre estes dois ele1nentos cosmológicos fundamen
tais, a "Luz" (o Casinos) e as "Trevas" (o Caos) está presente, segun
do Eliade, e1n 1nuitas culturas. "Luz" e "Trevas" sao di1nens6es es
senciais da experiencia religiosa como categorías motivadoras e re
presentam as dificuldades que os seres humanos tem ao viver a ~xpe
riencia religiosa transcendente. 

Por outro lado, estas cos1nologias, segundo Eliade (Eliade, 1988), 
estao baseadas na idéia de que o ser hu1nano já viveu, no passado 
mítico, u1n "estado de divindade", e1n relayao ao qual, a.través das 
paixoes, da "queda", teria perdido contato. A partir desta ruptura que 
explica sua "separa9ao" ern relayao a divindade, o ser humano tenta
ria a busca de urna "volta", um "retorno", que, acreditaria estar na 
busca de urna "Luz Interior". 

A luz espiritual 

Procurando definir o significado da categoria "Luz", ern dife
rentes correntes reli giosas, Mircea Eliade (Eliade, 1979) parte da pre
missa que a "Luz" de natureza espiritual é urna 1nanifesta9ao íntima 
que, no entanto, deve estar envolvida por un1a cosinologia pré-exis
tente para ser co1npreendida. Diz El iade, 

( ... ) o significado da luz é, de um lado, e em última análise, urna 
descoberta pessoal; e, por outro lado, cada hornero descobre o que 
está cultural e espiritualmente preparado para descobrir ( ... ) (Eliade, 
1979). 

Esta descoberta é encarada como "revela9ao", que nasce da 
dialética entre a experiencia individual e a cosmología grupal. 

Enquanto "revela9ao" de u1na outra di1nensao da existencia, 
esta descoberta reconstrói a concep9ao pessoal em rela9ao ao "status 
quo" até entao vivido, a partir de urna " ruptura na existencia do su-
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jeito" que "revela" ou "torna mais claro o mundo do Espírito" ou a 
''existencia como cria9ao divina" (Eliade, 1979) . 

Eliade busca também em sistematiza96es religiosas, como 0 
budismo, o hinduísmo e o gnosticis1no, entre outras, o significado da 
"Luz Espiritual". Diz ele, que entre os budistas é reconhecida urna 
"essencia divina" de cada homem, identificada por atman, ou o "ser 
espiritual en1 si'', que está "encoberto por várias paixoes" e que para 
lhe ter acesso, o homem precisa viver um processo de "separa9ao" . ' 
po1s sua "essencia divina" está "misturada" com a "prisao das pai-
xoes" a qual está submetido. E semente esta "separa9ao" pode "libertá
-lo", proporcionando sua passagem para outros planos da existencia. 

Esta "separa<;ao" é ta1nbétn recomendada pelas doutrinas 
gnósticas, as quais podemos associar a "Doutrina do Santo Daime". 
Os gnósticos propoe a "separa<;ao" da "Luz" e das "Trevas" para a 
"reden9ao" do hometn, ou a " liberta9ao" de sua " interioridade", sua 
essencia divina, e a conseqí.iente reintegrac;ao no "Reino da Luz" 
original (Eliade, 1979). 

A temática da "revela9ao" é abordada de forma sintética tam
bém por Platao na sua "Alegoria da Caverna". Platao, no entanto, 
aborda o tema da "luz", observando a radicalidade da experiencia da 
"revela9ao", mas ressaltando o evento da perplexidade humana <li
ante do conhecimento e a dramatizac;ao do contato com a "luz" da 
sabedoria. Para Platao, o contato com a " luz" do saber nao implica 

"t " .e num re orno 1nas numa trans1orn1a9ao. 

A luz na concepcáo platónica 

A Alegoria da Caverna platón ica nos fornece urna base meta
fórica muito rica para que possamos entender as formula96es simbó-
1 icas ligadas a esta "mística da luz". 

O diálogo entre Sócrates, o 1nestre, e Glauco, o aprendiz, con
templa basicamente a idéia de " ilumina9ao", inserida numa rela9ao 
entre "Luz" e "Trevas". Sócrates, no diálogo, descreve urna situa-
9ao hipotética cujo relato pode ser resumido da seguinte forma: ho-
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mens estao confinados desde a infancia numa caverna, iluminada 
.. apenas pela luz proveniente de urna pequena fogueira. Voltados de 

costas para a abertura da caverna, eles só divisam sombras dos even
tos que ocorrem fora. Um dos ho1nens é libertado e sai ~~ caverna 
para o mundo exterior. Num primeiro momento, seu sofnmento é 
grande, seus olhos doem, fica ofuscado com tant~ luz, e, ainda, nao 
consegue contemplar a fonte desta luz. Para fugir ao ofuscamento 
desvia seus olhos para o chao, identificando aos poucos sombras e 
reflexos. Posteriormente passa a acostumar-se coma luz intensa até 
conseguir erguer a cabe<;a e contemplar o sol. Maravilhado, ele sen
te-se impulsionado a retornar a Caverna e mostrar aos seus compa
nheiros de cativeiro o que vislumbrou. Ao entrar novamente na Ca
verna, a escuridao interior o cega e passa entao a ser motivo de 

desprezo. 
Na visao platónica, a "ilumina<;ao" possui alguns elementos es

senciais que fazem emergir nos homens urna nova visao de mundo. 
Num primeiro momento, ternos homens aprisionados numa situa9ao 
aceitável apenas a partir das especula9oes que fazem acerca das som
bras que identificam, ou seja, urna situa<;ao existente, mas no entan
to, estranha, inatingível, da qual só se ve as aparencias: Um home~, 
entao, é "escolhido" e libertado, por algo ou alguém diferente de s1, 
que o conduz a urna dimensao da qual recebia sinais: as ~ombras. A? 
transpor a saída da caverna fica ofuscado com a lum1nos1dade exteri
or, mas, aos poucos acostuma-se, utilizando artificios orientados pela 
sua inteligencia e intui9ao. Até que consegue compreender de onde 
vinham as sombras projetadas dentro da Caverna e como eram 
projetadas. Seu ímpeto posterior é voltar a Caverna e m~strar aos 
seus companheiros o que "aprendeu". No entanto, a volta a Caverna 
é brusca demais e sua rea<;ao a escuridao faz seus companheiros des-

. ,.. . 
prezarem sua exper1enc1a. 

A Alegoría da Caverna é utilizada por Platao para descrever o 
caminho inicial da "ilumina9ao" do filósofo que, com efeito, a partir 
do aprendizado, poderá exercer o "govemo da cidade". Ne~~ pode
mos ver urna representa<;ao da obscuridade de se estar apr1s1onado 
pelas aparencias, se ve o papel do "libertado" que pode conduzir ou-
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tros para a ''libertayao". E sugere que urna vez "iluminado" o homem 
procura 1nostrar o que viu aqueles que compartilhavam com ele a 
situayao obscura anterior. 

Platao mostra que a experiencia do conhecimento, que pode
mos transpor para a experiencia religiosa, abrange sensa9oes e pen
samentos dramaticamente contraditórios, mas profundamente 
motivadores, que fornecem ao sujeito destas experiencias significa
tivos elementos de reordenayao e reconcep9ao do mundo, nascidas 
de urna experiencia radical de alteridade. 

Platao nos possibilita pensar a "i lu1ninayao" como processo 
radical de transfonnayao do ser humano, assim como ampliar para 
qualquer experiencia radical de transforma9ao das expectativas, a 
concentra9ao de elementos si1nbólicos motivadores que permitam 
que alguns indivíduos, dentro de urna determinada cultura, assumam 
papéis especiais nas experiencias grupais e passem a intervir na or
denayao do mundo de forma ativa, refazendo os caminhos simbóli
cos. A "ilu1nina9ao" filosófica, neste sentido, aproxima-se significa
tivamente da práxis xamanica nas sociedades indígenas. Afinal, o 
xama organiza simbolicamente a vida grupal atribuindo sentido as 
dificuldades da existencia so1nente após ter urna experiencia radical 
de alteridade, que corresponde a sua inicia9ao. Podendo assim for
mular e ordenar mítica e ritualmente a vida da comunidade. 

Luz xamanica 

O "ilu1ninis1no xan1anico" ocorre nu1n contexto simbólico se-
1nelhante, reunindo estas tres condi96es básicas da "ilumina9ao": 
alteridade, revelayao e transrnissao. O que transcende, no "iluminismo 
xa1nanico", o si1nbolismo da Alegoria é que ele está envolvido num 
contexto cultural que o Jegiti1na "a priori" co1no elemento 
determinante do "devir" grupal (Eliade, 1976; Hamer, 1989). Esta 
legitimidade dá consistencia cultural para que o xama possa "ilumi
nar" as "trevas" do social, vencendo dificuldades e doenyas do gru
po, depois de ter passado pelas pravas prescritas pelos Espíritos an-
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cestrais, e/ou por "Seres Divinos" e transmitidas pelos xamas mais 
.. velhos. Pois, a partir de sua vitória sobre as limit3.95es pessoais, na 

supera9ao das provas, ele recebe o "poder" ou "poderes" para que a 
"luz" recebida possa permitir que ele veja o que os outros nao veem. 
Como afirma Harner, 

o iluminismo xamanico é, literalmente, a capacidade de ilumi: 
nar as trevas, de ver nas trevas o que outras pessoas nao podem ver. 
(Harner, 1989, p. 52) 

Neste sentido, cabe aqui transcrever o depoimento de um xama 
Iglulik sobre esta "Luz Xamanica": 

... havia ganho a minha qaumaneq, meu iluminismo, a luz xamanica do 
cérebro e do corpo, e isso de tal maneira que nao só eu podía ver 
através das trevas da vida, como aquela luz irradia va de mim, imper
ceptível aos seres humanos, mas visível a todos os espíritos da terra, 
do céu e do mar. E eles vieram ter comigo e se tomaram meus ami
gos, espíritos auxiliares. (Hamer, 1989, p. 53, citando Rasmussen, 1929) 

Harner observa ainda o aspecto da emergencia desta luz a 
partir do uso de substancias psicoativas. Afirma Harner, 

A n~ao do xama como alguém que está irradiando luz, princi
palmente de urna "coroa", urna aura que parte da cabeca, também é 
aceita pelos J ívaro. O halo, que é multicolorido, fonna-se somente 
quando o xama fica em estado alterado de consciencia induzido pelo 
uso de ayahuasca. (Harner, 1989, p. 54) 

Ou seja, Harner refor9a com esta passagem que a "ilumina-
9ao" é confirmada e legitimada através dos símbolos da cultura. 

A Alegoria da Caverna e o "iluminismo xamanico" podem 
estar num mesmo campo desencadeador. Ou se ja, podemos considerá
-los modos de interpretar o acesso ao conhecimento acerca do "outro 
mundo", o "desconhecido", aquele que nao é visível aos olhos do ser 
humano comum, enredado que está, no mundo da vida diária, numa 
panacéia de significados e eventos críticos sobre os quais pouco ou 
nenhum controle tem. O que vivencia com sua percep9ao nao lhe 
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seria suficiente para aplacar seus ardores metafísicos. O mundo para 
este "homem comum" é urna incógnita que ele tenta transpor especu
lando, procurando trilhas, tentando satisfazer-se como pode. Espe
rando um "sinal", urna "luz", um "insight", que pode vir dos "céus", 
dos "infernos", da "serte grande", do "suor do rosto", mas que de
pende fundamentalmente de sua "busca". 

Os "estados alterados de consciencia" assurnem um papel fun
da1nental nesta "busca". E1n geral, ern suas culturas, os xamas sao 
aqueles que conhecem o "outro" lado da realidade, onde se situamos 
verdadeiros 1notivadores do rnundo visível e que só se revelam aque
les que saben1 transitar e1n seu inundo, utilizando técnicas e substan
cias que produzern estes "estados alterados". O "caminho do xama" 
(Harner, 1989) nao é exclusivo, na 1nedida e1n que ele precisa condu
zir outros para que possa garantir a continuidade do conhecimento 
ao qual teve acesso. Sua "luz" só pode ser irradiada constantemente 
se está envolvida num "ethos" grupal, que legitima sua existencia e 
sua a<;ao. 

A práxis xamanica pode ser caracterizada, neste particular, 
como o conhecimento cosmológico e o exercício. de métodos de re
produ<;ao desta " luz", entre os quais está o uso de plantas, de nature
za considerada "sagrada", e 1nuitas vezes identificadas como "plan
tas-rnestre" (Harner, 1976). A origem do uso destas "plantas-1nes
tre" ainda nao foi conclusiva111ente investigado, rnas sabe-se que é 
muito antigo (Naranjo, 1983). 

O Daime e as "plantas-mestre" 

Assim como a Jurema, utilizada pelos Cariri-Xocó como "plan
ta-rnestre" (Mota, 1988), ou o Peiote, que segundo Lantemari aponta 
um " luminoso ca1n inho" para os grupos das pradarias norte-america
nas (Lanternari, 1974), tambén1 o Dai1ne está inserido num contexto 
em que as plantas ocupam i1nportante papel simbólico e produzem 
u1na experiencia de contato con1 u1na "Juz". 
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O cipó "Jagube" (Banisteriopsis caapi2) e a "Folha Rainha" 
" (Psychotria Viridis), que a partir de coc9ao dao origem ao Daime, 

estao incluídos neste rol das "plantas sagradas". No entanto, o Daime 
é encarado como um "ser", ele contém o "Mestre". E o conhecimen
to, para os daimistas, está na natureza, mas só pode emergir a partir 
da interven9ao do homem, ou mais precisamente, da manipula9ao 
física/ritual das plantas. Como veremos mais adiante, os sistemas 
xamarucos de conhecimento relacionam 1nuito profundamente natu
reza e espírito. O poder dos xamas em geral origina-se de seu contato 
comos espíritos da natureza que ele aglutina em torno de si através 
das técnicas de extase. 

Na concep9ao daimista, o "Mestre" é urna entidade de nature
za espiritual, identificada com Jesus Cristo, mas reencarnada no 
Mestre Irineu, também identificado como "Juramidan", o "Mestre
Império". O "Mestre", é quem "ensina o caminho", dando a "forva" 
para o aperfei<;oamento pessoal, ou se ja, sintetiza o princípio mascu
lino, enquanto que a "luz" provém da "Rainha da Floresta", repre
senta9ao que corresponde ao princípio feminino. Existe entao esta 
dualidade, que, unida ritual e fisicamente pela "comunhao" - o "Fei
tio", a elaborac;ao física do Daime - pode "revelar" a "essencia divi
na" de cada ser humano. Tomar o Daime é "entrar em comunhao" 
também, e conseqüentemente, ter acesso aos espíritos guardi5es que 
estao no "Astral", o Plano Espiritual. Segundo as conce~oes daimistas, 
sao estes espíritos que "iluminam" as "trevas" do mundo ilusório da 
"ignorancia" ou da convicc;ao exclusivista de que o mundo é composto 
apenas de urna dimensao material, física, visível. Na cosmología 
daimista, eles mostram o "caminho", "aquele que merecer". 

Podemos comparar a concep9ao daimista em rela9ao ao indi
víduo que toma o Daime aquela encontrada na Alegoría da Caverna 

2 A utiliza~ao da Banisteriopsis caapi é muito difundida na Amazonia. !números 
grupos indígenas e mesti~os usam a planta para fins religiosos. A Banisteriopsis 
caapi possue um alcalóide denominado barmina ou harmalina, cuja a~ao 
psicofarmacológica tem sido muito estudada, nao se tendo ainda cbegado a con
clusoes definitivas. Na maioria dos grupos usuários a Banisteriopsis caapi é 
cozida ritualmente juntamente com outras plantas como a Psychotria viridis, e 
produz experiencias extáticas significativas, que marcam a vida religiosa regio
nal. 
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platónica, ou seja, que ele entra em contato com urna "outra realida
de", para a qual está protegido pela "Luz da Rainha da Floresta". 

A "Luz Xamaruca", assim como a "Luz da Rainha da Flores
ta" estao íntimamente ligad~ como mundo espiritual, que é para os 
daimistas o campo da emergencia das "reais" qualidades do ser hu
mano. O mundo espiritual daimista é referenciado por urna sistema
tiza9ao simbólica, denominada Espiritualidade. A Espiritualidade é 
um conjunto de imagens, símbolos e sensa95es que organizam as 
concep<;5es acerca do mundo espiritual, além de representar também 
sua territorialidade. Para ter acesso aEspiritualidade, é preciso que o 
ser humano reúna condi~i5es especiais de comportamento e a<;áo, in
tegrados num "sistema de 1nerecimento", no qual operam a expecta
tiva do gn1po, dos "seres divinos" e do próprio adepto. Estas condi
<;5es especiais poderiam ser sintetizadas pelas seguintes característi
cas pessoais: humildade, perseveranc;a, desprendimento pessoal e con
fian<;a, indispensáveis, na visao dos daimistas, para a obten9ao do 
"merecimento". 

Por outro lado, o acesso a Espiritualidade está vinculado a 
busca do conhecimento.contido no mundo espiritual. Na "vida espi
ritual" estao aqueles elementos necessários para q~e o conhecimento 
da Espiritualidade possa progredir e conseqüentemente trazer o pro
gresso aos iniciados. O saber, ou seja, a "compreensao" acerca do 
mundo espiritual, nasce do caminho percorrido, cujos passos devem 
estar consagrados, segundo os daimistas, aos "ensinos" do "Mestre" 
e da "Rainha da Floresta". Ver a "Luz da Virgem da Concei<;ao" é 
transpor a obscuridade da "ignorancia", da "ilusa.o" das aparencias 

, 
do mundo material. E esta, para os daimistas a "Luz" que "ilumina" 
as "Trevas'', ou o "Caos" do Mundo da Ilusao, onde se materializam 
as doen<;as, as dificuldades pessoais e grupais, o "aperto", a insegu
ran9a. Quem "conhece" esta "Luz" que rege a vida espiritual pode 
transpor este Caos e superar as dificuldades, os obstáculos coloca
dos no "Caminho", que é também o "Caminho da Salvac;ao". 

A coleta e amanipula<;ao do "Jagube" e da "Folha Rainha" e a 
elaborac;ao do Daime, denominada "Feitio", sao cercados por rígidas 
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regras rituais que garantem a concentra9ao, ou "energiza9ao" 
~ (Durkheim, 1989) da substancia que está bruta na natureza, para o 

uso dos seres humanos, além de representar o poder individual eco
letivo de "criar" um "ser divino", como é considerado o Dain1e. 

Outro aspecto fundamental ligado a substancia é que ela "vem 
da floresta". Ou seja, está aqui presente toda a tradi9ao xamanica 
que constrói no decorrer da história da humanidade urna rela9ao de 
conhecimento com o meio ambiente que ultrapassa a sobrevivencia 
física e estabelece um relacionamento transcendental com os seres 
que habitam a floresta. 

Aquí, a heranva cultural indígena e mestic;a depositada 
imemorialmente no xamanismo regional tem participac;ao ativa e fun
damental. 

Profecia e inicia~áo 

O Cristianismo Místico, ou Esotérico, neste contexto, adquire 
profunda significac;ao, tanto nos "ensinos" de Jesus Cristo, o "Mes
tre-Ensinador", quanto na visao profética contida no Apocalipse de 
Sao Joao. 

O Apocalipse joanino é considerado urna profecía, na medida 
em que seu conteúdo simbólico antecipa eventos que podern ser rela
cionados com o estado crítico em que se encontra o mundo, povoado 
de tragédias, pobreza e seguindo um caminho ambiental auto
destrutivo. Por outro lado, o Apocalipse joanino é encarado como 
um referencial para orientar o indivíduo no "caminho da luz". O con
teúdo do Apocalipse é interpretado como passos a serem dados neste 
"caminho". No versículo 22 do Apocalipse, Sao Joao descreve a 
"Nova Jerusalém", ou o "Reino de Deus na Terra", como o lugar 
onde brilhará eternamente esta "Luz": 

Nunca mais ha verá maldi~oes. 
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe presta
rao culto; verao sua face, e seu nome estará sobre as frontes. 
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Já nao haverá noite: ninguém mais precisará da luz da lampada, nem 
da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reina
rao pelos séculos dos séculos. 

(Apocalipse de Sao Joao, Versículo 22) 

A "Luz" a qual se refere Sao Joao, na concepyao daimista, 
pode ser relacionada a "luz interior", a qual se reportarn as filosofías 
orientais (Eliade 1979). Em sua obra clássica sobre xamanismo, Eliade 
afirma esta correla9ao, referindo-se co1nparativamente a Teologia 
Crista Mística. (Eliade, 1976) 

Esta visao, de certa forma ambígua do Apocalipse joanino (as
sim como de outros textos sagrados), retlete a concep9ao daim ista de 
que a "ilumina9ao" está ligada ao contato com urna outra dimensao 
da realidade, a vida espiritual. Poderíamos dizer que o sentido da 
"ilusao" para os daimistas é muito menos ligado a constitui9ao física 
do mundo, mas muito mais ligada ao repertório perceptivo do ser 
humano. Por isso, é tao itnportante para os daitnistas a transforma-
9ao do modus vivendi a partir do ingresso formal no grupo. Assiin, a 
prática dos "ensinos" do "Mestre" e da "Rainha da Floresta" nao sao 
apenas formas de constru9ao do sagrado, mas também e principal
mente urna espécie de estimula9ao ou desobstru9ao dos canais 
perceptivos do adepto para esta outra dimensao da realidade. 

A luz da Rainha da floresta 

Para os daimistas, os "ensinos" do "Mestre" e da "Rainha da 
Floresta" estao contidos integralmente nos "hinos", que sao "recebi
dos do Astral" a partir do "merecimento" pessoal. Seu conteúdo é 
considerado urna síntese das "Santas Doutrinas" herdadas do "Mes
tre-Ensinador": Cristo. Neste sentido, servem de fonte privilegiada 
para que se possa ident'ificar u1na "exegese da Luz", no contexto 
cosmológico daimista para, a partir desta, considerar suas semelhan-
9as com a "Luz Xamanica" indígena. 

Como é um tema pouco investigado isoladamente na Antropo
logía, estando em geral vinculado ao estudo totali.zante das cosmologias 
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grupais, tentarei fazer aqui uma elabora9ao específica. Mas que sir
.. va para organizar um campo de estudo que poderia ser identificado 

como urna "mística da luz daimista". 

A origem 

O primeiro elemento a ser abordado é a origem da "Luz Espi
ritual", na concepc;ao daimista. Repetidamente, os hinos referem-se 
a "Santa Luz", que "Deus mandou". Ou seja, num "mundo pecador", 
envolto nas "trevas" da "queda", ou da ruptura com a divindade, 
Deus teria "protegido" seus "filhos verdadeiros", marcados na fron
te, concedendo-lhes urna "chave". Esta "chave", heranc;a maior rece
bida do "Pai Eterno", estaria oculta na intimidade de cada um, espe
rando que o autoconhecimento a "revelasse". Ter acesso a esta "cha
ve" produz, segundo os daimistas, urna modificac;ao no indivíduo 
que lhe permite "compreender a Verdade". 

A "Santa Luz" pode ser contextualizada neste complexo sim
bólico como momento em que cada "irmao", que é "t1lho do Pai 
Eterno", a partir do que podemos denominar arqueología espiritual,_ 
entra em contato com sua "memória divina", (sua "verdadeira" iden
tidade ), encontrando o seu "caminho", identificando a sua "jorna
da". Esta "jornada" é a "batalha" que deve ser travada individual e 
coletivamente para a "Salvac;ao", através do uso humilde e perseve
rante da "chave" herdada. A "Santa Luz" origina-se, portante, do 
divino, do "Pai Eterno", "Soberano Criador", que a "mandou" para 
seus "filhos". Por outro lado, ela está contida na intimidade dos "es
colhidos", que com seu "trabalho espiritual" que é a busca do "con
tato", estabelecem urna sintonía com divindade, que é encarada como 
"revelac;ao". 

A "revelac;ao" é outro aspecto que envolve a "Santa Luz". A 
"Santa Luz" origina-se da divindade, e, ao mesmo tempo, revela-se 
em alguém cuja existencia estava até entao obscurecida pelo "Mun
do da Ilusao", o "filho", o "irmáo", o "escolhido", e motiva-o a "pro
curar" na vida espiritual, que é o "Reino da Verdade", sua "memória 
divina". Esta procura revela também, como já vimos, a "essencia 
divina" de cada um, seu "Eu Superior", que é um "alter-ego" e que 
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pode transpor os limites da consciencia e ingressar no mundo espiri
tual . 

Co1no podemos ver, a "Santa Luz", ou esta "Luz" de natureza 
espiritual, constitue-se genericamentc num contato produzido pela 
experiencia individual e coletiva num contexto simbólico específi
co, onde funciona um "sistema de rnerecimento", cuja origem está 
na divindade. 

Mais específicamente, a "Santa Luz", enquanto categoría 
motivadora para a existencia hu1nana, desencadeia no adepto urna 
"busca". Esta busca, tao presente em diferentes sistemas religiosos, 
é ritualizada nos percursos que o adepto realiza em seu processo de 
"ilumina9ao". Por isso, a idéia de un1 "caminho", urna "jornada" sim
bólica e tnesn10 física - o traje to difícil até o ' 'Céu do Mapiá", 3 por 
exemplo - é legitimada pelos progressos espirituais esperados, e re
presenta um outro elemento de fundamental importancia na 
cosmologia daimista. 

Ocaminho 

A trajetória espiritual do daimista está voltada para a supera-
9ao dos obstáculos colocados pelo "mundo da ilusao", ou seja, a ig
norancia em relac;ao a "vida espiritual". As "tcnta9oes" seriam entao 
"provas" de convic9ao e vontade, que intitnarnente poderiam desen
cadear um processo de auto-estima e auto-reconhecimento. 

O "caminho" deve estar, o 1nais possívcl, povoado de obstácu
los iniciáticos. Neste particular, a "comunidade" ocupa lugar impor
tante na sele9ao genérica destes obstáculos, pois eles devem neces
sariamente existir para colocar a prova os "irmaos". Enquanto esta
do totalizante de reciprocidade ideológica e material , a "comunidade" 
daimista é modelada pela tradic;ao oral e pelas "mensagens" recebi
das dos "seres divinos". Nao basta, para os daimistas, um "estado 
interior de ilurninac;ao", mas trunbém, e, fundamentalmente, o con
texto social onde ele ocorre, onde sao partilhados os símbolos, os atos 

3 Ver Groisman, 1991. 
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pessoais e os "ensinos" recebidos do "Astral" e onde o adepto pode 
"mostrar seu desenvolvimento. A "Santa Luz" nao se manifesta alea
toriamente, portanto. Revela-se apenas aos indivíduos que a "com
preendem", que permanecem no "caminho" íntima e socialmente e 
que a "irradiam". 

Irradia~áo e caridade 

A "irradia<;ao" da "Luz da Rainha da Aoresta" é denominada 
"brilho". A "Santa Luz" "brilha" no interior do indi víduo, assim como 
é irradiada para seus "innaos". Esta irradia9ao "faz tudo se ilumi
nar", criando un1 ca1npo simbólico no qual a experiencia grupal obe
dece a idéia de reciprocidade, que pode ser exe1nplificada através do 
termo "corrente espiritual", utilizado para definir a "tor9a" que emerge 
do rito coleti vo, ou a concentra<;ao de for9as espirituais que ocorre 
por ocasiao dos "trabalhos", ou ritos de consagra<;ao e cura. A "ilu
mina<;ao" daimista só se efetiva enquanto irradia9ao, isto é, o indiví
duo que "recebeu a "Santa Luz" deve "expandi-la" aos seus "irmaos". 
E, a visibilidade desta "luz" irradiada entra no contexto grupal, ali
mentando o universo simbólico comas "mensagens" que sua irradia
<;ao proporciona para todos.4 

Esta idéia de "irradia9ao", que pode ser encontrada em várias 
culturas (Eliade, 1979), foi consagrada definitivainente, segundo os 
daimistas, pela Doutrina de Cristo, que lhe atribui papel fundamen
tal na "busca da Salva9ao". Como vimos, Cristo, o "Mestre
Ensinador", através de seus "ensinos" e de sua história pessoal , 
"mostrou" que somente a "irradia<;ao" desta "Luz", em fonna de 
"caridade", de desprendimento pessoal, de compreensao e de trans
missao do "Verbo Divino", traza "Salva<;áo" prometida pelo Apocalipse 
de Sao Joao. Esta premissa doutrinária, contida nas "Santas Doutri
nas" (Monteiro, 1983), articulada com a experiencia extática, pode 
sugerir urna explica<;ao para a forma de organiza9ao grupal totalizante 

4 Todos os eventos da vida da comunidade estao subrnetidos a esta visibilidade. 
Para todos estes eventos, deve ser procurada urna explica~ao espiritual, um sig
nificado implícito que denote a interven9ao do mundo espiritual no mundo físi
co. 
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que reveste o advento da "irmandade" daimista, co1no feno1neno de 
comunitas (Turner, 1974). A experiencia extática modelada, no senti
do da organiza9ao de seus significados num contexto cosmológico, 
onde, como vimos, estao reunidas motiva96es de busca de bem-estar 
individual e grupal, faz com que o indivíduo ingresse num sistema de 
reciprocidades como qual pode enfrentar as dificuldades do mundo 
da vida diária, respondendo através do "verdadeiro conhecimento" 
as dúvidas que antes estavam sujeitas a imponderabilidade do "Mun
do da Ilusao". A certeza acerca dos "ensinamentos" da "Revela9ao" 
da "Santa Luz" passa a povoar seu universo pessoal de fonna que no 
ápice do processo, o indivíduo integra-se ao "Exército da Rainha da 
Floresta" para a "batalha" que <leve travar contra as fonyas 
"trevosas". 

A Rainha da Floresta 

Nas cosmologias que incluem o extase aos procedimentos de 
busca da divindade, as entidades femininas de caráter maternal ocu
pam destacada importancia. Identificada como a "Grande Mae", a 
"Senhora das Águas", a "Grande Deusa", ou a "Virgem Mae", por 
exemplo, estas entidades estao inseridas nos contextos destas 
cosmologías como fonte de "irradia9ao" de poder e de saber. Estao 
geralmente ta1nbém no fim da "Jornada" iniciática (Eliade, 1976; 
Langdon, 1988), a espera de seus "filhos", especiahnente "escolhi
dos" e vitoriosos nas provas as quais se submeteran1 para obter seus 
poderes espirituais. 

Na cos1nologia daünista, esta presen9a é també1n funda1nen
tal. Já na narrativa iniciática de Mestre Irineu (Monteiro da Silva, 
1983; Couto, 1988; Groisman, 1991 ), a "Senhora", identificada como 
a "Virgem da Concei9ao", e posterionnente, corno a "Rainha da Flo
resta" tem papel preponderante no recebimento dos "ensinos" dou
trinários. É ela que propoe que Mestre Irineu fique isolado na mata, é 
ela que o orienta sobre o uso do saber que ela tinha para "lhe dar", é 
ela que o avisa dos perigos e obstáculos que ele tem que enfrentar. 

No Hinário "O Cruzeiro", de Mestre Irineu, sao inún1eras as 
referencias a esta dupla interven9ao da "Virgem da Concei9ao", como 
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,. protetora, guardia do Daime e de seus "filhos", e portadora da "Santa 
Luz" que ela mostra somente a quem "merece". Ela é "Soberana", ou 
seja, faz parte de urna hierarquia superior espirituahnente, os "seres 
divinos", e que por esta natureza divina está acima dos outros "se
res" da Espiritualidade, possuindo o "poder", o "saber" e a "verda
de" da vida espiritual. 

Como entidade "Soberana" e "Protetora", a "Rainha da Flo
resta" "mostra o caminho", ou se ja, instruí "os que procuram" a "Santa 
Luz". Nos hinários "O Cruzeiro", de Mestre Irineu, e "O Ju~ticeiro", 
de Padrinho Sebastiao, os preceitos iniciáticos sao denominados "en
sinos" e representam dentro do contexto simbólico, um substrato 
comportamental que faz do indivíduo um "irmao". Ser "irmao" é 
integrar-se na rede de reciprocidade na qual a vida espiritual e a vida 
material se encontram relacionadas. A comunitas dainústa é, neste 
sentido, constituída ideologicamente pelos "ensinos" da Rainha e do 
"Mestre". A "Rainha" e o "Mestre" sao intcrmediários e juízes dos 
atos individuais. Para que possam intervir junto a "Deus Onipoten
te", é preciso que o indivíduo cumpra sua parte, "rezando e pratican
do", "ajudando a quem precisa", "ensinando aos irmaos", "tendo fé e 
tendo amor". Quem nao "aprende" nao "recebe" a "Santa Luz", e 
vive no "mar da escuridao". 

A "Rainha" é tan1bém guardia do "destino", do "caminho". 
Ela protege, na medida ein que o "irmao" que é seu "filho", "segue 
nesta linha", aceitando com "alegria" seus "ensinos". Quem "fez por 
merecer", recebe a "Santa Luz", "compreende", "conhece", "prati
ca" a "Verdade" e "ilumina" que1n está ao seu redor. 

O caminho iniciático, que é "destino", que é também "Carma" 
(Cavalcanti, 1983; Groisman, 1991), pressupoe a obediencia aos "en
sinos", pois depende de urna transformac;ao radical do indivíduo. Ele 
deve afastar-se do "Mundo da Ilusao", voltar-se para a "Vida Espiri
tual", abandonar o egoísmo e o materialismo, que sao causas de suas 
"trevas" pessoais. E, somente irradiando a "Santa Luz" pode mante
-la acesa em si próprio. 

Podemos sentir assim aforc;a simbólica deste sistema de signi
ficados. Ele proporciona ao indivíduo e ao grupo, formular, orientar, 
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Podemos sentir assim a for9a shnbólica deste sistema de signi
ficados. Ele proporciona ao indivíduo e ao grupo, formular, orientar, 
sintetizar e avaliar o "caminho" percorrido e a autenticidade da expe
riencia iniciática, assim como organiza a comunidade, estabelecendo 
padroes de comportamento e um sistema de escolhas dinfunico, mas 
consistente do ponto de vista de seus parametros fundamentais. 

A luz da Rainha da Floresta e a salva~áo 

O "Iluminismo Daimista" tem, como vimos, muitos aspectos 
se1nelhantes ao "iluminismo xamánico" de que nos falam Eliade e 
Harner. Ele pressupoe a n1orte iniciática, tanto do ponto de vista es
piritual, quanto do ponto de vista social. Ele obedece a um "sistema 
de provas", e a um "sistema de confinna9ao", sendo assim um apren
dizado para a "batalha", travada no campo espiritual. Enquanto pre
ceito de "Salva9ao" modela o comportamento do indivíduo e as for
mas para a compreensao de seu próprio devir. Enquanto caminho 
nústico, prepara o indivíduo e o grupo para viver nas "trevas" do 
Mundo da Ilusa.o, irradiando a "Santa Luz", a "Luz da Rainha da 
Floresta'', para a sua "Salvac;ao". 
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NEUROBIOLOGIA DO XAMANISMO 

Ari Bertoldo Sel/ 

O uso de substancias "alucinógenas" nas sociedades atuais 
está relacionada aparentemente com diversao. Quando se observa os 
diversos nomes utilizados na referencia a este tipo de fánnaco, sur
gem basican1ente dois grupos: um e1n que sao enfatizados os efeitos 
negativos: 

psicoto1n itnéticos 
psicodislépticos 
alucinógenos 

que imitam psicose 
desintegradores da 1nente 
que distorcetn a mente 

e outro que defende a utiliza9ao destas drogas na explorayao e 
para o enriqueci1nento da 1nente, 

psiquedélicos1 

psicolíticas 
que manifestain a mente 
libertadores da mente. 

Utiliza1nos o tenno "alucinógeno" no decorrer do artigo para 
referir a este grupo de substancias por ser um tenno amplamente 

1 Escolhcmos psiquedélico e nao psicodélico porque psico está relacionado com 
psicosc e psique com o mente. O termo psiquedélico nao qucr se referir a um 
estado psicótico (Shulgen, 1978). 
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utilizado na literatura, contudo, colocamos entre aspas por nao que
"' rermos nos referir aos conceitos negativos normahnente associados 

com a palavra. 

A utiliza9ao destas substancias co1n finalidades 1nístic?s e cu
rativas é conhecida desde a n1ais re1nota antiguidade até os dias atu
ais; como exernplo pode1nos citar: 

a) O culto de urna planta denominada Soma já há 3500 anos pelos 
Arianos que se estabeleceram na Índia (Wasson, 1970) 

b) Indica9oes do uso de peiote em práticas religiosas pelos índios 
da Mesoamérica encontradas em artes funerárias de há 2000 anos, 
ainda sendo utilizados no 1nomento presente em várias partes do 
México e América do Norte entre popula9oes indígenas e nao
indígenas (Furst, 1976, p.26). 

e) O uso de cogumelos contendo psilocibina em práticas curativas 
no México antigo e atual (Furst, 1972; Estrada, 1984). 

d) A utiJiza9ao com finalidades religiosa e curativa de bebidas con
tendo Banisteriopsis sp. pelos índios da América do Sul (Schultes, 
1972). 

e) O Daime, a bebida sagrada do Santo Daime feíta a partir de 
Banisteriopsis e Psicotria, relacionada aos aspectos espiritual e 
curativo no contexto de urna sociedade complexa (Monteiro, 1983; 
Groisman, l 991 ). 

Nesta discussao pretende1nos explorar alguns aspectos da 
neurofisiologia e da psicofannacologia dos "alucinógenos" no con
texto do uso positivo destas substancias que favorecem a evolu9ao 
1nental, seja dentro de um siste1na xa1nanico, algum outro caminho 
espiritual, ou em rituais de cura 

A penetra~áo do mundo externo no cérebro 

Segundo Luria ( 1973), as i1npress5es do inundo externo pene
trarn pelos cinco sentidos. Os estímulos visuais, auditivos, táteis, 
gustativos e olfativos após esti1nularem os tenninais de fibras 
especializadas (órgaos dos sentidos) correm por neuronios aferentes 
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até chegarem a áreas específicas no córtex cerebral. Este primeiro 
encontro das impressoes externas com o córtex cerebral se faz em 
zonas denominadas primárias que sao regioes de pura percep<;ao des
tes estímulos. Tomando como exemplo as regióes relacionadas a 
imagens visuais ( córtex occipital), foi observado que a estimula<;ao 
de áreas denominadas primárias produz visóes como pontos lumino
sos coloridos e línguas de fogo. 

Da zona primaria, os impulsos nervosos passam a regioes de
nominadas secundárias que possuem a capacidade de elabora<;ao da 
excita9ao visual, tendo ainda papel importante no armazenamento 
de informa<;oes visuais. A estimula<;ao desta zona secundária produz 
visoes mais complexas que as resultantes da estimula9ao de zonas 
primárias, como imagens de flores, animais e pessoas conhecidas. 

Fenomenos semelhantes ocorrem com a estimula<;ao de regi
oes relacionadas a audi9ao, tato, olfato e gusta9ao. 

A integra9ao das diversas zonas secundárias se faz em um sí
tio cerebral que está localizado entre as regioes occipital, temporal e 
parietal posterior, denominada zona terciária. Esta zona produz a 
integra<;ao dos impulsos provenientes das diversas regioes secundá
rias, onde urna impressao externa passa a ser analisada nos seus 
mais diversos aspectos: visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo. 

Da zona terciária, as impressoes externas j á integradas se diri
gem a partes mais anteriores do cérebro (zonas pré-central e pós
central), passando aí a serem convertidas em movimentos organiza
dos. Estes impulsos nervosos também vao fazer conexoes com o 
sistemalímbico, resultando no relacionamento do objeto externo com 
aspectos emocionais e coma memória. No córtex pré-frontal há gru
pos neuroniais responsáveis pela organiza9ao do comportamento hu
mano, ou seja pela programa<;áo, pela regula<;ao e verifica<;áo da 
atividade humana. Esta área relaciona-se também com a associa<;ao 
do pensamento. Poderíamos dizer que é nestaiegiáo que se localiza 
o núcleo da capacidade humana de auto-observa9ao, crítica e 
regula<;ao de seu comportamento. 
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,. 
N eurotransmissores e "alucinógenos" 

No sistema nervoso central encontram-se diversas substancias 
denominadas neurotransmissores. Estes sao responsáveis pela comu
nic~ao entre os neuronios, funcionando como urna ponte química 
para os impulsos nervosos que correm de urna célula nervosa a outra. 
Os neurotransmissores sintetizados e armazenados nos terminais ner
vosos sao liberados pelos impulsos nervosos que aí chegam, num 
espa90 denominado fenda sináptica que fica entre as membranas que 
recobremos neuronios justapostos. O neurotransmissor ao entrar em 
contato com a membrana do neuronio seguinte pode se unir a recep
tores específicos a eles. A uniáo neurotransmissor com seu receptor 
produz a propaga9áo do estímulo nervoso. A repeti9ao de estímulos 
por urna mesma via leva ao aumento do número de liga9oes nervosas 
entre os neuronios o que facilita a sua passagem por determinado 
caminho. O resultado é a forma9ao de um sistema conservador, um 
caminho preferencial aos estímulos do mundo externo e interno. 

Por exemplo, nurn dia de folga, Marcos vai buscar seu filho na 
escola, que fica a caminho de seu trabalho que ele trilba diariamente. 
Ele entra no carro, liga o motor e se lembra do filho. Visualiza mental
mente a esquina da rua da esc9la. Sai da garagem e quando se dá 
conta, está se aproximando de seu local de trabalho, tendo passado já 
alguns quilómetros da entrada da escala. 

Durante a vida a repeti9ao dos mesmos estímulos, em situa
c;oes semelhantes, resulta na formac;ao de hábitos que sao aspectos 
da personalidade que se repetem automaticamente, sempre que sur
ge a mesma situa9áo. Estes hábitos sao o resultado da passagem de 
estímulos semelhantes que penetram as mesmas vías nervosas, for
mando um caminho neuronial comum, imprimindo nele suas marcas, 
suas memórias. Forma-se um conjunto de hábitos muitos dos quais 
imperceptíveis a nossa consciencia limitada, que participa do funcio
namento de nossa personalidade. 

O modo de ~ao dos "alucinógenos" com relac;ao a seus efei
tos psicológicos até agora nao está bem elucidado. Os "alucinóge
nos", com algumas excec;oes como o tetrahidrocanabinol (THC -
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princípio ativo da maconha), tem urna estrutura química semelbante a 
dois neurotransmissores do sistema nervoso central (SNC), a 
Dopamina e a Serotonina (Jacobs, 1987; Graeff, 1984). 

~ 

E possível que os "alucinógenos", ao estimularem algum tipo 
de receptor desses neurotransmissores, favorec;am aberturas de vias 
neuroniais comumente inativas. Sobo efeito de um alucinógeno, es
tímulos visuais podem ser sentidos também como auditivos, táteis 
ou vice versa. Este fenómeno é denominado sinestesia, sendo prova
velmente o resultado da abertura de vias normalmente inibidas em 
estruturas que integram os estímulos externos, tal vez nas regioes 
occipto-parieto-temporal, ou zona terciária. 

Os "alucinógenos" parecem ampliar as ligac;oes funcionais en
tre os neurónios. Os itnpulsos provenientes do mundo interno bem 
como os do mundo externo, sob o efeito do alucinógeno, parecem 
atingir áreas cerebrais nao utilizadas no cotidiano. Os "alucinóge
nos" propiciam experiencias religiosas, místicas, visionárias ou cós
micas, urna visao mais ampla do mundo, em que a utilizac;ao das 
palavras nao consegue descrever o estado LSD (Cohen s.d.) Os "alu
cinógenos" favorecem aintegrac;ao entre o hemisfério cerebral direi
to e esquerdo, entre racionalidade e intuic;ao (Winkelman n.p.). 

Cérebro direito x cérebro esquerdo 

As pesqµisas dedicadas a explora9ao do cérebro direito e do 
cérebro esquerdo demonstram que "cada metade do cérebro perce
be, aprende, e lembra separadamente, como se duas mentes consci
entes existissem dentro de um crfutio" (Erdman e Stover, 1991, p.38). 
O hemisfério cerebral esquerdo é responsável pelo pensamento line
ar e analítico e também pelas formas lógicas de organiza9áo da cons
ciencia dependente da fala. O hemisfério direito participa diretamen
te dos processos de percepc;ao, estando relacionado com formas de 
relac;ao visual mais direta como mundo externo, bem como da análi
se direta de informac;oes recebidas de nosso próprio corpo (Luria, 
1973). Ou seja, o hemisfério esquerdo é a fonte de "raciocínio analí-
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tico passo a passo", enquanto que o direito produz um pensamento 
mais sintético, um "entenditnento instantaneo e global da situa9ao" 
(Erd1nan e Stover, 1991 , p.38). 

Ornstein e Sobe! (1987) afirmam que o hemisfério direito é o 
cérebro das e1no95es e o esquerdo da lógica. Muitas formas de éxta
ses rituais, incluindo 1nedita<;ao, bem co1no estados hipercinéticos 
estao relacionados con1 o he1nisfério direito (Ornstein, Ronald, 1972-
1979). Os hemisférios direito e esquerdo tem duas formas de pensar 
diferentes mas complementares (Erdman e Stover, 1991 ). 

O resultado 1nais intrigante <lestes anos de pesquisa é a hipó
tese de que o he1nisfério direito assu1na "um papel dominante nas 
perspectivas estéticas, emocionais, e mesmo religiosas, processos 
fundamentais nao-acessíveis a análise lógica e contudo fundamental 
as inter-rela9oes hu1nanas" (Erdman e Stover, 1991, p.39).2 

Conclusóes 

O homem comun1 é estimulado e1n nossa cultura para a análi
se lógica e linear de si mesmo e do mundo externo, resultando na 
predo1ninancia do hen1isfério esquerdo; urna quase independencia: 
"o cérebro esquerdo". O cérebro esquerdo sabe tudo, é arrogante, 
vaidoso; desvaloriza as 1nanifesta95es do hemisfério direito, quer da
quele que está ligado a si por vias nervosas, bem como das proveni
entes do hemisfério direito de outros grupos como formas de pensa
mentos e costumes diferentes. O hen1isfério esquerdo passa a ser 
to1nado por alguns grupos como "opressor", enquanto que o hemis
fério direito se toma o "sí1nbolo" da liberdade (Erdman e Stover, 1991 ). 
O resultado desta situa¡yao é a i1npressao de que as manifesta95es do 
"cérebro esquerdo" sao as únicas verdadeiras, enquanto as do direito 
seriam fantasias. O home1n auto1nático olha o mundo externo e inter
no, e nao entra em contato direto com eles pois seu hemisfério direi
to está adormecido. Este home1n nao entra em contato com seu corpo 

2 Winkelman (n.p.) chegou a conclusoes semelhantes com referencia a liga~ao 
entre "alucinógenos'', experiencia religiosa e a cura. 
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e com o mundo externo de forma direta, nao os sente; usa seu pensa
mento para "senti-los", e quando os sente, conceituá-los. 

O surgimento de percep95es estranhas as comumente 
experienciadas, muitas das quais provenientes do hemisfério direito, 
se integradas adequadamente ao mundo psíquico, pode resultar na 
expansao do relacionamento consigo próprio e com o mundo exter
no. Nesta integra9ao tem parte importante as regioes pré-frontais que 
estao relacionadas com a regula9ao de nossos atos e com nossa capa
cidade de auto-observa9ao. Sem a expansao desta capacidade de 
auto-observa9ao, qualquer aprofundamento no conhecimento de nós 
mesmos e do mundo externo poderia resultar no aparecimento de um 
turbilhao de dados nao-integrados, soltos. Pode surgir, entao, o hu
mano confuso mentalmente e em urna escala maior, o louco. O uso 

. de alucinógeno fomecendo novas informa95es qualitativas e quanti
tativas dos mundos interno e externo sem um trabalho preparatório e 
paralelo ao seu uso, pode levar a danos psicológicos. Por outro lado, 
se for feíto este trabalho por um xama, todo o experienciar psíquico 
induzido pelo alucinógeno ao se integrar ao psiquismo do aprendiz 
pode resultar na expansao da percep¡;ao dos mundos. 

O alucinógeno, favorecendo o desenvolvimento das funy5es 
do cérebro direito, vai possibilitar ao xama andar pelo mundo dos 
espíritos. Contudo, o ir e vir, ou seja, a facilidade de locomoyao entre 
os mundos do cotidiano e o mundo dos espíritos, nao é somente fa
vorecido pelo uso dos alucinógenos mas, também, pela 
conscientiza<;ao do processo no curso do treinamento. Este trabalho 
orientado pelo mestre favorece a integra9ao entre os dois mundos. 
Ao nível do sistema nervoso central nos parece que os "alucinóge
nos", junto coma aprendizagem xa1nanica, facilitariam a comunica
yao e a integra9ao entre os dois hemisférios, entre os dois mundos. 
Por outro lado, acreditamos que muitos sistemas xamanicos que nao 
fazem uso de "alucinógenos", usando outros caminhos espirituais, 
atingem esta mesma integra9ao cerebral ínter-hemisférica. (Harner, 
1989; Ornstein, 1972) 
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Contribuidores 

Expedito Coelho Arnaud (1916-1992), antropólogo que faz 
parte da história da Ant~opologia na Amazonia e no Brasil, publicou 
49 trabalhos e preparou vários outros, a serem publicados, até sua 
marte súbita por um ataque cardíaco em 1992. Seu trabalho publica
do oeste volume atesta a sua longa experiencia com grupos indíge
nas. Durante sua vida trabalhou entre os Asuriní, Parakana, Gavioes 
do Oeste, Galibí do Oiapoque, Palikúr, Anambé, Waiapi, Emerion, 
Kararao, Mundurukú, Arawaté, Miraña, Tembé, Tukúna, Gorotíre, 
Canelas, Xipáya, Kuruáya, e Karipúna. lniciou sua carreira com o 
SPI em 1942. Em 1959 foi convidado por Eduardo Galvao para estagiar 
no Museu Goeldi. Foi bolsista do CNPq até tornar-se funcionário do 
quadro em 197 5, onde chefiou a Se9ao de Antropología entre 197 6 e 
1978, e o Departamento de Ciencias Humanas entre 1985 e 1988. 
Recebeu várias distinc;oes e honrarias, entre elas a Medalha Mare
chal Candido Rondon, pela Sociedade Geográfica Brasileira ( 1987) 
e o Diploma de Pesquisador Emérito do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (1988). O seu livro O Índio e a Expansiio Nacional (Edi9oes 
CEJUP, 1989), contém dez dos seus trabalhos importantes que sao 
testemunha de sua autoridade na questao indígena na Amazonia. 

Gilio Brunelli, Mestre em Antroplogia na Université de 
Montréal, Canadá, está atualmente trabal han do como di retor de pro
jetos/programas para urna agencia canadense de coopera9ao inter
nacional. Fez pesquisa junto a vários povos indígenas de Rondonia e 
do Norte de Mato Grosso, sobretudo com povos de língua Tupi-Mondé. 
Entre várias publica9oes científicas sobre esses pavos, publicou o 
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livro De los espiritus a los microbios: Salud y cambio social entre 
los Zoró de la Amazonía brasileña. (Ecuador, ABYA-YALA/ 
MLAL). Sua tese de doutorado (em fase final) analisa os impactos 
do Polonoroeste sobre o conjunto dos povos indígenas que vivem em 
sua área de execu9ao. 

Dominique Gallois, Doutora em Antropologia, USP (1988), 
é professora de Antropologia na Universidade de Sao Paulo desde 
1985 e coordena, atualmente, no Núcleo de História Indígena e do 
Indigenismo, o grupo de pesquisa "Sociedades Indígenas e suas Fron
teiras na regiao sudeste das Guianas". Desde 1990, desenvolve pes
quisa entre os Zo' e do Cuminapanema e tem dado prosseguimento a 
sua pesquisa entre os Waiapi. Tem vários artigos publicados em re
vistas nacionais e internacionais. Sua disserta9ao de mestrado foi 
publicada em livro: Migrar;iio, Guerra e Comércio: Os Waiiipi na 
Guiana (1986, USP-FFLCH). É autora tambem deMairiRevisitada: 
A Reintegrar;iio da Fortaleza de Macapá na Tradir;iio Oral dos 
Waiiipi (NHil/USP, 1993). 

Alberto Groisman, Mestrado em Antropologia da UFSC, 
1992, é atualmente Professor Assistente da Universidade Federal de 
Santa Catarina. É autor do capítulo "Muerte y Renacimiento: 
Concepciones acerca de la espiritualidade de la muerte en la Doctrina 
del Santo Daime" em La Muerte y el más alla en las culturas 
indígenas sulamericanas (1992, Quito, Ed. ABYA-YALA), e 
"Healing Power: Cultural-Neuropbenomenological Therapy of Santo 
Daime", junto com Ari Bertoldo Sell, a ser publicado em Yearbook 
of Cross-Cultural Medicine and Psycho-Therapy, Vol. 4, The 
Constructive Potencial of Psychodelics: Cross-Cultural 
perspectives. (WINKELMAN, M., ANDRIT'ZKY, W. (Orgs.) Berlín: 
Verlag) 

Elsje Maria Lagrou, formada em História na Universidade 
Católica de Louvain (Bélgica), é atualmente doutoranda em Antro
pologia na USP e professora assistente na UFSC. Sua disserta9ao de 
Mestrado (1991) aborda a cultura Kaxinawá sob vários aspectos 
etnológicos, com enfase na arte e na cosmologia. No Doutorado se 
dedica a etnoestética e etnosemantica, com aten9ao especial aos ri
tos, a mitologia e ao xamanismo Kaxinawá na sua liga9ao com a 
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estética indígena. Publico u "Hermeneutica e Etnografia - urna refle
xao sobre o uso da metáfora da textualidade para "ler" e "inscrever" 
culturas ágrafas", Revista de Antropologia, vol. 37, 1994 e "Urna 
experiencia visceral: pesquisa de campo entre os Kaxinawá", (Grossi, 
orga. PPGAS, UFSC, 1993). 

E. Jean Matteson Langdon, Doutora em Antropologia, 
Tulane University, 1974, é atualmente Professora Titular na Universi
dade Federal de Santa Catarina. Vem pesquisando o xamanismo, lite
ratura oral e etnomedicina junto aos indios Siona (grupo tucano) da 
Colombia desde 1970. Tem várias publicayoes em forma de artigos e 
capítulos de livros, publicados no Brasil e no exterior. Em 1993/94 fez 
pós-doutorado em Literatura Oral e Xamanismo na Universidade de 
Indiana (E.U.) Além de suas pesquisas sobre xamanismo, vem tra
balhando sobre a saúde indígena e1n Santa Catarina desde 1990. Or
ganizou o livro Portals of Power: South American Shamanism 
(1991, University ofNew Mexico Press). 

Delvair Montagner, Doutora em Antropología, UnB, 1985, 
está atualmente trabalhando com Antropologia Visual, na área de 
vídeo etnográfico indígena e arqueológica, no Centro de Produyao 
Cultural e Educativa/CPCE da Universidade de Brasília. Através de 
projetos de pesquisa financiados por instituiyoes_governamentais pro
cura desenvolver um método e urna Iinguagem visual moderna de 
captayao de imagem em grupos minoritários, que estejam adaptados 
a realidade brasileira. Em 1992/93 fez pós-doutorado em Antropolo
gía Visual no Centro de Investigaciones Etnológicas Angel Ganivet, 
Espanha. Além de seus artigos e capítulos de livros publicados no 
Brasil, já produziu seis vídeos. 

Regina Polo Müller, Doutora em Ciencias Humanas
Antroplogia/USP, 1987, é atuahnente docente do rnstituto de Artes 
da UNICAMP, desenvolvendo pesquisa em Etnología Indígena, An
tropologia Estética e Análise do Discurso, sobre cosmología, ritual e 
contato entre os Asuriní do Xingu e ritual e performance artística. É 
autora do livro Asuriní do Xingu, História e Arte ( 1990, Editora 
UNICAMP) e autora de vários capítulos de Iivros, entre eles em 
Grafismo Indígena, Estudos de Antropofagia Estética ( 1992, EDUSP/ 
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EDUSP/Studio Nobel), Las Culturas Nativas latinoamericans 
a traves de su discurso (1990, Quito, Ed. ABYA-YALA), La 
Muerte y el más a/la en las culturas indígenas su/americanas 
( 1992, Quito, Ed. ABY A-Y ALA) e Suma Etnológica Brasi
leira, vol. 3 (1986, Ed. Vozes). Também publicou artigos em 
Revista de Antropologia da USP, Revista Tri/has do Insti
tuto de Artes ( 1989) e Scripta Etnologica, Supplementa 

(Buenos Aires, 1993). 

Clarice Novaes da Mota, Doutora em Antropologia, 
Universidade de Texas, E.U., 1987, atualmente está trabalhan
do como Associada para Programas no Brasil em IPAS 
(lnternational Projects Assistance Service) sobre as temas de 
saúde reprodutiva da mulher, medicina indí~ena, etnobot~n~ca 
médica, e avalia9ao de projetos de saúde. E autora de vanos 
capítulos de livros publicados no exterior e no Brasil, inclusive 
em La Muerte y el más alla en las culturas indígenas 
su/americanas ( 1992, Quito, Ed. ABY A-Y ALA), 
Ethnobiology: Implications and Applications ( 1990, Museu 
Paraense de Emílio Goeldi), A Dominar;ao da Mu/her: Os 
Papéis Sexuais na Educar;ao (1985, Vozes, Petrópolis), 
Women inlnternational Development Working Papers (1992, 
Michigan Univrsity), e outros. 

Ari Bertoldo Sell, formado em Medicina em 1966 na 
Universidade Federal de Santa Catarina, obteve seu Mestrado 
em Psicobiologia na Escola Paulista de Medicina em 1975, e o 
título de Especialista em Psiquiatria pela Associa9ao Brasileira 
de Psiquiatría em 1978. Temo título de Psicodramatista reco
nhecido pela sociedade Brasileira de Psicodrama, e também 
fez treinamento em Psicoterapia Centrada na Pessoa com a 
equipe de Carl Rogers. Atualmente é Professor Adjunto de 
Farmacologia na UFSC e Coordenador da Unidade Ana Tere
za, no Município de Sao Pedro de Alcantara, S.C. Vem traba
lhando junto ao grupo de Xamanismo e Saúde da UFSC desde 
1988. É autor,junto com Alberto Groisman, do artigo "Healing 
Power: Cultural-Neurophenomenological Therapy of Santo 
Daime" a ser publicado em um livro organizado por M. 
Winkelman e W. Andritzky, Arizona State Uiliversity, E.U. 
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Kenneth Taylor, nativo de Escócia, realizou seu doutorado 
em Antropología na Universidade de Wisconsin, 1972. Além da pes
quisa junto aos Yano1nami, realizou pesquisa entre os Kalaallit da 
Groenlandia e os Koniags das Ilha de Kodiak, Alaska. Tem vários 
trabalhos publicados em livros e revistas nacionais e internacionais 

~¿ ' 
entre eles,~º Anuário Antrop~ló~iciJ: Foi professo~ da Universida-
de de Bras1ha e trabalhou como 1nd1gén1sta para o Surv1val Intemational 
(E.U.). Em 1991-2 realizou trabalho entre os Yanoman1ijunto a Fun
da9ao Nacional de Saúde, como consultor do trabalho da equipe de 
malária. Em 1988 se integrou na comunidade de Twin Oaks, urna 
comunidade rural e igualitária no estado de Virgínia nos Estados Uni- ) 
dos. /; 

Robin Wright, Doutor em Antropología, Stanford University, 
1981 , é professor de Antropología na U nijJSsidade Estadual de Cam
pinas. Vero.pesquisando sobre etnología e 1/lohistória entre os Baniwa 
do Alto Rio Negro, Noroeste da Amazonia desde lf276 ntre 1981-
9, trabalhou com diversas organiza9oes nao-gover ~ entais, nacio
nais e internacionais, ligadas ao movimento indíge a. Suas publica-
9oes incluem numerosos artigos sobre a história indígena, a religiao e 
cosmologia e o indigenismo, em revistas e coletaneas antropológicas, 
naciolnais e estrangeiras. Em 1982, organizou a coletanea Native 
Peoples in Struggle. Recente1nente, terminou o livro For those 
Unborn. Cosmos, Self and History in Baniwa Religion, e está 
atualmente organizando outra coletanea sobre Religoes Indígenas e 
Cristianismo no Brasil. 
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