
Este trabalho estuda os Asuriní 
do Xingu, de língua 
Tupi-guarani, localizados no 
estado do Pará, contatados em 
1971. O objetivo é descrever 
esta sociedade indígena pouco 
conhecida e contribuir para os 
estudos comparativos da 
etnología sul-americana. 
Os temas principais sáo o 
xamanismo e a cosmología, 
tratados a partir da descri~áo dos 
rituais e da· arte gráfica aplicada 
na decora~á'ó do corpo e de 
objetos da cultura material. 
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Os temas principais sáo o 
xamanismo e a cosmrilogia, 
tratados a partir da descric;áo dos 
rituais e da arte gráfica aplicada 
na decorac;áo do corpo e de 
objetos da cultura material. 
A análise desse material permite 
estabelecer princípios 
estruturantes da sociedade num 
contexto de crise populacional. 
Demonstra-se a inter-rel~áo dQs 
campos das relac;óes sociais, do 
ritual e da arte gráfica e, assim, 
descreve-se a organi~áo social 
como baseada na relac;áo de 
equivalencia entre as categorias 
homem-mulher, relac;áo esta que 
corresponde a noc;áo de par, 
presente também nos outros 

· campos. Sugere-se também que a 
noc;áo de alteridade,-·nesta 
sociedade, está ligada a de 
metamorfose, vivenciada pelo 
xamá em sua relac;áo coro os 
diferentes planos do cosmo 
Asuriní. Correspondentemente, 
afirma-se que, no pensamento 
Asuriní, a realidade é 
equivalente a representac;áo, 
princípio este que encontra seu 
fundamento no lugar que o 
estético ocupa na cultura desse 
povo. 
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GRAFIA DAS PALA VRAS 

Na grafia das palavras Asuriní1 utilizei urna conven~áo fonéti-
ca cujos valores aproximados dos sons sao: 

Vogal 

a e i o u - soam como no portugues 
y = soa como y do tupinambá e do guarani ( vogal central náo 

arredondada) 

Consoante2 

j = dj, j, i (como no portugues iaiá) e ñ (como em manhá) 
v = como v do portugues e como w do ingles 
m = como m do portugues e como mb 
n = como n do portugues e como nd 
s = ts 
f = fricativo bilateral 
p - como p do portugues 
b = fricativo bilateral (como no espanhol caballo) e como b 

do portugues 
kw = como qu no portugues quase 
' = oclusiva glotal 

1 Para a grafia, trad~áo e etimologia das palavras Asuriní contei com a colabora~áo im
prescind{vel do Prof. Aryon D. Rodrigues do Instituto de Estudos da Linguagem/Uni
camp. 

2 Optei por utilizar urna mesma conv~~o para sons diferenciados que se equivalem, en
tretanto, fonologicamente, e cujas diferen~as sáo devidas a sua posi~áo em rel~áo aos 
demais fonemas na palavra. 
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INTRODU<;ÁO 

Esti ve pela prime ira vez entre os Asuriní em 1976. Esta via
gem teve como objetivo elaborar um projeto de pesquisa para obten
ctáo de bolsa de doutoramento. 

Em 1977, pennaneci dois meses na aldeia, prosseguindo o tra
balho de campo. Nesta ocasiáo, colocou-se um problema que se tor
narla crucial em minha rela~áo com os Asuriní. Entre 1976 e 1977 
haviam morrido trés índios e a tuberculose amea~ava a sobreviven
cia do grupo. Por outro lado, a atua~áo dos funcionários da FUNAI , 
- Fundactáo Nacional do Indio - agravava ainda mais a situactáo: 
tentavam impedir os Asuriní de realizarem seus rituais xamanísticos, 
alegando que estes prejudicavam a recupera~áo dos doentes. Du
rante minha permanencia na aldeia, em 1977, morreu urna jovem, 
vítima de urna epidemia de gripe e para quem se realizavam ininter
ruptamente os rituais do maraká. 

Quanto ao decréscimo populacional, os que atuavam junto aos 
Asuriní atribuíam a náo-recuperactáo demográfica do grupo a con:. 
ten~áo da natalidade existente entre eles. Desde minha primeira via
gem aos Asuriní, representantes da FUNAI chamavam a aten~áo pa
ra o fato de que os Asuriní "se recusavam a procriar" e que "era 
necessário convence-los do contrário". 

Logo pude perceber, entretanto, que esta posi~áo era precon
ceituosa, atribuindo-se aos Asuriní sua própria extin~áo. Ao contrá
rio, a baixa natalidade do grupo era já urna conseqüencia da redu~áo 
demográfica que o grupo vinha sofrendo. Obediencia restrita as re-
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gras tradicionais de gerac;áo de filhos numa situac;áo de crise popu
facional náo significa auto-extinc;áo, como aquela visáo preconcei
tuosa interpretava os mecanismos de controle da natalidade entre os 
Asuriní. 

Persistía, contudo, o dilema sobre a interferencia assistencial: o 
que fazer com relac;áo aos rituais aos quais os médicos atribuíam 
condic;óes propícias para infecc;áo pulmonar e agravamento das 
doenc;as pulmonares, entre elas a pneumonia e tuberculose que viti
mavam os Asurinf? Por que continuavam a obedecer regras tradicio
nais de gerac;áo de filhos que contribuíam para o decréscimo popula
cional? O que fazer com relac;áo a este comportamento tradiciona
lista? 

S6 havia urna possibilidade, para mim, de voltar a conviver 
com os Asuriní: vivenciar esta interferencia, pennanecendo o maior 
tempo possível na aldeia com condic;óes objetivas de tomar decisóes 
a respeito da assistencia e faze-las cumprir. A soluc;áo foi apresentar 
a FUNAI um projeto elaborado em conjunto com· um médico, para 
que pudéssemos atuar na área da saúde e em outras áreas assisten-
. . 

c1a1s. 
De marc;o de 1978 a dezembro de 1979, com interrupc;óes de 

alguns meses conviví comos Asuriní. Morei com Tuté, Takamuí e 
Bepeví e com Takirí e Taraveiuví, assumindo, ao mesmo tempo, a 
dir~áo do Posto Indígena (PI) juntamente com o funcionário da 
FUNAI que respondía pela chefia do mesmo na época. 

· · A assistencia médica do projeto téve como resultado a reduc;áo 
dos casos de morte por tuberculose; foi elaborada urna proposta de · 
demarcac;áo da área, em conjunto com áreas indígenas contíguas, 
tendo em vista a criac;áo de urna Reserva comum aos grupos Asuriní, 
Araweté, Parakana e Xikrin, povos do interflúvio Xingu-Bacajá (vi
de p. 43); foram realizadas vendas de colec;óes da cultura material 
com o ·objetivo de se valorizar a produc;ao artística Asuriní, de modo 
a se garantir o suprimento de bens industrializados sem interferen
cias negativas dos projetos económicos implantados pela FUNAI. 

Quanto ~s decisóes (comportamento) dos Asuriní em relac;ao a 
sua política demográfica, áos vaíores e práticas tradicionais relacio
nadas a este e a outros aspectos da vida social e cultural, esforc;áva
mos por nao interferir. Acima de tudo, queríamos conhece-los cada . 
vez ma1s. 

Em 1980 tentei a renova~áo do projeto, mas a mudan~a de di
rec;ao da FUNAI pós por terra a estratégia de atuar junto ao grupo 
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através do 6rgáo oficial. Assim mesmo, como me foi imposto na 
época, tomei-me funcionária da sede na tentativa de continuar otra
balho. Entre 1980 e 1982 realizei mais tres viagens aos Asuriní num 
total de seis meses; acompanhei os projetos desenvolvidos pelo PI, 
interferí na área de saúde, no encaminhamento do processo de de
marcac;áo do territ6rio e desenvolví pesquisa sobre medicina tradi
cional e medicina ocidental na situac;áo de contato. 

Em 1986, retomei, depois de quatro anos, para realizar urna 
avaliac;áo da situac;áo em que se encontravam e interferir, mais urna 
vez, na atuac;áo do 6rgáo oficial quanto a assistencia a saúde, per
manecendo lá com o médico do projeto de 1978, aproximadamente 
um mes. Nesta ocasiáo pude complementar os dados coletados de 
1976 a 1982. 

Na convivencia comos Asuriní, o que mais me impressionou 
foi o empenho com que todo o grupo participava dos extensos rituais 
que realizavam e a constante atividade artística de decorac;áo do 
corpo e dos objetos. Extrema vitalidade cultural e extinc;áo física 
iminente. Esta, afinal, foi a principal questáo que conduziu a elabo
rac;áo deste trabalho, apresentado em 1987 como tese de doutora
mento a Universidade de Sao Paulo sob o título "De como cin
qüent.a e duas pessoas reproduzem uma soci.edade indígena, os Asu
riní do Xingu' '. 

No período de 1976 a 1982 em que os dados analisados foram 
coletados, especialmente no que se refere a demografia, aparecem 
certas características de fonna saliente. 

Embora manteado sua especificidade, considero que com rela
c;ao aos princípios estruturantes da sociedade Asuriní, esta situac;áo 
particular revelou-se inclusive heurística. Por outro lado, nao se po
de esquecer que contextos históricos também fazem parte da consti
tuic;áo dos sentidos atribuídos por esta mesma sociedade aos seus 
princípios e noc;óes. 

Os Asuriní (quando eram vários grupos locais, por exemplo) e 
os Asuriní futuros (?) sao diferentes dos Asuriní aqui relatados. E 
esta descric;áo nao é definitiva, mas apenas o registro de como eram 
os Asuriní num determinado espac;o de tempo, tendo como resultado, 
contudo, a descric;ao de certos princípios estruturantes dessa socie
dade, detectáveis a partir de um recorte em sua hist6ria. Princípios 
que propóem, como esquema explicativo, a relac;ao que se pode 
mostrar pela expressao isso e aquilo. 
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~ Esta hipótese sobre a sociedade Asuriní inscreve-se num con
texto comparativo a partir do qual se tem discutido modelos adequa
dos as sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul. 
Por outro lado, assenta-se sobre a realidade atual dos Asuriní, cuja 
baixa densidade demográfica póe em relevo certas características 
fundamentais de sua estrutura social. 

Estudos recentes de povos indígenas das terras baixas da Amé
rica do Sul tratam do caráter atomístico de sua forma<;áo social, en
contrado em algumas sociedades de língua Tupi, Caribe ou Tukano 
e da fluidez de seus sistemas sociais em que a ausencia de institui-
9óes formalizadas e segmentos sociais delimitados lhes dá um as
pecto de frouxidáo social. Distingue-se também estas sociedade~ -
que possuem um padráo residencial de dispersáo, em geral relacio
nado ao habitat da floresta tropical - de povos como os Je-Bororo 
do Brasil Central cujas aldeias sao populosas, compreendendo gran
des concentra9óes, espacialmente marcadas como tendo um centro e 
urna periferia. Entre os primeiros, distingue-se ainda aqueles cujos 
grupos locais náo possuem territórios determinados, ou seja, náo há 
defini9áo espacial-territorial como características da estrutura social 
e os que se distribuem espacialmente de acordo com urna di visáo ter
ritorial baseada na distin9áo clanica e na cosmogonía corresponden
te. No primeiro caso, ternos as sociedades das Guianas e os Tupi
guarani e, no segundo, os povos do Noroeste Amazónico e os Ya
gua, antigamente. 

Para se definir o princípio organizador destas sociedades e cor
respondentes estruturas simbólicas, analisados nas cosmologías e 
mitologias associadas, tem se dado énfase as rela9óes de identidade 
e diferen9al. Algumas solu<;óes sáo apresentadas oeste sentido: ora 
se coloca o princípio na rela9áo entre seres diferentes, com urna 
ideología subjacente, manifesta por exemplo na terminología de re
la9óes que procura transformá-los em iguais (Piar:oa), ora na oposi
<;áo mediada pela no<;áo de devir que desloca o problema da diferen
<;a para a rela9áo exterior/interior da sociedade, inscrita na metafísi
ca (Araweté). 

Urna das principais conclusóes do trabalho de Viveiros de 
Castro - e urna generalidade que contribuí para a discussáo de um 

1 Mesmo entre os etn6logos que náo privilegiam este campo da rcalidade etnográfica, a 
~áo de difercn~a. como por exemplo, a distin~lo nós/eles, os _de •dentro' ~ os de 
•tora', tem sido básica na proposi~lo de modelos para a comprcensao destas sociedades 
(Riv~re, 1984:70-1). 
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modelo analítico para as sociedades Tupi-guaraní - é que a alterida
de entendida como devir é seu fundamento . Neste sentido é que a 
orienta9áo vertical celeste no pensamento Araweté, atribuindo um 
papel fundamental aos mortos, determina que a morte seja o princi
pal operador nas rela9óes entre humanos e espíritos. No céu vivem 
as divindades, Ma'i', espíritos que foram humanos no passado míti
co e hoje devoram as almas dos mortos. Urna vez comidas e ressus
citadas, estas se transfonnam, elas próprias, em Ma'i' (l 985a:74-76). 

Overing KapJan já chamava a aten9áo, em sua monografia so
bre os Piaroa, sobre a fluidez e varia9áo das sociedades sul-america
nas das terras baixas, colocando-se entre os pesquisadores que dáo 
enfase a esta característica ( 1975). Nesse trabalho, em que propóe 
que se reavaliem conceitos tradicionais no estudo do parentesco e da 
organiza<;áo social de povos que apresentarn estas características, 
Overing Kaplan concluí que entre os Piaroa náo se trocarn esposas 
entre dois grupos mas o grupo se mantém como unidade consangüí
nea pela troca restrita dentro dele próprio. 

Para Overing Kaplan, enquanto a organiza9áo social dos povos 
das Guianas se opóe a das sociedades do Brasil Central e Noroeste 
Amazónico, na mitología e cosmologia de todos estes povos encon
tra-se, por outro lado, urna n09áo comum: a da diferen9a, necessária 
para que a sociedade, o universo e a vida existam. Enquanto os Jé
Bororo enfatizam a diferen<;a, os Piaroa a suprimem. 

Entre os Bororo e os Je, identidade e diferen9a entre categorías 
sociais sao obscurecidas através de rituais de inversáo, enquanto os 
índios das Guianas o fazem através do casarnento endogamico. Os 
princípios de troca nestas sociedades sao de alguma maneira princí
pios metafísicos, cuja énfase é sobre o estabelecimento de rela<;óes 
proprias entre seres diferentes mas necessários uns aos outros para a 
sociedade existir, isto é, a teoría indígena da alian9a, como ela suge
re (1979:22). 

A fluidez das rela<;óes sociais entre os povos das Guianas co
mo característica da sua organiza9áo social também foi apontada por 
Riviere, associando-a a flexibilidade da terminología de rela<;óes e a 
indistin<;áo conceitual entre parentesco consangüíneo e co-residen
cta. 

A terminología classificatória, segundo Riviere, contribuí para 
estas características, permitindo a integra<;áo de qualifica<;óes co-re
sidenciais comas derivadas do parentesco e fomecendo urna estrutu
ra de papéis socia is que sao, ao mesmo tempo, categorías e indi vi-
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duais. Esta enfase no aspecto individualista das sociedades das 
Guianas está relacionada a fluidez das relac;óes, a manipulac;áo da 
terminologia acentuada pela ausencia de grupos formais e pelo fato 
de que as relac;óes podem ser trac;adas através dos homen~ ou das 
mulheres. Antes de tudo, segundo Riviere, trata-se de um atnbuto de 
sistemas socia is atomísticos ( 1984:95). 

Quanto as categorias de afinidade e consangüinidade com rela
c;áo aos Tupi-guarani, Viveiros de Castro afirma que entre o~ Ara
weté "náo é urna n~áo de afinidade que comanda a conce~ao ma
trimonial, mas a de parentesco,, (1984:383) e a "filosofia matrimo
nial postula urna desejável endogamia ou fechamento de parentelas 
'locais' - um ficar entre si" (1984:384). 

A recusa da afinidade e negac;áo do social foi observada por 
Overing Kaplan entre os Piaroa, a partir da manipulac;~o do sistema 
terminológico, da inter-relac;áo endogamia-estrutura política e da 
cosmologia (princípios estabelecidos pela história mítica, isto é, a 
equac;áo afins = diferenc;a= social=perigo) (1979). Riviere generali
za· para os Caribe a tendencia de se anular a afinidade, chamando a 
atenc;áo para o fato de que mais do que isso, o "que ocorre é urna 
enfase na consangüinidade e co-residencia" e que "a afinidade im
plica em algo mais do que o produto do casamento, envolve o estra
nho, o de fora" (1984:71). 

Endogamia e recusa da afinidade>- de um lado, operacionaliza
c;áo das n~óes de identidade e diferenc;a, de outro, é, a meu ver, a 
relac;áo mais importánte que se pode destacar nestes trabalhos, do 
ponto de vista teórico-metodológico para a discussáo de um mod:lo 
analítico adequado as sociedades indígenas em questáo. A operac10-
nalizac;áo daquelas n~óes com relac;áo as categorias de pa~entesco 
se articulam, como mostram estes autores, as cosmolog1as e/ou 
ideologías (manipul~áo da tenninologia de relac;óes). 

Pretendo mostrar neste trabalho que as n~s de identidade e 
diferenc;a, mais do que postas em estrutura, podem ser encontradas 
em processos, deixando-se de lado "oposic;óes polares", "pares 
complementares, opostos e identicos", para se bus~ar o re~?ltado ~o 
que se tem chamado "tensáo entre o mesmo e o ~tfere~~ , relac;a~ 
constitutiva entre "processos de paráfrase e pohssem1a (Orlandt, 
1983), utilizando-se a tenninologia da Análise do Discurso (AD) na 
qual se inspira esta metodología. Trata-se de levar em conta o con
texto em que se produzem os sentidos pelas sociedades estudadas 
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para a compreensáo global das mesmas, perspectiva esta que define 
o campo da Análise do Discurso. 

Com o objetivo de buscar regularidades e proposic;óes gerais 
para um entendimento global da sociedade Asuriní, isto é, estabele
cer seus princípios estruturantes através da observac;áo de alguns 
processos detectáveis a partir de resultados parciais da pesquisa, re
corrí a teoria e metodologia da Análise do Discurso (AD). Os resul
tados parciais dizem respeito a descric;áo dos produtos do discurso 
como, por exemplo, a significac;áo dos símbolos dos rituais e os da 
arte gráfica. 

Através de algumas noc;óes da AD, procurou-se estabelecer 
urna terminología que permitisse definir as manifestac;óes visuais do 
campo ritual e do campo da arte gráfica como formac;óes discursivas 
náo-verbais. Pude, assim, trabalhar com urna metodología que vem 
ao encontro do questionamento sobre o estatuto de linguagem atri
buído a estes fenómenos urna vez que a AD permite tratar de proces
sos de significac;áo que se instalam tanto na linguagem verbal como 
na náo-verbal. 

Chamo, confonne a terminologia de Maingueneau ( 1984 ), de 
campo, os recortes que fac;o na realidade Asuriní - o ritual, a arte, as 
relac;óes socia is, a cosmologia, a mitología - e de forma~iies discur
sivas os discursos que se interseccionam na constituic;áo <lestes cam
pos. lsto porque, na análise, nao se isola cada um destes campos em 
si para depois relacioná-los, mas se considera que certas formac;óes 
se constituem de outras e originam outras, conce~io teórica que 
desloca o sujeito de enunciac;áo de um centro organizador absoluto, 
para considerar a relac;áo com o outro, constitutiva do sentido. As
sim, afirmo que se o homem é organizador do discurso no ritual xa
manístico, nao o é no exercício da arte, mas o será na mitología que 
a fundamenta, e assim em relac;ao a outros campos que se intersec
cionam. 

É a isto que Maingueneau chama de "heterogeneidade consti
tutiva" no enunciado, isto é, a presenc;a do Outro no discurso, cojos 
enunciados estáo intimamente ligados ao texto que se "18". A noc;áo 
da primazia do interdiscurso é colocar sempre um texto2 em relac;ao 

2 Texto aqui pode ser entendido no sentido lato de prátic:a Dio-discursiva: náo s6 o ver
bal (lingüístico), mas tamb6m o Dio-verbal. 
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a outro: le-se um texto que traz em si a rela<;áo com outro(s) tex
t~(s), e, desta rela<;áo, constituí-se o significado de cada um deles. 

A n~áo de intertexto na Análise do Discurso leva em conta o 
dizer enquanto processo, assim como as relac;óes que se estabelecem 
entre as práticas significantes. Enfatiza, desse modo, o c~ráter ná~ 
absoluto de cada um dos campos do sujeito de um enunciado parti
cular. As posi<;óes do sujeito e interlocutor sáo intercambiáveis, o 
que permite relativizar-se o sentido atribuído numa e noutra situac;áo 
ou por um e outro "ponto de vista" (posi<;áo do sujeito). Esta_ postu
ra metodológica será fundamental para se entender as rela<;oes ho
mem-mulher, humanos-espfritos, mortos-vivos na sociedade e cos
mologia Asuriní, contextualizadas num determinado momento hist6-

nco. 
Seria talvez interessante explicitar mais claramente a relac;áo 

desse meu trabalho como domínio da AD. Náo estou aplicando a 
metodología da AD no estudo dos meus objetos de reflexá~ (a, ~áo 
ser no mito). O que procuro fazer é levar em canta esses pnnc1p1os 
da AD que acabo de mencionar na reflexáo sobre esses objetos. 

A discussáo sobre papéis sexuais e categorias homem/mulher 
nos modelos de análise para sociedades indígenas tende a se bascar 
numa relafáO hierárquica, onde se opóe privado/público, nível do
méstico/nível político, natureza/cultura, o primeiro termo subordina
do ao segundo e a mulher associada ao primeiro. Ainda qu~ndo se 
associa, como no modelo de Viveiros de Castro para os Tup1-guara
ni (1984:601), mulher a cultura (via a posic;áo do pai, sogro e chefe) 
e o homem a natureza (na condic;áo de guerreiro associado a morte), 
um terceiro termo - sobrenatureza - é introduzido e a ele se associa 

0 hornero, na condic;áo de xamá, associado, por sua vez, a imortali
dade. Mesmo que o modelo náo seja idealmente hierárquico, as 
transformac;óes possíveis pressupóem em sua realizac;áo, valores da 
sociedade em questáo que diferenciam hierarquicamente condic;óes 
pessoais, sobredeterminadas por aqueles valores. No caso dos pr6-
prios Araweté, o guerreiro-matador fica associado a imortalidade e o 
xamij, a lideran<;a, neutralizando-se o termo natureza e permanecen
do, portanto, o par cultura/sobrenatureza, equivale~te a ~atu~
za/cultura, com valor positivo para o segundo. A h1erarqu1zac;ao, 
portanto, retorna porque o ideal máximo de realizac;á~ do ser, no 
elemento da exterioridade - princípio central da metafísica Araweté, 
isto é, na imortalidade - é a posic;áo privilegiada do guerreiro-mata-
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dor nos "céus". Apenas o hornero, nesta condic;áo, náo é comido 
pelos deuses no processo de divinizac;áo, meta final de constitui<;áo 
da Pessoa Araweté (1984:551). E a posi<;áo oposta a esta é a da 
mulher, "comida predileta dos deuses" (1984:503). 

Assim, mesmo no caso de urna sociedade para cujo entendi
mento se deve desdobrar a equac;áo lévi-straussiana natureza/cultura 
(1984:586), tem se elaborado modelos que opóem as posic;óes ho
mem e mulher associando-as a esferas que tem maior ou menor peso 
na constituic;áo sociológica ou filosófica da sociedade. 

Outra explicac;áo que procede a hierarquizac;áo é a de Riviere 
no que diz respeito as sociedades das Guianas. Nesse caso, afirma
se que apesar da interdependencia económica da di visáo do trabalho 
náo há igualdade: as mulheres trabalham mais e o produto de seu 
trabalho é usado pelos homens. Segundo esse modelo, há urna rela
c;áo entre o nível de complexidade na elaborac;áo dos produtos agrí
colas (mais alto do que o tecnicamente necessário) e o controle dos 
horneas sobre as mulheres. O referido autor considera que esta rela
c;áo é uma variável importante para se entender as variac;óes das or
ganizac;óes sociais das sociedades que apresentam características 
como as daquela regiáo e de um modo mais geral, as das Terras Bai
xas sol-americanas (1984:107). Ele propóe, pois, um modelo (hie
rárquico) geral para a explicac;áo dessas organi~óes sociais. 

Subjacente a estas interpretac;óes sobre as relac;óes entre os se
xos e seu lugar nas estruturas sociais analisadas está a concepc;io do 
princ(pio da difere~a nas cosmologías dos povos em questao, cuja 
rela~io intrínseca com a estrutura social tem sido largamente aceita 
pelos etnólogos dessa regiáo. 

Para Overing, o princípio da diferen~a nas cosmologias indí
genas, ao qual tero se dado muita aten~áo, náo é necessariamente um 
mecanismo que cria hierarquia. Para esta autora, pode criar também 
igualdade e complementaridade. A mesma aten~áo, por outro lado, 
nao tem sido dada, segundo ela, a maneira pela qual, conceitual
mente, os sexos podem ser vistos como compartilhando urna huma
nidade comum (1986: 142). Seu argumento final neste artigo é que 
"nos sistemas políticos, relativamente igualitários, a relac;ao entre os 
sexos pode ser também relativamente igualitária. A filosofia política 
igualitária pode estar estreitamente ligada a rela~áo entre os sexos 
porque nesta é expressa urna ideologia e moralidade associadas que 
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a.ftnnam, no geral, o valor de rela~óes igualitárias entre pessoas que 
vivem junto" (1986: 142). 

No caso Asuriní, pode-se detectar rela~óes igualitárias entre os 
sexos na esfera ritual, foco de análise do presente trabalho. 

No turé, complexo ritual das flautas, por exemplo, o papel de 
xamá é desempenhado pelas mulheres,as tauyva, cuja incumbencia é 
trazer o sobrenatural tauva que dá o ynga, substancia/princípio vital, 
transmitido ao guerreiro, tatuado nesta ocasiáo. 

Nos rituais xamanísticos chamados maraká, a fun~áo de pre
servar o ynga nas pessoas arnea~adas de perde-lo, doentes e crian
c;as, cabe aos homens. Por outro lado, se o xamá é responsável, atra
vés de lideranc;a do desempenho ritual, por preservar o ynga, através 
de sua transmissáo dos sobrenaturais aos humanos,é um produto da 
ati vidade feminina por excelencia, a agricultura, que é o canal de 
transmissao da substancia ynga: o mingau de milho e de mandioca. 

No maraká, substancias sobrenaturais tomam-se tang(veis e vi
síveis atra vés do manuseio do charuto de tabaco e da panela de ce
rfunica com mingau, principais instrumentos do xamá e ve(culos de 
comunicac;áo entre espíritos e humanos.-

O charuto associado ao masculino e a panelá de ceramica/min
gau associado ao feminino podem ser considerados símbolos que 
expressam conceitos básicos da cosmología Asuriní em sua relac;áo 
com a estrutura social. 

A participac;áo da mulher junto ao xamá na dan~a do mara
ká, intercalada com os atos que manipulam aqueles objetos, atualiza 
o passado mítico, vi venciando rela~óes fundamentais da estrutura 
social. A mulher cantadora do maraká é a ga~a (uirasinga) no mito 
de obtenc;áo do fogo pela humanidade: com o fogo que o marido 
desconhecia ela preparava o mingau; o marido, um avá (humano), 
acabou por tomá-lo do urubu, irmáo da garc;a e dono do fogo. Ge
ralrnente, é a esposa do xamá quem participa como cantadora princi
pal, encarregada de preparar o mingau ritual. No maraká, o desem
penho dos papéis ritu~is de xamá e cantadora/preparadora do min
gau se baseia no par mitológico marido/esposa, ameac;ado pela rela
c;áo entre os cunhados, tensáo que se encontra na estrutura social 
Asuriní. A composic;ao· dos grupos domésticos se organiza ora em 
tomo de um núcleo formado por irmás apenas, ora em tomo de ir
máos de sexo diferente, cunhados convivendo numa mesma casa. 

22 

No ritual do turé, a relac;áo existente entte irmáos de sexo 
oposto, estável e permanente, constituí-se na classificac;áo básica 
dos participantes, divididos em dois grupos, anfitrióes e convidados 
e, tradicionalmente, correspondentes a dois grupos locais aos quais 
pertenceriam, idealmente, de um lado irmás e, de outro innáos. Por 
outro lado, no turi, a mulher que se responsabiliza por assegurar a 
vida do guerreiro, na qualidade de xamá, é inná dele, no passado 
mítico. 

Tanto no maraká quanto no turé, os pares marido/esposa, ir
mao/irmi, posic;óes ideais, papéis reais, assentam-se em categorías 
ontológicas fundamentais: homem e mulher. 

Vejamos agora o que se pode observar pela análise do desem
penho ritual, entendida como "uso instrumental e interpretativo de 
expressóes simbólicas do pensamento" (Basso, 1985:1). 

Para a autora, o desempenho ritual e musical entre os Kalapalo 
permite urna experiencia de unidade, simultaneamente física e men
tal entre participantes, executores e ouvintes. Dissolvendo diferen
c;as sociais e pessoais, tem urna profunda significa~io moral; subja
cente a estas diferenc;as está a diferen~ entre sobrenatural e huma
no, equivalente a difem~ entre bomem e mulher, categorías de seres 
totalmente desiguais. Os sobrenaturais sao seres musicais por exce
léncia e a expressio musical no desempenho ritual efetua a unidade 
entre os humanos e estes seres. Segundo Basso, no desempenho ri
tual dos Kalalo, ocorre um processo musical no qual o corpo é um 
instrumento que ajuda a criar o sentimento de que se é um ser pode
roso como sio os sobrenaturais (1985:71-311). A experiéncia musi
cal, por sua vez, cria um sentido de presen~as mdltiplas, isto é, a 
experiéncia da unidade pela propria estrutura da mdsica que com
preende apresenta~áo assertiva de quema executa e ddvida por parte 
do ouvinte. O desempenbo ritual (experi~ncia performática) oferece 
ao ou vinte experiéncia mdltipla de interpreta~lo pois ele será exe
cutor cm outro momento. ( 1985:305). 

Nos rituais descritos por Basso, que tratam da sexualidade 
- IamarikumaJ,u, das mulheres, e Kagutu (flautas), dos bomens-, o 
desempenho ritual realiza uma rel~o paradoxal entre as duas cate
gorías de genero: os símbolos enfatizam as difere~as e antagonis
mos entre os sexos, através da referéncia aos poderes ~adores 
inerentes ~ sexualidade humana mas, ao mesmo tempo, a música 
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,.. efetua comunicac;áo entre executores (de um sexo) e ouvintes (do 
sexo oposto), urna situac;áo de controle de comunicac;áo sobre os po
deres que represe.ntam perigo (1985:308-9). 

Os resultados a que a autora chega para os Kalapalo náo sáo os 
mesmos a que chego a respeito dos Asurinf, como se pode verificar. 

No turé e no maraká dos Asuriní náo há antagonismos entre os 
sexos. Náo há, entre estes fndios, rituais exclusivamente femininos 
ou masculinos (quanto a separac;áo entre executores e ouvintes). Na 
tauva, ritual das mulheres, e parte do turé, participamos guerreiros 
e nas sessóes de flauta em que se toca o instrumento com dan<;a, 
participam as mulheres. 

No maraká eno turé, é o par homem-mulher que desempenha o 
papel de comunicador entre humanos e outras categorías de ser do 
cosmo Asurinf. Homem e mulher, no maraká, dan<;ando, realizam 
movimentos cósmicos entre seres e substancias distintos, através da 
coreografía da dan<_;a, do · conteúdo da letra das músicas, dos sons 
especiais que indicam a presen<;a dos espfritos. Enquanto o xama 
intercala os sons das músicas, cuja letra descreve os seres e seos 
atributos comos próprios sons que estes produzem (sons náo-huma
nos), o acompanhamento vocal das mulheres dá o contraponto da 
participa<;áo humana. A música é ensinada aos xamas pelos espfri
tos, mas sua produ<;áo hu~ana através da voz do xamá é realizada 
juntamente com o som produzido pelas, mulheres. Náo há canto xa
manístico sem o acompanhamento musical das mulheres, no turé, as 
flautas sáo tocadas nos principais momentos do ritual juntamente 
com a execuc;áo da danc;a que conta com a ·participac;áo obrigatória 
da mulher. . . 

Por outro lado, no maraká, á a~áo ritual náo é urna metáfora 
das relac;óes entre humanos ·e espfritos (Overing Kaplan, 1987:7): é 
manifestac;áo sensível do .princfpio metafísico de ·que· seres cósmicos 
distintos compartilham urna substancia comum, ynga. Este princípio 
se encontra subjacente a complexidade formal do desempenho ritual 
Asuriní. A estrutura do ritual pressupóe a participa~o de diversas 
categorías sociais e membros de unidades distintas do sistema social 
e urna prática onde há prolifer~c;áo de símbolos visuais (parafemália 
e cenário ritual), isto é, onde se de~taca a experiencia sensível no 
processo cognitivo. 
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Devo enfatizar que, apesar da semelhan<;a existente quanto ao 
lugar da cosmología na estrutura<;áo do social entre sociedades das 
Terras Baixas sul-americanas, em particular as de lfngua Tupi-gua
raní, diferen<;as significativas ocorrem nos seus sistemas expressi
vos. 

Assim, por exemplo, o ritual e a arte na sociedade Asurinf tor
nam tangí veis e vi sí veis n<><;óes fundamenta is da cosmología en
quanto que entre os Araweté, estas sáo constituídas principalmente 
no discurso cosmológico. Dessa maneira, também no que diz res
peito a este aspecto da cultura, pode-se perceber urna diferenc;a entre 

0 que f oi estabelecido por Vi ve iros de Castro em relac;áo aos Ara
weté e o que se verifica para os Asuriní. Entre estes, ao contrário 
dos Araweté, há muito para ser visto. Se, para os Araweté, o "ima
ginário prolifera na palavra e no canto" e a "cena onde se passa 
quase tudo, do essencial", é Outra (1984:3), entre os Asuriní a cena 
náo é outra, é essa mesma, onde se pode ver urna multiplicidade va· 
riada de objetos, cenários e apresentac;óes do corpo decorado. 

Este é um aspecto que, segundo o que desenvol vi na pesquisa, 
define a especificidade da cultura Asurin(. 

O mesmo princípio subjacente as ati vidades rituais encontra·se 
em outra esfera de manifestac;óes expressivas do conhecimento, a 
produc;áo da cultura material. Nesta esfera, o aspecto estético, atra
vés especialmente das representa~óes gráficas, é o elemento organi· 
zador, como o é na esfera do ritual. 

As representac;óes gráficas Asuriní sáo desenhos geométricos 
aplicados no carpo e nos objetos. Estes desenhos sáo elaborac;óes de 
padróes geométricos, em especial, a 'grega', angulo de 90°. Esta 
forma entre os Asuriní relaciona-se a um princípio de cosmologia, o 
da representa~áo/imagem como constitutiva do ser. Um boneco an
tropomórfico que recebe o nome tayngava, objeto dos rituais xama
nísticos, é lugar do princípio vital ynga e ao mesmo tempo, como 
expressa a nomenclatura, é "imagem do ser" (t=possuidor humano; 
ayng=imagem; av=sufixo formador de nome de circunstancia). Este 
boneco é a forma básica do padráo geométrico identificado com a 
'grega', a qual recebe, entáo, o seu nome. Na arte gráfica Asuriní 
este padráo é o preponderante do ponto de vista estatístico. 

25 



" Através da análise dos campos do ritual e da arte gráfica, des
taquei rela~óes cruciais em cada um deles, buscando sua configura
~áo no conjunto formado pelos diversos campos. 

A n~áo de intertexto serve-nos para mostrar que náo há urna 
divisáo categórica entre eles. Ao contrário, os diferentes campos 
fonnam urna trama de significados ínter-relacionados a partir da qual 
se pode apreender o modo pelo qual princípios de natureza diferen
tes estruturam a realidade. Trata-se de considerar a inter-rela~áo en
tre diferentes fonna~óes discursivas. Por exemplo, a rela~áo homem
mulher ora se realiza tendo como organizador do discurso o homem, 
desempenhando o papel de xamá, no campo rituaJ, ora tendo a mu
lher nesta posi~áo, desempenhando o papel de artista, no campo da 
arte gráfica. Entretanto, no próprio campo do ritual, ternos que, no 
maraká., o homem manipula o ynga, e, no turé, sáo as mulheres as 
responsáveis pela doa~áo do ynga, dos espíritos aos humanos. Te
rnos aqui urna situa~áo de inteitexto, pela qual a rela~áo homem
mulher pode ser vista como equivalente, pois ternos ambos na mes
ma posi~áo de organizador se tomarmos a intersec~áo entre os dois 
"sub-campos" do ritual (turé e maraká.), no que se refere ao ynga. 
O mesmo acontece se tomarmos o campo artístico e o mitológico: na 
reprodu~áo estética atual da n~áo de representa~áo/imagem (o 
tayngava), a mulher está na posi~ao de organizador; entretanto, no 
mito, essa posi~~o é do homem, pois é ele quem obtém o desenho 
geométrico de um sobrenatural através de urna atividade masculina, 
o tran~ado. Considerando agora a situa~áo intertextual que incide 
sobre a rela~áo entre o artístico e o ritual, pode-se dizer que o ho
rnero é o organizador no contexto cerimonial da guerra/celebra~áo 
dos mortos (turé), ao produzir o desenho geométrico na tatuagem do 
guerrerro. 

A n~o de equivalencia na rela~áo entre os sexos, princípio 
organizador das rela~óes sociais, encontra-se em outros campos cor
respondente a najo de par ( simultaneidade, isso e aquilo), no ritual 
e costoologia, e a n~áo de represe~áo (igualdade na diferen~a, o 
dois no um), na arte gráfica e cosmología. A representa~áo/imagem 
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(tayngava) é elemento constitutivo do ser tal como o princípio vi
tal/substancia (ynga), ambos conferindo, simultaneamente, a unidade 
dos seres unos/viventes. Imagem e princípio vital no um. 

A rela~áo entre os termos é de equivalencia e náo de comple
mentariedade, no sentido de que cada um deles é um inteiro, náo 
urna metade. Sáo diferentes, mas nem opostos nem complementares. 
Náo há necessariamente participa~áo de um para a existencia do ou
tro: sáo dois inteiros, autónomos enquanto tais. Náo há hierarquía 
entre a representa~áo e a realidade: o estético é estruturante ( consti
tutivo) nesta sociedade. 

Além desta Introdu~áo, trabalho está dividido em quatro capí
tulos. No capítulo 1, "Situa~áo Atual e Organiza~áo Social dos Asu
riní, sáo descritas as condi~óes históricas em que se desenvolveram 
os fatos observados e analisados oeste trabalho. Através de um his
tórico dos últimos cinqüenta anos, configura-se a situa~áo do grupo 
caracterizada por pressóes de ordem externa como as guerras com 
outros povos indígenas que passaram a ocupar seu território tradi
cional provocando baixas (início do processo de decréscimo popula
cional) e a concen~áo das aldeias numa área central do interflúvio 
Xingu-Bacajá, espécie de reduto dos Asuriní. 

Na época do contato, os Asuriní já se encontravam em decrés
cimo populacional com certas características de distribui~áo espacial 
determinadas por aquele tipo de pressáo. Como contato acorrido em 
1971 a popula~áo se reduziu ainda mais, numa taxa de 50% aproxi
madamente, nos primeiros anos. O número da popula~áo encontra 
seu menor índice no final do período pesquisado, isto é, 52 indiví
duos em 1982. 

Nesta situa~áo, as rela~óes sociais em que se baseia a descri
~áo da organiza~ao social náo sáo aquelas tradicionalmente estuda
das pela Antropología, ou seja, as que dizem respeito as categorías 
de parentesco afim e consangüíneo. O reduzido número de membros 
do grupo náo permitiu que se pudesse detectar regras de classifica
~áo e rela~óes entre aquelas categorías. Por outro lado, pude perce
ber que o casamento determinava se o indivíduo pertencia ao grupo 
doméstico e quais suas rela~óes com os demais membros da aldeia e 
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que era possível, a partir da descri<;áo da composi<;áo e mudan<;as 
riessas unidades no decorrer do tempo, detectar alguns princípios da 
estrutura social operantes neste momento determinado da história 
dos Asuriní. Demonstra-se, entáo, a natureza de equivalencia na re
l~áo entre as categorias homem-mulher como princípio da estrutura 
social, enfatizado no período estudado. Demonstra-se também o lu
gar da mulher como organizadora da esfera económica e social: em 
torno de um grupo de mulheres parentes entre si é que se organiza o 
grupo doméstico e as ati vidades básicas de produ<;áo da sociedade 
Asuriní, a agricultura e o preparo dos alimentos. 

A relac;áo homenrmulher nos papéis de marido/esposa e ir
máo/irmá, pares fundamentais na constitui<Jáo dos grupos domésti
cos, implica um terceiro termo, isto é, irmao da esposa/marido da 
irmá ou seja, a rela<Jáo entre cunhados. Este é o tema do ritual des
crito ainda neste capítulo, a refeic;áo ava. Neste ritual - cujo princi
pal alimento é a carne moqueada - associam-se a figura do xamá e a 
do guerreiro e canibalismo e xamanismo. 

O trabalho prossegue na descric;áo dos principais rituais Asuri
ní. Coloca-se em relac;áo o verbal como náo-verbal vistos como dis
cursos cuja análise se baseia, assim, fundamentalmente na afáo e em 
outros aspectos do ritual como a omamenta<;áo corporal e a m~i
pulac;áo de objetos rituais. 

No capítulo 11, "Twé, o Ritual das Flautas" descreve-se, en
t.áo, um complexo de rituais que tem início na época da colheita do 
milho, como qual se prepara o principal alimento consumido nesta 
ocasiáo e que compreende ritos relacionados as instituic;des da guer
ra, inicia<Jáo dos jovens e celebra<Jáo dos mortos. Trata-se de um 
conjunto ritual com significado cosmogónico, ou seja, que atualiza 
um mito de origem cujo principal personagem é a Cobra de quem 
descenderam os humanos, os heróis culturais, Maira e ainda, segun
do os Asuriní, os macacos. Foi ela também quem doou a flauta aos 
hmnanos, cuja música invoca este sobrenatural e é o símbolo fálico 
relacionado a procria<;áo/reproduc;áo dos seres e da sociedade. Parti
cipa vam do turé, tradicionalmente, dois ou mais grupos locais, uni
dades do sistema social Asuriní, entre os quais se trocavam bens e se 
realizavam casamentos. Na época estudada os Asuriní realizaram 
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tres vezes o twé, a cada dois anos. Mesmo reduzidos a urna só al
deia, dividiam-se entre os papéis rituais de anfitrides e tocadores de 
flauta que, antes, vinham de outro grupo local. 

A descri<;áo feita é do turé de 1978 e se divide em quatro per
tes: a<;áo ritual, objetos rituais, omamenta<;áo corporal e participan
tes. Dá-se enfase aos aspectos acima mencionados, isto é, desempe
nho e parafemália ritual sobre os quais se realiza a análise. Esta de
monstra que os pares fundamenta is sáo homemlmulher, guerrei
ro/morto. Quanto ao primeiro, há urna inversáo em rela<;áo ao coti
diano: as mulheres desempenham o papel de xamá. Em lugar de xa
mas, no turé, os homens sao os guerreiros tatuados. No processo da 
tatuagem o guerreiro deve receber o ynga, substancia vital que os 
humanos recebem dos seres sobrenaturais que, no caso, sao invoca
dos pelas mulheres. Este processo de separa<Jáo entre o guerreiro e a 
vítima, através da tatuagem, associa-se ao da separac;áo entre vivos e 
mortos, através do choro e do canto aos mortos, realizados conco
mitantemente como os rituais dos guerreiros. 

O turé, antes de mais nada, é um ritual de sexualidade tendo a 
flauta e a Cobra como símbolos fálicos e cuja mitología associada 
diz respeito ao ato sexual e as relac;óes entre unidades do sistema 
social. Fundamentalmente, o ritual diz respeito lis rela<;óes entre se
res diferentes: a flauta (tocadores) vem de outra aldeia para separar 
os mortos dos vi vos e a Cobra se faz presente com a vinda de seres 
de outras esferas cósmicas. 

No cotidiano, a fun<;áo de intennedia~o entre esp{ritos e hu
manos é desempenhada pelo xami que transmite o ynga para pa
cientes (doentes e crian<Jas) e garante, através desse contato, a ca<Ja 
e agricultura ligadas ao mesmo princípio vital. 

Este desempenho realiza-se nos marak4, rituais xamanísticos 
dos quais participam, além dos xamis, jovens de ambos os sexos, 
nos papéis de cantadoras e auxiliares do xami. 

o capítulo m, H Marak4, o Ritual Xamanístico"' apresenta-o 
em seos principais aspectos - o oforahai, canto e dan~a para invocar 
os espíritos e o petymbó, rito terapeutico -, a questáo da lideranc;a 
política relacionada ao xamanismo na época estudada, a rela<;ao de 
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t(qUi valencia entre as gera~óes expressa na atua~áo dos jovens junto 
aos mais velhos, e descreve os papéis rituais, o espa~o ritual e a 
a~áo ritual cuja interpreta~áo conduz a certos princípios da cosmo
logia, analisados na parte final deste capítulo. 

Estes princípios sáo vistos sob a perspectiva teórica da AD, 
comparando-se as afirma~óes de Overing Kaplan sobre o 'uní verso 
transformacional' e 'multiplicidade de mundos na cosmología' 
(1982) com as que tematizam a 'tensao entre o mesmo e o diferente', 
entre o 'processo parafrásico e o polissemico', constitutiva das di
versas instftncias da linguagem (Orlandi, 1983), que se instituí a 
partir do princípio discursivo por excelencia, segundo o qual o que 
existe numa situa~áo discursiva sao efeitos-de-sentido (múltiplos) e 
náo meramente transmissáo de infonna~óes. Esses efeitos sáo fun~áo 
da rela~áo entre protagonistas,a situa~áo de enuncia~áo, o contexto 
histórico-social, etc. 

Destacaroos, entáo, a rela~áo entre estados de alteridade, isto 
é, a concomitftncia de planos distintos do cosmo, vivenciada pelo 
xamá (metamorfose ). 

A rela~o espíritos-humanos, vista dessa perspectiva, indica 
que a participa~áo dos demais (jovens náo xamás) nos rituais xama
nísticos, ou seja, nas rela~óes com os espíritos, é a possibilidade de 
ser humano e espírito ao mesmo tempo (princípio da igualdade na 
diferen~a). 

Uma n~áo central na análise do moraká é a de ynga, substan
cia vital que constituí o ser uno/vivente, compartilhada por espíritos 
e humanos. Esta equivalencia na constitui~áo de seres de categorias 
diferentes, pertencentes a domínios cósmicos diferentes, corresponde 
a equivalencia dos papéis rituais masculino e feminino. Os objetos 
manipulados por ambos os sexos e as substftncias neles contidas e 
através das quais tomanrse sensíveis e tangíveis - a panela e o min
gau, o charuto e o tabaco - também expressam a no~áo de equiva-
18ncia entre tennos diferentes. 

A n~áo de ynga como substftncia vital está associada a de 
imagem, tayngava e ambas constituem a n~áo de princípio vital. O 
capítulo IV, "A arte gráfica: tayngava, a representa~ao" aborda 
esta n~ao descrevendo a arte gráfica Asuriní, cujos desenhos geo
~tricos apresentam um padrio preponderante chamado tayngava 
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('imagem do humano'). Seu referencial é o boneco antropomórfico 
do mesmo nome usado nos rituais xamanfsticos. 

O lugar da imagem como constitutiva dos seres no pensamento 
Asuriní tem expressáo na cultura material através da reprodu~áo dos 
desenhos nos objetos, em especial, na ceramica e no corpo. A arte 
gráfica Asuriní é entáo descrita, oeste capítulo, em sua rela~áo com 
o conjunto da produ~áo da cultura material, mostrando-se a enfase 
no aspecto estético - elabora~áo das formas e frui~áo do artista na 
produ~áo de artefatos -, principal destaque nesta primeira parte do 
capítulo IV. 

. 
A segunda parteé a análise do mito do desenho, da perspectiva 

teórico-metodológica da AD, levantando-se, através da análise, as 
marcas (formais) que constituem o texto mítico para se chegar as 
propriedades do discurso: náo-causalidade e náo-hierarquiza~ao mas 
conconútancia de sentidos (isso e aquilo) corresponde a n~áo de 
(equivalencia) e concomitancia de estados de alteridade detectados 
em outras manifesta~óes do pensamento Asuriní. 

Chega-se também nesta análise, a partir das marcas fonnais do 
texto, a n~áo de que a representa~ao nao significa mera substitui
~áo, mas constitui~áo (e transfonna~áo) do pr6prio sentido, corres
pondente a n~áo de que a representa~áo (imagem) é constitutiva 
dos seres (tayngava). Para a compreensáo destas no~óes - concomi
tancia e representa~áo - na cosmologia Asuriní toma-se como pres
suposto teórico que a constitui~áo do sentido se dá na rela~áo de um 
texto com outro, na rela~áo da produ~áo do discurso com o contexto 
e que as diferentes situa~óes correspondem a posi~óes distintas do 
su jeito (intertextualidade e descentraliza~áo do su jeito) no interior 
do texto. O sujeito se apresenta em múltiplas "posi~óes", isto é, há 
urna dispersao do sujeito no texto. 

Além dessas considera~óes teóricas sobre a análise da materia
lidade (forma) do discurso mítico, este capítulo concluí com outra 
perspectiva de análise, desta vez, olhando através do conteúdo, isto 
é, o que se diz, tematizado nas rela~óes que o sujeito do texto esta
belece com o. conhecimento, com o desenho (o aspecto estético), 
com indivíduos identificados por categorias de parentesco (tio ma
terno e máe), com espíritos e mortos. 

Demonstra-se na análise que o anhynga, espécie de espírito 
relacionado aos mortos, personagcm focal do mito, é urna n~áo du-
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pla: _a de multiplicidade e ausencia~ divisáo e presen~a. Estes termos 
Ráo se opóem, mas a relac;áo de ten~.áo entre eles constrói a unidade. 
E a tensáo aparece na construc;áo da unidade através da representa
~áo: com o desenho sobre seu corpo, o anhynga existe, como unida
de. 

A rela~áo entre representa~áo e realidade e a dispersáo de sen
tido tem um nexo de regularidades (Foucault, apud Orlandi e Gui
maráes, 1985: 10) que se encontra na inter-rel~áo dos campos dis
cursivos: a rela~áo de par (isso e aquilo). 

Esta análise permite descrever a sociedade Asuriní dado num 
momento histórico, coro um reduzido número de membros, os quais 
se dedicavam, entáo, intensamente aos rituais, a produ~ao material 
da cultura e a arte gráfica, podendo-se concluir que a produ~ao de 
sentidos nesta sociedade organiza-se, entre outros aspectos, em tor
no do estético, do sensível, sentido este relacionado a perman!ncia e 
reprodu~áo do social. Esta é a conclusáo do capítulo IV. 

Na "Conclusáo" do trabalho sáo feítas algumas comparac;óes 
com os Tupi e Caribe tendo em vista a questáo de modelos teóricos 
adequados a compreensáo das sociedades sul-americanas. Compara
se, entáo, o ideal da imortalidade como realiza~áo da pessoa humana 
entre os Araweté e por extensáo do modelo analítico, proposto por 
Viveiros de Castro aos Tupi-guaraní (1986) a metamorfose do xamá 
Asuriní que realiza a concomitancia de estados de alteridade, n~ao 
de par e náo hierarquiza~ao. A associa~áo canibalismo/afinidade 
presente nestas sociedades, segundo este modelo, aparece de modo 
particular entre os Asuriní no ritual da refei~áo ava, isto é, com a 
inclusáo da mulher como intermediária da figura do xama e do guer
reiro, cunhados entre si na mitología: o irmáo traz carne do inimigo 
e o marido, os espíritos. A guerra relaciona-se ao xamanismo e se 
propóe como hipótese que a ambivalencia da rela~áo guerreiro-xama 
permite que seu sentido seja atribuído de maneira positiva e negativa 
para um e outro, de acordo com a situac;áo histórica ( condi~óes de 
produ~áo dos sentidos). 

O valor positivo atribuído ao xama na narrativa mítica e a po
si~áo de lideran~a intima.mente associada ao papel de xamá ocorrem 
num determinado momento histórico, durante o qual os xamas atuam 
fundamentalmente na reprodu~áo da sociedade. 
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A relac;áo entre diferentes planos cósmicos, vivenciada pelo 
xamá, concomitancia de dados de alteridade, é análoga a relac;áo de 
equivalenia entre categorías homem/mulher. Sugere-se entáo que 
esta rela~áo, também existente entre gera~6es, enfatizada oeste con
texto histórico, encontra na representa~o estética um operador na 
constitui~áo da sociedade, fazendo equivaler represen~áo e reali
dade. 

Com rela~áo a questáo da troca e operacionaliza~o da estrutu
ra elementar de reciprocidade, tal como é proposta e discutida por 
Overing Kaplan ( 1982) e Riviere (1984), e a ausencia de diferencia
~áo sistemática entre afins e consangüíneos, apresenta-se o caso 
Asuriní como exemplo de sociedade em que, devido ao baixo índice 
demográfico, as possibilidades de se operacionalizar diferen~as dá
se de maneira muito particular. E se sugere, entao, o alcance heurís
tico de um modelo baseado nas premissas teóricas da AD o qual 

permite a contextuali~áo histórica através da n~o de tensáo, 
constitutiva dos sentidos produzidos pela sociedade. Esta n~áo, em 
lugar de polarizar .identidade e diferen~a, leva em conta a posi~áo do 
sujeito, sua representa~áo e as condi~óes de produ~áo do sentido. 
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Sl'IUA~ÁOATIJALEORGANIZA~ÁO 
SOCIAL DOS ASURINf 

1. História, tenit6rio, demografia 

As primeiras notícias sobre os índios que habitavam entre a 
margem esquerda do rio Bacajá e a margem direita do rio Xingu de
nominados Asuriní datam do século passado (Nimuendajd, 1948:225 
e Coudreau, 1977:32). 

Nimuendajú registra o ataque a um regional que os Asuriní te
riam realiz.ado, em 1894, no local chamado Praia Grande, acima da 
foz do rio Bacajá, afluente da margem direita do rio Xingu. Cou
dreau afirma que, em 1896, os Asuriní atacaram em dois pontos: na 
serra do Passahy e na Praia Grande, novamente. 

A margem do rio Xingu, desde entáo, era chamada "Terra dos 
Asurinr' pelos habitantes da cidade de Altamira, localiz.ada no mé
dio curso do referido rio e, também, pelos demais moradores da re
giao, sugerindo sua inacessibilidade devido a hostilidade dos índios 
que a ocupavam (Luckesch, 1976:11 é Soares Cotrim, 1971:3). 

Em 1932, na boca do igarapé Bom Jardim, também afluente da 
margem direita do rio Xingu, os Asuriní teriam matado outro regio
nal, segundo Nimuendajú. Ainda segundo este autor e Coudreau, as 
margens do rio Bacajá verificaram-se conflitos entre brancos e ín
dios com esta denomina~ao. Estes conflitos foram confirmados pelos 
Asuriní atuais. Segundo alguns adultos, as aldeias foram atacadas 
pelos brancos que atearam fogo as casas, conforme lhes contaram 
seus pa1s. 
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.. Trata-se, portanto, de urna vasta regiáo na qual se registra a 
presenc;a dos índios Asuriní, isto é, da confluencia dos rios Bacajá e 
Xingu até acima da boca do igarapé Bom Jardim, no Xingu. 

Suponho que o nome Asuriní, por outro lado, tenha sido atri
buído a diferentes grupos tupi da regiáo (Müller et alii, 1979:1), a 
respeito dos quais se tinha notícia através de outros grupos como os 
Juruna, de cuja língua derivou o termo Asuriní (asonéri=vennelho, 
Nimuendajú, 1948:225) e Xikrin do Bacajá e do Cateté que os de
nominam kuben-kamrek-ti (índios vennelhos, Nimuendajú, idem e 
Vidal, 1977:28,37). 

Segundo os Xikrin do Bacajá, os kuben-kamrek-ti sáo os Ara
weté, atuais vizinhos dos Asuriní. (Müller et alii, 1979:21). 

Até a época do contato,em 1971, estes dois grupos, e prova
velmente também os índios Parakaná, eram conhecidos pelo mesmo 
nome, Asuriní. A frente de atrac;áo da FUNAI e o padre Anton Lu
kesch que contataram o grupo em questáo, julgavam que os índios 
habitantes das margens do igarapé lpiac;ava, na época, eram os Asu
riní quando, na verdade, esta área havia sido recém-ocupada pelos 
Araweté. 

De qualquer maneira pode-se dizer que o território de ocupa
c;áo Asuriní, nos últimos 50 anos, compreendia a referida regiáo a 
qual foi seodo restringida pela invasáo de outros grupos indígenas, 
deslocados, por sua vez, de seus territórios tradicionais. Segundo 
Viveiros de Castro, os Araweté se deslocaram das cabeceiras dorio 
Bacajá há cerca de 25 anos, empurrados pelos Kayap6 e Parakaná 
(1984: 111). 

A partir de relatos dos Asuriní, pode-se refazer os desloca
meotos de suas aldeias oeste período, observando-se que, até o ioí
cio da década de 70, a área de localiz.ac;áo das aldeias compreeodia 
as cabeceiras dos igarapés lp~ava, Piranhaquara e lpixuoa. Trata
se, portanto, de urna área central entre os rios Xingu e Bacajá. (Vide 
mapa -Território Asuriní nos últimos 50 anos). 

Nesta área as aldeias se mudam para o sul ou para o norte, de 
acordo com a presen~a e ataques dos Kayap6 e Araweté. No fmal da 
década de 60, esta área de localiza~áo das aldeias se expande em seu 
limite máximo ao norte, pois parte do grupo decide estabelecer con
tato com os brancas que se encontravam no lpiac;ava, em busca de 
um aliado para fazer frente as investidas dos inimigos. 
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TERRITÓRIO ASURINf NOS ÚLTIMOS ANm 

Area dt conctntra~o das aldt~s 

• Aldtias na éPOCa do con tato 

O Aldtia do Koatintmo ( l 972-198S) 

• Aldeia atual 

+-- Dtslocamento das aldeias 

Desde o deslocamento das margens do rio Bacajá, portanto, os 
motivos foram as pressóes dos brancos ou de grupos inimigos, e a 
apro~áo em ~áo as margens do rio Xingu também pode ser 
atribuída a este fator. Como Nimuendajú os havia classificado, os 
Asuriní eram tradicionalmente tribo do interior da floresta 
(1948:225). 

Os Asuriní teriam deixado a hacia do rio Bacajá há mais de 
quarenta anos, vítimas de ataques de regionais. Tratava-se, prova
velmente, de extratores de caucho, cuja explorac;áo era wna das 
priocipais atividades económicas da sociedade nacional da regiáo, 
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n..,esta época. Por outro lado, ocorreram também ataques de índios 
Kayapó por ocasiáo de sua expansáo em dire~áo ao norte, por volta 
de 1936 (Nimuendajú, 1948:225). Os Kayap6, entretanto, atacariam 
também os Asuriní na década de (>() (os Xikrin do Bacajá e do Ca
teté). Assim, o período em questáo pode ser considerado como de 
guerra intennitente entre os diversos grupos da regiáo. 

Há aproximadamente quarenta anos, os Asuriní estabeleceram 
suas aldeias nas cabeceiras e junto aos pequenos cursos d'água, 
afluentes do igarapé Piranhaquara, chamado Ipium yh (ipium=inse
to; yh=água) e nas cabeceiras do igarapé Ipia~ava, chamado Baureí, 
bem como junto a seus pequenos afluentes. 

Na área do Piranhaquara fonnaram as seguintes aldeias: Ipea
ní, próximo ao afluente lpekí; Petyma'ava junto ao lpukuí; Evuí pe
vi, próximo ao Tapyipiri; Japiiva, próximo ao YkanhY; Mariryvobo, 
próximo ao Tupaví; Muyryna, próximo ao Tuí jipava; Y sipisingobo, 
próximo ao Arapoaiava. 

Além destes afluentes, citados quanto a localiza~áo das al
deias, os Asuriní nomeiam ainda outros pequenos cursos d'água, 
afluentes do Piranhaquara: Ukandú parateí, Jotaí, Jeo'ym, Uruvatuú, 
Jaopina, Piraapava, Kumavafuaí. 

Na bacia do igarapé Ipia~ava, os Asuriní fundaram várias al
deias, principalmente as margens do igarapé Kafuifuruk, afluente da 
margem esquerda. Na margem direita d9 lpi~ava, entre os afluentes 
Bykorapyykava e Yvyrapeavuf, esta.beleceram a aldeia de nome 
Yvyra alca (Yvyra=árvore, madeira; aka=casa, aldeia). Os infor
mantes fomeceram, ainda, vários nomes dos afluentes do lpia~ava, 
descrevendo precisamente a área de localiza~áo das aldeias na vasta 
regiáo ocupada. 

Estes afluentes sao: Fundanhynha, Tukumar(, Uruivf, Jesiva
manhynha, Uaropyatyva, Uamirifu.kú, Turenhynha, Ehiraiava e 
Kumandoivoho, pela margem esquerda; Jysingí, Utuvi(, Javosivava, 
Mytuí, pela margem direita. Os fonnadores do rio lpia~ava sao de
nominados Tajahopar( e lpirasismga. 

Dentre os informantes que descreveram a localiz.a~áo das anti
gas aldeias e a época de sua form~o, alguns relacionaram os dados 
de sua história de vida: Takamui, atualmente com quarenta anos 
aproximadamente, nasceu em Y sipisingoho (no Piranhaquara); a máe 
de Pinasiré (entre 60-65 anos) morreu nesta aldeia; Morera, com ses-
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senta, aproximadamente, deixou esta área em dir~ao ao Ipixuna, 
quando era jovem. 

Segundo os infonnantes, nesta área foram atacados também 
pelos Kayap6. Tres mulheres Asuriní (Bepeví, Patuá e Tapi'ira) 
c:ontaram que foram raptadas por eles, entre os quais pennaneceram 
cerca de tres meses. Conseguiram fugir, escondendo-se sobre as ár
vores, a noite, regressando, finalmente, para junto de seu grupo. 

Durante muitos anos, os Asuriní habitaram a área das cabecei
ras do Ipixuna, chamado lpirauyh. As aldeias mais antigas, neste lo
cal, foram formadas entre os afluentes da margem direita Tekarapo e 
Tapepirinyna. O nome de urna das aldeias era lpeivakaf. As nas
centes destes cursos d'água se situam próximo as cabeceiras do Pi
ranhaquara, podendo-se observar o movimento de migra~ao da área 
anterior a esta, motivada por ataques de Kayapó. 

Ainda na margem direita do lpixuna, construíram a aldeia Pa
perendl Disse-me um informante que, nesta época, os brancos dei
xaram ferramentas (facao), na tentativa de um contato, evitado pelos 
A~uriní. 

Em seguida, estabeleceram-se a margem esquerda, entre a foz 
do afluente Taperinyna e a foz do Tajahomopava, sendo que o nome 
de urna das aldeias era J avarakapeona. Vários outros afluentes do 
Ipixuna foram citados pelos Asuriní, demonstrando que esta área foi 
ocupada por muito tempo pelo grupo. Os nomes de alguns deles sao: 
Apirundava, Amoaava, Yarapava, Tulaunayava e Urukuavy, pela 
margem esquerda; Takurendí, pela margem direita. Os formadores 
do lpixuna sáo denominados lpirataanha e Jpareym. 

.. 
As margens do Yarapava, construíram duas aldeias: Ararondi,-

va e Ita alca (itá=pedra; aka=aldeia). Próximo ao Tukumayvaka, 
estabeleceram urna aldeia denominada Sivasingí("caititu magrinho). 
Neste local, um aviáo sobrevoou a aldeia e um índio (Voaiva) atirou 
flechas, supondo ser um grande pássaro, sendo severamente repre
endido pelo xami Pinasire. .. 

As margens do Urukuav(, os Asuriní formaram também várias 
~ 

aldeias: Javos(, Pefuku.(, Kapeak hakuku, Oapsingiyh, Yvypypefukú. 
Neste local, os Asuriní sofreram o primeiro ataqUt: dos índios Ara
weté que passariam, entio, a ser seus inimigos mais recentes. 

A área de ocu~o dos Asuriní se estendia aiooa mais ao sul 
das margens do lpixuna, sendo que eles nomeiam, além deste, os se-
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guintes afluentes do rio Xingu em dire~áo as suas nascentes: Uru
vuy, Tukunareyh, Maritaoho, Auara/Je, Arapesing(, Tapikwauarf 
(provavelmente o igarapé Bom Jardim ou Sáo José). 

Na área em que os Asuriní estáo inseridos, habitam grupos Tu
pi-guarani e Caribe (Arara), recém-contatados e grupos Kayapó, 
contatados há mais de 30 anos. Trata-se, assim, de urna regiáo de 
grupos indígenas de contato recente que se refugiaram dos Kayapó 
até a década de 60, e evitaram o contato com o branco até a d~ada 
de 70. 

Pode-se dizer que a área central entre as bacias do rio Xingu e 
do rio Bacajá, onde se localizavam as aldeias Asuriní, representou 
urna espécie de reduto para se proteger dos grupos inimigos, cada 
vez mais ocupando o território que dominavam, e das investidas dos 
brancos, táo perigosos quanto os inimigos tradicionais. 

Com a constru~áo da rodovia Transamazónica, no início da dé
cada de 70, e conseqüentemente, devido a presen~a das "frentes de 
a~áo" (oficial e missionária) que se organizaram para contatá-los, 
os Asuriní ficaram encurralados. De um lado, havia os Kayap6, as 
margens do rio Bacajá; de outro, os Araweté, ~ margens do igarapé 
Ipixuna e, de outro ainda, os brancos que os al~avam pelo Xingu 
e seus afluentes da margem direita. Entre os inimigos de quem leva
vam desvantagem nos últimos tempos antes do contato, e os brancos 
que, agora, deixavam ferramentas e parecia náo pretenderem ata
cá-los, os Asuriní náo tiveram outra saída senáo aceitar a conviven
cia com estes para pór fim ao estado de guerra que os vinha debili
tando há vários anos. 

Em abril de 1971 foram contatados pelos padres Anton e Karl 
Lukesch mas, logo em seguida, a FUNAI assumiu o contato, através 
da "frente" chefiada por Antonio Cotrim Soares (1971:5). Como 
contato, a aldeia Asuriní que reunia, entáo, pelo menos dois grupos 
locais, foi fonnada as margens do igarapé Ipi~ava, onde permane
ceu até 1985. A aldeia Asuriní se encontra boje locaJiz.ada a margem 
direita do rio Xingu, abaixo da foz do igarapé Ipi~va. Desde 1972, 
existe junto a ela um Posto Indígena denominado "Koatinemo", su
bordinado, atualmente, a 4! superintendencia Regional da FUNAI, 
em Belém. 

A área Asuriní náo está demarcada, apesar dos dezesseis anos 
que se passaram desde a p~ira proposta de delimita~áo do territ6-
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rio. Em 1971, Cotrim já estabelecera os seguintes limites para de
marca~áo: "Norte - margem esquerda do igarapé La.ges, situado a 
margem direita do rio Xingu; Leste - a margem esquerda do igarapé 
La.ges, até suas nascentes, daí seguindo urna linha seca em dir~áo 
das nascentes do igarapé lpia~va, situada em posi~o sudeste, pros
seguindo a linha seca até atingir as nascentes do igarapé Piranhaqua
ra; Sul - a margem direita do igarapé Piranhaquara, até suas nas
centes; Oeste - a foz do igarapé Piranhaquara, situada na margem 
direita dorio Xingu" (1971:32). 

Em 1972, o entáo DGEP - Departamento Geral de Estudos e 
Pesquisas - da FUNAI propós a delimita~áo de urna área num total 
de 947 .500 ha, chamada "Reserva Asuriní'', a qual se destinava aos 
Asuriní contatados no igarapé lpia~ava, grupos arredios e Xikrin do 
Bacajá (Processo n2 10711.M.l./S COM/BSBn2). O nome e justifi
cativa da Reserva se deviam ao fato de que na época considerava-se 
que, além do grupo do Ipia~ava, outros grupos Asuriní habitavam a 
regiáo, até as margens do igarapé Ipixuna. Existiram, realmente, al
deias Asuriní no lpixuna, mas como já foi dito anterionnente, eles 
foram expulsos pelos Araweté. 

A extensáo da área comum aos "~pos Tupi e Kaiap6", pro
posta pelo DGEP, se justificava devido a presen~a de grupos arre
dios entre os rios Bacajá, Xingu e lpixuna, estimando-se um total de 
2.107 índios entre todos os grupos aí existentes. 

A proposta de delimita~áo para cria~áo da Reserva, entretanto, 
foi transfonnada em proposta de interdi~áo, chegando a ser elabora
da urna minuta de decreto do Presidente da República. 

Passaram-se cinco anos e nem a proposta de Cotrim para a de
marca~áo da área Asuriní nem a proposta de interdi~o do DGEP fo
ram realizadas. Em lugar delas, em 1976, foram delimitadas duas 
áreas pelo Convenio RADAM (Ministério das Minas e Ener
gias)/FUNAI, destinadas as Reservas Indígenas Koatinemo (Asuri
ní) e Bacajá (Xikrin). 

A área delimitada para os Asuriní era de 78.050 ha, entre o 
igarapé Ipia~ava e Piranhaquara. Esta também, felizmente, desta vez 
~ao foi demarcada. Excluía a regiao das antigas aldeias nas cabecei
ras destes rios, náo levando em conta, portanto, a ocupa~áo territo
rial do grupo. 
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.. Em 1979 foi elaborada nova proposta de interdi~áo de urna 
área de 2.391.600 ha, para cria~áo de urna Reserva comum aos ín
dios Asuriní, Araweté, Xikrin e grupos arredios existentes na regiáo 
(Processo FUNAI/BSB/ n~3832n8). Esta proposta foi feita pelo GT 
de 1979, portarla n~ 627/E, criado a partir das atividades do "Pro
jeto de Recupera~áo dos Asuriní do Koatinemo''. (Vide mapa-área 
indígena Koatinemo-Ipixuna-Bacajá). 

Esta área engloba todo o interflúvio Xingu-Bacajá, da altura 
aproximada do igarapé lpia~ava até o igarapé Bom Jardim, afluentes 
do rio Xingu e todo o rio Bacajá a partir do igaraé Dois Innáos 
(Müller et alii, 1979:50-1 e mapa). 

A proposta de urna Reserva de áreas indígenas contíguas tinha 
como objetivo náo deixar "corredor" entre as áreas dos índios do 
Xingu (Asuriní e Araweté) e ós do Bacajá (Xikrin), o que poderla 
facilitar invasóes e incluir o território de índios ainda desconheci
dos. Tratava-se dos Parakaná, contatados em 1983 e 1984, entre as 
cabeceiras do igarapé Bom Jardim e rio Bacajá. Levava ainda em 
considera~áo a diminui~áo das áreas indígenas Asuriní e Araweté 
com a inunda~áo a ser provocada pelo aproveitamento hidrelétrico 
da bacía dorio Xingu. Desde 1976, estava sendo realizada urna 
pesquisa pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores 
(CNEC), encomendada pela Eletronorte, tendo em vista a constru~áo 
do Complexo Hidrelétrico do Xingu. 

A proposta do GT de 1979, entÍ'etanto, ficou esquecida nos 
processos da FUNAI. Em 1982, por minha iniciativa, quando entio 
era servidora deste órgio e do antropólogo Eduardo Viveiros de 
Castro, em colabora~io com a FUNAI, foi proposta a demarca~io 
conjunta das áreas Asuriní e Araweté, isto é, a dema~io de seus 
limites externos, urna vez que se trata de territórios contíguos ~ 
ccsso FUNAIJBSB/n2 3832178). 

A área Asuriní proposta para esta demarc~áo se baseou na 
delimita~áo fe ita cm 1979 pelo •'Pro jeto de Recupera~áo dos Asuriní 
do Koatinemo" e incluía as cabeceiras dos igarapés lpi~ava e Pira
nhaquara, com urna extensáo aproximada de 288.600 ha. (Vide mapa 
Área Indígena Koatinemo). Esta proposta, entretanto, também foi 
esquecida. 

Entre 1983 e 1984, foram elaboradas pelo DGPI - Departa
mento Geral do Património Indígena - da FUNAI várias minutas de 
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portarías, com respectivos mapas e memoriais descritivos de delimi
ta<;áo para o encaminhamento dos processos, segundo orienta<;áo da 
presidencia do órgáo que, na época, se propunha a acelerar a demar
ca<;áo das terras indígenas. Entre estas portarias constaram as áreas 
Asuriní e Araweté, desmembradas da área comum aos demais grupos 
da regiáo e entre si, apesar de contíguas. A área Asuriní delimit&da 
nesta ocasiáo corresponde a proposta de 1979. 

Atualmente, a situa<;áo é a seguinte: as áreas Asuriní e Ara
weté foram aprovadas em 1986, pelo grupo intenninisterial instituí
do pelo decreto 88.118, isto é , encontram-se em fase de demarca<;áo 
(falta o decreto de homologa<;áo), ao mesmo tempo em que se plei
teia, novamente, a demarca<;áo de urna área comum aos dois grupos 
(Asuriní e Araweté), aos Parakaná e aos Xikrin do Bacajá. Com o 
contato comos Parakaná e sua inclusáo, bem como a dos Xikrin, no 
programa de assistencia aos povos indígenas atingidos pelo Projeto 
Carajás, esta proposta está sendo encaminhada pela assessoria an
tropológica do referido Projeto. 

Finalmente, devo mencionar que os estados do CNEC foram 
retomados em campo e, atualmente, encontranrse na fase de viabili
dade, o que significa mais um passo em direc;áo a construc;ao de usi
nas hidrelétricas na regiáo do Xingu habitada pelos Asuriní. De 
acordo com os estudos de inventário, as alternativas de construc;áo 
de barragens compreendem lagos de represamento das águas que 
inundarao, em qualquer urna delas, grande parte do territ6rio Asuri
ní, inclusive a atual aldeia e o local da aldeia existente entre 1972 e 
1985, no lpia<;ava. 

Sofrendo redu<;áo demográfica desde antes do contato e apre
sentando apenas recentemente (a partir de 1984), um tímido cresci
mento populacional (aproximdamente 10%), esta é a última e definí-. 
tiva amea<;a de extin~o do grupo. 

Os Asuriní eram, em 1987, 59 indivíduos, tendo chegado a 52 
em 1982. 

O decréscimo populacional do grupo teve início com os ata
ques dos Kayap6, acentuou-se com os ataques dos Araweté e tor
nou-se crítico por ocasiáo do contato comos brancos. Este trouxe 
epidemias que reduziram a popula~áo em mais de 50% no período 
de urna década. 
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.. Em 1971, a popula<$áO Asuriní era de aproximdamente 100 in-
divíduos; em 1974, 58; em 1976, 60 e em 1977, 55 indivíduos. Este 
número pennaneceu inalterado até 1980, quando náo houve morte e 
nenhum nascimento, baixando para 53, em 1981, quando ocorreram 
duas mortes e a natalidade continuou zero. Em 1982, morreu outro 
Asuriní e o grupo chegou a 52 indivíduos. No final deste ano, en
tretanto, houve um nascimento e os Asuriní voltaram a ser 53. 

As características da demografia Asuriní no período estudado 
sáo o reduzido número de membros, a inversáo e desequilíbrio nas 
faixas etárias e o desequilíbrio no sex ratio. 

A popula<;áo Asuriní em 1982 era composta por 34 mulheres e 
19 homens, cujas faixas etárias se apresentavam da seguinte manei
ra: 

32,07o/o maiores de 40 anos; 

45,28% na faixa etária entre 20 e 30 anos; 

7 ,54% de indivíduos entre 10 e 19 anos; 

15,09% menores de 9 anos, sendo 7,54% menores de 5 anos. 

Em 1976, analisando-se a piramide demográfica (vide Piramide 
Demográfica, 1976), ve-se que nas gera~óes mais jovens, ou seja, 
nas faixas etárias compreendidas entre 0-9 anos, a rela~áo é de dois 
indivíduos do sexo masculino para seis do feminino e de um mascu
lino para tres do sexo feminino, respectivamente. Abaixo de 20 
anos, dos doze indivíduos, apenas quatro sáo menores de cinco 
anos. 

Reunindo-se dados existentes sobre aspectos demográficos, ní
vel de saúde da popula~áo e atividades de assistencia desenvolvidas 
junto ao grupo, a partir de 1971, pode-se demonstrar que a higidez e 
a demografia passam a ser fun<;áo do contágio de doen~as transmiti
das pelo branca e da interferencia assistencial (Müller, 1982). 

Observa-se que nos primeiros anos de contato houve acentuado 
decréscimo populacional cujas causas sáo descritas em 1971 pelo 
sertanista Cotrim: epidemias de gripe e malária e assisrencia médica 
precári~ devido a morosidade nas opera<;óes (1971:6). Urna vez ins
talados junto ao Pasto da FUNAI e com urna assisrencia talvez mais 
regular o decréscimo continua, menos acentuado, havendo até um 
aumento entre 1975 e 1976. Entre 1978 e 1980, a popul~áo se esta
biliza, tendo se desenvolvido em 1978 e 1979, o "Projeto de Recu
pera~áo dos Asuriní do Koatinemo" (Müller e Labonia, 1977). 
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o decréscimo posterior a 1976 é devido principalmente a tu
berculose, sendo que a assistencia dada pelo "Projeto de Recupera
<;áo" conseguiu reduzir os casos de morte por tuberculose de seis em 
1976n7 para dois em 1978n9. 

A situa<$áO demográfica dos Asuriní toma-se mais complexa, 
entretanto, devido ao baixo índice de natalidade (no controle da na
talidade urna das práticas utilizadas, entre outras, é o abortamento, 
tendo se verificado dois casos comprovados entre 1976 e 1982). 
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o 
1 

l 2 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

3 4 5 
HOMENS 

6 

Em 1980, náo ocorreu nenhuma morte, mas também náo houve 
nascimento. Em 1981, completando já um ano que o "Projeto de 
Recupera<;áo" fora interrompido, morrem um homem por doen<;a e 
outro num acidente com arma de fogo. Em 1980 e 1981, portanto, a 
natalidade foi zero. Desde o ano do contato, entretanto, verificava
se este baixo índice conforme os dados abaixo: 

71. ......... 0 77 ..... ..... 1 
72 ... ...... . 0 78 ........ .. 1 
73 .. .. ..... . 1 79 .. ........ 1 
74 .......... 1 80 ... ... .. .. o 
75 .. .. .... .. 1 81 .......... o 
76 ....... ... 1 82 .. ........ 1 
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A Antes mesmo do contato, o controle da natalidade entre os 
Asuriní pode ser constatado pela baixa porcentagem da popula~áo 
infantil em 1971 e pelos casos de mullieres sem filhos. No ano do 
contato, Cotrim registra urna populac;áo infantil que representava 
apenas 7,8% do total (1971:11). De 26 mulheres adultas, apenas 10 
geraram filhos e das 7 com mais de quarenta e cinco anos, apenas 
urna. 

Dentre as causas desse controle, os Asuriní citam os ataques de 
grupos inimigos que lhes roubavarn as crianc;as e os obrigavarn a si
tuac;óes de fuga. A pirfunide demográfica mostra um estrangula
mento nas faixas etárias correspondentes aos anos de 1966 e 1971, 
quando ocorrerarn conflitos com os Xikrin e Araweté. 

Pode-se estimar que, há meio século, isto é, por volta de 1930, 
a populac;áo Asuriní correspondia a cerca de 150 indivíduos. Desta 
época ano ao do contato, o decréscimo populacional se deve aos 
ataques dos grupos inimigos e já se verificava, desde entáo, urna 
baixa taxa de natalidade. 

A natalidade entre os Asuriní obedece a regras culturais como 
o casamento poliandrico geracional - isto é, o casarnento de urna 
mulher com um marido mais novo e um mais velho - para a existen
cia de prole. Urna das justificativas dada pelos Asuriní para o con
trole da natalidade é a de que a inexistencia do marido jovem impe
de a gerac;áo de filhos nos termos ideais desta sociedade. Outra regra 
ideal para a procria~áo é a idade das mulheres, variando entre 20 e 
25 anos para o nascimento do primeiro filho. Há urna tendencia tam
bém de que os filhos de urna fann1ia nuclear náo excedam o número 
de dois indivíduos. 

Ao lado destes padróes há outros fatores culturais que devem 
estar relacionados ao controle da natalidade. O nascimento de urna 
crianc;a depende da capacidade e disponibilidade do grupo domésti
co de arcar com o sustento da fann1ia nuclear do recém-nascido, pois 
os Asuriní devem cumprir, no resguardo, abstenc;óes exigidas ao pai 
(especialmente ªº mais jovem) e a máe da crian~a que os impedem 
de realizar qualquer atividade produtiva. Nos primeiros meses de vi
da do recém-nascido, pode-se dizer que o casal e a crianc;a sáo sus
tentados pelo grupo doméstico, pois os pais permanecem a maior 
parte do tempo dedicados ao filho. 
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O controle da natalidade também está relacionado a certas 
prescri~óes como a proibic;áo de manter relac;óes sexuais durante a 
execuc;áo dos rituais xamanísticos e o plantío do milho. 

Apesar da interferencia da assisrencia médica reduzindo 0 ín
dice de mortalidade, náo houve aumento da populac;áo durante 0 

"Projeto de Recuperac;áo", devido ao comportamento da sociedade 
Asuriní frente as mudanc;as em sua demografia a partir de, pelo me
nos, quarenta anos atrás: comportarnento de manutenc;áo de seus 
valores, práticas e estrutura social tradicional. Até 1982, o estilo de 
vida tradicional nao havia sido abalado com a acelerac;áo do proces
so de decréscimo ~pulacional. E pode-se mesmo af'mnar que, se de 
um lado, os Asunnt estavam, do ponto de vista numérico, ameac;a-
dos de extinc;áo, de outro, se observava urna af'mnac;áo acentuada 
dos valores do grupo e de sua visáo de mundo através da realizac;áo 
de seus rituais e da obediencia estrita as regras tradicionais de gera
~áo de filhos. 

2. A aldcia: laWl e ~ 

Os, Asuriní vivem em grandes casas que ' abrigam família~ ex
tensas. As vezes, constroem casas menores, destinadas a moradia de 
famt1ias nucleares. Elas localizam-se entretanto, próximas as casas 
maiores, formando um mesmo. grupo residencial. Havia quatro <testes 

. 1 

grupos, entre 1976 e 1982, e um total de casa~ que variou entre sete 
e onze no mesmo período. 

' 
Dentre as casas da aldeia, destaca-se a tavyve com· dimensóes e 

forma que a distingue . das demais. Trata-se de urna construc;ao de 
forma abobadada, de aproximadamente 12 metros de· altUra, 10 me
tros de largura e 30 metros de comprimento. Pode-se compará-la a 
um casulo devido a sua forma arredondada, do teto ao cháo, ·náo ha
vendo distinc;áo entre a cobertura e as paredes. Sua planta é retan,. 
guiar e há quatro entradas: duas nas extremidades e duas laterais. 

As famílias que vivi.am na tavyve dividiam entre si os espac;os 
junto as portas das extremidades. Algumas vezes, entretanto, usavam 
também a área próxima a urna das portas laterais. 

Urna família nuclear podía ocupar ainda, um esp~o dentro da 
tavyve e urna pequena casa, ao lado. A pequena casa é usada como 



cozinha e onde também se faz as refei~óes e se descansa durante o 
"a· ta. 

No centro da casa abobadada, e~tre as portas laterais, há urna 
grande panela de ceramica ( um metro de altura por um metro e meio 
de diametro), usada por ocasiáo das cerimónias das flautas, turé. 
Este espa~o central constitui o local onde se realizam as principais 
cerimónias Asuriní. Enquanto as portas das extremidades servem de 
a:esso aos moradores e o espac;o contíguo a elas é exclusivamente 
doméstico, a área entre as portas laterais toma-se pública e sagrada 
dlrante as cerimónias. Além de serem realizados neste espac;o os ri
tuais do turé, é nesse local que se sentam os xamás e líderes cerimo
niais quando as atividades se desenvolvem no pátio em frente 
a tavyve . (Vide fig. 2). 
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Ao lado da grande panela de ceramica, se encontram as sepul
turas dos mortos. Além de moradia e centro de atividades rituais, 
a tavyve é também o cemitério da aldeia. Aliás, parece que a fun~áo 
de moradia é secundária pois grandes espa~os se encontram vazios 
entre as duas extremidades da casa ocupada por seus moradores. 

Quando foram contatados em 1971, os Asuriní estavam cons
truindo urna tavyve, conhecida como Taiuviaka (casa de TaiuvO, 
entre os igarapés Bikora Pyikava e Yvyrapeahauvf. Atraídos para a 
margem do igaraé Ipia~ava, residiram pouco tempo neste local. As
sim mesmo, construíram outra para enterrar os mortos que foram 
muitos nesta época. 

A tavyve encontrada por mim em 1976, no local da atual al
deia, foi construída ap6s a morte de urna crian~a, em 1975 . 

... 
A tavyve também se relaciona a vida. Os Asuriní dizem que a 

construc;áo de urna tavyve ocasiona o nascimento de novos membros 
do grupo. Este comentário foi feito quando, em 1979, levantaram 
urna nova casa grande, no mesmo local da anterior. Por outro lado, 
há perigos para as crian~as que nascem numa aldeia onde a tavyve 
está desgastada ou náo existe. Um informante exemplificou a rel~áo 
com o caso de Japepaí (15)1, cuja paralisia nas pernas foi atribuída 
ao fato de ter sido gerada numa aldeia nestas condi~óes. 

Suponho que os Asuriní, tradicionalmente, náo deixavam esta 
habitac;áo devido a morte ocorrida no local, como acontece comas 
demais casas que sáo, inclusive, destruídas ou semi-destruídas. 
A tavyve é construída no novo aldeamento, justamente para abrigar 
as sepultauras dos mortos. 

A tavyve tem urna conotac;áo mágica relacionada ao seu sim
bolismo. A casa construída em 1 rr75, ruiu em um de seus lados em 
1979 e os Asuriní ouviram maus presságios dos mais velhos. Houve 
choro ritual coletivo. De imediato, foram proibidas as cerimónias do 
turé. Tataokaia(41), um dos jovens xamas queria fazer a festa mas 
foi contrariado pelos demais. Seria necessário, antes, que se cons
truísse urna nova tavyve. E assim foi feito. Como náo pretendessem 
deixar o local da atual aldeia, devido a presen~a do Posto da 
FUNAI, a solu~áo foi construir a nova casa no mesmo lugar da ve
lha, em outro sentido, de modo a continuar abrigando as sepulturas. 

1 A numef3'iáo entre parénrese corresponde l dos ap&idices .. Habitantes da aldeia Asu-
rinf em 1976" e .. Composi~o dos grupos residenciais de 1976 a 1982". 
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O próprio Tataokaia(41) e seu "innáo" Tuté (7), ambos casa
dos com mulheres do grupo de innás que habita a tavyve (ver 
adiante), lideraram o empreendimento. Nemo(46), ligado ao mesmo 
grupo e habitantes da tavyve anterior, cuja constru~áo havia lidera
do, também fazia parte dos borneos que tomaram a iniciativa. Os do
nos da casa, os ijara eram, entretanto, Tuté (7) e Tataokaia(41). 

Todos os membros da aldeia participaram das obras. Homens, 
mulheres e crian~as. Estas também acompanhavam os adultos na 
busca dos materiais. Antes de iniciá-la, desmancharam a casa danifi
cada, de modo a liberar o terreno. As sepulturas foram cobertas com 
um telhado de folhas de palmeira. 

Discutiu-se muito sobre a utiliza~áo dos paus da casa velha pa
ra a constru~o da nova estrutura. Decidiram por fazer tudo novo. 
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De início, foram buscar os troncos da árvore mariri'yva2 para 
os estei~s que sáo os principais sustentáculos da estrutura. Estes es
teios, em número de dez, sao chamados ajorá. Feítos destes troncos 
que pesam cerca de 1.000kg, os homens tem que fazer grande esfor
~o para os trazerem da mata, as vezes de locais distantes. 

Chegando a aldeia, o peda~o de tronco de mariri'yva é coloca
do ao cháo e as mulheres fazem o choro ritual. Em seguida, um dos 
ijara (dono) se refere aos mortos e todos choram, as mulheres sobre 
as sepulturas. 

Para a coloca~áo do ajorá sao construídos andaimes a fim de 
suspende-lo e enfiá-lo nas covas. Em seguida, sao colocados os mi
na: esteios inclinados entre dais ajorá, para apoiar os travessóes que 
sustentarao a cobertura/parede. Esteios mais altos sao colocados no 
centro, entre dois ajorá, para anilar a cumeeira. Nesta, seráo amar
radas as varas que vao, curvadas, do cháo a cumeeira, formando a 
estrutura abobadada da cobertura/parede. Os esteios centrais se 
chamam avaimbava e o tra vessao da cumeeira, akapiritá. Outro tra
vessáo, no mesmo sentido é amarrado ao akapiri'tá para refo~á-lo. 
Ele receberá o peso das varas que sustentam a cobertura de folhas de 
palmeira. Os travessóes transversais, encaixados aos ajorá, chamam
se apapaitá. Todo o sistema da constru~áo é de encaixe e amarra~áo 
com cipó. Há dais tipos de cipó usados: o osimbá e o kururuipá. 

As varas da cobertura/parede sáo chamadas jarokynga (coste
la), numa alusao a fonna do corpo humano. Na conce~áo arquitetO
nica da tavyve há, portanto, urna associa~áo entre a anatomía do 
carpo e da casa, como se esta abrigasse, em suas entranhas, os mo
radores da aldeia. 

Na parte final da constru~áo, isto é, na cobertura, alguns ritos 
explicitam este significado simbólico. O material usado é a folha do 
broto da palmeira bab~u. As folhas sáo arrumadas em ma~os trazi
dos pelos homens,sempre acompanhados pelas mulheres. O primeiro 
ma~o que chega ao local da constru~áo representa urna cobra, e se 
coloca e urna de suas extremidades um peda~o de folha para imitar a 
língua do animal. Este feixe se chama pindambaia (baia=cobra; 
pinda de pindava=palmeira babac;u). A Cobra tem lugar de destaque 
entre seres sobrenaturais da cosmologia Asuriní. Relacionada a 

2 Termo regional = canuuu 
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flauta turé3, a Cobra é um símbolo fálico (vide capítulo 11). Como 
,. tal, pode-se interpretar a introdu~áo da pindambaia na casa como o 
ato sexual, urna vez que os Asuriní associam a tavyve ao corpo hu
mano. 

O simbolismo da introdu~áo da "cobra de folhas de palmeira" 
está relacionado a procria~áo dos membros da aldeia, ligada a cons
tru~áo da taryve. 

A frente do cortejo que transportou a pindambaia até a cons
tru~áo, vieram Tuté (7) e Tataokaia(41), os quais também eram xa
más, aspergindo fuma~a de tabaco. Depois de introduzida na estrutu
ra da casa, todos os participantes sentaram-se em tomo dela e fize
ram o choro ritual. 

O aldeamento Asuriní, entendido como o conjunto de casas, 
planta~óes ao seu redor, os caminhos que levam aos igarapés ma~s 
próximos para o banho e abastecimento de água, chama-se genen
camente tava. O nome específico poderá ser a denomina~áo dada 
a tavyve, também chamada aka que significa casa, de um modo ge
ral. Assim, Taiuviaka (casa de Taiuví) é o nome de urna das aldeias 
Asuriní da época do contato. 

o nome do aldeamento poderá, também, estar relacionado as 
características do local onde se construiu a casa, como Mariri')'Voho 
(onde havia grandes árvores mariri')'Va). Ita aka: itá=pedra 
aka=casa) é também nome de casa relacionado a estas característi
cas, isto é, ao terreno cheio de. pedras onde a casa foi construída. 

Tava e taryve confundem-se assim, identificando casa e aldeia. 
A tava, entretanto, compreende o exterior, também habitado e trans
formado por seus moradores. 

A aldeia Asuriní tradicional possuía urna taryve, correspon
dente a um grupo local. Assim,temos: 

Tava (aldeia) = tavyve (casa) = Nome da casa, Taiuviaka, por 
exemplo (grupo local). 

A aldeia existente na época da pesquisa se chamava Koatine
mo. Este é o nome do Posto Indígena da FUNAI, em tomo do qual 
foi formada a aldeia localizada neste local até 1985. 

3 Na mitologia, a Cobra deu a flauta aos borneos. 
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Os Asuriní se referem ainda a tavyve, enquanto constru~áo, 
pelo termo akapepum, neologismo na língua Asuriní, introduzido 
por um dos membros da frente de atra~áo, de lfngua Tupi-guaraní. 
Ao se deparar coma grande casa Asuriní, chamou-a akapepum que 
significa "casa redonda". 

No Koatinemo havia quatro grupos que chamo de grupos resi
denciais, tres dos quais morando em outras casas, além da tavyve 4. 

Estas casas sáo constru~óes de duas águas, cuja estrutura se asse
melha a da taryve, como mesmo sistema de encaixe e amarra~áo. O 
material, entretanto, é menos esmerado. As madeiras náo precisam 
ser do porte de urna mariri')'Va, nem a cobertura, feíta de folha do 
broto da palmeira baba~u. Antes de tudo, a forma é bem diversa da 
tavyve. A cobertura e as paredes sáo feítas de folha de palmeira e as 
vezes, se usa o tronco da palmeira paxiuba para a confec~áo de pa
redes e di visórias internas. Estas sáo chamadas aka, termo geral para 
habita~áo. 

Outras casas construídas no Koatinemo, no período de 76 a 82, 
foram as aketé. De forma arredondada, corno a taryve, o termo se re
fere ao estilo, enfatizando-se a forma por excelencia da moradia 
Asuriní (aka=casa ; eté=verdadeiro). 

As aketé sáo construídas para abrigar um casal e o filho recém
nascido e em dimensóes bem menores que as da tavyve. A casa das 
flautas e dos visitantes por ocasiáo da realiza~áo dos rituais do turé, 
em 1980, também foi construída oeste estilo. Neste caso a aketé re
cebe o nome de jangaiva, construída em frente a urna das portas la
terais da tavyve (vide fig. 1). 

Tradicionalmente, as cerimonias do turé eram realizadas por 
dois ou mais grupos locais. Os que vinham de fora tocar as flautas 
ficavam hospedados na jangaiva. Atualmente, os Asuriní também se 
dividem entre os pareara - os que convidam e recebemos de fora -
e os visitantes os turejara, donos das flautas. Estes ocupam a aketé 
cerimonial, a jangaiva que delimita o pátio onde se desenvolvem as 
cerimónias e rituais. Este pátio interno/externo se estende, como já 
vimos, de dentro da tavyve para fora. (Vide fig. 2). 

4 Usarei a seguinte nomenclatura para me referir a estes grupos: Tavyve(n, Grupo 1, 
Grupo Il, Grupo 111. 
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A jangaiva pode passar a ser urna moradia, após o término do 

período do turé. Perde seu sentido cerimonial e se torna sirnples-
mente urna residencia. A jangaiva pode ser construída também no 
estilo "duas águas", como ocorreu em 1978. 

Na r~a costuma-se construir casas neste estilo. Assim se 
constroem também as tapyi.a sem paredes laterais e de dimensóes 
menores. Trata-se do abrigo usado nas excursoes, feito de folhas de 
palmeira e troncos de árvores, igualmente. Tapyia é a cabana, sendo 
comparada pelos Asuriní as cabanas de plástico usadas pelos regio
nais em suas atividades na mata (seringueiros, ca~adores, castanhei
ros). 

As diferentes constru~óes que abrigamos Asuriní na aldeia, na 
mata, na r~a, dividem-se, assim, de acordo com suas dimensóes, 
fun~ao, localiza~ao, ocasiao, atividade. A seguinte nomenclatura 
correspondente a esta classifica~ao: 

casa em estilo arredondado 

/ 
termo geral para a casa, 

aka usado também para 
significar aldeia 

tavyye 
casa na aldeia, templo, túmulo 

ateté 
casa na aldeia, de resguardo 

jangaiva 

/ 
casa na aldeia, para os 
visitantes, das flautas 

ata 
casa em estilo "duas águas" 

lapyia 
abrigo na mata 

ata 
-----1•~ casa na r~a 

~ 
casa na aldeia 

Os Asuriní possuem, portanto, um sistema de habita~ao que 
abrange diferentes constru~oes e locais, num raio que corresponde a 
área de ocupa~ao do grupo em su as ati vidades de explora~ao e do
mínio do território. 

56 

As tapyia sao construídas e ocupadas nos períodos em que 
deixam a aldeia e percorrern urna certa extensao da mata, comendo e 
coletando produtos. Pela simplicidade formal e do material utilizado,~ 
tem caráter provisório. Sua estrutura, entretanto, poderá ser reapr o
veitada em outras ocasióes ern que se acampar no local (por qual
quer urn da aldeia). 

Na aldeia e na r~a (durante o preparo da farinha), os Asuriní 
usam a aka para morar. A casa na ro~a tarnbérn pode ser usada em 
outras épocas, urna vez construída. Era, por exernplo, a rnoradia de 
Taiuví, por longos períodos, durante 1976 a 1982. 

A tavyve está sempre ocupada e representa urna unidade social 
delimitada espacialmente ern rela~ao as outras (aldeias/grupos lo
cais). 

3. Grupos locais e grupos domésticos 

No Koatinemo, a tavyve era habitada por um grupo de irmas e 
seus maridos que formavam, na época do contato, um dos grupos lo
cais em que estavam divididos os A.suriní. Cada um destes grupos 
tinha suas habita~óes de maneira semelhante aos días de hoje: casas 
na ro~a, na mata e na aldeia. E urna tavyv~ para abrigar os mortos e 
realizar as cerimónias. 

Reunidos junto ao Posto da FUNAI, os Asuriní moram em vá
rias casas numa mesma aldeia (tqva), mas apenas urna delas 'é 
a tavyve, símbolo da aldeia enquanto unidade social. 

• 
Em 1976, viviam duas farnílias na tavyve: urna composta pelas 

quatro irmas, seus maridos e filhas e outra, por Nema( 46), suas es
posas e sua irmá 5. Este hornero já havia sido marido de duas das 
mulheres do grupo de irmas. Ele fora, · entao, genro de Parajoá, pai 
de cinco rnulheres. Numa das guerras com os Kayapó elas foram 
raptadas pelo inimigo e conseguiram escapar, retomando a aldeia. 

5 Vide Apendice "Habitantes da aldeia Asurinf em 1976" e "Composi~áo dos grupos 
residenciais de 1976 a 1982". 
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Qµatro delas, somente, lograram chegar salvas. A mais nova ficou 
entre os Kayapó. Viviam no Koatinemo: Tapi'ira(42), Patuá(37), 
Arapoá( 40), Bepeví( 44 ). 

Dizem que Parajoá, o pai das quatro irmas, muito bravo, resis
tiu corajosamente a um ataque Araweté, preferindo morrer a fugir do 
1n1m1go. 

O casamento uxurilocal trouxera Nemo( 46) para o grupo de 
Parajoá e, como marido de duas filhas, permaneceu neste grupo co
mo chefe, após a morte do sogro. Nemo(46) era xamá e sua bravura 
como cac;ador era exaltada. Comentava-se muito um defeito que ti
nha na máo direita: urn dos dedos perdera a articulac;áo devido ao 
ataque de urna onc;a. Nemo resistiu, lutando coma onc;a até ser salvo 
por um companheiro. 

No ano do contato, um dos grupos locais era o de Nerno( 46) 
que liderou no Koatinemo a construc;áo da tavyve, em 1975. Nesta 
época, já havia se casado com Tureí(47) e também coma filha desta, 
Myrá(48), trazendo-as para este grupo. Tureí(47), por sua vez, era 
irmá de Takamui( 45), outro marido das mulheres do grupo das qua
tro irmás. Genealogicamente, esta era a situa~o do grupo da tavyve, 
em 1976: 

Fig. 4 Grupo da tavyve - 1976 
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Nas demais casas moravam famílias comas seguintes composi-
c;óes e distribuic;áo por grupo residencial: 

Grupo 1: _um homem, Tonie(28), suas duas filhas, genros e neta. 

Grupo 11: 
casa a: dois irmáos, Arapaí(54) e Takirí(55) e seus conjuges; a 

filha de Takirí, de um casamento anterior, urna mulher idosa que 
criava a menina e Aiva, "pai" de Takirí. 

casa b: um casal cujo homem, Tapera( (51), era irmáo da máe 
falecida da filha de Takirí(55). 

Grupo 111: 

casa a: urn homem, Morera(!), suas duas esposas; o irmáo de 
urna de suas esposas, Tuté(7), sua mulher e filha; o "pai" de Tuté, 
Pinasiré (4) e suas duas esposas; tres irmáos, Morabó(lO), Momu
na(13) e Baia(16), seus cónjuges e filhos. 

Trata-se de duas famílias que ocupavam espac;os diferentes na 
casa e fonnavam dois grupos: o primeiro relacionado ao segundo 
pelo casamento do "pai" de Tuté(7) com a filha de Morabó(lO). 
Outra relac;áo de afinidade entre as duas famflias era o casamento de 
Baia(16) com Kiriní(l 7), filho do irmáo de Pinasiré(4). Estas reta~ 
c;óes se encontram no diagrama abaixo: 

8 

Fig. 5 - Grupo 111, cua a; 1976 

casa b: um casal, Ivakaká(21) e Tupaverí(22) relacionada a 
Momuna(l3), um dos innaos da casa a; Veve((l4), esposa de Mo
muna(13) fora esposa de Ivakaká. 

casa c: urna mulher, Bahaia(23), ex-esposa de Ivakaká(21), da 
casa b, a filha de sua "inná", Mirabó(25) corn seus dois maridos e 
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filho (um dos maridos, Murumui(26) era filho de Tuté(7) e o outro, 
" Tamakiní, irmao de Morera( l ), ambos da casa a. 

Dos quatro grupos domésticos, ternos, entao, dois cujo núcleo 
é um grupo de irmas. O pai destas mulheres, tanto o falecido Parajoá 
quanto Tonie(28) poderiam ser identificados como "chefe" de um 
grupo, no sentido tradicional, tratado na bibliografia Tupi-guarani. 
Isto é, o sogro que atrai para si homens, através do casamento uxo
rilocal comas filhas e exerce assim, sua lideran~a. Segundo Wagley 
e Gal vao, entre os Tenetehara, o core da família extensa é composto 
por um grupo de mulheres relacionadas pelo parentesco, ainda que 
liderado por um homem. Idealmente, nesta sociedade, urna família 
extensa está baseada no controle de um homem mais velho sobre 
suas "filhas'·' (suas próprias filhas e as filhas de seus irmaos) 
(1969, 25). 

Entre os Araweté, a "base político-económica da lideran~a é a 
situa~ao de lideran~a de urna família extensa e a capacidade de exer
cer simultaneamente, dentro do grupo, a fun~ao de pai e sogro de 
homens mais jovens" (Viveiros de Castro, 1984:293-4). 

No Koatinemo, tínhamos, entretanto, apenas um caso para ca
racterizar desta maneira a composi~ao e lideran~a do grupo domésti
co Asuriní. Coro os últimos ataques de inimigos e coro o contato 
(devido ao contágio de doen~as), os velhos morreram, quase desapa
recendo, assim, urna cate goria social. 

No caso dos grupos cujo núcleo era formado por irmaos de se
xo diferente, ternos duas situa~óes: 

1) o líder, Avakaré(53) é marido de Arapaí(54), irma de Taki
rí(55). Através da filha deste, Tovavyry(57), junta-se a este 
grupo a família de Taperaí(Sl), tio materno da menina. Tra
ta-se, entao, de duas duplas de cunhados, conforme o dia
grama abaixo: 

Fig. 6 - Grupo U, 1976. 
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2) Morera(l), o líder do grupo IIl, havia atraído os membros 
do grupo por sua posi~ao privilegiada face aos brancos do 
posto indígena. Assim, fatores externos influenciaram a for
ma~ao <leste grupo, cujas mud~as na composi~ao foram as 
mais significativas durante o período observado. 

A partir da descri~ao da dinamica dos grupos domésticos du
rante o período de 1976 a 1982,6 passo a levantar alguns aspectos da 
morfologia social Asuriní. Considerando as mudan~as ocorridas na 
composi~o dos grupos domésticos neste período, tento encontrar 
princípios estruturais da organiza~ao social tradicional. Além disso, 
pretendo com este histórico social descrever tendencias atuais da or
ganiza~ao social no contexto de crise populacional. 

Pode-se observar, primeiramente, que no grupo doméstico de 
Morera(!) nao há aquele núcleo de mulheres innas táo definido 
quanto no caso da tavyve. Eram famílias que parecía terem se reuni
do em tomo de Morera devido a sua posi~ao nas rela~óes com os 
brancos do posto indígena. Interessando-se pelas coisas do posto e 
comunicando-se mais freqüente,ente com os funcionários para exe
cutar servi~os, Morera tinha urna posi~o privilegiada quanto ao re
cebimento de bens que obtinham da FUNAI. É por isso que sua casa 
fora construída ao lado do posto e em 1976, quase a metade da po
pula~ao Asuriní vivía nela. Através desta forma de prestígio, reuniu 
em tomo de si um grupo doméstico formado por grupos de irmaos de 
sexo diferente e um grupo de siblings e descendentes do sexo mas
culino, entre eles, homens importantes da aldeia: Pinasiré(4) e Tu
té(7). Este prestígio e a própria rela~ao comos brancos estavam, por 
outro lado, calcados na lideran~a política de Morera. Ele tinha papel 
destacado nos rituais mais importantes dos Asuriní, como se observa 
nas fotos de Lukesch( 1976), era xama e o único homem que podía 
confeccionar o yapema, objeto ritual do tauva (ver capítulo 11), e era 
participante ativo e fundamental da constru~ao da tavyve. 

Por outro lado, mulheres casadas com homens deste grupo do
méstico tinham rela~óes estreitas de parentesco consangüíneo, como 
por exemplo, Mamarí(5) e Mará(6) (jehy'yraljeremymigá), Mará(6) e 
Baia(16) (jesambereljehy'ya)1. 

6 Ver apéndice .. C.Omposi~io dos grupos residenciais e dinimica dos grupos domésticos 
de 1976 a 1982". 

1 Ver apéndice .. Terminologiade Rel~óes de Parentesco-Ego feminino". 

61 



Parece que, mesmo náo sendo um grupo de siblings de sexo 
"reminino, as mulheres que formam o núcleo do grupo doméstico po
dem estar relacionadas pelo parentesco bilateral (irmá da máe/filha 
da irmá, irmá do pai/filha do innáo). Estas mulheres pennanecem na 
mesma casa e, com seus casamentos, trazem e conservam homens em 
seu grupo. Estes homens sáo maridos em potencial de cada urna das 
mulheres do grupo e, através destas unióes com mulheres de um 
mesmo grupo, formam urna unidade. Eles mantero entre ~i rela<;óes 
de coopera<;áo nas atividades económicas básicas mascuhnas: cons
tru<;áo da casa, derrubada da mata para a agricultura e ca<;a. Esta 
unidade em termos económicos e de pertinencia a um mesmo grupo 
doméstico será mais compacta se os homens forem irmáos entre si, 
ou pai e filho, geralrnente casados coma mesma mulher. A rela<;áo 
de consangüinidade se sobrepóe assim, a de conjuge de um mesmo 
grupo de irmás. 

Os homens de um grupo doméstico podem ainda ser cunhados 
e sogro/genro. No primeiro caso, o irmáo da mulher vive em sua ca
sa. No segundo caso, o genro mora na casa do sogro e ainda, máe e 
filha sáo casadas com o mesmo homem e o ex-marido e pai da filha 
permanece na mesma casa, casando-se com urna irmá da ex-esposa. 
(Vide fig. 7). 

Fig. 7 - Membros do grupo da tavyve, 1976. 

Os homens de um grupo doméstico, fortalecidos por dupla po
si<;áo-maridos de um mesmo grupo de mulheres e parentes entre si 
poderáo ter a faculdade de atrair para si outros parentes, aumentando 
com isto seu prestígio. 
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Observa-se, por outro lado, que homens com la<;os de paren
tesco consangüíneo vivendo num mesmo grupo doméstico também 
se dispersaram, no período estudado, pertencendo a diferentes gru
pos domésticos. 

Quem permanece nestes grupos, nas casas, sáo as mulheres. O 
movimento dos homens entre eles depende das rela~6es que as mu
lheres mantero entre si: máe e filha ou innás pennanecem na casa, 
formando urna unidade. Corolário <leste princípio é a regra do casa
mento uxorilocal, freqüentemente observada. 

Devo mencionar ainda, no que se refere a dinamica dos grupos 
domésticos durante o período de 1976 a 1980 que, nos momentos de 
mudan~a dos indivíduos de urna casa a outra, havia um intervalo em 
que ficavam ausentes da aldeia. Ou em excursáo ou na ro<;a. 

Na r~a, ficavam na casa de Taiuví (59). Ali viviam, entáo, 
famílias que mantinham la~os mais frouxos, como se fossem visi
tantes recebidos por Taiuví, o último "dono" de tavyve, antes do 
contato (Taiuviaka). 

Estas visitas aconteciam ainda em ocasióes como da fabrica<;áo 
da farinha de mandioca, quando as famílias vinham participar desta 
atividade. Na r~a, o fabrico era facilitado pela proximidade das 
planta~6es. Outra ocasiáo em que deixavam a aldeia e iam a casa de 
Taiuví(59) era a realiza<;áo dos rituais xamanísticos. 

Outro motivo para se deixar a aldeia, além dos económicos e 
sociais, era o falecimento de um membro da família. As famílias de 
Momuna(13), de seu innáo Morabo(lO) e de sua irmá Baia(16) fo
ram as escondidas do chefe do posto indígena para Altamira quando 
Momuna faleceu. 

Era como se no Koatinemo ti véssemos o mesmo modelo ante
rior de rela~6es intergrupos locais, reduzido agora espacial e fisica
mente, pelo decréscimo populacional e pela sedentariza~áo, junto ao 
posto da FUNAI. A casa de Taiuví, por exemplo, continuava sendo 
a outra aldeia, na qual se passava temporadas, forado Koatinemo. 

A realiza~áo das cerimónias do tu.Té, dividindo em dois grupos 
habitantes da aldeia do Koatinemo, os quais representam dois grupos 
locais, é outro exemplo da reprodu~áo simbólica da estrutura social 
tradicional. Voltarei a este assunto no capítulo II. 
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,. Coma casa na r~a, Taiuví reunia em tomo de si famílias que 
deixavam o cotidiano da aldeia. Esta e a casa de Taiuví podem ser 
pensadas como dois grupos locais, tradicionalmente existentes. Da 
mesma maneira, cada grupo residencial da atual aldeia Asuriní cor
responde a um grupo local, autónomo economicamente, mas interde
pendente do ponto de vista cerimonial. 

Outras mudan~as na morfolofia social se acentuam no período 
estudado devido a popula~áo, processo que se iniciara antes mesmo 
do contato. Em 1978 já nao havia nenhum caso de velho chefes res
peitados pela ati vidade guerreira, pai de várias filhas e líder de gru
pos domésticos numericamente superiores aos atuais. Tonié(28) e 
Parajoá foram os últimos exemplos de velhos chefes temidos por sua 
valentia, o segundo já morto quando eu os conheci. Um matou, e o 
outro matou e foi morto por um inimigo. 

Tuté(7) cuja trajetória em dire~áo a lideran~a do grupo da 
tavyve ocorre no período estudado, tinha urna só filha, náo ti vera 
oportunidade de se tomar um guerreiro com história. Sua lideran~a 
estava baseada agora, na atividade de xamá e líder cerimonial (vide 
capítulos II e III). 

A permanencia de um princípio da estrutura social, o da uxo
rilocalidade, garantiu, que grupos de irmás, por outro lado, conti
nuassem sendo o núcleo do grupo doméstico, em seus exemplos 
mais tradicionais no Koatinemo (grupo da taryve e grupo 1). 

O grupo doméstico é definido como unidade básica da estrutu
ra social tanto por ser urna unidade social e política (tradicional
mente identificada como grupo local) quanto por suas atividades de 
subsistencia. O cerne desta unidade é o trabalho das mulheres. Mais 
adiante veremos como isto se dá. 

Se a uxorilocalidade garantiu a permanencia de mulheres pa
rentes entre si num mesmo grupo doméstico, o casamento entre ge
ra~óes permitiu, por outro lado, a permanencia de um grupo de ho
mens também relacionados pelo parentesco consangüíneo. 

Segundo os Asuriní, quando um homem se casa, Cfeve mudar 
para a casa da esposa. Um novo casamento entre os Asuriní se dava, 
entretanto, com outra mulher do mesmo grupo (a irmá da ex-esposa 
e/ou a filha da esposa). Os homens permaneciam, assim, no grupo 
onde, com o decorrer do tempo, estabeleciam rela~óes de alian~ 
com outros homens que aí se casavam. Urna posi~áo de prestígio 
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estava relacionada ao número de membros que um homem conseguía 
atrair ou conservar no grupo. Entre eles, irmáos e filhos. O casa
mento poliandrico e geracional, comum nesta sociedade, era urna 
maneira de conservar, por exemplo, o filho consigo. 

As mulheres, além do parentesco, tem em comum atividades de 
subisrencia, principalmente a agricultura e o preparo da comida que 
definem o grupo doméstico como unidade económica, além de social 
e política. 

O paradigma do grupo feminino como base da estrutura social 
é o grupo de siblings que traz para sua casa homens, por dois moti
vos: pela regra do casamento uxorilocal e, tradicionalmente, pela li
deran~a política do pai/sogro. lsto lhes dá um contorno mais defini
do de grupo corporado. 

Como se pode observar na descri~áo de composi~áo dos gru
pos domésticos, de 1976 a 82, grupos de borneos com parentesco 
agnático e grupos de siblings se dispersavam pelas casas, por vários 
motivos. 

Observa-se, entretanto, a tendencia de que os maridos de um 
mesmo grupo de mulheres, parentes entre si, perman~am na casa. 

Por outro lado, outras tendencias ainda sáo observadas quanto 
a forma~áo dos grupos residenciais: 1- irmáos de sexo diferente se 
dispersam e se reúnem, no caso em que a irmá nao possui marido 
(caso de Baia); 2- no caso em que os irmáos de sexos diferentes sáo 
casados, eles permanecem juntos e o irmáo, através da filha, traz 
ainda outro cunhado para o grupo doméstico, isto é, o irmáo de sua 
ex-esposa (caso e Takirí e ArapaO. Assim, aqui tarnbém as mulheres 
sáo o elemento através do qual os borneos de um mesmo grupo se 
relacionarn entre si. 

Tanto a permanencia das mulheres quanto a dos homens, pa
rentes entre si, num mesmo grupo,está relacionada ao casamento ge
racional. Como veremos adiantes, as regras de casamento entre os 
Asuriní, no período estudado, estavam baseadas na diferen~a de ida
de e náo em categorias de parentesco, alérn da distin~áo de sexo, 
operador básico deste campo das rela~óes sociais. 

Sáo estes dois princípios distintitos - de sexo e idade - que 
operam conjuntamente nas regras de casamento e estáo, portanto, 
relacionados a forma~áo dos grupos domésticos de 1976 a 1982. 
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" Quando me refiro a diferenc;a de .sexo como princípio distintivo 
estou levando em conta urna relac;áo entre tres termos, como os da
dos acima permitem: marido/esposa/irmáo da esposa. Isto é, urna 
relac;áo em que a mulher é intermediária e cuja intermedia~áo deter
mina as tendencias do grupo residencial se formar ora em tomo do 

' 
grupo de mulheres parentes entre si, ora em tomo do grupo de ir-. . 
máos de sexos diferentes. O que se verifica, entáo, é urna tensáo en-
tre os tres termos: de um lado, irmás com seus maridos (as vezes, pa
rentes entre si), formando urna unidade; por outro lado, irmáos de 
sexos diferentes e cunhado, formando outra unidade. 

, Ássim, sugiro que o parad~gma da diferenc;a entre os sexos na 
sociedade AsurinCé a relac;áo le/Ei, um princípio estruturante. Este 
priilcípio se encontra na mitologia que equaciona a posic;áo do irmáo 
a do guerreiro e a do marido a da vítima e no ritual turé, podendo-se 
identificar idealmente o grupo de fora (visitante) como o do innao, e 
o do afifitriáo como o da irmá. 

· · · 4. Casamento e fili~o 
•' 

~ . ; · f 
··"i ? 

Dos 31 casamentos cinco realizados entre 1976 e 1982, dez 
eram· poligamicos. Destes, cinco eram poliganicos e cinco poliandri-

. -, ' 1 cos. . 

. . .N:os, ~asamentos poligínicos ocorria o seguinte: em dois deles,. 
" . . •·· e~ 

é\S mulhe.res sao máe e filha (de um casamento anterior) e nos de-
• ' 

mais, ~esposas de ~m mesmo homem eram unidas por lac;os estrei-
tos de parentesco, sendo a mais velha quem criou . a mais nova. Nos 
cinco casamentos, portanto, as esposas pertencem a duas gerac;óes. . .. . 

,Nos casos de poliandria ocorria o mesmo, na maioria dos ca
sos: em_ tres desses casamentos, os borneos sáo pai e filho e em um 
deles, o mais velho criou o mais novo. 

Em 1976, o casamento de um homem com mais de urna mulher 
estava relacionado a prestígio, baja vista que o xamá principal, Pina
siré(4) possuía tres. Havia um jovem, entretanto, que ficara viúvo 
em 1975 e Pinasiré(4) lhe deo, entáo, urna delas. Deu ainda urna se
gunda a.Morera(!), ficando coma mais jovem, Mará(6). 
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Morera( 1) que permaneceu até 1982 com mais de urna esposa, 
nunca mais teve urna jovem, depois da morte de Ty'á(3), em 1977. 
Suas mulheres, entretanto, náo lhe chamam mais pelo termo de espo
so (jererakwara), mas sim jepaitaraB que deve significar algo como 
"companheiro", excluindo a relac;áo sexual. S6 Mamarí(5) dormía 
com ele na rede, mas o chamava também de jepaitara. Reciproca
mente, Morera( 1) as chama va de jeremiopara. 

Nemó(46) e Tataokaia(41), por outro lado, dispunham debelas 
e jovens esposas que os acompanhavam nos rituais xamanfsticos. 

As esposas mais velhas ajudam as filhas na produc;ao dos min
gaus rituais e principalmente na produc;ao alimentar, base da subsis
tencia do grupo domés~ico. 

Este casamento, com cónjuges de duas gera~óes, é igualmente 
valorizado na fonna poliandrica: os dois maridos, mais velho e mais 
novo sáo responsáveis pela patemidade sociológica do filho e por 
sua criac;áo. Dos quatro nascimentos ocorridos entre 1976 e 1982, 
tres foram de casamentos poliandricos. 

A patemidade da crian~a, por outro lado, é ainda dividida en
tre todos os borneos que ti veram rela~óes sexuais com a mulher du
rante a gravidez. E quanto mais semem ela consegue para o feto, 
melhor, mais forte será o bebe. 

Há urna hierarquía entre os diversos país distinguindo-os pela 
terminología de parentesco: os país que sáo marido da máe na época 
do nascimento da cria~ sáo chamados por ela jeruva. Os demais, 
ela chamará jeruvyra. Estes país sáo do mesmo grupo doméstico da 
mae ou de outros, gerando urna patemidade bastante difusa. 

8 O cognato tupinambá, syepoyt4ra, significa .. aquele que me alimenta" (info~áo 
pessoal do Prof. Aryon D. Rodrigues). O tenno parece se referir a.im, a um dos as
pectos da re~ de casamcnto, a obrig~ mdtua de promover a subsist&icia do 
c&juge. 
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Descrevo no quadro a seguir, exemplos dados pelos Asuriní: 

Nome dos pa.tS 

Je1UV3 

Matuia (f) Voaiva (f) 
Apeonam Takamuí (f) 
Tapakaí (f) Koatí(f) 
Turé (1) Baió(I) 
Tovavyry(ll) Takirf (11) 
Murumanak(Ill) Murumui(Ill) 

Tamakiní (110 
Apirijú (111) Murwnuf (111) 

T amakiní (111) 
Taimbira (111) Morabó(lll) 

Apebú (111) 
Japepaí (111) Momuna (111) 

Kuipyona (III) Kirinf (III) 
Mará (111) MorabO (111) 

Jeruvyra 

Tuté (Ill), Nemó(f), A varerá(f) 
Tuté(III) 
Takamwm, Voaiva(T), I'iva(I) 
Nemó(T) 
Voaiva (f), Takamuí (T) 
Morera(III), Tuté (111), 
Zuruí (1) 
Tuté (111), Zuruf (1) 

Murumuf (111), Tataokaia (T) 

Tataokaia (1), Tamakini (111), 
Pinasiré(Ill), Aiva(ll) 
Pinasiré (Ill) 
Ivakaká (111), Kirinf (111) 

Ao dar estas informa~óes, o informante enumerou também, a 
título de exemplo, os vários filhos de um mesmo homem pertencen
tes a diferentes grupos domésticos. É o caso de Avarerá(36) da tavy
ve, pai de Matuia(38) e Voaiva(35), da tavyve, Taraveiuví(56) do 
grupo II, Murukaí(9) e Mururnui(26) do grupo ID. 

Outra característica do parentesco Asuriní que destaco para a 
análise do casamento e filia~ao é a bilateralidade do sistema. Esta é 
expressa nas regras de nomina~ao dos indivíduos. 

Ao nascer, a crian~a recebe um conjunto de nomes pessoais 
dados pelo pai mais velho, pelos parentes da máe e do pai, pela pr~ 
pria máe. 

Dos 26 exemplos de heran~a de nomes masculinos e femini
nos9, quatro sao nomes de av6 materna, dois da inná da máe, um da 
máe do pai da máe, um da mae da máe do pai, um da irma do pai, 
um do pai do pai da máe, um do innao do pai, um da prima paralela 
matrilateral. O diagrama abaixo esquematiza estes dados: 

9 Vide a~ndice "He~a de nomes: exemplos". 
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A e Pessoas de quem Ego pode herdar o nome 

Fig. 8 - Heran~de nomes 

Há urna enfase, entretanto, na identifica~ao do individuo com 
um lado ou outro, dependendo do sexo: as mulheres recebem, em 
sua maioria, nOlllCS do lado da máe e os homens, nomes do lado do 
pat. 

Para as mulheres, num total de quinze exemplos, o número de 
nomes do lado da máe sao doze (quatro da mae, quatro da av6, um 
da prima paralela matrilateral, um da bisav6 materna, dois da irmá 
da mae). Para os homens, há onze casos de nomes do lado do pai 
num total de doze exemplos . . 

Os casos em que a mulher herda nomes do lado do pai e o ho
mem. do lado da máe, estao relacionados, provavelmente, a prestígio 
social. Trata-se, por exemplo, dos nomes da máe da máe do pai e do 
pai do pai da máe. No primeiro caso, o privilégio está ligado ao 
grande número de nomes que esta menina recebeu por pertencer a 
um grupo doméstico influente, o da tavyve. Para engrossar seu esto
que de nomes pessoais foi tomado, inclusive, o nome da av6 pater
na, ex~o a regra. No segundo caso, o avo materno do menino, 
Murumanak, se destacava pelo grupo que formavam seus filhos, en
tre eles, Tataokaia(41), da tavyve. 

Outros casos diferentes dos demais sao do nome da máe do pai 
da máe (com urna gera~ao intercalada de sexo diferente) e do nome 
do próprio pai para a filha. Estes casos também teriam acorrido num 
determinado contexto político. Turé(31) recebeu o nome da av6 pa
terna de sua mae, enfatizando-se com isso a import:incia do avo, To
nie(28). O mesmo talvez se pudesse dizer do pai de Jakundá (2) que 
lhe teria dado seu nome, identificando-a com seu grupo. Na genea-
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,. logia, ele náo possui parentes e este poderia ser outro fator para que 
seu nome fosse dado a filha. 

Os nomes que o indivíduo recebe ao nascer seráo usados no 
decorrer de sua vida. A ocasiáo para a mudanc;a do nome pessoal é a 
morte de um membro da aldeia. Assim, a cada morte, todos os Asu
rinf mudam seus nomes, podendo-se associar as mortes dos demais 
habitantes da aldeia as fases do ciclo de vida de um indivfduo. Os 
Asurinf se referem, por exemplo, ao nome de crianc;a, ao nome de 
jovem sendo que a mudanc;a do nome náo se relaciona a passagem 
de urna fase a outra, mas a morte de um membro do grupo. 

Outra associac;áo que se pode estabelecer é entre a mudanc;a de 
nome e as prescric;óes que envolvem a relac;áo dos vivos com os 
mortos: náo se pode pronunciar o nome do recém-morto sob pena 
<leste levar consigo quem o nomeou. O apagamento do nome dos vi
vos é corolário dessa regra, relacionada a um princfpio de distinc;áo 
crucial na sociedade Asurinf, aquela entre vivos e mortos. 

Por outro lado, como vimos, os nomes de um indi vfduo sáo de 
parentes mortos há algum tempo, como os dos avós e bisavós. Esta 
reciclagem dos nomes remete a idéia de um conjunto geral e finito 
de nomes pessoais que pertencem e identificam os seres humanos 
(avá), assim como outras classes de seres do cosmo Asurinf como os 
espíritos tivá, apykwara e karovara também possuem o seu. (Vide 
adiante, capítulo III). 

A nominac;áo Asuriní é, assim, um princfpio estruturante da 
sociedade no que se refere as relac;óes entre vivos e mortos, entre 
espfritos e horneas e entre os lados do sistema de parentesco, isto é, 
entre os princípios da cosmologia e os da estrutura social. Neste tra
balho, entretanto, náo foi possível aprofundar seu estudo e tomei a 
nominac;áo, portanto, apenas do ponto de vista de seu aspecto de ex
pressáo da bilateralidade do sistema de parentesco. 

Com parentesco bilateral e patemidade difusa, os Asurinf náo 
possuem grupos de descendencia. Estas mesmas características, nu
ma sociedade numericamente pequena, criam relac;óes de consangüí
nidade entre quase todos os indi víduos. Em quatro dos vinte e dois 
casamentos que se realizaram ou iam se realizar entre 1976 e 1982, 
as mulheres chamam seus maridos de innao (jekyvyra). Há também 
casos em que o marido é tuvira (pai) e a esposa, jerajyra (filha). 
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Neste sentido, sugiro que as regras de casamento estavam ba
seadas na diferenc;a de sexo e idade e náo na classificac;áo dos indi
víduos pelo parentesco. 

Urna relac;áo privilegiada para se realizar um casamento é 
aquela entre quem "criou" e o filho(a) adotivo(a) que foi criado. O 
casamento com o(a) jeremymigá (aquele que foi " criado" por mim) 
é preferencial. Nas relac;óes de casamento predominava, assim, o ca
samento entre gerac;óes, como indicam as categorias jeremymígá 
e jemygara ("aquele que me criou"). 

Pode-se admitir que na falta do conjuge ideal na mesma gera
c;áo, os Asuriní passaram a realizar casamentos entre gerac;óes, in
clusive alternadas. O casamento com o jeremymigá, entretanto, pa
rece ter sido preferencial tradicionalmente. 

Assim, na vida do indivíduo do sexo feminino ou masculino 
ocorria o seguinte: um casamento com um conjuge mais velho, 
quando fosse adolescente e um casamento com um conjuge mais no
vo, quando se tomasse maduro nos casamentos monogamicos. Nos 
casos poliandricos, urna mulher se casa com um hornero mais novo e 
um mais velho. Da mesma maneira, nos ca~amentos poligínicos, o 
homem é casado com urna mulher mais velha e urna mais nova. 

Dos cinco nascimentos ocorridos entre 1975 e 1979, tres eram 
provenientes de casamentos poliandricos e nenhum de casamento 
poligínico. Neste último caso, a mulher mais velha já passou da fase 
de procriac;ao e a mais nova dedica-se intensamente as atividades 
rituais, ao aprendizado da arte gráfica, e auxilia a mais velha nas 
atividades de subsistencia. 

O casamento entre gerac;óes na sua forma poligamica parece ter 
sido o critério de preferencia existente entre os Asuriní. A relac;áo 
entre o conjuge mais velho e o mais novo se expressa, inclusive, 
através de tennos referenciais. Trata-se da relac;ao que já mencionei, 
entre jeremymigá e jemygara. 

No caso de um segundo casamento de um hornero, no mesmo 
grupo doméstico do casamento anterior, é a urna mulher mais velha 
que cabe "passar" este marido novo, ucriado" por ela, as outras 
mulheres de seu grupo. 
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" Outros tennos que designam esta rela~áo entre gera~óes é je-
vojá e jevojaferilO, Juruf(33) que se casou com Kuypyona(18) a 
charnava jevojaferf. Neste caso, a menina possufa máe viúva que 
acabou por se casar também com o marido da filha. 

Casamento de máe e filha com o mesmo homem era o mais de
sejado entre os Asurinf. Num mito sobre as relac;óes entre dois gru
pos locais, a mulher raptada tem urna máe que também se casa como 
raptor. 

5. As mulheres: onidade de ~o 

O casamento uxorilocal privilegia o grupo de mulheres en
quanto unidade corpc>rada porque, além des te fator, a ati vidade eco
nómica exercida fundamentalmente por ela define o grupo doméstico 
enquanto unidade social. 

As mulheres mantem as imlás e filhas em sua casa, com as 
quais compartilham tarefas básicas de subistencia do grupo domésti
co: o preparo da comida, a produ~ao da r~, o processamento do 
algodao e a tecelagem e confec~ao das panelas de cer!mica 11. 

As mulheres plantam, em geral, nas r~as abertas por seus ma
ridos. Mae e filha podem plantar na ro~a aberta pelos maridos de 
ambas que sao genro e sogro, como no caso de Matuia(38) e Pa
tuá(37). Pai e filho também colocam juntos urna r~a, a qual será 
plantada pela esposa de ambos. Urna mulher sem marido planta na 
r~a do innao, do filho, do ex-marido. 

Os maridos de mulheres de um mesmo grupo doméstico abrem 
suas r~as próximas urnas das outras, ou abrem urna em conjunto. A 
correspondencia entre as r~as e as casas, entretanto, nem sempre 
existe. 

1 O O cognato tupinambá boya significa .. sddito" e pode ser entendido como .. meu de
pendente" (informa~ pessoal do Prof. Aryon D. Rodrigues). O termo jevojaferi, 
composto pela palavra(f)er- que indica .. o que foi" -, significa, a meu ver, o futuro 
oonjuge no sentido de que já náo é mais .. meu dependente" mas que ainda nio se con· 
sumo u a rela~lo de casamento. 

11 Há outras atividades náo mencionadas aqui. Estas f oram selecionadas por serem as 
mais importantes do ponto de vista econ&nico. 
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A produ~áo da r~a nao pertence a quem preparou o terreno, 
mas as mulheres que af plantaram. Um homem pode abrir sua ~a 
junto a ro~a do marido de urna "imlá" da esposa que náo reside em 
seu grupo doméstico. As mulheres de urna mesma casa podem plan
tar, todas, na r~a do marido de urna delas. Há casos ainda, como já 
foi mencionado, de urna mulher plantar na r~a de um homem que 
foi seu marido. Ou, na r~a de um futuro cónjuge. Urna vez limpo o 
terreno para o plantío, as mulheres que tem direito di videm-no entre 
Sl. 

Os exemplos acima mostram que a rela~áo entre a r~a e o 
grupo doméstico nao se estabelece através do trabalho masculino. 
Passa, isto sim, pela intermedia~áo da mulher que é responsável pelo 
abastecimento do grupo doméstico: colheita dos produtos, transporte 
e processamento. A produ~áo da r~a, neste sentido, é domínio ex
clusivamente feminino. 

Os nomes das r~as sáo os dos homens que as abriram. O ho
mem, entretanto, se encarrega apenas da derrubada, broca e queima. 

Além do aspecto e.conómico, a derrubada da mata para o pre
paro do terreno tem conota~áo mágica e ritual. No mutiráo para a 
derrubada das árvores maiores (okupyt), do qual participam homens 
de vários grupos domésticos convidados pelo(s) homem(s) que está 
abrindo a r~a, é realizado o ritual Ká'i: após concluído o trabalho, 
é oferecido um mingau aos convidados. 

No abatimento de certas árvores os participantes devem fazer o 
choro ritual. 

Outra fase do preparo da terra, também formalizada ritualmente 
e com conota~áo mágica, é a queima. Nunca o próprio homem que 
derrubou as árvores, o dono da r~a, coloca o fogo: ele deve contar 
com o trabalho de outro homem, senáo a r~a pode nao queimar bem 
e isto prejudica o preparo do terreno. 

A derrubada da mata é um bem cultural, segundo a mitologia 
Asu riní. O preparo do terreno para o plantio é identificado com urna 
atividade do herói criador, Maira. 

A produ~áo da r~a, com exc~áo do tabaco, jun~nte com ~ 
preparo da comida (culinária), é atividade económica básica exerct
da predominantemente pelas mulheres. E com rela~áo as conota~óes 
mágicas ou rituais, conh~o apenas urna proibi~ao imposta as mulhe-
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.. res: náo devem comer cabec;a de jaboti e ter relac;óes sexuais quando 
estáo plantando o milho pois, senáo, esta poderá morrer. 

A produc;áo da roc;a, transformada em alimento (farinha e min
gau) é distribuída através dos lac;os que as mulheres de diferentes 
grupos domésticos mantem entre si. Urna mulher também pode for
necer o produto para o preparo da comida a um pa~n~ de outro 
grupo doméstico. Além disso, a produc;áo agrícola é d1stnbuída atra
vés de rituais que formalizam a troca economica, como veremos 
mais adiante. 

A colheita dos produtos pode ser feita em qualquer roc;a, num 
sistema de rodízio que permite, por exemplo, o consumo do milho 
verde por todos os membros da aldeia, num período de vários meses. 
Plantado sucessi vamente nas diversas roc;as, o milho amadurecerá 
para o consumo também sucessivamente. A produ~o de cada roc;a 
será, assim, dividida entre todas as mulheres para o preparo dos 
mingaus, num período que vai de fevereiro a abril. 

Os demais produtos cultivados pela mulher (mandioca, algo
dao, batata-doce, cará e, antigamente, fava e amendoim) passam 
igualmente pelo processamento que regula sua distribui~o e consu
mo. Este processamento está a cargo da mulher. 

a) Milho: processamento e distribuifiio 

O milho (avast) é um produto básico da alimenta~áo Asuriní, 
sendo consumido o ano todo. Na forma de mingau fermentado, faz 
parte da refei~o ritual de diversas cerimoni_as. A ~is i_mporta~ 
delas é o turé que se inicia na época da colhe1ta das pnme1ras espi
gas de milho. 

O milho verde é preparado em mingau da seguinte maneira: as 
espigas sáo raladas na raíz da paxiubinha; a massa ralada é pilada e 
passada na peneira várias vezes até ser dissolvida; o líquido obtido é 
levado ao fogo em grandes panelas de cerimica para engrossar (co
zinhar); nesta etapa, as mulheres mexem sem parar com urna grande 
colher de madeira. Os peda~s sólidos (pelotes) que resultam deste 
cozimento, no líquido engrossado, chamam-se bauré. Estes pelotes 
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sáo muito apreciados. Bauré é um nome próprio masculino e, tam
bém, urna personagem mitológica cuja pele era cheia de pelotes. 

Este mingau de milho verde chama-se avasikirí. Parte do min
gau assim preparado será bochechado para fennentar, sendo consu
mido no dia seguinte: é o avasikirimbykó. 

Estes mingaus sáo consumidos, diariamente, na época da co
lheita. As mulheres que prepanun o mingau, a cada vez, distribuem
no a famOia da mulher que plantou o milho e aos seus parentes que 
moram, em alguns casos, em outro grupo residencial. .Assim, as 
mulheres da aldeia se revezam nesta tarefa que as ocupam por quase 
todo o dia. Irmás, filhas e mae, geralmente, fazem em conjunto o 
mingau, cabendo as mais velhas o trabalho mais pesado: ralar, pe
neirar, pilar e mexer o mingau no fogo. Ribeiro computou 7 horas de 
preparo do avasikirf (aproximadamente 10 litros), desde a ida a roc;a 
até a pilagem e cozimento (1982:38). As mais jovens se encarregam 
de fazer os mingaus para os rituais xamanísticos que, nesta época, 
podem ser de milho. 

sao: 
Com milho seco, as diferentes maneiras de preparar o mingau 

12) o milho seco debulhado é socado no piláo até se tomar fa
rinha (avasikuf); urna vez socado, é peneirado com água; 
o líquido obtido é levado ao fogo para cozinhar. Chama-se 
kaui usingasf; 

22) o mingau aciina preparado é bochechado de maneira se
melhante ao mingau de milho verde. Chama-se também kaui 
usingasí; 

32) o milho socado é adicionado ao líquido extraído da mnnia
kava (mandioca doce e aquosa); a maniakava é ralada na 
raiz da paxiuba e a massa obtida, bastante líquida, é passada 
na peneira para se obter o suco. Misturado com o milho so
cado, é levado ao fogo para cozinhar. Pode-se acrescentar 
castanha-do-pará descascada e socada no pilio. Chama-se 
kaui, nome genérico dado ao mingau. 

Há finalmente, uma maneira especial de se preparar o mingau 
de milho. Trata-se do kaui imhoopyra feito de gráos de milho preto 
e amare lo, mastigados para fermenta~io (diferentemente do minga u 
bochechado). Este mingau é ingerido e deve ser vomitado no ritual 
do Kauüahó, do complexo ritual das flautas turé que celebra as 
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guerras, os mortos e o próprio milho. Além deste tipo de mingau 
~come-se, também, o mingau de milho verde. Os pareara, anfitrioos, 
oferecem-nos aos convidados (vide capítulo II). 

b. Mandioca 

A mandioca se colhe na r~a que foi preparada pelo próprio 
marido. Ao contrário do milho que, na esta~áo da seca, é menos 
consumido, os mingaus de mandioca sáo preparados abundantemente 
o ano todo. Dessa maneira, sao servidos mais comumente nos rituais 
xamanísticos chamados maraká que nao seguem um calendário de
terminado 

O preparo dos mingaus servidos nos rituais segue urna dinami
ca própria: as uirasimbé, cantadoras que acompanham o xamá, em 
geral suas esposas, devem providenciá-lo através do patrocinador do , 
ritual. E raro se preparar este mingau com o produto da própria r~a, 
isto é, a do xamá. Urnas preparam, outros fomecem. Todos se ali
mentam. 

Há casos em que a mulher é convidada para fazer mingau em 
outra casa, ajudando as mulheres que aí residem e que fomecem o 
produto. Receberá, em troca desse aux(lio, o alimento pronto, que 
consome com os moradores da casa, e urna por~áo que levará para a 
sua própria casa. 

Há tres espécies de mandioca utilizadas na culinária pelas mu
lheres Asuriní: mandioca-brava (maniaka), a macaxeira (maniakun
d() e a maniakava, aquosa e doce. 

Os mingaus preparados com mandioca sao: 

12) kaui ahí: suco da maniakawa; moniapyva (mandioca-brava 
mergulhada na água por tres dias e depois pilada e peneira
da); nhy ( castanha-do-Pará), descascada e socada no pitao. 
Leva-se todos os ingredientes ao fogo para cozinhar. 

22) maniakf: água, castanha-do-pará, maniakf (mandioca-brava 
mergulhada na água por tres días, seca ao sol e pilada). De
pois de engrossada ao fogo, é bochechada para ser consu
mida no dia seguinte, na forma fermentada. Em certos ri
tuais xamanísticos, o mingau bochechado pode ser mistura
do com mel. Num ritual do Arapoá, por exemplo, consumiu
se maniakf com mel. 
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32 ) maniaremby: água, maniapyva e castanha-do-pará socada 
no pitao. Mistura-se tudo e leva-se ao fogo para cozinhar. 

42) maniarembymbykO: o mingau acima preparado é bochecha
do para fermentar, sendo consumido no dia seguinte. 

52) jetilá: suco da maniakava, batata-doce (jetika), cozida e 
amassada no pilao, castanha-do-pará socada no pilao; pas
sa-se tudo pela peneira e leva-se ao fogo para cozinhar. 

62) nlijnpysinga: suco de maniakava, macaxeira cozida e 
amassada no . pilao, castanha-do-pará socada no piláo; pas
sa-se tudo na peneira e leva-se ao fogo para cozinhar. 

H á urna receita de minga u que requer o trabalho conjunto do 
homem e da mulher12• É o inaja(, preparado com caranguejo de água 
doce (Oá) e inajá (coco inajá), coletados por ambos. O preparo, en
tretanto, é exclusivo da mulher: pila-se a polpa do coco da palmeira 
juntamente com carne do caranguejo; passa-se na peneira com água 
e leva-se ao fogo para cozinhar. Este mingau é referido ao mito de 
maiforomongap, no qual os macacos ensinam Maira a prepará-lo. 
(vide Apendice Mito VD). 

c. Farinha 

Outra atividade fundamental de subsistencia, exercida pela 
mulher é o preparo da farinha de mandioca. 

As mulheres de um grupo doméstico, em geral, máe e filha (há 
um caso de nora e sogra) e irmás váo junto buscar a mandioca. As 
mais velhas se encarregam de transportar os cestos mais pesados. As 
vezes, sao ajudadas pelos maridos. Podem ainda receber a ajuda de 
outra mulher que náo pertence ao seu grupo doméstico, ~s mantém 
rela~6es como a de futura ajorá (esposa do marido). 

U ma vez trazida toda a mandioca a ser utilizada, p~ssam a des
cascar os tubérculos, já lavados nos igarapés do caminho da ~a. 
As mais novas também ajudam nesta fase e no ralamento. Grandes 
panelas de cerimica aparam a massa ralada. Em seguida espremem
na muito bem entre as mios, separando líquido de massa. Esta é a 
colocada em cochos, forrados com folhas de bananeira. 

12 N · os mmgaus preparados com castanha-do-pará, as mulberea também contam com o 
auxOio de seus maridos para descascá-las. 
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O líquido depositado nas panelas pennanecerá aí alguns dias. 
No fundo da panela se assentará o amido. Retirada ou seca a água, o 
amido é seco ao sol, nas biaava ( esteira de folha da palme ira baba
~u). Quando estiver bem seca, a massa de amido será pilada e torra
da. Esta é a maniakapyaka (tapioca). 

A massa ralada também secará no cocho, onde permanece qua
se urna semana. Faz-se entáo, bolos com esta massa, os quais sao 
postos num jirau para secar ainda mais, sobre um fogo brando. De
pois disto, os bolos sao passados pela peneira e pilados. Aí, entáo, a 
farinha é torrada. Esta é a u' ieté. 

A u' ieté é usada no cotidiano nas refei~oos que se fazem em 
casa e quando se é convidado para comer em outra casa. Os anfi
trióes oferecem a carne, mas parte da farinha que se come deve-se 
trazer de casa. 

É desta farinha estocada, também, que se toma urna parte para 
ser oferecida ritualmente a outro grupo. lsto se dá no complexo ri
tual das flautas turé 

Os pareara, grupo que recebe, doam um fardo de farinha aos 
visitantes que vieram, convidados para tocar as flautas. 

Em 1978, Nemó(46) da tavyve e Avakaré(53) do grupo II en
tregaram um desses fardos aos que representavam os turejara, visi
tantes. Acompanhavam-nos as seguintes mulheres: Tureí(47) e 
Myrá(48), esposas de Nemo, e Matuia(38), da tavyve; Ajuí(52) e 
Arapaí(54), esposa de Avakaré(53), do grupo II. Arapaí foi a parea
kunhy (kunhy=feminino; pareakunhy=versio feminina de pareara). 

As mulheres gastam muitos dias no fabrico da farinha, de 
quinze a vinte, a cada vez que abastecem sua casa. Nestas ocasióes, 
sio produzidos vários quilos ·de farinha, acondicionada em cestos e 
guardados nos jiraus do teto da casa. A farinha é estocada duas ve
zes ao ano, nos meses de abril e julho. 

Há outras maneiras de preparar a farinha de mandioca e a de 
milho que nio t!m, contudo, a complexidade do preparo acima. Um 
dos processos é da avasikuf, já mencionado e o outro o da maniakuf, 
com a maniapyava, seca ao sol pilada e torrada. 

Por serem mais simples e em menor quantidade, estes procssos 
sao executados por urna mulher apenas. O consumo da mani.akuf é, 
geralmente, feíto pela famOia nuclear. 
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O fabrico e a distribui~ao da u'ieté e maniakapyaka envolve 
rela~óes mais abrangentes e, pela extensao do trabalho que seu pre
paro requer, a colabora~o entre as mulheres. 

Quando estáo fazendo farinha nurna casa, todos se voltam para 
esta atividade. Os homens ajudam no transporte, na provisao de le
nha, na alimenta~ao (ca~a, pesca), no acondicionamento do produto 
(fazem os manakusinga e arakuryna, cestos-depósito). O grupo está 
se abastecendo de farinha, alimento básico. Sem farinha, nada se 
come. 

A importancia da farinha se toma visível com a movimenta~ao 
de todos os moradores da casa em tomo de seu fabrico. É um tempo 
no qual se está voltado exclusivamente para isso. O ideal mesmo é 
fazer a farinha numa casa da r<JCia, facilitando o transporte da man
dioca. Várias vezes, famílias da aldeia foram morar na casa de Taiu
ví para fabricar a farinha. 

d. Refeifdo completa: outras fontes de recursos 

Esta grande quantidade de alimento (farinha) produzida pelas 
mulheres é consumida, entretanto, com outros alimentos. A carne, 
ovo e fruto sao produtos obtidos em conjunto, pelo hornero e pela 
mulher. 

A carneé de peixes, mamíferos, aves, crustáceos e quelonios 
(estes oferecem também o ovo). Os frutos sáo principalmente os de 
palmeira e a castanha-do-pará. 

Na pesca, o trabalho envolve rela~óes intergrupos domésticos, 
no desenvolvimento da atividade. Urna barragem, por exemplo, é 
construída por homens de um grupo, mas estes contarao coma cola
bor~ao de indivíduos de outros grupos para a manuten~ao da cons
tru~o. O peixe que estes obtiverem será oferecido numa refei~io em 
sua casa. 

Urna das técnicas utilizadas com a barragem é o pefuku ("ca
minho longo"): urna passarela que se eleva da água, em urna das 
extremidades, e por onde os peixes devem obrigatoriamente entrar, 
devido a barragem do igarapé. Fora da água, na parte que se eleva 
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,. da água, presos na propria passarela, os peixes sao 100rtos com o 
auxOio de um peda~o de pau ou capturados com as maos, conforme 
seu tamanho. 

A pesca com armadilha (pyriteté) e cipó, para iIOObilizar os 
peixes, também se realiza com a participa~áo de homens de diferen
tes grupos domésticos. 

Com estas técnicas, a pesca toma maiores propo~óes, envol
vendo todos os habitantes da aldeia. 

Nas excursóes que se realizam por alguns dias na mata, her 
mens de diferentes grupos podem se juntar para annarem os acam-
pamentos que os abrigariio com suas famOias. 

As mulheres ajudam os homens, defumando as carnes, prepa
rando a comida e através da propria pesca. 

A pesca coletiva é realizada de maio a novembro. Sáo muito 
valorizados, na época da seca, os pequenos peixes (amoatá, jejú) 
que ficam presos nas lagoas que se formam. Sao capturados com pe-· 
neiras e cestos, em excursóes que se realizam com esta finalidade. 

É comum, também, sair um casal para pescar. Com filhos, 
permanecem alguns dias num acampamento. 

O peixe pescado com linha de "nylon" e anzolé atividade in
dividual (as vezes, do casal), cuja importancia 6 menor em rela~io a 
da pesca coletiva. É realizada no igarapé Ipia~ava e, esporadica
mente, no rio Xingu. 

o peixe quando chega a aldeia, cru ou moqueado, será distri
buído aos que ficaram, do grupo doméstico dos pescadores, e a pa-· 
rentes que moram em outra casa. A distribui~o se dá propriamente, 
entretanto, na forma de alimento, preparado pelas mulheres. 

... 
As refeic,;Oes em que o alimento é servido sao convidados mo-

radores de outras casas. Os motivos para o convite sao vários: futuro 
casamento a se realizar entre membros de duas casas, vizinhanc,;a, 
retribui~áo de um convite anterior. 

Estas refeic,;óes cotidianas reúnem, assim, por ocasiáo de urna 
cac,;a ou pesca bem sucedidas, indivíduos de diferentes grupos dcr 
mésticos. Náo chegam a ser ritualiz.adas, mas seguem um padráo de 
refei~áo que marca este encontro. Os preparativos estáo a cargo da 
mulher, bem como a tare fa de servir a refeic,;io. 
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O peixe cru ou moqueado é cozido com água, nas grandes pa
nelas de ceramica. Ás vezes, coloca-se nesta água castanha-dcrpará. 
Urna vez cozido, o peixe é servido da seguinte maneira: os convida
dos se sentam em círculo junto aos homens da casa. Ele estará, ge
ralmente, sentado em sua rede; os demais sentam-se em bancos de 
madeira (alguns os levam de casa). No meio do círculo, a mulher 
coloca o caldo da carne cozida, servido numa travessa (j, aé ou 
ja, ékuia). Cada um se serve com a kuia., caba~a recortada que é usa
da para tomar líquido: o caldo é nústurado com um pouco de fari
nha, dentro da kuia. Em seguida ao caldo, sao servidos os pedac,;os 
de carne. Os visitantes comem urna parte, e a outra as mulheres le
vam para casa. A mulher que está servindo já separou, entáo, peda
~s que juntará ao que sobrou na travessa (pouco). No caso de pei
xe, retiram-se desta parte todos os espinhos. Mistura-se a farinha de 
mandioca e a castanha-do-pará e leva-se tudo para pilar. Mistura-se 
um pouco do caldo e está pronta a mutava. Todos se servem e está 
terminada a refei~áo. Os convidados levam, também, um pouco de 
mutava para casa. Juntamente com a carne que já separaram nas ca
bac,;as que levam para se servir, a mutava será a refei~áo da família 
nuclear, noutro momento do dia. 

A distribui~ao do peixe se dá, portanto, principalmente através 
destas refei~óes, passando pela elabora~áo das mulheres. 

No caso do mingau, ela o levará as suas parentas de outras ca
sas, enquanto que no caso da pesca e da ~a, o homem chama seus 
con vi dados. 

A cac,;a, em particular, é produto obtido pelo homem quase que 
exclusivamente. Algumas mulheres Asuriní sabem cac,;ar e as vezes o 
fazem, mas nao é urna atividade feminina. O fato de realizarem-na 
indica mais sua autonomía e papel fundamental na subsistencia do 
grupo do que propriamente urna característica sua. 

Quando um homem mata um tajaho (porco-dcrmato), chama 
outro, geralmente aquele que acompanha, ou qualquer outro homem 
de seu grupo doméstico, para tirar o couro, limpá-lo e esquartejá-lo. 
Este homem receberá urna parte. Outras serio distribuídas a borneos, 
necessariamente de outros grupos. Entretanto, é atrav6s das refei
~óes, como a descrita acima que a ca~a é principalmente distribuída. 
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,. Os homens ca~am aos pares ou em maior número, na maioria 
... 

das vezes pertencentes ao mesmo grupo. As vezes, quando se de-
tecta um bando de porcóes, todos os homens da aldeia váo juntos. 

A ca~a envolve aspectos mágicos e rituais que estaráo por 
conta do xamá. O ritual xamanístico do tajaho é realizado para se 
garantir a ca~ (vide capítulo III). 

O tajaho é a ca~a mais apreciada entre os Asuriní, seguindo-se 
por ordem de preferencia, o caititu, o mutum, a cutia. Anta, paca e 
veado nao sáo ca~ados. Com o contato, alguns Asuriní matam estes 
animais, doando-os aos brancos do posto para que os preparem e os 
convidem para come-los. 

Nas refei~óes rituais ava de que falarei adiante, sáo comidos o 
mutum e o jabuti, quando se trata de refei~óes com carne (faz-se 
também um mingau). 

O jabuti é pego nas excursóes, por homens e mulheres. 

Também sao coletados por homens e mulheres os seguintes 
produtos: 

1 - a castanha-do-pará: o homem derruba a árvore e a mulher 
ajuda a pegar os ouri~os e quebrá-los 

2 - o coco inajá: apanhado no cháo ou cortado, pelos borneos, 
na árvore 

, 

3 - coco baba~u: coletado no chao; geralmente fica a cargo da 
mulher o transporte para a aldeia; com o produto, fabri
cam o óleo usado no corpo e cabelo. 

Como se ve, a mulher se incumbe da maior parte das atividades 
que fornecem alimenta~áo (e outros bens, como o óleo cosmético, 
por exemplo ). 

Quando os homens participam, a atividade se reveste, as vezes, 
de outro caráter, além do económico. A coleta de jabuti, por exem
plo, é realizada essencialmente pelos homens, quando a carne é ofe
recida nas refei~óes ava. 

Para concluir, a carne parece náo ser considerada um alimento 
táo fundamental quanto a farinha e os mingaus. Assim, a ca~a nao é 
urna ati vidade económica da importancia da agricultura e do preparo 
dos produtos agrícolas. 
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Como observou R ibeiro, os Asuriní nao podem ser considera
dos ca~adores. A variedade de flechas que possuem é pequena: 
ponta de osso (de porco-do-mato, veado e macaco), de madeira lisa 
e de taquara lanceolada. Além disso, o consumo da variedade de ca
~a disponível é restrito a poucas espécies ( 1982:36). A ca~a ao ma
caco e o apresamento de filhotes de gaviao servem, essencialmente, 
a obten~ao de materiais para a ornamenta~ao corporal, a cargo dos 
h?_mens. ?s colares de dent: canino de macaco e a penugem de ga
v1ao, aphcados ao corpo, sao ornamentos fundamentais nos rituais 
Asuriní. Sua confec~ao é de responsabilidade dos homens. 

Pode-se dizer que os Asuriní sáo, do ponto de vista económi
co, principalmente agricultores. E a agricultura, do plantio a colhei
ta, bem como a transforma~áo dos produtos agrícolas em alimento 
sao de responsabilidade da mulher. 

A comida, como o ritual e a arte gráfica, apresenta urna com
plexa elabora~ao que também se relaciona a enfase dada pelos Asu
riní ao expressivo e ao estético. 

A tecoologia no preparo e consumo da comida se baseia na ce
ramica: as grandes panelas de barro, chamadas japepa( (50cm de 
diAmetro por 21cm de altura, em média) sáo confeccionadas pelas 
mulheres mais velhas e experientes. Estas obtem a forma adequada 
para o cozimento: trata-se de urna forma que permite a susteota~ao 
da panela em cima do fogo: fundo saliente de modo a permitir o oo
caixe sobre outras panelas colocadas de boca para baixo, as quais, 
urna vez quebradas, passaram a servi.r de suporte. (vide fig. 15). 

A panela japepaf, símbolo da comida - possui a mesma fonna 
das panelas onde se cozinham os mingaus e as carnes -, é usada em 
ocasiáo ritual. Em tamanho menor do que as usadas na culinária 
(20cm de difunetro por 15cm de altura) e decorada com desenhos 
geométricos e resina de jatobá, é usada para servir o mingau ritual 
aos kauiraó no complexo ritual das flautas turé. A grande panela 
colocada no centro da tavyve nesta ocasiáo (lm de diAmetro por lm 
de altura) também possui esta forma e recebe este nome. 

A japehé é a forma usada na torrefa~áo da farinha. Sua impor
tancia é destacada na mitologia: . a arraia é a japehé de Maira, herói 
criador. 

As vasilhas para servir a comida sáo a ja' é, a ja' ékuia e a ku
mé. A prirneira é usada para servir mingau de milho e mutum. 
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,. É sempre decorada. Em tamanho maior ( 45cm de diametro e 15cm 
de altura), é usada para servir mingau de milho verde no turé. 

A ja' éku.ia é usada para servir carne e, em tamanho menor, pe
quenas quantidades de mingau, nas refei~óes cotidianas. Pode ser 
decorada. 

A kumé, usada para servir carne a um grupo pequeno de pes
soas nas refei~óes cotidianas, náo é decorada. 

Para o transporte e depósito de água, as mulheres fabricam 
a yava, com diametro maior que o da abertura, para melhor conser
va~áo da água. Esta pe~a é sempre decorada. 

Antigamente, confeccionavam o jafú, vaso para guardar mel, 
mingau ou urna pequena quantidade de água. 

No capítulo IV falarei da ceramica, tratando-a, principalmente, 
como suporte da arte gráfica Asuriní. 

6. As refei~ ma 

Os homens concorrem para a circul~áo dos bens produzidos, a 
alimenta~áo, em particular, enquanto as mulheres constituem a uni
dade básica de produ~áo na sociedade Asuriní. 

Os rituais do turé e do maraká sáo ocasióes importantes da vi
da da aldeia que compreendem refei~óes das quais compartilham 
membros dos diferentes grupos domésticos, como veremos adiante. 
Há outro tipo de refei~áo ritual, entretanto, igualmente importante. 
Trata-se de refei~óes oferecidas periodicamente por certos homens, 
das quais participam quase toda a aldeia. Sáo banquetes que indiví
duos identificados como boakara oferecem, encarregando-se da ca~a 
ou coleta para realizá·los. A comida é preparada pelas mulheres da 
casa (e por outras, que forem convidadas) e no caso de oferecer o 
milho, a esposa providenciará.o produto. 

O boakara13 é o indivíduo tatuado no ritual das flautas turé 
por ter morto um inimigo. 

l 3 Na lfngua tupinambá, cnoontra-sc o oopto mosak4r que significa .. o que recebe con
vidados e distribui alimentos". Em Ury, cncontra-semou.uacat, .. bon perc de famillc 
qui donne l mangcr aux pusans" e .. vicllard maistre de la maison" . ~ry. Jean dc
Histoire <lun voyage fait en la terre du Brúü, autrenrent dite Amlrique, Antoinc Chup
pin, G~~ve. 1580). Ncstc caso, o termo se rcfcrc ao papel de ofcrcccr alimento; um 
dos aspectos do papel do boalcara entre os Asurinf. Como no ritual e na mitologia está 
associado, tamb6m, ao papel de matador, cu o traduzirei por gucrrciro. 
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O nome dos alimentos servidos recebe o elemento ava, que 
quer dizer "ocasiáo de pegar": (o) a (t)=pegar+(a) v = sufixo for
mador de nomes de circunstancia (ocasiáo)+a. 

Quando é servido jabuti, a refei~o se chama javosiava; mu
tum, mytuava, mingau de milho verde, avasikiriava, numa alusáo ao 
fato de estarem comendo "aquilo que se pegou" isto é, a "presa" e, 
simbolicamente, a carne do inimigo. Ao enumerar os diferentes ali· 
mentos com os quais os boakara realizam estes banquetes, um in
formante se refereiu aos Ararava (Araweté) dizendo entáo, ser a re
fei~áo, araravava. 

O ritual se desenvolve da seguinte rnaneira: 

Carne ou milho sáo oferecidos pelo boakara aos mernbros da 
aldeia, numa refei~áo preparada pelas mulheres de sua e de outras 
casas. Trata-se de urna refei~o ritual da qual participam como prin· 
cipais protagonistas, o boakara, no papel de líder (moreroryva), 
quem oferece a comida e o seu auxiliar (vanapy), quem realiza os 
preparativos e participa da execu~áo do ritual. Estes tennos, more· 
roryva e vanapy também designam papéis centrais desempenhados 
nos rituais xamanísticos (maraká). Nas refei~óes ava, o vanapy au
xilia na coleta ou ca~a, na abertura dos jabutis, na execu~áo dos atos 
rituais. 

Outro termo para se referir ao papel do boakara no ritual é ija
ra, "dono". Ele é chamado "dono" do produto que oferece, por 
exemplo, javosijara, "dono do jabuti". 

A comida é preparada no espa~o cerimonial da casa, ern gran
des panelas, ao lado do semicírculo formado pelos homens partici
pantes. · 

Durante a refei~áo há dois ritos principais: o opereamf e a dis
tribui~áo de ca~ moqueada ou espigas, no caso das refei~óes com 
milho. 

O opereamf é realizado da seguinte maneira: dentre os homens 
convidados, um deles passará urna colher com a comida por babeo 
do bra~o do boakara e contornará seu corpo, no sentido frente-cos-· 
tas, num movimento semelhante ao da tatuagem, oferecendo a co
lher, por trás, a outro homem ou mulher presente. 

Entre o opereamí e a distribui~áo da ca~a moqueada, come-se. 
As mulheres se servem em primeiro lugar, de maneira diversa do 
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cotidiano (quando comem juntos). Antes disso, porém, ouvem a se
~guinte fala ritual do boakara: - A' o javosi te inahé (Eu como jabu
ti. .. ), no caso da refei~áo com jabuti. Ela responde: Ka'( ere' o inahé 
("Come macaco ... "). 

Come-se entao, a carne cozida e a mutava (carne pilada com 
farinha de mandioca e castanha-do-pará). 

Os peda~s moqueados ou as espigas sáo pendurados no tra
vessáo da porta da casa onde se realiza a refei~áo. Os participantes 
se sentam em frente aos peda~os moqueados. Terminada a refei~áo, 
o vanapy desamarra-os e os distribui as mulheres convidadas. 

A partir da descri~áo de várias refei~óes ava que tive oportu
nidade de assistir, bem como de seus preparativos,14e conhecidas, 
entao, algumas de suas varia~óes, pode-se generalizar alguns as
pectos deste ritual. Através dos dados descritivos e da mitologia, 
tento sugerir um significado para ele. 

Os realizadores do ritual sáo homens de diferentes grupos resi
denciais, identificados como boakara (guerreiro), os quais oferecem 
a comida a toda a aldeia. A carne pode ser cozida ou moqueada e 
cozida depois. No caso do jabuti apenas cozido, haverá um outro 
alimento moqueado: a castanha-do-pará. Espigas de milho, aves, pa
cotes de castanha-do-pará moqueados sáo pendurados num travessáo 
da casa onde se realiza a refei~áo e distribuídos aos convidados. 

Dizia um dos participantes, durante a refei~áo, que antiga
mente, enquanto se cozinhava o jabuti, outros iam buscar diversos 
pássaros ( coruja, jakyryna, nambu) e macaco para moquearem e 
pendurarem no travessao. A coruja, o jakyryna (?)e o macaco náo 
sao consumidos pelos Asuriní. Suponho que o informante referia-se, 
simbolicamente, a inimigos capturados e moqueados. 

A refei~ao ava está ligada a morte do inimigo, sem dúvida. 
Disse-me um informante que o banquete é realizado para que a 
morte do inimigo nao fa~ mal aos membros do grupo. Todos os 
homens que ofereceram a refei~áo ava, com exc~áo de Voiava, fo
ram tatuados no ritual das flautas turé. 

A tatuagem, segundo a exegese Asuriní, também é realizada 
para evitar malefícios que o assassinato pode trazer: o sangue da-

14 Ver apéndice .. Descri~lo de refei~6es ava" 
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quele que matei e que se toma meu mijaralSnáo pode ficar em meu 
corpo porque dói, dentro, nas entranhas. É preciso, entao, tatuar pa
ra tirar o sangue. 

O boakara tem como obriga~io alimentar o grupo, oferecendo 
comida. As mulheres que recebem o produto, se incumbem de prepa
rar a refei~o. Da mesma maneira, na mitología, o boakara az o 
peda~o do inimigo (o bra~o) para a mulher que participa como can
tadora do ritual xamanístico (vide Apendice, mito IV). 

A obriga~o de alimentar com comida e com o inimigo o pr6-
prio grupo está relacionada, assim, a outro aspecto da vida ritual. 

A rela~áo entre matador e vítima, e a propria guerra, tema das 
refei~óes ava, estio relacionadas ao xamanismo. As diversas reali
za~óes que assisti estavam ligadas a um ritual xamanístico: o tauva e 
tivagava, do complexo cerimonial das flautas turé, o moraká e 
o kyrapetym. 

Um dos temas do mito da guerra é a origem do xamanismo: 

Após a morte de urna crian~a, fizeram urna nova tavyve. Em 
seguida, realizaram rituais xamanísticos e, depois, urna excur
sáo guerreira ("depois da festa, váo brigar com seus inimigos, 
os marimbondos")l6 

Os pássaros, membros desta aldeia, atacaram a aldeia dos ma
rimbondos e os mataram. Cortaram os membros superiores e a 
cabe~a do morto. Na caminhada, de volta l aldeia, moquearam 
todas as partes e comeram a cabe~a. Na aldeia, estava sendo 
realizado o ritual marakd pelos apykwara, karovara e tivál 7• 

O guerreiro boakara, ainda fora da aldeia, pediu para fumar,. 
A uirasim1Jil8que realizava o maraká foi até o boakara e trou
xe para a aldeia o br~o do ininúgo que este lhe oferecera. 

15 O cognato tupinam"' mi4ra significa .. presa, o que 6 apanbado" (informa~ do Prof. 
Aryon D. Rodrigues). 

16 Isto mostra como se trata, na verdade, de um ciclo de eventos; um ponto bfsico dele 6 a 
morte, a partir da qual uma tavyve, portanto uma unidade social, pasa a existir. 

17 D- f ºt -Jr.. • rdj • • -11-~p n 01 xa~pnmo aua comos qwus os x...._ entram em cona.to e ac tomam um 
deles e que no passado mítico, eram eles prcSpriOI xamla. Retiraram-se para o c6u onde 
habitam atualmente (vide capítulo 111). 

18 Fun~ ritual das ~ cantadoras que acompanham o xaml na ~ do maralcá e 
preparam o mingau ritual (idon). 
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Ao entrar na casa onde se fazia o ritual, o bra~o se agarrou as 
paredes e isto provocou a "morte" do xamá. Zangados como 
acontecirnento, ao "reviverem", apykwara, karovara e tivá 
deixaram este mundo dos humanos e foram para o céu, repu
diando o ato homicida do boakara. (vide Apendice, mito IV). 

Os rituais xamanísticos do maraká sáo repeti~áo dos rituais 
que se realizavam nesta ocasiáo. A morte do xamá, provocada pela 
imprudencia da uirasimbé, corresponde atualmente, segundo expli
cam os Asuriní, ao estado de inconsciencia (transe) que o acomete 
durante estes rituais (vide capítulo 111). É devido a estes atos do 
boaka.ra e da uirasimbé que os xamás atualmente "morrem" ao en
trar em contato com seres de outros mundos e se tomar um deles. 

A rela~áo entre o xamá e o guerreiro, constitutiva do xarnanis
mo Asuriní, é mediada pela mulher, assim como ela intermedia a re
la~áo entre cunhados. Como já foi citado, no mito de tauva, um dos 

' 
temas dos rituais do turé, o bool«lra, guerreiro, é irmao da esposa da 
vítima. Além deste, há outro mito cujo tema é a morte de um homem 
por seu cunhado, o qual também o devora. 

Kavureí matou seu cunhado e para cozinhar o morto pegou o 
fogo de mairekará, enganando-o. Disse que era para matar os 
marimbondos, seus inimigos. Para puni-lo, mairekará fumou 
seu charuto de tabaco sobre ele, transformando-o em pássaro. 

Outro mito com este tema é o de ltaona, filhote de on~a, que 
devora o cunhado que o criou (vide Apendice, mito ID). 

A rel~áo xamá-guerreiro associa-se a rela~áo entre cunhados, 
idealmente pertencentes a grupos locais diferentes e inimigos poten
ciais. Dizem os Asuriní que, antigamente, os Asuriní de outro grupo 
local também erarn inimigos, havendo freqüentes acusa~óes de ho
micídio e~tre eles. Por outro lado, pela regra de uxorilocalidade, 
eles estabelecem, como vimos, rela~óes de cooperaQáo ao formarem 
urna mesma unidade social. A rela~io entre cunhados pode ser ca
racterizada como de hostilidade e coopera~áo ao mesmo tempo, urna 
rela~áo de tensáo. Esta rela~ao também, como já me referi, implica 
um terceiro termo, a mulher (irma e esposa), intermediária entre os 
outros dois. 

Esta rela~áo de tensáo, expressa na mitología e no ritual, pela 
complementaridade e oposi~io dos papéis de xami e guerreiro, se 
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constitui como um princípio estruturante da organiza~áo social no 
que se refere a forma~áo e funcionamento do grupo doméstico. 

No contexto ritual do turé, que compreende os ritos de tatua
gem do guerreiro e celebra~áo dos mortos, outros princípios ainda se 
manifestam, estruturando as rela~óes entre grupos locais, idealmen
te, entre o grupo da inna e do irmáo, e entre vivos e mortos. 

Para Viveiros de Castro, entre os Araweté, a base material da 
lideran~a do grupo doméstico (e do grupo local) é a posi~áo-sogro, 
enquanto a base simbólica-metafísica é urna figura complexa em que 
se mesclam e se opóem os atributos do xarná e guerreiro. Trata-se, 
segundo este autor, de dois aspectos: no prirneiro, a fundarnenta
~áo é urna estrutura de autoridade, na qual o controle das mu
lheres é o elemento essencial; no segundo, a "autoridade" se 
funda na alteridad.e, na rela~áo com o Outro: deuses, mortos, 
inimigos. (1984:294-5). 

A posi~áo-sogro, fundamentada na estrutura da autoridade 
(controle das mulheres) entre os Araweté, dá lugar, entre os Asuriní, 
a posi~áo da mulher como intermediária da rela~áo entre cunhados 
(e entre home ns parentes entre si que se casam com um grupo de ir
más); assim, ao invés de ser objeto de urna rela~áo, a mulher partici
pa da mesma. 

Na sociedade Araweté, a "posi~áo-sogro", e a "figura xamá
guerreiro", se referem a papéis masculinos e a rela~áo entre o Mes
mo e o Outro, entre autoridade e alteridade, se baseia no genero 
masculino. 

Entre os Asuriní, as mulheres náo exercem controle mas inter
mediam as rela~óes na constitui~áo do grupo doméstico e no desem
penho de suas atividades (a rela~áo como Mesmo, lugar do sogro) e 
intennediam também as rela~óes com os espíritos (a rela~áo com o 
Outro, no lugar de xamá). A mulher desempenha o papel de xamá 
nos rituais das flautas turé, quando cabe aos homens o papel de 
guerreiro tatuado, oferecedor de comida/inimigo ao grupo. 

Assim, a complexidade estrutural da figura xamá-guerreiro, es
sencialmente masculina na sociedade Araweté, entre os Asuriní, ba
seia-se na rela~áo entre os sexos. E a mulher é intennediária 19, 

ideologicamente,das figuras do xamá e do guerreiro e, sociologica-

19 Sobre a intermedi~ da mulher entre um individuo e seus afins potenciais e entre 
donúnios diversos na sociedade Asuriní do Tocantins, ver Andrade, 1985b:31e39. 
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,. mente, de cunhados e homens parentes entre si, elemento constituti
vo da forma~áo do grupo doméstico, ora em tomo do grupo de ir
máos e innás, ora em tomo do grupo de irmás apenas. 
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TIJRÉ, O RITUAL DAS FLAUTAS 

1. Introd~: o tuTé e o tauwi 

Turé sáo rituais que se realizam entre a esta~áo da chuva e a 
esta~áo da seca e nos quais se usa como instrumento musical a flauta 
do mesmo nome. 

Trata-se de um complexo ritual que pode ser dividido em dois 
conjuntos básicos: o tauva e o mré. 

O tauva e o mré, entendidos como conjuntos de rituais, inte
gram-se como partes de um mesmo sistema, sendo realizados con
comitantemente (vide "Cronograma do mré de 1978"). 

Durante seu desenrolar, em várias sessóes, num período que 
pode durar até quatro meses, estes rituais estáo relacionados a dife
rentes institui~es como a inicia~áo dos jovens, a guerra e a celebra
~áo dos mortos. 

Por outro lado, assim como estas institui~óes estáo relaciona
das entre si, os diferentes rituais do mré fonnam um mesmo con
junto, como se pode observar através das rel~óes entre categorías 
sociais, cognitivas e ontológicas. O ritual torna estas categorías tan
gíveis e visíveis. 

Algumas das rela~s entre estas categorías sáo: homem e 
mulher, guerreiro e mulher, guerreiro e morto, morto e jovem inicia
do, a Cobra e a flauta. 
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~ Os papéis rituais desempenhados para invocar seres do mundo 
sobrenatural presentes no ritual se sobrepóem, por sua vez, a duas 
categorías principais de participantes: os pareara e os turyva (tury
va=turé (flauta)+yva (sufixo que indica investidura), "os que ani
mam o twé''). Os tocadores de flauta recebem ainda o nome de tu
repy(_turé+(o)py(hyk), "os que pegam o turé''). Um ou dois dos to
cadores sao chamados, por sua vez, turejara (turé+ijara=dono, o 
"dono do turé'', o principal). 

Os pareara e os turyva sáo, respecti vamete, os anfitrióes e os 
convidados de duas ou mais aldeias, cabendo aos primeiros promo
ver os rituais e, aos outros, tocar as flautas. Os pareara convidam os 
turyva para chorar os seus mortos e, conjuntamente, tatuam seus 
guerreiros e iniciam seus jovens. 

O turé atualiza o passado mítico e, por outro lado, estabelece 
relagóes entre duas ou mais unidades do sistema social Asuriní, oca
siáo em que se trocam bens e se realizam casamentos. No mito, o an
fitriáo rouba a mulher do convidado. Tradicionalmente, segundo os 
Asuriní os turyva davam aos ~nfitrióes colar de dente de macaco e 
arco e flecha, e os pareara, farinha de mandioca e linha de algodáo. 

O turé, também, pode ser simplesmente urna modalidade de 
ritual no qual se usa a flauta, realizado em conjunto com rituais xa
manísticos terapéuticos e propiciat6rios. A flauta é o principal ins
trumento para chamar a Cobra, presenga obrigat6ria em qualquer ri
tual xamanístico. 

Através da observa~áo dos rituais do turé realizados entre 
1976 e 1982, pode-se concluir que há diferentes combina~óes possí
veis de subconjuntos deste complexo. Descreverei urna delas, o turé 
realizado em 1978. 

Antes de mais nada, devo dizer que há urna invariante absoluta 
na realiza~áo dos turé: a época em que se realiza, entre a esta~áo da 
chuva e a esta~áo da seca, iniciando-se na colheita do milho. Isto 
indica urna rela~áo fundamental do turé com o ciclo económico Asu
riní. A descrigáo e análise seráo divididas entre os aspectos: a~áo 
ritual, objetos rituais, ornamenta~áo corporal e participantes. 
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CRONOGRAMA DO TURÉ DE 1978 

Data . 
Abril 

Rito inicial do tauva ---- ------l---1 
Rito complementar-dan<;a dos homens ~ 

RillUi.s wnanfsticos 
no pecfodo 

Rcf~o ava ---------....:.·---"----J25 . • 
Rito complementar-pintura de jcnipapo --·---4----1,27 
l. Coofeoyio das flautas; 2. Scssio de tllll 28 l-'--------1...-

Maio 

lnlciodacons~da jaogaiva -------J.---J ~- MaraU tivá 

l. Rito do boatara: 2. Seas.lo de tllll; 3. D~ tivagava 13 
Rito do boakara 14 
Rito do boakara 15 t--------1 
l. Rito do boakata; 2. Dllllf;a tivagava 16 
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a. Descrifiio 

Tauva 

O tauva é a dan~a executada por mulheres cojo canto é acom
panbado pelo chocalho avai' ip. A tatuagem dos guerreiros boa/cara 
faz parte deste ritual. 

O tauva se desenvolve em dois locais: la beira dorio, na oca
siáo do rito inicial, e la porta da tavyve, no pátio cerimonial, durante 
todo o desenrolar do tur¡ (vide fig. 2). 

A beira do rio, é realizado o rito inicial 1 que traz o espírito da 
água, tauva, para a aldeia: 

Antigamente, o guerreiro (boakara) matou o marido da inná 
que, zangada, se retirou para sempre do mundo dos humanos, 
mergulhando nas águas do rio. Seu nome era Tauvyma e boje, 
tauva. 

e se desenvolve da seguinte maneira: os xamás se reúnem na casa da 
tauyva2principal. Um jovem, assistente dos xamás, confecciona, en
táo, sob sua orienta~o, o avai' ip, instrumento usado nas dan~as do 
tauva. Os homens se sentam em semicírculo, tendo ao meio, uma 
panela coma cuia (caba~a recortada que 'serve de colher). Todos se 
dirigem, em seguida, para a beira do rio, o jovem assistente carre
gando a panela com a cuia e a tauyva principal, Okina, levando 
o avai"ip. 

1 O rito inicial se chama boravat, de acordo coma 11erminologia dos rituail xamanfsticos 
realizados, para trazcr seres 10breoaturais l aldeia (vide capítulo IV). Como noe de· 
mais rituaia xamanflticol, um doa objeSol da talMI 6 a tukaitr, pua onde ....em ot IObre· 
namrais. Nate cuo, a tulcaia 6 a grande panela de ccdmica colocldl DO centro da 
~- ESla pmela 6chamadatauwi1'flkaia (vide adía•, item 3). 

2 Tauyva: tau+(wi)+ywi (sufixo que indica investidura), a executora pdncipal do~'°· 
Slo dual mulberes adultll • principais executons do canto, liderando a~- Okina, 
Patú, Mamad e Baia foram tauywi DO tllTI de 1978. As duaa primeiras do grupo Il e 
da tavyve, respectivamente, e as outras, do grupo m. Dentre elcas, destaca-se Okina, 
moreroryva, isto 6, a principal entre as principais participantes do taUWJ. O termo~
ruoryva 6 usado para o xaml principal nos rituais xamanfsticos ter"apeuticol e propi

cidriot. 
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Os homens se sentam de frente para a água e as mulheres, atrás 
deles executam a dan~a. A tauyva e sua companheira cantam senta
das nos bancos de madeira e as mo~as, na fun~áo de vanapy3, dan
~am em tomo delas, acompanhando o canto4 . 

Os homens entram na água, amarrados pela cintura com um la
~o de folha de palmeira e entram em contato com tauva (perdemos 
sentidos). Terminado o transe, sentam-se novamente a margem do 
rio e as mulheres executam, entáo, urna dan~a em tomo da cuia. Esta 
foi colocada na beira do rio, emborcada e apoiada por um suporte de 
modo a náo tocar o cháo. A panela também foi colocada no chao, 
próximo a cuia. Um xama que permanece ao lado das tau,Yva toca o 
chocalho próprio dos rituais xamanísticos masculinos, sobre a cabe
~ª da principal e executa um canto. Os demais xamás também sao 
rodeados pela dan~a das mulheres. Eles entram na água novamente e 
tem um segundo contato com o sobrenatural. Xamás e mullieres dan
~am depois, em tomo da cuia e esta é colocada, emborcada, dentro 
da panela. Em seguida, todos os participantes se banham com a água 
dorio. 

A panela com a cuia permanecerá na tavyve junto aos demais 
objetos do turé, até o final do ritual. Deste dia em diante, as mulhe
res dan~aráo em frente a porta da tavyve, no pátio cerimonial, quase 
que diariamente. 

Há várias modalidades de dan~a do tauva, sendo que a descrita 
a seguir é aquela realizada quase todos os dias. 

As tauyva cantam sentadas e urna delas toca o avai' ip, baten
do-o no chao; as vanapy dan~am em torno da dupla, abr~adas. O 
canto das vanopy é urna espécie de fundo musical, marcado 
por 0000 e urna maneira especial de cantar: coloca-se a máo semife-

3 Vanapy: jovens que acompanham as tauyva, cantando o acompanhamento musical e 
dan~ando. Trata-se do termo usado para designar os assistentes dos xamás nos rituais 
tera~uticos e propicitários, também jovens, do sexo masculino. Nos rituais xamanfs
ticos masrulinos, as ~ desempenham a ~io de uirasimbé que acompanham o 
canto e a dan~a e preparam o mingau (vide adiante). Vanapy temo sentido de auxiliar 
do xamá que al6m do canto e da cfan?, possui outras responsabilidades. No caso do 
ta uva slo as vanapy que se encarregam de cuidar do aval ip, instrumento da tauyva, e 
buscá-la para realizar a~. como fazem os vanapy com os xamás. Sio duas as va
napy do tauva, isto é; uma ~ ritual desempenhada em dupla, como a da tauyva. 
Outras m~as acompanham-nas na da~a, colocando-se atris delas. 

4 A mdsica do tauva possui letra, mas náo disponho de dados a rspeito. Pude identificar 
apenas o tema de urna das mdsicas, executada com freqüéncia: Araravera. 
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,. chada sobre a boca, de modo a ressoar o som ao passar pela máo 
(seria urna réplica da boca do peixe pacu, ligado a tauva ou imita~áo 
da flauta dos homens?). Elas dan~am abra~adas, colocando a máo 
esquerda sobre o ombro esquerdo da companheira. Mulheres adultas 
podem acompanhar as tauyva, sentando-se ao lado delas e cantando 
a música com letra. 

As outras modalidades compreendem a participa~ao dos boa
kara que sáo tatuados na fase final do turé. Em urna das modalida
des, urna tauyva leva o yapema, escultura em madeira (vide descri
~ao adiante) e a cornpanheira toca o avatip (chocalho). No tomo
zelo da tauyva que leva o yapema com as duas maos, sao annarrados 
cocos de palmeira formando um chocalho, para que tambérn possa 
marcar o ritmo com o instrumento de percussáo. Nesta danc;a, entre 
as tauyva e as vanapy, sentarn-se os boakara e os pareara (vide fi
gura). As tauyva danc;am atrás dos boakara e as vanapy contomam 
ambos, de modo a englobá-Ios na área da danc;a. Em seguida, os 
boakara se levantam e dan~am comas vanapy, abra~ados entre as 
dan~arinas. 

~ 
tauyva 

( 
) * vanapy 

•• 
11 1 boakara 

00 

** 
~ __,,?'< 

O pareara 

movlmento da da"98 

Fig. 9 - Dan~a do tauva com participa¡;áo dos boakara. 

Finalmente, há urna modalidade que difere das demais cujo 
movimento é circular. Nesta, os participantes se dividem em dois 
grupos: de um lado as tauyva e as vanapy e de outro, as demais que 
costumam acompanhar a modalidade diária, durante o período das 
festas. Dan~ando para frente e para trás, os dois grupos se enfren-
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tam. Esta modalidade é realizada no encerramento das cerimónias do 
turé, no rito dos jovens iniciados. A música da dan~a se chama jau
n(, urna estrela que, no mito, é a "dona do milho" (avasijara). 

O tauva em todas as suas modalidades foi realizado de abril a 
agosto, isto é, durante todo o período do turé. As sessóes eram de 
madrugada, ao amanhecer, de manhá, a tarde (as 15 horas aproxima
damente), ao entardecer, a noite (as vezes, a noite toda). Houve días 
em que se dan~ou em apenas um destes horários, em dois ou em to
dos, conforme o desenvol vimento dos rituais. 

Os ritos do boakara, parte do tauva, tem início da seguinte 
maneira: um boaka.ra participa de urna dan~a (tivagava, vide descri
~áo adiante) realizada na jangaiva, juntamente com um pareara. O 
primeiro leva arco e flecha e o segundo, urna pequena flauta. 

Terminada a dan~a, o boakara canta urn episódio de guerra, 
com os Araweté, vizinhos dos Asuriní com quem tiveram os embates 
mais recentes. Em seguida, urna das tauyva dan~a com as m~as no 
mesmo local. Enquanto isso, a outra tauyva dan~a no lugar de sem
pre, em frente a tavyve. 

Os ritos do boaka.ra que se seguiram a este primeiro, nos dias 
subseqüentes, forarn sempre realizados de manhá, náo diariamente 
como as dan~as do tauva, mas várias vezes, de maio a agosto, da 
maneira descrita a seguir. 

Enquanto as mulheres fazem o tauva, em frente a tavyve, um 
boakara e dois pareara saem da jangaiva e cantarn en1 tomo da pa
nela com água, do banco e da esteira, colocados no centro do pátio 
cerimonial. Em seguida, estes homens váo em fila indiana da tavyve 
a jangaiva e aí se sentarn em semicírculo. No trajeto, o boakara leva 
arco e flechas. Na jangaiva, um pareara amarra as pernas, bra~os e 
cabe~a do boaka.ra com um fio de algodáo: no punho, tomozelo, 
abaixo do joelho, abaixo do cotovelo, cintura e um chuma~o de ca
belo. E lhe dá um pequeno bastáo de madeira. Depois disso, saem 
novamente da jangaiva, em dire~áo as mulheres, cada um carregan
do um objeto: a esteira, a pequena flauta, o banco, o charuto. 
O boakara carrega o pequeno bastáo. Dan~am em tomo das mulhe
res englobando-as, de maneira inversa a dan~a das mulheres com 
o yapema, realizada em seguida. 

O boakara e dois pareara sentam-se entre as tauyva e as mo
~as, confonne descri~ao já feita desta modalidade. Um dos pareara 
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.. senta-se em frente ao boakara, tira o seu chapéuS e o coloca na ca
be~a deste. Os pareara tiram das máos do boakara o bastáo e, em 
seguida, sentam-se a porta da taryve, no espa~o cerimonial, de 
frente para o pátio. Neste momento, o boakara toma as duas vanapy 
e abra~ado a elas, acompanha-as na dan~a. Enquanto dan~a, o boa
kara profere urna fala ritual e as mullieres que assistem, bem como 
os pareara, fazem o choro ritual. 

Terminada a dan~a, os pareara tiram os cordóes de algodáo do 
corpo do boakara e lhe devolvem o bastáo. O boakara vai para 
a taryve e, ao entrar, dá urna parada na porta, de costas para o pátio 
e urna mulher (esposa ou outra afim) toca sua nádega. Os pareara 
tomam o lugar do boakara na dan~a e agem de modo caricatura!, 
isto é, exagerando os gestos de modo a provocar o riso dos presen
tes. Em seguida, as mulheres dan~am da seguinte maneira: as tauy
va, abra~adas a frente das m~as, dan~am juntamente com estas em 
tomo dos bancos onde se sentam, num movimento de afastamento e 
aproxima~áo deste ponto central. Esta é também a modalidade de 
dan~a realizada no rito inicial, a beira do rio. Neste caso, o ponto 
central sáo os xamás. 

No rito dos boakara, durante esta da~a, os pareara os ba
nham na panela colocada no pátio cerimonial. Voltam para a tavyve 
onde sentam-se em semicírculo, no espa~o cerimonial, e choram. 
Este choro ritual se chama boakara uapiró. O boakara conta nova
mente um epis6dio da guerra. 

Na dltima vez ~m que este rito se realiza, seguem-se outros ri
tos que culminam com a tatuagem: os boakara se sentam a porta da 
taryve, no espa~o cerimonial. No pátio, em frente a porta da tavyve, 
os homens rcalizam urna dan~a (com movimento para frente e para 
trás), tendo como principais, dois jovens iniciados. Estes trazem um 
enfeite de folha de palmeira no bra~o. A dan~a se dirige aos boaka
ra. Em seguida, as mulheres dan~ primeiramente a modalidade 

S Usado em lugar do enfcite tradicional, chamado atiraó. Trata-se, segundo informante, 
de enfeite de ca~a feito de penas tapiradas da arara vennelha, isto 6, nas cores ver
melho e branco, resultantes da tapiragem (arranque das penas cujo traumatismo que 
provoca tem como conseqü&icia a mu~a na colo~lo das penas que naacerlo em 
seguida). As penas slo amarradas entre si em um ~ado de algodlo. 
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usual e, depois, aquela em que se afastam e se aproximam de um 
ponto central. Neste caso, o ponto sáo os boakara, sentados na tavy
ve. 

Depois das dan~as, os boakara se deitam na rede e passam aí 
toda a noite. As mulheres continuam d~ando. 

De manhá, os boakara e as vanapy (m~as) váo se banhar no 
no. 

.. 
A tarde, realizam-se novamente os mesmos ritos e no final, os 

boakara se sentam a porta da taryve do lado de fora. Os pareara 
Tute e Tapera( (grupo II) realizam a primeira fase da tatuagem que 
consiste em cortar o corpo como escarificador (vide ítem 4). Rece
bem a tatuagem os boakara Nemo e Pínasiré que participaram de to- , 
das as sessóes e Avakaré, boakara e também pareara que náo parti
cipou das sessóes anteriores. 

Durante a tatuagem, os objetos rituais usados até entao foram 
colocados a frente dos boakara. Em seguida a tatuagem, os boakara 
sáo banhados no mesmo local onde se banharam nas sessóes realiza
das até este dia. Há urna panela para cada boakara e, na água, mis
tura-se folha de urucu, usada para estancar o sangue. Os boakara 
sáo banhados pelos pareara e pelas esposas e irnlás. De volta 
a taryve, as mesmas pessoas passam sobre o corpo cortado dos boa
kara, jenipapo, carváo e resina vegetal para completar a tatuagem, 
tomando-a indelével. Neste momento e durante o banho, os parentes 
choram. 

Em seguida, as mulheres dan~am a modalidade do tauva em 
que se dividem em duas partes, enfrentando-se. Resta mencionar que 
no rito da tatuagem, urna mulher, Baia, também foi tatuada, no ven
tre. 

Turé 

O Turé é executado por homens e mulheres, cabendo exclusi-.. 
vamente aos homens tocar a flauta. As mulheres compete acompa-
nhar os homens nas d~as. O ritual de celeb~áo dos mortos é 
parte deste segundo conjunto de rituais. lndi víduos também identifi
cados como guerreiros (boakara) participam mas nao sao tatuados e 
sim recebem a pintura de jenipapo e a penugem de gaviáo sobre o 
corpo. 
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"' Alguns días depois do rito inicial do tauva, come<;am as ses-
sóes de turé, em frente a taryve. As flautas foram confeccionadas 
pelo turejara Tataokaia e mais tres homens, dois turyva e um parea
ra. Um deles, um jovem, turyva e filho do mais velho, atuou como 
assistente da maneira usual nas atividades cerimoniais. A confec<;ao 
das flautas se realizou na iaryve, no espa<;o habitado por Nemó que 
desempenhou os papéis de turyva e boakara. 

No primeiro día em que foram tocadas, o local foi o espa<;o ce
rimonial da tavyve: os homens sentaram-se em semicírculo, de frente 
para a porta. Os turyva lideraram a sessao da qual participaram ho
mens dos grupos residenciais 1 e m. 

Ao mesmo tempo, as mulheres dan<;aram o tauva em frente a 
porta, no pátio. 

Esta sessao de turé, na qual os homens tocara sentados, se re
petiu quase diariamente de abril a agosto, como o tauva e nos mes
mos horários, concomitantemente. 

Depois de construída a jangaiva, este tipo de sessáo se reali
zou nesta casa cerimonial, participando quase todos os homens da 
aldeia, entre eles, pareara e turyva. 

' As vezes, um pareara servia mingau aos executantes. 

As sessóes de turé com dan~a e, as vezes, com a participa~ao 
das mulheres, se realizavam por ocasiáo dos rituais do boakara e da 
dan<;a tivagava. Neste caso, precedem esta dan~a, dos jovens inicia
dos. 

No turé executado ap6s o ritual do boakara, havia choro ritual. 
No final da dan~a os principais participantes banhavam-se no rio, 
levando junto as proprias flautas, também mergulhadas na água. 

Nos dois dias que precederam a tatuagem dos guerreiros foram 
realizados os ritos descritos a seguir. 

Enquanto os homens tocam o turé sentados na jangaiva, Baió, 
do grupo 1 (pareara) leva um cesto de farinba de mandioca a porta 
da tavyve. Baió e Morera (pareara do grupo'fil) e Nemó (boakara 
e turyva) fazem a dan<;a tivagava, ao lado dos seguintes objetos, no 
pátio cerimonial: bancos, tabaco e jenipapo. Estes objetos sao le'va
dos depois, por eles, A jangaiva. 

100 

U m grupo de pessoas, pa,reara _e turiva, vem da tavyve trazen
do o cesto de farinha. Quando o grupo como cesto de farinha chega 
a jangaiva, o turé é interrompido. A mulher de um pa,rea,ra (Moten') 
distribuí a farinha e oferece também linha de algodáo e dente de ma
caco para a confec<;áo de colares. Os tocadores perfuram os dentes e 
os devolvem a ela. Os homens que vieram da tavyve oferecem, por 
sua vez, o tabaco, preparado em charuto, o qual é fumado pelos to
cadores. Finalmente, o jenipapo trazido é ralado por Myrá, urna das 
vanapy, dan<;arina do tauva. Coma tinta de jenipapo sáo pintados 
dois pareara (Avona e Taperaí) que desempenham o papel de boa
kara do turé, na condi<;áo de guerreiro. A pintura cobre todo o cor
po até o lóbulo das orelhas. 

Além dos boakara, sáo pintadas as vanapy do tauva e mais tres 
moc;as que participara das dan<;as do turé, desempenhando fun<;áo 
correspondente a de vanapy do tauva. Eu as chamo vanapy do turé. 
(Apeona, Maracavá, Murukaí, dos grupos tavyve, 1 e lll). Durante a 
pintura na jangaiva, os turyva tocam as flautas e em seguida, fazem 
o choro ritual. 

Pintados de preto, os boakara do ruré e as dan<;arinas fazem 
o turé-dan<;a, acompanhando os tocadores. Durante toda a noite, to
cara o turé e dan<;am o tauva. 

De manhá, fazem o turé-dan<;a com as mo<;as pintadas de pre
to, ornamentadas com colares; dois boakara, um do turé e um do 
tauvq participara com enfeite na ca~a (akivitá). Todos os homens 
levara arco e flecha decorados (linha de algodáo é tran<;ado). Tenni
nada a dan<;a, entrara na jangaiva e, sentados, fazem o choro ritual. 

Os participantes da dan<;a váo se banhar no rio, juntamente 
comas flautas. Estas sáo pintadas de vennelho e branco, em dese
nhos geométricos, numa das extremidades (vide item 3). Os boakara 
do turé e as dan<;arinas vanapy recebem a penugem de gaviáo na ca
be<;a e no corpo. Tute, pareara, também recebe a penugem de ga-. 
viáo. Ele e Tataokaia, turejara, pintado igualmente de preto, usam o 
enfeite simbaika (colar de algodáo e penas de ave). As vanapy do 
tauva recebem a penugem na tavyve e as outras dan~as, na jan
gaiva. 

Um pareara, Baió, tira da esteira que contém objetos do ritual 
do boakara do tauva, a pequena flauta e a resina chamada yvyhyka. 
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.. Contorna com cada urna delas a cintura dos boakara do turé, Avona 
e Taperaí. 

Os do is boakara do turé saem da jangaiva e ficam postados em 
frente a porta, levando numa mao, o arco e flecha e na outra urna 
flauta turé decorada. 

As m~as que receberam a penugem de gaviáo na jangaiva 
(vanapy do turé) saem da casa acompanhando os tocadores e, tendo 
a frente os dois boakara do turé váo em cortejo a tavyve. Aí, as mo
~as do tauva se integram ao grupo e realizam entáo, urna dan~a em 
cfrculo, no local em que se realizam as dan~as do tauva. Durante a 
dan~a, os presentes fazem o choro ritual e, no final, é servido a to
dos o mingau. Os tocadores se sentam a porta da tavyve, para fora e 
de costas para a porta; os boakara do tauva e do turé se sentam no 
espa~o cerimonial, dentro da ~e e os pa,reara, em círculo, sen
tam-se a frente dos tocadores. 

Dan~am com as flautas durante toda a noite e de manhá, vol
tam ajangaiva, onde fazem o choro ritual. 

Os boaka.ra do turé e o turejara sentam-se a porta e em segui
da váo aié a tavyve. No pátio, em frente a porta, dan~am o turé. A 
frente deste grupo que vai da jangaiva a tavyve, um jovem de nome 
I'iva, participa pela primeira vez na fun~áo herdada de seu pai ado
tivo, no ritual boakara. Ele o substituí na penúltima sessáo, como 
pareara que assiste os boaka.ra. Esta dán~a é realizada na véspera 
da tatuagem do boakara do tauva. 

Terminadas as sessóes de turé e do tauva e após a tatuagem 
dos boakara, é desenvolvido o ritual do Kavara. 

Os Kauira0 6 dan~am o tivagq.va na jangaiva, enquanto os 
boakara sao tatuados. 

Em seguida a dan~ do tauva, modalidade "estrela do milho", 
os kauira0 sao enfeitados. Tres deles receberam a penugem de ga
viáo, I'iva e dois brancos que participaram7. 

6 Kauúaó: indivíduos incumbidos de entrar cm contato com tauva, al6m dos xamás. No 
mito, sáo eles que enttam na água, no rito inicial do tauva. Náo obtive a trad~áo da 
palavra. Em 78, esta fun~áo foi desempcnhada por jovens. Pela interpreta~áo do ritual 
e por esta característica dos indivfduos que desempcnham a f~áo, considerei sua 
partici~áo como uma inici~áo. 

7 O cbefe e o trabalhador brw;al do posto indígena, na ocasiáo. 
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Postados a porta da jangaiva, os ka.ufra0 seguram, cada um, 
um yapema, escultura de madeira semelhante a da tauyva. 

Conduzidos por Morera, que confeccionou estes . objetos, an
dam da jangaiva a. íavyve e quartdo se aproximam dela, aceleram o 
movimento; correndo, entram pela casa e pulam a grande panela 

. · ~ 

(tauva rukaia.), col~ada no centro do espa~o cerimonial. Quando 
saem da jangaiva, emitem um som de assobio e quando chegam, 
após pularem a panela, todos fazem o choro ritual. 

Sentam-se do outro lado da panela, no sentido de quem está 
entrando pela porta do pátio e aí lhes é oferecido o mingau de milho ... . 
fermentado, ka.uf imJu;>opyra. O mingau; é 'servido em panelas de ce-
rfunica com a mesma fonna da grande panela (japepa(). Diferem. 
desta, entretanto, quanto a decora~áo: ªº invés de possuirem apli
ques (alto relevo's) do mesmo material, sáo decoradas 'com deseahos 
geométricos. 

Após ingerirem o mingau, os ka:Uira.O vomitam-rio. 

Os kaufra.6 pennanecem aí sentados até o final do ritual. 

Terminado o rito dos ka.uira.O, realiza-se o dos kavaryva8. 

Os kavaryva sáo os dois boaka.ra do turé (A vona e Taperai') 
que se postam a porta da jangaiva, como fizeram no final das ses
sóes do turé. Agora sáo kavar.a, companheiro do morto no mito. 

Em cortejo, acompanhados qas vanapy do tauva. e . das. vanapy 
do turé, agora chamadas kavaryvandara9, váo ~ando da jangaiva 
a tavyve. Entram, ainda dan~ando, no espa~o ceri~onial e rodeiam a 
grande panela, sentand~se finalinente de costas para a porta,e de 
frente aos kaufralJ. Do lado direito, também já estavam sentados os 
boakara do tauva (vide fig. 10). . ' 

O kavaryva principal lidera o canto e um grupo de homens e 
mulheres vai para o local dos sepultados e choram. Oeste grupo, 
saem daí agachados e dáo urna volta em tomo da panela, os seguin-

8 Como tauyva, Okavuyva (kavara+yva) 6.investido da ~o de invocar kavara, re
presentando o proprio papel que este descmpcnhou no ritual primordial. 

9 Kavaryvandara=kavaryva+andar (ab~)+a. Desempenhei esta ~io, por or
dem dos Asurinf. Suponho que tamWID se· trata de uma inic~. Eu. como os ñmcio
nários do posto indígena que participaram do ritual, rccebi a-penugem do gavilo, rela-
cionada A transi~lo de estatuto (vide item 4). · 
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.. tes indivíduos: Tuté, Morera, Tataokaia, Voiava e urna mulher Muri, 
isto é, representantes dos turyva e pareara. Os Asuriní dizem que 
eles andam, neste momento, como o jabutilO. Ao passar pelos kauí
ra0, boakara e ka.varyva, choram juntos abra~ados . 

Tuté, pareara,junta-se ao kavaryva principal e cantaráo 
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Fig. 1 O - Ritual do Kavara cm tomo da tauva rukDia 

juntos, durante toda a noite. Alternadamente, cantam sentados e 
dan~am em tomo da panela. Tute e Morera, pareara, ofecerem o 
charuto de tabaco aos participantes. 

Ao amanhecer, os kavaryva com as m~as, conduzem dan~an
do da tavyve a jangaiva, ·os kauíra0 iniciados. 

Os boakara do tauva váo buscar peixe, com peneira, no igara-
pé. 

O rito final das cerimonias turé é a dan~a tivagava, com parti
cipa~áo dos kauíra0 iniciados e boakara. 

10 Na mitologia, o jabuti 6 turejara (dono da flauta) do ritual primordial. Seus olhos sáo 
empapuc;ados de tanto chorar pela perda da esposa, a arara, roubada pelo pareara do 
ritual primordial, scu primo cruzado (sambere), o pica-pau. 
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A da11fa tivagava 

A dan~a tivagava é realizada em frente a jangaiva e participam 
dela os jovens ka.uiraó, homens adultos e m~as. Dentre os homens 
adultos destacavam-se Tuté (pareara) e Avona. Morera também 
participou do tivagava como principal numa das da~as. 

O primeiro tivagava se realizou depois de pronta a jangaiva 
e teve a participa~áo de um boaka.ra. Até agosto, foi dan~ado alter
nadamente com as sessóes de flauta, ·geralmente a noite e em ndmero 
menor de vezes (seis). 

A dan~a se realiza da seguinte maneira: 

1.0s homens dan~am de bra~os dados, um ao lado do outro, 
em duas ou mais filas, urna atrás da outra; o grupo dá voltas 
sobre si mesmo. 

2.Em seguida, um kauiraó que se encontrava no centro da pri
meira fila passa para frente e duas m~as o acompanham: os 
demais kauíra0 se colocam da mesma maneira, um atrás do 
outro. 

O kaulraó da primeira fila carrega o yapema (escultura em 
madeira) e usa, algumas vezes, enfeites de algodáo. 

Nas primeiras sessóes de dan~a, Takirí, kauíra0, se colocava a 
frente do grupo, e Apebú, o segundo ka.uíra0, atrás dele. Entretanto, 
náo f oi Takirí quem liderou o grupo dos ka.uira0 no rito de pular a 
panela, mas sim os que receberam a penugem de gaviáo, /' iva e os 
dois brancos que participaram. Apebú e Takirí que realizaram a dan
~ª até entáo (de maio a agosto), apenas pularam a panela em seguida 
aos outros e acompanharam o canto para os mortos, durante a noite. 
De manhá, ao retomarem a jangai.va, participaram do cortejo apenas 
os tres que receberam a penugem. Na dan~a final do tivagava, com a 
qual se encerra o ciclo do turé, participaram os boaJcm:.a e os kaui
ra0, iniciados, isto é, r iva e os funcionários do posto indígena. 

A dan~a arú é realizada por homens e mulheres: todos os par
ticipantes jovens e os principais pareara e turyva. Os jovens do se
xo masculino rem de cada lado urna ~ e levam nas mios 
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,. o yapema (escultura em madeira). Atrás deles, se colocam os ho
. mens adultos acompanhados pelas demais mo~as participantes. Dan
~am num grupo compacto, primeiramente, dentro da jangaiva, para 
frente e para trás e depois em círculo, em frente ajangaiva. 

Esta dan~a é executada ap6s a distribui~áo pelos pareara de 
farinha de mandioca e linha de algodáo aos turyva. 

A distribui~ao da farinha é realizada da seguinte maneira: sai 
da tm-yve um grupo de pessoas fonnado por moradores da tavyve e 
do grupo 11, isto é, a maioria identificados com os pareara. Entre 
eles, Nemo, turyva. Ele próprio carregou o cesto de farinha que em 
cortejo foi trazido a jangaiva. Urna mulher, Arapaí, na fun~áo de 
pareakunJiY, a versáo feminina de pareara, fez a distribui~áo da fa
rinha as esposas dos tocadores. As moc;as que vieram neste grupo e 
que sáo vanapy do tauva, distribuiram linha de algodáo aos tocado
res. A vakaré que também participou do cortejo a jangaiva, ofereceu 
tabaco ( charuto) juntamente com Tapera(, homem de seu mesmo 
grupo. Ambos desempenharam, respectivamente, os papéis de boa
kara do tauva e boakara do turélkavaryva. Todos os participantes 
fizeram o choro ritual. Em seguida, foi realizada a dan~a arú. 

Ritos complementares 

No período em que só se realizou o tauva, antes de serem ini
ciados os ritos do boakara, há urna dan~ de homens, realizada da 
seguinte maneira: 

Ttes pareara, Tuté, Taperaí e I'iva, de bra~os dados, dan~am 
em círculo, ao lado da dan~a tauva das mulheres, também em círcu
lo, mas em sentido inverso. 

Outro rito desenvolvido neste período é a pintura com jenipapo 
a crian~a mais nova da aldeia (6 meses, do sexo feminino). O rito se 
realizou na casa da tauyva principal, (grupo m, isto é, onde se ini
ciaram os rituais do iuré de 1978 (de onde saem os xamás e as mu
llieres para a beira do rio, rito inicial do tauva) . Os objetos de ritual 
xamanístico estavam colocados nesta casa, da seguinte maneira: 
a javaraiká ( espécie de casinha, aberta embaixo, para onde vem os 
espíritos, pendurada pelo teto); embaixo da javaraiká, um banco, 
onde se senta a máe com a crian~a. 
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No local onde se encontravam estes objetos, próximo a porta 
da casa, duas mo~as prepararam o jenipapo e pintaram a crian~a com 
o corpo todo preto até , o lóbulo das ~relhas. Em seguida, o . xamá 
Tataokaia fumou o charuto e assoprou sobre o corpo da . crian~a, 
contornando-o com as maos. (rito ~tymb6). 

Tapera(, marido da tauyva principal, e outra crian~a do 8exo · 
masculino também receberam a pintura de jenipapo e os cuidados do 
xamá 

As moc;as lavaram suas máos tingidas de jenipapo sobre as · 
máos do xamá. A pequena esteira com o jenipapo ralado, usado na 
pintura foi colocada num canto da casa, próximo ao loe.al do rito. O 
charuto utilizado também foi pendUrádo· ·pert:o da javaraiká. Antes 
de sair da casa, o xamá fez o gesto de assoprar e afastar com as 
máos. O xamá que realizou este rito é o turejara ( dQno do turé) que, 
neste mesmo dia, .foi buscar o bambu para confeccionar as flautas. 

Refe~óes ritµais 

No turé, entre um rito e outro, em certos momentos dos rituais 
foram realizadas algumas refei~óes oferecidas nos rituais xamanísti
cos em geral, por exemplo, o mingau frito pela irmá da mae da 
crian~a pintada de jenipapo (rito complementar). Houve também 
urna refei~ao ava, com jabuti, oferecida pelos boakara, como já foi 
descrito anteriormente. 

Nas refei~óes próprias do turé, entretanto, foi oferecido o min
gau, preferencialmente de milho. Algumas vezes, os pareara ofere-, 
ceram mingau preparado por suas esposas aos executantes após a 
sessáo de turé. 

De marieira mais ritualizada foi servido o mingau de milho por 
ocasiáo da doa~áo e farinha de mandioca aos turyva, pelo pareara. 
Um pareara colocon urna panelal 1 grande de mingau no pátio ceri
monial, em frente a jangaiva. ~p6s se servirem, os tocadores dan~a
ram com as flautas. 

; 

11 A panela apropriada para este fim chama-sejdl, (máximo di.lmetro=diAmetroaber
tura, ~lo convexa); usada para servir o mingau Dio fermentado, ao contrario daja
pepa((rito do kauira6). ~decorada oom desenhos geomhricos. 
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.. Desta mesma maneira, foi servida outra refei~áo aos tocadores: 
as panelas com os alimentos foram trazidos da taryve e colocados no 
pátio cerimonial, em frente a jangaiva. A comida foi preparada por 
trés mulheres da taryve, esposas de dois boakara do tauva. Além 
dos mingaus de dois tipos com batata-doce e mandioca com milho, 
serviram tam~m cará cozido. Comeram tocadores e esposas. 

No rito em que os boakara do turé váo da jangaiva a tavyve. 

também foi servido mingau aos tocadores que os acompanharam no 
cortejo. 

b. lnterpretQfáo da tlfáo ritual 

O ritual kavara que compreende o rito dos kauiraó e o rito dos 
kavaryva, com o qual se encerra o ciclo do turé, resume todos os 
acontecimentos rituais que se repetiram durante meses. 

A tatuagem do boakara é parte desta dltima unidade de even
tos rituais pois é um dos dois lados da mesma moeda: o guerreiro 
é tatuado e o morto é chorado; a tatuagem separa substancialmente o 
matador da vítima e o choro ritual, separa cosmicamente o morto do 
vivo. 

O boakara do tauva é o guerreiro e o boakara do turé, seu re
verso, o morto, kavara. No rito dos kavaryva, os indivíduos identi
ficados como boakara (do tw-é) váo da jangaiva a taryve e des ta, 
novamente, para a jangaiva. Este ato ritual indica a passagem, 
transmuta~áo simbólica de boakara (guerreiro) para kavara (repre
sentante do morto). 

Kavaryma é avá (humano). Ele e seu companheiro váo a mata 
e sáo atacados por um inimigo (tapy'yia). O co~panheiro mor
reo e Kavaryma, sobrcvivente, voltou a aldeia. Neste retomo, 
foi perseguido pelo anhynga do companheiro: peda~os do cor
po como fígado, cora~áo, bra~o, perna, sangue. Kavaryma e os 
peda~os do morto chegam a aldeia e se realiza, entáo, urna 
festa na qual cantam sobre o bra~o do morto. O sapo (kururu) 
é o kavaryva que canta, como Kavaryma. Cantam a noite toda 
e de manhá, os anhynga váo embora. A esposa do morto fala 
seu nome. Por isso o anhynga dele volta e a leva com ele. Ka
varyma fica. Hoje é kavara. 
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Kavaryma, o que sobreviveu se · identifica com o morto, pois 
ele e o companheiro sao os dois aspectos do eu. O sobrevivente é a 
unidade, o outro o cu-dividido, a dissolu~o pela morte, o anhynga. 
Por outro lado, é o canto do sobrcvivente, sobre a parte do morto, 
que garante a pr6pria unidade do eu, separando os dois domínios: 
vida e morte, vivos e mortos (matador e morto?). O canto para afas
tar os anhynga deve ser feito para que· estes náo levem os vivos con
sigo, como anhynga, companheiro de Kavaryma fez coma esposal2. 
Kavaryma, no passado mítico, kavara hoje13, vem a aldeia dos vivos 
para cantar os mortos. através dos kavaryva, "os que animam kava
ra", representantes do morto. 

Se, no tauva, o personagem central é o guerreiro, no turi, este 
personagem é o morto. 

Ao mesmo tempo, entretanto, pode-se interpretar o ritual do 
boakara com as dan~as do tauva como o reencontro dos innáos Io
vaí (boakara) e Tauvyma, a protagonista do tauva primordial e es
posa da vítima. O innáo que pede, no mito para sua irmá nao ir-se 
embora, encontra-se agora com ela, para que, através da tatuagem, 
tire de seu pr6prio corpo o sangue do morto (do cunhado). Neste. 
processo, sua vida é protegida pelo recebimento do ynga, tomado da 
categoría dnica tauva. 

Recorrendo-se ainda ao mito como referencia, no ritual tauva, 
as mulheres choram seus mortos como Tau vyma, chorando pela. 
morte do esposo, foi-se embora nas águas do rio. É ela, ao mesmo 
tempo, entretanto, quem chama a Cobra. e o sobrenatural possuidor 
do ynga, para o irmáo passar pelo rito da tatuagem. No mito,, 
Tauvyma dan~a o tauva, isto é, desempenha o papel de tauyva dor 
rito pri.mordial. Hoje, ela é a categoria dnica tauva que transmite: 
o ynga aos "pacientes" guerreiros tatuados. 

Por outro lado, no .tauva, o par de protagonistas é o guerreiro e. 
a mulher. Para realizar a tatuagem, devem ser invocados a Cobra e
outros seres sobrenaturais, como ocorre nos rituais xarnanísticos em 
geral. O guerreiro tatuado é o "paciente" (imunara), posi~áo cor-

12 A rel~lo oom os mortos 6 cen:ada de proibi~. Sua nlo obedi&ncia pode provocar a 
morte, ou seja, a vinda do morto para levar o transgrcsaor com ele. Uma destas proibi• 
~6es 6 proferir o oome do morto. 

13 Como Tauvyma,boje tawa. 
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respondente aquele que recebe o tratarnento nos rituais terapeuticos. 
'" Este tratarnento é a transmissao do ynga (princípio vital) dos seres 
sobrenaturais ao corpo do "paciente" ou a conserva~áo dele dentro 
de seu corpo, através da ac;áo do xamá (vide capítulo 111). No caso 
do guerreiro tatuado, o ynga vem de tauva através do jenipapo, cu!o 
suco é passado sobre as incisóes da tatuagem (Tauva ynga apa; 1e
nipava oerut=tauva ynga? jenipapo traz). 

O ritual tauva nada mais é, portanto, que um ritual xamanístico 
feminino, cujo sobrenatural é tauva, pertencente ao domínio da 
água. 

No rito inicial, os xamás váo buscar tauva que se hospeda na 
grande panela de cerfunica (tauva rukaia), no centro da tavyve. O 
encontro dos irmaos (o matador e a esposa da vítima) também é sim
bobilizado nos ritos finais do turé: os boakara váo buscar peixe com 
peneira como a resgatar tauvadas águas. 

A rela~áo entre a mulher e o guerreiro, a esposa da vítima e o 
matador e entre irmáos de sexos diferentes se revela em outro as
pecto do ritual: na tatuagem dos boakara, urna mulher também é ta
tuada, participando do mesmo processo de tirar o sangue do morto, 
de seu corpo. Além disso, enquanto é tatuado, o boakara tem sua 
cabe~a segura por urna jovem que a ap6ia em sua pr6pria cabe~a. 

Se o ritual do kavara resume o conteúdo simbólico expresso 
nos rituais desenvolvidos em várias sess~s, durante meses, por que 
este desdobramento no tempo? A execu~áo da dan~a tauva e as ses
sóes de flautas tema fun~o de atrair a Cobra, presenc;a obrigat6ria 
para a realiza~áo de qualquer ritual xaman(stico. 

As flautas sao instrumentos da pr6pria Cobra, cuja execuc;áo 
fica a cargo dos homens, papel central no turé. 

Em seu conjunto, os rituais do turé, além de atualizarem o mi
to, proporcionam o contato dos humanos com seres sobrenaturais. A 
inicia~áo dos jovens nada mais é do que experimentar este contato 
pela primeira vez, ati"avés do ritual. O jovem kaufra0 pula sobre 
a tu.kaia de tauva, a grande panela do ritual xamanístico e vomita o 
mingau. Estes atos rituais podem ser considerados símbolos de mor
te: o vómito em lugar do ato de comer e o contato com os sobrenatu
rais ao passar pela tuka.ia. Oma.n6, que significa morrer, é o termo 
usado para designar o estado de transe do xamá quando em contato 
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com os espíritos. Por outro lado, podem também ser considerados 
como contato com o mundo feminino. 

Os banhos no rio durante o ritual nao representariam também 
este contato? Como já afirmei anteriormente, no mito sao os kauiraó 
que mergulham na água, no rito inicial do tauva. 

Se, no tauva, o par de protagonistas é o guerreiro e a mulher, 
no turé, é o morto e o jovem iniciado. Juntamente coma celebra~áo 
(choro) dos mortos, os jovens sáo iniciados, passando pela tauva ru
kaia e vomitando o mingau fennentado, isto é, "morrendo". O min
gau, por sua vez, é preparado pelas mulheres, em particular, pelas 
vanapy do tauva. Sáo as mulheres também que confeccionam a pa
nela tukaia de tauva bem como as panelas em que servem o min
gau 14. 

Nas dan~as do tivagava e no rito de pular a panela, os kaufrao 
levam o yapema., símbolo feminino, como veremos adiante. 

Na tavyve sáo "mortos", ao entrar em contato com tauva, ser 
sobrenatural. Reconduzidos a jangaiva, revivem, ap6s o choro e 
canto para os mortos, na tavyve. 

A passagem entre a jangaiva e a tavyve e a desta para a jan
gaiva, desenvolvida durante toda a a~áo ritual do complexo ritual do 
turé, sáo passagens entre níveis ou espa~os cósmicos e transmu~áo 
simb6lica,como a de boakara para kavara: o boakara do tauva vem 
da tavyve e é tatuado; o boakara do turé vem dajangaiva, é pintado 
e recebe a penugem de gaviáo. &tas sao as diferen~s de estatuto 
entre o vivo/guerreiro tatuado e o morto/ancestral (categoria úni
ca) IS ornamentado coma vestimenta sobrenatural. Os kaufra6 ves
tem a mesma omamenta~áo, estabelecendo seu contato com o sobre
natural. Os kaufra0 vestem a mesma omamenta~áo, estabelecendo 
seu contato com o sobrenatural. Receber a penugem de gaviáo re
quer muita concentra~o. Pode-se ter tontura e até ficar doente, sinal 
deste contato, perigoso principalmente para os jovens. A partir deste 
encontro com seres de outras esferas cósmicas, os jovens do sexo 
masculino sáo iniciados no contato com o povo da On~a. Parece-me 

14 A grande panela foi feita por Patuá e Taravciuví, respectivamente, mie e es~ de 
uma jovem e de um jovem iniciado; as panelas dos kauirae decorada, foram fc1tas por 
Jakundá, considerada a melhor artista da aldeia. 

1 S Vide capítulo 111, Classificw;io dos seres sobrenaturais. 
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q.ue a dan~a tivagava tem este tema; tivá=on~a-xaÍná, nome do espí
rito xamá primordial ligado a On~a, invocado pelos xamás nos ri
tuais xamanísticos terapeuticos. 

No turé, refor~a-se esta rela~áo dos humanos com os tivá, 
"povo" da On~a sobrenatural que ocupa lugar correspondente ao da 
Cobra, di vindades no panteáo dos sobrenaturais do cosmo Asuriní 
(vide capítulo ill). 

A participa~áo dos jovens kaufrao (iniciado) na dan~a do ''po
vo-on~a ',' representa sua entrada no mundo masculino dos espfritos, 
cujo espa~o cósmico s6 é freqüentado pelos xamás (homens). A par
ticipa~áo de Takirí no início e de I'iva no final como principais do 
tivagav.a, representa a diferenc;a entre um jovem já anteriormente 
iniciado e outro iniciado neste turé. Durante o período do turé, foi 
realizado também o ritual do veado (arapoá), outro espírito chamado 
a conviver comos humanos, em prepara~áo para o ritual dos mortos. 

Os homens tem, portanto, papéis no turé, que estabelecem re
la~óes com espíritos, identificados como mundo masculino. 

Por outro lado, no turé, as mulheres através de tauva, entidade 
feminina, também estabelecem estas rela~óes, chamando a Cobra, 
invertendo o papel masculino dos rituais xamanísticos. Entretanto, 
além do canto para chamar este sobrenatural, caberá as mullieres o 
preparo do mingau e confec~áo das_ panelas. A panela é, sem dúvida, 
símbolo do mundo feminino e objeto fundamental para o desenvol
vimento da a~áo ritual (tanto a panela que serve de tuka.ia para tauva 
quanto as panelas do mingau). 

As mulheres ocupam, ainda, lugar importante ao lado dos ho
mens nas dan~as do turé e no rito dos representantes do morto. (ka
vara). Participam destes somente as jovens, como acontece nos ri
tuais xamanísticos: as mo~as ajudam os xamás a atrair os espíritos a 
aldeia, como veremos no próximo capítulo. O que interessa no mo
mento, é o par homem-mulher, protagonistas principais do complexo 
ritual do turé. 

Como se observa, a maioria dos rituais é realizada por homens 
e mulheres. Um deles, entretanto, marca a diferen~a entre os sexos: 
dan~a dos homens, executada ao lado da dan~a do ta"!)la, cm sentido 
inverso. Resta ainda mencionar a pintura da crian~a que pode ser 
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interpretada como prote~áo a ela e aos demais envolvidos nos rituais 
como o marido da tauyva. O petymbO e a pintura de jenipapo no 
corpo todo, indicam estado crítico do indivíduo que os recebe. Su
ponho que esta situa~áo esteja relacionda aos acontecimentos que 
passariam a ocorrer, isto é, a presen~a de sobrenaturais na aldeia, 
invocados nos rituais do turé. 

Quanto as refei~óes rituais, parece estar claro que cabe aos pa
reara oferecer alimento aos convidados, isto é, aqueles que seriam 
membros de outra aldeia, como estavam representando entre si mes
mos os Asurini do Koatinemo, cm 1978. 

No turé de 1982, pude observar melhor a rela~áo dos pareara 
como os turyva, quanto as refei~óes. Em todas as sessóes de turé, os 
pareara serviram mingau, trazendo as panelas da tm.yve para a jan
gaiva. Nesta ocasiáo, a enfase nas refei~óes com mingau estava 
certamente relacionada ao fato de que se tratava de outro conjunto 
ritual. Neste conjunto, as flautas sao tocadas no ritual xaman(stico 
chamado boravat para chamar os esp(ritos que transmitem o ynga, 
princípio vital, através do mingau (vide capítulo ID). 

Além de oferecer alimento aos convidados, os pareara doam 
bens como farinha de mandioca e linba de algodáo aos turyva. A 
distribui~io de bens como a dan~a arú da qual participam os jovens 
iniciados f oi, a meu ver, um pagamento de servi~os aos tocadores. 
Náo houve desta vez a retribui~o dos turyva com o trabalho de per
furar os dentes de macaco para confecc;áo do colar cerimooial, como 
ocorreu na distribui~o da farinha que precedeu a tatuagem dos 
guerreiros. Tradicionalmente, segundo infonnante, os turyva retri
buiam com os pr6prios dentes de macaco e arcos e flechas. 

A parea/amhy da distribui~áo de farioha feíta por ocasiáo da 
dan~a arú ~ irmá de um dos jovens que tem papel principal no tiva
gava. 

Estes ritos econ6micos traduum relac;óes tradicionalmente 
existentes entre grupos locais. Antes de mais nada, entretanto, tém 
um conteódo simbólico. Os pares da troca tavyveljangaiva, aldeia 
anfitria/aldeia visitante, pareara/turyva corrcspondem ao par mu
lher/homem. Associando-se pareara a mulher, a danc;a tauva das 
mulheres a tm.yve, o turé -ª jangaiva e finalmente, os produtos mas
culinos, arco e flecha e colar de dente de macaco aos turyva e os 
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'" femininos, farinha e linha de algodáo aos pareara ternos ·duas séries 
assim relacionadas: 
pa,reara mulher taryve 

---- ----- = ---- -
twyva homcm jangaiva 

farinha e algodáo fiado 

arco e flecha e colar 
de dente de macaco 

3. Objetos rituais: a flauta e o yapema, a panela com ~ e o an::o 
e flecha 

Nos rituais Asuriní, vários objetos fazem parte da parafemália 
ritual, enfatizando o caráter visual destas manifesta~óes simbólicas. 

Al6m dos objetos próprios dos rituais e ccrimónias do turé, 
compóem o conjunto de objetos usados em seu desenvolvimento, 
aqueles usados nos rituais xamanísticos de modo geral. O simbolis
mo e fun~áo destcs objetos seráo estudados mais aprofundadamente 
no próximo capítulo. Sáo eles: charuto de tabaco (petym), a paneli
nha com cuia no suporte (pa.tavajá)l6 , e o banco de madeíra (tendq,
va). 

O charuto é oferecido aos turyva pelos pareara, e as mulheres 
do tauva, pelos borneos (em especial, o marido da _tauyva) . No rito 
inicial do tauyva e n~ rito .de pro~áo da crían~a, é usado pelos xa
más. 

A javaraiká, pequena gaiola pendurada no teto, o banco, a es
teira com jenipapo, objetos do rito de pro~áo da crian~a também 
sAo próprios dos rituais xamanísticós, terapeuticos e propiciatórios. . . . 

Dentre os principais objetos do turé dois sáo instrumentos mu
sicais: a flauta e o chocalho de coco, correspondentes aos dois con
juntos de. cerimónias. O chocalho de coco é tocado na dan~a do tl:fU
va, no contexto · do ritual boakara e se chama avai" ip~ A flauta dá 
nome ao segundo conjunto de cerimónias e ao complexo cerimonial 
como um todo e é tocada no contexto do ritual kavara. Seu nome: 

• 
turé .. 

' 

16 A panelinha é umap'~ (em forma de travessa, máximo diAmetro=diAmetro da aber
tura com leve inflexio entre esta e o lado) cuja deco~o n!o parece ser tlo esmerada 
quanto a das demais ~as de cedmica ac:corada, chegando mesmo a ter um aspecto de 
desgaste; de tamanbo pcqueno ( 18 cm de abertura por 8 cm de altura) é encaixada num 

.~uporte feito de taquara ~uena cm forma de ta~a. A panelinha ~m cuia no suporte 
nao deve ser confundida com a panelajapepaf com cuia, usada cm outros ritos xama-
nísticos (o pr6prio rito inicial do tauva). • 
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O avai' ip é formado por um bastáo de madeira de mais ou me
nos dois metros de comprimento e 5 cm de diametro. Urna das ex
tremidades é pintada de urucu (vermelho) na qual sáo amarradas 
duas penas caudais da arara vermelha. Na outra extremidade, a uns 
vinte centímetros do término, sáo amarrados vários cocos da palmei
ra tucum, devidamente preparados pelos homens1~. O avai'ip é batí-, 

do ao cháo pela extremidade dos cocos, os quais batendo entre si, 
produzem o som do chocalho. 

A flauta é feita de taquaru~u (taboca gigante; Guadua superba 
Hub.), com vibrador. O comprimento varia entre 1 m e 1,30 me 
tem, geralmente, 7 cm de diametro. 

No rito do 'boakara do turé, as flautas recebem urna decora~áo 
com pintura em vermelho e branca, desenhando-se losangos simétri
cos, como ilustra o desenho abaixo: 

Fig. 11 - Dcco~ das flautas turé. 

Este padrio geométrico náo pertence ao repertório de desenhos 
da arte gráfica feminina e é executado pelos homens. A cor branca 
também é exclusiva desta decora~áo, em combina~áo como verme
lho. Em 1978, foi usada tinta industrializada, cedida pelo posta in
dígena. 

17 O trabalho com o coco das palmeiras ~exclusivo dos homens que confeccionam ainda 
· com este material os seguintes objetos: uma esp6cie de apito, usado nos rituais xama

nísticos tera~uticos e propiciat6rios, colares e a base do fuso de fiar algodáo. O coco 
do aval ip ~o javard, nome da palmeira tucum. 
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Entre 4 e 1 O homens tocam as flautas cm conjunto, sendo que 
os diferentes tamanhos produzem diferentes tons. 

Os dois instrumentos musicais, entendidos aqui como objetos 
rituais tem a fun~áo de executar o som que atrai os espíritos. Trata
se de instrumentos que encontrara seus similares nos rituais xama
nísticos terapeuticos e propiciatórios. Nestes, igualmente, se cha
mam os espíritos através da música, mas os instrumentos sáo outros: 
(chocalho de cab~a, e taquara de percussáo, tambor cilíndrico, 
etc.) . 

O avai' ip é usado na dan~a do tauva, realizada enquanto os 
xamás entram em contato como espírito da água (rito inicial do tau
va). Com o canto, acompanhado pelo avai'ip, as mulheres atraem 
ta.uva, como faz o xamá para chamar seus espíritos familiares. Sáo 
os homens de qualquer maneira que, através do transe, entram em 
contato com o espírito feminino da água. 

O avai' ip é instrumento corresponden te ao iafu. ( chocalho de 
caba~a), usado pelos xamás nos rituais terapeµticos .e propiciatórios. 
N<? tauva, rito inicial, o iafu. também é usado por um xamá que o to
ca junto a cab~a da tauyva. 

O avai' ip continua sendo usado nas dan~as do ta.uva realizadas 
na aldeia, depois do rito inicial, desta vez para o espírito da Cobra, 
com a presen~a de ta.uva, junto as mullieres. 

Na dan~a do ritual boakara, a tauyva principal que toca 
o avai'.ip nas demais modalidades, passa-o para a companheira. A 
principal carregará nas máos o yapema (escultura de madeira) e por 
isso, marcará o ritmo da música comos javará (coco) amarrados a 
sua perna. O avai' ip continua sendo tocado nesta modalidade sendo 
usado pela companheira da principal. Sugiro por isso que, além de 
ter fun~áo musical, é um objeto simbólico. O simbolismo está em 
sua forma alongada, com os cocos numa extremidade e as penas na 
outra, semelhante ao órgáo sexual masculino, sendo que os javará 
representam os testículos e as penas de arara, o jato de esperma. 
Esta interpret~áo se baseia na rela~áo deste símbolo com os demais 
representados por outros objetos rituais, como veremos a seguir. 

No ritual que inicia a seqüencia do ta.uva, os homens se reú
nem na casa da tauyva principal e, sentados, confeccionam 
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o aval' ip. Este instrumento está associado- a panela-com·cuial8, leva
da para beira do rio para trazer tauva das águas para a aldeia: 

A fonna arredondada da ,panelá"'e ·a· ouia ·se· associa :ao· órgáo 
sexual feminino . Além desta referencia formal, e~:jst~ .ad~ .fu.o.~áo: é 
a fonna do re~.ipi~nte ~e água com a qual sao b~ados o~ ºix>akt;zra. 

- ~ ' ·~,. .. ' • • t • • - - • .. .: • • 

A panela c~m cuia bem como o avai' ip sáo levados a beiJ:a do 
rió' p~ o fitual x~stico.--A 'panela corh cuia é ·um canal ' de cc;>
muruca~áo entre humanos e é'spíritos~ espéCie de recipiente ·que 
contém tantó o esprrlto qlianto as substánci~s que' sáo transmitidas · 
<lestes para os humanos, atra~é-s Clos 'xamás. No rito ihlcial do rauva~ . 
o sobrenatural é"pego das águas e colocado na.·panela cofu .. a cuia, 
coÍn<»se observou na descri~áo ·da a~ao ·ritual>Neste- t:aso, o objeto · 
feminino está ligado ao riW masculino de contato com" o espírito. . -

• , • } • • .h 

o objeto masculjno, avai'ip~ está ligado ·ao ritq feminino do·:.· 
canto"-para atrair ~ espírito. Es~ _fun~áo ritlial e i_nasculina, caoondó 
aos homens exercer .esta atra~ao através dos 'fífüfils ao maraká . . No 
turé, :há orna ·inversáo,1 cotrio já"v-imos. · , · .. ; .. · · · 

:N6 c~~texto mai~ ru:rlp10 cta. -~~. o avai''ip .tem . ~~Ql6 ,corres-· -
pondente musical, ~- fláuta .. Entre eles, entretfilíto, há urna cliferéri~a ' 
fundamental : enquanto '. o enai'-ip _é acompanhamento do canto, a 
flauta produz a própria música. · « 

. Á ~úsic~ das _mulheres é p~uzida pel¿ cant<?, acompanlíada'.' . 
do chocaiho (percussáo é ritmO) e ºa 4os" hoi:riens, ' produzida poi um o 

objeto da cultura: a flauta, urn 'dom qúe 'á' hunknidacie reéebeu de 'uní ... 
sobrenatural. Este dom é o · de ptoduzir a própria músiea capaz de 
trazer a divindade que deu· a flauta aós h0m6ns, a Cobra: · ' · : ·· ; · 

De Ou.tro .lado,,·a' flauta.-traz· outro sobrenatural, kiwara, para 
chorar os mortos: ·' · · · : · ' . ·' . , . 

Como o canto, qúe· ·pessui um conteúdo simbólico expres8o na 
letra, a música da flauta também tem um conteúdo desta natureza:· '-· 
Anfes1 dos pa,rticipantes do turé t~arem o ins~mento, .o turejara 
(principal) canta . a .música como urna partitur~ , vocal qu~ será ,exe
cutada pelo ~onjitntó dos. p~9ipantes. 

Os temas destas letras· 8e referem a: 

.. 
18 Japepaf scm deco~áo, usada para cozinhar os alimentos 
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,. l .animais (p~saro, passarinho, jacumim, tucano, peixe, jabu-
ti). 

2.detalhes de animais (pele do sapo) 

3.mingau (kmuj 

4.tapeakira, paratikatu, araracundi, jauna, ararivavé(?) 

Sáo temas que tratam, de um lado, de elementos da natureza 
(animais) e de outro, da cultura (a comida). Por outro lado, os ani
ma.is sáo também personagens míticos (sapo, jabuti, peixe) e sobre
naturais que. participam do turé primordial. 

Outro simbolismo da flauta igualmente importante é sua repre
sent~áo da humanidade. As flau,tas sáo seres humanos. Os turé de 
diferentes tamanhos tem nome proprio, de acordo com sua fun~áo: o 
que rege se chama Tuvapivoí (tocado pelo turejara), dois outros sáo 
Turemytera e Tureyvyra e o menor, que dá a última nota das músi
cas, é o Tureraira (garaira = filho; "filho de turé'')l9. 

Além de serem decorados com desenhos geométricos, como os 
Asuriní fazcm no seu pr6prio corpo (na sua versáo masculina), as 
flautas sáo banhadas no rio, juntamente com os participantes. 

Se, de um lado, a flauta é a hwnanidade, de outro pode estar 
associada ao que eu chamaria de princípio de vida, por separar, co
mo sua fun~áo principal, o aspect~ anhynga do eu, o mo~o e cu-di
vidido, do sobrevivente, o vivo, o aspecto uno do cu. A flauta invo
ca kavara que canta e chora sobre os mortos. 

A flauta confcre aos borneos seu caráter de humano, por sepa
rar vivos de mortos, através do choro 4e kavara. 

Além disso, a flauta é identificada .~ Cobra, origem dos seres: 
os humanos, os macacos e Mmra nasceram da Cobra. 

de: 
Um tema focal do mito da Cobra e da flauta turl é a sexualida-

Antigamente, quando os humanos náo conhcciam a flauta, 
convidaram os habitantes de outra aldeia para tocar o instru
mento na festa do turé. O convidado era a Cobra e, no turl, ti
nha a fomia humana. As mullieres da aldeia anfitriá gostaram 

19 Turé 6 nome proprio feminino mas, no caso da flauta, o sexo parece ser masculino. O 
homcm chama scu filho jeraira e , portanto, tureraira 6 o filho de turé, do sexo mascu
lino. 
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muito dele. Andando muito pela aldeia, durante a "festa", elas 
reclamaram que a r~a era muito longe para irem buscar os 
produtos com os quais deveriam preparar os mingaus. Os toca
dores de flauta ouviram suas reclama~óes e tocaram urna músi
ca com este tema. Quando tenninou a "festa", na lua cheia 
( quando aparece a leste), todos os participantes tomaram min
gau. Em seguida, a mulber convidou o tocador de flauta para 
irem defecar, enganando-o pois queria se afastar da aldeia para 
ter rela~óes sexuais com ele. A Cobra se sentou no cháo, em 
cima da flauta, a mulher se sentou sobre ele e nesta posi~áo, 
tiveram rel~áo. A Cobra, entáo, afundou-se na terra, durante o 
ato sexual, levando a mulher para sua casa (aldeia). Os demais 
convidados, as Cobras jovaia e matarikynga20, também leva
ram mulheres para a aldeia deles. No caminho encontraram 
urna casa, onde dormiram em rede. Aí se transfomiaram em 
Cobra. A mulher assustou-se e gritou. A Cobra ficou brava e 
foi embora. Outra mulher estava a beira do rio e náo viu a 
transfo~áo, mas o homem virando cobra, mergulhou na 
água. Esta, aumentando muito, levou Cobra e mulher embora 
(para a casa dele, na água) 21. 

Assim, relacionada na mitologia a sexualidade e portanto, a ge
ra~áo dos seres humanos, a flauta está associada simbolicamente ao 
ór.gáo sexual masculino. 

A flauta é, antes de mais nada, objeto masculino por excelen
cia, cuja confec~áo foi ensinada ao borneos pela Cobra. Ambos, Co
bra e flauta, formas alongadas, se associam ao masculino como sím
bolos fálicos. 

Comparando-se ainda pela forma, o conteúdo simbólico dos 
objetos e relacionando-o aos pares de oposi~áo encontrados na mi
tologia, o correspondente da flauta é o arco e flecha. 

No rito da passagem do boakara do turé para kavaryva, os in
dividuos que representam estes papéis carregam em urna máo a 
flauta e na outra, o arco e flecha: de um lado, o instrumento associa-

20 Esp6ciea de cobra;jovaia 6 turejara, .. dono do tuti'', o principal tocadcx, segundo in
formante. 

21 Mito contado por Morera e traduzido por Takiñ. 
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do a vida e, de outro, o instrumento de morte; de um lado o kavara ... 
( em seu aspecto de chorar os mortos para afastá-los para sempre ·e 
garantir a vida aos vivos) e, de outro, o boakara, o autor da morte. 

O arco e a flecha deste ritual sáo semelhantes ao arco e a fle
cha usados na ca~a. A diferen~a se encontra na decora~áo: o arco 
ritual é enfeitado numa extremidade com linha de algodáo e na ou
tra, com um tran~ado de talo de samambaia (preto) e de urna planta 
chamada akaravó; a flecha recebe na empluma~o a mesma decora
~áo do arco, o ~ado de samamhaia e akaravó formando desenho 
geométrico. 

O arco e 3: flecha do boakaralkavaryva e a flauta tem como 
correspondente, por oposi~áo formal e de conteúdo, o -ya,pema22. 

O yapema é usado pela tauyva principal na dan~a do ritual do boa
kara e pelos kauira0 na ~a tivagava e no ritual kavara. 

Quando náo estáo sendo usados, os yapema sáo pendurados 
num travessáo da casa (da tavyve, no caso do tauva e da jangaiva, 
no caso do tivagava e do kavara). 

Se entendemios as demais modalidades de dan~ do tauva co
mo preparatórias, a dan~a do ritual boakara é a principal, quando 
tauva está presente no -yapema. 

O yapema é a representa~o figurativa de um peixe, em espe-
cial do peixe pacu. 

O yapema da tauyva é confeccionado em madeira própria, re
cortando-se do caule da árvore a forma desejada (no caso do 
tauva, tem aproximadamente 40 cm de comprimento, por 20 
cm de largura (diametro máximo) e 0,5 cm de espe·ssura). Os 
yapema dos kauiraó tredem, em média, 20 cm de comprimento 
por 1 O cm de largura. A madeira com a qual é confeccionado 
possui duas cores23 de modo que o objeto apresenta tres listas, 

22 O cognato tupinambá igapema significa 'espada de pau' (Vocabulário na Ltngua Bra
sflica, 2! edi~o. ¡2 vol., Boletim n2 137/FFCUUSP, SP, 1952). Com esta 'espada', 
ibirapema (tacape) em Femandes ( 1970:280), executava-se o inimigo capturado, entre 
os Tupinambá. Nao me foi possfvel estabelecer qualquer re~ entre o significado 
deste objeto e o do -yapona usado pelos Asurinf'. 

23 Nio conseguí obter info~6es a respeito da espkie de árvore que possui estas ca
racterísticas. O caule tem duas cores: marrom escuro e creme. Nio pude observar ne
nhuma fase da conf~áo destc objeto. Apenas o fndio Morera temo direito de fabricá
lo e a conf~áo parece ser um segredo. Certo dia, Morera apareceu com os -yapema 
prontos, pendurados nos mouroes de sua casa, mas náo foi lá que os preparou. 
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a do meio mais escura. Na extremidade que representa a boca 
urna ponta esculpida como arremate, é encapada com osso d~ 
perna do mutum, espécie kairavó. Entre o corpo e a extremida
de que representa o rabo, o yapema é envolvido com linha de 
algodáo, de modo a formar um cinto. Neste cinto é presa urna 
espécie de al~a, crochetada, usada para pendurá-lo. A extremi
dade presa da ~~a é amarrada em outros fios de algodáo, no 
corpo. Oeste cmto saem também penas de gaviáo real, arara 
vermelha e mutum, no sentido do corpo. -

Os yapema usados pelo~ kauira0 (iniciados) sáo de tamanho 
menor~ náo possuem penas. No lugar desta decora~áo, rece
bem resina e cera com penugem de gaviio real. Com este mate
rial, é feito um desenho em uma ou nas duas faces (vide 
fig. 12). 

Fig. 12 - Yapema 
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~ O -yapema da tauyva, além de obj~o simbólico feminino, pela 
represen~o figurativa de um peixe, ser das águas, como tauva, e 

l 

do órgio sexual, pela semelhan~a na forma - tem a fun~áo xamanís-
tica de atrair aquele sobrenatural e "cont!-lo". Neste sentido corres
ponde ao yvara, um objeto dos rituais xamanísticos masculinos, cuja 
forma é alongada. 

Fig. 13 - R~lica da tauva Maia. . 

É através do yvara, espécie de transmissor no contato físico 
entre espírito e o corpo do xamá, que este estabelece contato com os 
espíritos. O yvara, o charuto de tabaco, a panelinha com cuia no su
porte e o yapema sáo. canais entre espíritos e humanos. 

O -yapema da tauywi se desdobra cm outros que representam 
um mesmo princípio (o sobrenatural feminino da água, a fcminilida
de) mas que possuem outras fun~óes. 

Levados pelos kauiralJ na ~ do tivagava e no ritual kavara 
parecem estabelecer a liga~io entre os jovens do sexo masculino e 
as mulheres e expressam o contato dos jovens com o mundo femini
no. &te significado está tamhém expresso na a~o ritual, quando os 
kauiralJ pu1am a panela de cerimica, tauva rukaia, do sobrenatural 
feminino, carregando o -yapema. 

Além do papel de máe, a mulher Asuriní participa da forma~áo 
da personalidade masculina, através do casamento geracional. "A
quele que eu criei" (jeremymfgá) tem este sentido, como termo 
de referencia usado pela esposa mais velha para o marido jovem. É 
freqüente ouvir as Asuriní comentarem que urna mulher mais velha 
(urna parente próxima) deu (kae) a elas o marido, a quem ajudou a 
formar. Ela o ensina, contando mitos, histórias do passado, rela<;óes 
de parentesco e transmite no<;óes morais como as obriga<;óes econó
micas para com o grupo doméstico. Exige dele o cumprimento das 
tarefas de ro<;a e coleta para as quais ela está dando, nesta fase de 
sua vida, a capacidade máxima do desempenho físico. 

O yapema nas máos dos kaufraó pode representar este casa
mento. A rela<;áo entre a pena dos pássaros no yapema da ta.uyva e a 
penugem de gaviáo no yapema do kuafra.0 pode indicar diferen~a de 
maturidade biológica e sociat entre os dois conjuges, associada a di
f eren<;a entre pena e penugem. 

Os objetos do turé dizem respeito asstm, as duplas ho
mem/mulher, guerreiro/morto e mulher/jovem iniciado e mu
lher/guerreiro. Sáo rela~óes básicas da cosmología e morfología so
cial Asuriní, tema das di versas manifesta~óes do ritual: a~áo, para
femália, música, omamenta<;áo e organiza~áo espacial. 

Finalmente, resta descrever a grande panela colocada no inte
rior e centro da tavyve. (vide fig. 13). 

Com a mesma fortru\ das panelas de cozinhar (japepa(), esta 
possui as seguintes dimensóes: l metro de altura por 1,5 metro de 
diametro. Sua base é enterrada na terra, ao cháo, de modo a equiii
brá-la. As panelas usadas para cozinhar, quando váo ao fogo, sáo 
colocadas sobre apoios e, quando náo estáo em uso, sáo emborca
das. Como já disse anteriormente, esta fonna é apropriada para ir ao 
fogo e, em tamanho grande como a tauva ru:kaia, náo se mantém. 
sem sustenta~áo. No turé de 1978, ela foi aparada por estacas, em : 
toda sua volta, além de ter a base fincada no cháo. A boca é coberta 
totalmente com f olhas de bananeira amarradas com cipó. 

' 
No corpo da panela há apliques (alto-relevos) em seu lado ex-

terno, feitos também de barro. Estes apl~ques representam os se-
guintes animais: 
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.. sapo = kururu 

jacaré = jakaré 

macaco guariba = baja( 

coati (espécie) = uaveré 

camaleáo = enemby 
. ' pregu1c;a = a y 

O sapo e o jacaré desempenham o papel de kavaryva no ritual 
primordial, "quando o turé .. era realizado por animais". Aqueles 
animais representados pelos apliques devem estar relacionados 
a tauva, um ser das águas, como o jacaré e o sapo. Os demais tem 
em comum, inclusive como jacaré, um detalhe formal: o grande ra
bo. Pode haver urna relac;áo entre o rabo <lestes animais e a ausencia 
de anus em um dos kavaryva do ritual primordial. Na mitologia do 
turé, o sapo que participou do ritual nao tinha anus. Os demais par
ticipantes, ao notarem a falta do órgáo no sapo, quando ele se le
vantou após tocar a flauta, fugiram assustados da aldeia. 

O significado <leste apliques está ainda por ser esclarecido. Ao 
se comparar, entretanto, esta " tocaia" de tauva as "tocaias" dos ri
tuais xamanísticos em geral, pode-se levantar a hipótese de que se 
trata de atrativos , objetos que funcionam como chamariz para o espí
rito que virá ocupá-la. Os Asuriní dáo esta explicac;áo aos objetos 
pendurados na "tocaia" dos rituais realizados pelos xamás. 

Assim, a tauva rukaia. corresponde a tukaia dos espíritos nos 
demais rituais xamanísticos. Tukaia é também o termo que designa 
um tipo de armadilha usado para abater os animais numa cac;ada. 
Espécie de cabana de folhas, o cac;ador usa-a para se camuflar e sur
preender o animal. Nos rituais xamanísticos, tem também esta fun
c;ao de capturar, no caso, os espíritos. No turé, a Cobra danc;a em 
tomo da panela, erguida dentro da tavyve e tauva é trazido das 
águas do rio para seu interior, dentro de outra panela, com a mesma 
forma. 

Se nos rituais xamanísticos masculinos a tukaia. dos espíritos se 
associa a cac;a - é também urna cabana de folhas - , no ritual xama
nístico do complexo ritual do turé está associada a panela, instru
mento básico da atividade fetÜ.inina por excelencia: o preparo do 
alimento. 

1?4 

4. <>mamen~ corporal 

Acompanhando a ac;áo ritual e o uso de objetos com significa
do simbólico, a omamentac;áo do corpo tem um conteúdo próprio 
que se refere aos processos ocorridos em relac;áo ao indivíduo. 

A omamentac;áo corporal do turé compreende a pintura e a ta
tuagem com jenipapo e aderec;os ou aplicac;áo de materiais sobre o 
corpo. Estes elementos formam conjuntos entendidos como vesti
menta ritual, isto é, quando o corpo em ocasióes especiais, é suporte 
de mani.festac;áo simbólica, expressáo plástica do conteúdo do ritual. 

Há dois conjuntos plásticos básicos na omamentac;áo corporal 
do turé: a pintura em preto (jenipapo) com penugem de gaviáo e a 
tatuagem com desenhos geométricos. 

A pintura com desenhos geométricos também é usada no turé 
, mas apenas pelos jovens e simplesmente como decorac;áo. 

O corpo todo pihtado em preto com penugem de gaviáo na ca
bec;a e membros é usado em rituais xamanísticos e simboliza, no ca
so do turé e do maraká., o contato com os espíritos ou passagem de 
níveis cósmicos. Já me referi ao perigo que envolve seu uso, exigin
do muita concentrac;áo, pois pode causar tonturas e doenc;a. Este 
contato é perigoso para os jovens, seus usuários nos rituais xama
nísticos. 

No turé, é usado pelos kauiraó, jovens iniciados ao mundo dos 
espíritos, iniciac;áo e renascimento, simbolizados pela penugem 
branca de gaviáo. 

Usa-o também o boakara do turé, transformando-se em 
kavaryva, transmutac;áo simbólica e processo de passagem. 

O corpo todo pintado de preto é negac;áo do caráter humano do 
corpo, este sim marcado pela pintura com descnho geométrico. A 
aplicac;áo dos desenhos geométricos sobre o corpo pressupóe limites 
e orientac;áo das estampas na superfície tridimensional. Estes limites 
diferenciamos indivíduos segundo o sexo, critério de classific~áo 
social, operador das relac;óes, na aldeia. A pintura toda em preto 
elimina diferenc;as a este nível e reduz humanos, homens e mulheres 
jovens e adultos a outros seres, a outra categoria ontológica. Os 
Asuriní descrevem fisicamente os tj.vd, espíritos xamás, coma, tendo 
penas sobre o corpo antropomórfico. 
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A tatuagem, por sua vez, se relaciona a outro sistema de signi
.. fic~áo e implica uma natureza diversa de transfo~o do corpo: a 
ex~áo do sangue e a marca indelével na pele. 

Tratarci aqui apenas de seu significado do ponto de vista da 
exegese Asuriní: é a ex~ do sangue do inimigo do corpo do 
guerreiro. "Se náo tirar, faz mal, dói", como afirmava um infor
mante (I'iva) ao se referir a escarifi~ do corpo. Trata-se de se
parar substancialmente categorias sociais e ontológicas, isto é, o 
morto do vivo (ao nível individual), o anhynga do avd, os espíritos 
dos humanos. A tatuagem imprime a marca do humano (avd) deco
rando o corpo com desenho geométrico, distribuido no corpo segun
do regras que se baseiam na delimi~o do corpo em partes, na 
anatomia do corpo. Náo só os borneos mas também as mulheres sáo 
tatuadas por ocasiáo do turé ~ a distin~o relacionada as diferentes 

'marcas é a de ge~áo. Pode-se relacionar, novamente, a tatuagem a 
expressáo de um conteúdo de classifi~o social, a diferencia~ de 
fase do ciclo de vida. As mais joveos possuíam apenas as máos ta
tuadas; algmnas mulheres mais velbas exibiam desenhos geométricos 
tatuados no contorno da boca e na testa. Jakundá tinha um belo 
tayngava no alto da testa. Estas tatuageos baviam sido feitas em ri
tuais antigos do turé. 

A pintura em preto com penugem é ne~ do ser social, dife
renciado, e aproxima~áo da apresen~ física dos espíritos. 

A complemen~áo da pintura em preto com pcnugem sáo os 
colares de d~nte canino do macaco. Trata-se do colar ritual, por ex
celencia, usado por borneos, mulheres, jovens e adultos. Há outros 
enfeites, entretanto, que distinguem sexo, status e idade. 

As m~as usam, além do colar de dente de macaco (e das mi
~gas usadas no cotidiano), uma bandoleira de contas, em diagonal. 
É o buyra. No lugar desta bandoleira, em diagonal, os jovens do se-

• xo masculino usam colares de algodáo (~).Observa-se, as-
sim, uma inversáo entre o sexo do confeccionador e o do usuário: as 
mulheres é que fabricam o colar de algodáo e os colares de conta 
eram feítos, tradicionalmente, pelos borneos. Boje foram substitui
dos por contase mi~angas industrializadas, obtidas junto aos bran
cos. Antigamente eram feitos· de coco, osso de mutum, sementes 
(buyra), osso da c~a de peixe. 
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A pinymbaia,. bra~adeiras de algodáo com pompom, usado pe
los rapazes, é um enfeite masculino: marca a regiáo do ombro onde 
receberáo a tatuagem de guerra, atividade exclusivamente masculina. 

Os enfeites de cabe~a (akivitá e atiraa) sáo usados por indiví
duos que desempenham os principais papéis nos rituais: as vanapy 
(dan~arinas) do tauva, os kauiraa, jovens iniciados e os boakara 
(guerreiro). 

O simbaika, colar de algodáo e penas de ave, é usado pelos tu
rejara, pareara principal e kauiraa. Trata-se de enfeite masculino, 
com penas, lembrando novamente a apresenta~áo física dos espíritos 
tivá, com penas sobre o corpo . . Ao descrever os tivá, um xamá afir
mou que possuem penas de mutum sipemo' o e ka.iravo (espécies) • 
nas costas, "como simbaika" (amigá simbaika). Observe-se que o 
pingente do simbaika c_ai pelas costas do usuário. Há urna diferen~a 
entre o simbaika. dos homens adultos e o simbaika dos jovens. Nos 
do tu.Tejara e pa.reár_a principal, as penas s~o de ar~a, mutum e ga
viáo r~al. Na simbaika dos jovens as penas sáo de periquito, mutum 
e paváozinho. Há pelo menos urna diferen~a entre estes pássaros: 
o tamanho. E isto se relaciona as características de seus usuários: os 
menores aos mais novos e os maiores aos mais velhos. Na análise do 
yapema, objeto ritual, encontrei rela~áo semelhante entre a decora
~áo do objeto da mulher adulta e o dos jovens iniciados. 

Finalmente, as tauyva, as principais do tauva e mulheres adul
tas, náo recebem nenhwna omamenta~áo. A ausencia da ornamenta
~ªº nestas mulheres está rel~cionada a sua condi~áo feminina e a sua 
gera~áo, em segundo plano na vida ritual do grupo: omamentam-se 
os homens (adultos e jovens) e as mulheres jovens. 

5. Participantes 

Os participantes do turé se dividem espacialmente na aldeia, 
entre a tavyve, onde se reaJi~ certos rituais e a jangaiva, onde se 
realizam outros. Quando se usa o pátio cerimonial, entre a jangaiva 
e a tavyve bem como nos ritos finais, participantes de ambos os la
dos executam-nos. 

A jangaiva é construída com a finalidade de abrigar os turyva, 
participantes das sessóes de turé, e passa a ser a residencia do tu.re-
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jara ("dono do turé", líder da cerimónia). Além dele, o principal 
.. kauira0 (jovem iniciado) e um boakara (guerreiro) também viveram 
aínas festas do turé de 1978. 

A porta da tavyve sáo realizadas as dan<;as do tauva pelas mu
lheres. Tradicionalmente, segundo os informantes, participavam 
membros de duas ou mais aldeias (tava, grupo local). Os turyva, 
portanto, provinham da aldeia convidada. Isto é, havia urna divisáo 
de papéis baseada nesta distin<;áo: os pareara, aqueles que convida
vam os de outra aldeia para tocarem o turé e estes, os turyva, res
ponsáveis pelo ritual de invoca<;áo de kavara para a celebra<;áo dos 
mortos. 

Em 1978, esta divisáo nao estava baseada na existencia destas 
unidades sociais tradicionais. Os pareara e turyva eram identifica
dos apenas pela fun<;áo ritual que desempenhavarn pertencendo to
dos a mesma aldeia. Membros de diferentes grupos residenciais de
sempenha vam fun<;óes de turyva e pareara bem como, em urna 
mesma casa, havia indivíduos das duas categorías de participantes. 
Era o caso, por exemplo, de Tuté, Nemó e Tataokaia, do grupo da 
tavyve que eram respectivamente, pareara, o primeiro e turyva, os 
outros dois. Tataokaia era inclusive, o turejara. 

Aos pareara, cabem certas tarefas como construir a jangaiva, 
servir mingau, tatuar, promover o tauva, confeccionar o charuto, 
instrumentos e aos turyva, tocar a flauta. 

As mulheres que executam a dan<;a do tauva seriam, tradicio
nalmente, da aldeia dos anfitrióes, como sugerem o pertencimento 
das principais participantes aos grupos da tavyve e a realiza<;ao do 
tauva na tavyve, em 1978 e na casa do grupo 11, em 1980. Por outro 
lado, mulheres do grupo III e 1 também participararn, indicando que 
a execu<;áo do tauva no desenvolver das cerimónias passava a ser 
realizada por mulheres das duas ou mais aldeias envolvidas. 

Pode-se, contudo, estabelecer urna di visáo entre mulheres do 
grupo anfitriáo e borneos, executores do turé, da aldeia visitante. 
Isto é expresso pelos bens que trocam entre si: os pareara dáo fari
nha e linha de algodao, produ<;áo feminina e os turyva, colar de 
dente de macaco e arco e flecha, bens confeccionados pelo hornero. 

Entre os turyva e os pareara encontram-se os guerreiros que 
seráo tatuados, o que leva a supor que, tradicionalmente, membros 
de duas ou mais aldeias passavam conjuntamente pelo ritual da ta-
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tuagem. O mesmo deveria ocorrer com a inicia<;áo dos jovens, 
igualmente pertencentes aos dois ou mais grupos locais, realizadores 
do turé. 

Quanto aos kavaryva, parece que se identificam comos parea
ra isto é, comos anfitrióes, parentes dos mortos. Os dados náo per
mitem, entretanto, confirmar esta hip6tese. 

No turé de 1978, náo se podia distinguir as duas categoria de 
participantes, segundo o critério de pertencer aos grupos locais aos 
quais deveriam corresponder grupos residenciais. Os participantes 
pertenciam a diversos grupos cuja divisáo náo era a existente entre 
aldeias, pois havia urna única aldeia. Enfatizava-se, assim, a classi
fica<;áo ritual do indi víduo baseada nos critérios da estrutura formal 
do turé, sendo um deles a representa<;áo da no<;ao de par. 

Os homens se dividem entre diferentes fun<;óes rituais, en
quanto as mulheres formam um mesmo grupo: as dan<;arinas do tau
va. Sáo as principais e suas companheiras que acompanham também 
os homens, no turé-dan<;a. Há apenas urna identifica<;áo das mulhe
res, segundo a classifica<;áo entre pareara e turyva: é a pareakunny, 
versao feminina de pareara, isto é, anfitriá cuja principal fun<;áo é a 
distribui<;áo de farinha. Outro destaque nas fun<;óes rituais desempe
nhadas por mulheres é a kavaryvandara. 

O quadro abaixo esquematiza a participa<;áo dos indivíduos, 
segundo categoría de participantes e fun<;óes rituais, com dados de 
1978 a 1982 ("Participantes dos turé de 1978, 1980 e 1982"). 

O que se pode observar em rela<;áo aos dois turé realizados em 
1978 e 1980 é a inversáo de papéis entre Tuté, de um lado e Nemó e 
Tataokaia, de outro. Tute, que fora pareara em 1978, seria o tureja
ra (dono do turé), da categoría turyva, em 1980. E os outros dois 
turyva de antes, passariam a categoría de pareara em 1980. 

Os dados de 1980 foram obtidos, entretanto, no início das ce
rimónias, em fevereiro. No decorrer de sua realiza<;áo houve sobre
posi<;áo de papéis como no caso de Tuté que passou a ser turejara 
juntamente com Tataokaia apesar de realizar, concomitantemente, ta
refas de pareara. Tataokaia também foi tatuado no turé de 1980, 
participando como boakara. 

Como kauíra6, que em 1978 eram jovens (Takirí, Apebu e 
I'iva), em 1980, além da participa<;áo de dois deles, repetindo assim 
a realiza<;áo do ritual,tomam parte Baió, Momuna e Takamuim, os 
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tres corn mais ou menos 30 anos de idade. Há um dado que explica 
este tipo de participac;áo: em 1980, náo havia mais jovens do sexo 
masculino entre os Asuriní. Mais novo que Apebú, entáo com 15 
anos aproximadamente, era Murumanak, com 4 anos, aliás a única 
crianc;a do sexo masculino, até 1982. 

Além do critério da categoria de idade para desempenhar os 
papéis rituais, parece haver urna especializac;áo dos borneos quanto a 
capacidade para exercer as func;óes. Tuté e Tataokaia eram tocado
res de flauta que se destacavam pelo conhecimento da técnica musi
cal. Avona foi duas vezes kavaryva e apenas Morera confeccionava 
o yapema e os simba.ika, objetos e enfeites rituais. 

Como boakara, só podem participar aqueles que mataram um 
inimigo. Aliás, parece que, tradicionalmente, os tatuados no turé 
eram aqueles que haviam morto mais recentemente um inimigo. 

Há urna relac;áo entre expedic;áo guerreira e realizac;áo de ri
tuais xamanísticos, como se viu anteriormente, no comentário do 
mito sobre o boakara e os espíritos apykwara, karavara e tivá. 

Quanto as mulheres, as quatro tauyva eram tidas como as úni
cas que sabiam fazer o tauva: Okina, Mamarí, Patuá e Baiá. 

' 

Okina foi a principal em 1978 e 1980. Seu marido teve papel 
complementar: ele confeccionou os enfeites usados pelas vanapy e 
ofereceu o charuto as tauyva. 

As vanapy sáo jovens que acompanham as tauyva, papel cor
respondente ao dos auxiliares dos xamas nos rituais xamanísticos. 
Sua primeira participac;áo no turé pode ser interpretada como urna 
iniciac;áo: elas participam do cortejo dos kavaryva e recebem a pin
tura em jenipapo com penugem de gaviáo. Nos rituais xamanísticos 
Asuriní, destaca-se a participac;áo de jovens: além dos ka.uíra0 e das 
vanapy, urna outro func;áo esteve a cargo de um jovem, relacionada 
provavelmente a heranc;a de papéis. Trata-se do jovem I'iva que 
exercia pela primeira vez a func;áo de pareara que assiste o 'boako.
ra. Ele herdava a func;áo de seu pai adotivo, Juruí. 

Outras relac;óes de parentesco determinam igualmente o de
sempenho de func;óes: as companheiras de danc;a dos tocadores de 
flautas pertencem as categorias de esposa, filha e filha da irmá. 

Pude observar no desenrolar das cerimónias de 1978, que cer
tos papéis foram trocados, superpostos e finalmente definidos, de 
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acordo com o consenso desenvolvido paralelamente a a~áo ritual. 
Thté que co~ara tímidamente como pareara, termina nos últimos 
ritos como principal nas dan~as do tur_é. Por outro lado, há urna di
n3mica própria do ritual: os turyva sáo os que iniciam as sessóes do 
wé, sendo responsáveis também pela confec~áo das flautas. As ses
sóes sáo realizads inicialmente na tavyve e se concentram depois pa 
jangaiva. A partir de entáo, a maioria dos borneos da aldeia - pa-
reara e turyva - toca as flautas. Todos os jovens participam, num 
esfor~o obrigatório de aprendizagem. No ponto culminante da se
qüencia de rituais, a inicia~áo dos kau.íraó e o choro dos kavaryv_a 
sobre os mortos, há participa~áo conjunta de indivíduos com papéis 
desempenhados separadamente até entáo, em diferentes rituais . Pa
reara e turyva executam a flauta e dan~am juntamente com os ka
varyva ~ kauíraó, no rito final dos mortos. Além da din8mica dos 
papéis rituais, próprio da estrutura do turé, e da superposi~áo de pa
péis devido ao pequeno contingente popülacional (um pareara que 
assiste o boakara da tauva faz também o papel de boakara do turé,, 
por exemplo), acrescente-se ainda a troca de papéis devido a fatores 
circunstanciais, como prestigio político. 

Em 1978, Morera inicia como turyva, participa de toda as fases 
e da dan~a tivagava em especial, mas náo se define por um papel 
ritual principal. Neste sentido, sua esposa se destacou mais, como 
tauyva. O mesmo ocorreu com Taperaí, marido de Okina, tauyva 
principal. No final do turé, e~tretanto, Taperaí foi kavaryvalboakara 
do turé. 

Morera chegou a reclamar aos brancos do posto indígena do 
desempenho dos Asuriní no turé, mostrando-se insatisfeito. Disse 
que eram pregui~sos pois náo estavam tomando providencias para a 
realiza~o do ritual. O que ocorria, na verdade, era a alian~a de Tuté 
e Tataokaia com Nemo, da taryve que toma.raro a iniciativa de reali
zar o turé naquele ano. 

Em 1980, Tuté e Tataokaia novamente lideraram a realiza~áo 
do tur~, como apoio de Nemó. Além deste, entretanto, pela exigen
cia da própria estrutura do ritual, tiveram que contar como apoio 
dos grupos m e 1, de onde saíram os pareara, kavaryva e tauyva. 

Devo lembrar que em 1977, Tuté deixou a casa de Morera e se 
casou com urna mulher da tavyve, destacando-se a partir daí como 
líder religioso. 
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Anos depois, em 1982, Tuté e Morera foram turejara (dono do 
turé, líder dos tocadores de flauta), num contexto político diferente 
de 1978. 

O desempenho de papéis rituais e a iniciativa de realizar o ri
tual sáo determinados por posi~s políticas. Por outro lado, no pro
cesso de sociali~áo, certos indivíduos sáo preparados, para o de
sempenho de papéis principais e, dessa maneira, se destacam pelo 
domínio da execu~áo do ritual. 

Há que existir ainda um consenso sobre a distribui~o dos pa
péis rituais pois, em contrapartida ao seu desempenho, exige-se 
presta~áo de servi~os e despesas com bens. Um informante chegou a 
dizer que participar do turé significa ter que fabricar farinha e cola
res, isto é, dispor de bens que requerem muito tempo de trabalho. 

Antes do contato, realizar o turé significava receber em troca, 
bens e servi~os de outras unidades do sistema social. A partir de 
1976, pelo menos, a enfase parece se dar mais sobre o aspecto ritual: 
apesar de reduzidos a um só grupo e reunidos numa só aldeia, os 
Asuriní continuaram realizando o turé, dividindo-se, ao nível das 
representa~óes, entre convidados e anfitrióes. Em 1982, os Asuriní 
consideraram brancos que viviam junto ao grupo como participantes 
de um destes lados, na condi~áo de fomecedor de bens (pareara). 

6. Conclusio 

A a~áo ritual que se desenvolve entre a tavyve e a jangaiva, 
' representa, de um lado, a passagem entre esferas cósmicas e estados 

ontológicos e, de outro, expressa as· rel~óes entre estes níveis: vi
vos e mortos, humanos e espíritos, Asuriní atuais e ancestrais (cate
gorias únicas pertencentes ao passado nútico). A estas rela~óes, se 
sobrepóem as existentes entre dois ou mais grupos locais. Quero di
zer que o ritual trata do ponto de vista do espa~, de rela~óes cósmi
cas e sociais, entre categorias "diferentes" de seres, sejam sobrena
turais e humanos sejam humanos e humanos. 

Na jangaiva, estáo os de fora (de outra aldeia), os represen
tantes do morto, kavara, os jovens iniciados, o mundo masculino, os 
turyva; na taryve, estáo os habitantes da aldeia, os mortos, as mullie
res, os pareara, tauva e a Cobra. 
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... No turi, a taryve se abre e juntamente como pátio e ajangai.
va se toma o próprio cosmo no qual o mundo dos humanos se rela
ciona com as outras esferas cósmicas. 

Táo importante para a reprodu~o social quanto os vivos da al
deia sáo os seres ancestrais mitológicos e os espíritos que povoam o 
cosmo Asuriní e participam da vivéncia humana, através dos rituais. 
Esta tendencia se manifesta muito mais nitidamente no caso dos ri
tuais xamanísticos do maraká., estes s~ trazendo espíritos quase 
que diariamente para conviverem comos humanos. Veremos isto no 
próximo capítulo. 

A realiza~áo do turi, ritual cosmogónico, relacionado as ori
gens implica nas rel~óes entre duas unidades de sistema social, 
grupos locais, tradicionalmente. 

Fntre estes, havia rela~óes de troca e se realizavam casamen
tos, como já me referi anteriormente. No mito, o homem (a Cobra) 
vem de fora e, com a flauta que possui, leva a mulher embora: os de 
fora vem tocar as flautas para afastar os mortos dos vivos, se casam 
comas ~ulheres do anfitriio e lhes ensinam a música do turi. Por 
outro lado, as mulheres do grupo que recebe desempenham o papel 
do xatná, inversáo de papéis cotidianos. 

O turi, antes de mais nada, é um ritual de sexualidade tendo a 
flauta e a Cobra como símbolos fálicos e cuja mitologia associada 
diz respeito ao ato sexual/procri~áo e as rela~s entre unidades do 
sistema. O ritual, enf"lDl, diz respeito a rel~áo entre seres diferentes: 
a flauta vem a aldeia através dos membros de outra aldeia; a Cobra 
se faz presente com a vinda de seres de outras esferas cósmicas. 
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MARAKÁ, O RmJAL XAMANfsTICO 

l. O ritual e os xamis 

O xamá (paji) Asuriní é o indivíduo que realiza rituais através 
dos quais entra cm contato com seres sobrenaturais e os traz a al
deia. Estes rituais conhecidos comumente como 'pajelan~a', sáo 
chamados pelos Asuriní maraká, referindo-se ao canto e a d~ 
executados em sua performance. 

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 petymbO que compreende su~áo, 
assopro, massagens e aspersáo de fuma~a de tabaco (petym). 

Nestes rituais, seja com fins propiciatórios, seja com fins tera
péuticos, o xamá eleve entrar em contato com espíritos que lhe sáo 
familiares pois ele freqüenta suas moradias em outras esferas cósmi
cas e con vi ve com eles na tukaia, para onde sáo atraídos. 

O contato com estes espíritos ocorre materialmente, substan
cialmente, como vereJOOs adiante: substincias passam dos espíritos 
para o corpo do xamá. Em outros casos, seu proprio corpo dá forma 
aos espíritos visitantes. Este contato físico entre xamá e espírito faz 
com que o primeiro perca os sentidos ou, como dium os Asuriní, 
morra (omaM), tenha tremores (yngaiva), tenha um comportamento 
alucinado, atirando-se ao cháo ao representar urna on~, por exem
plo, ou andando amea~adoramente como um porco-do-mato 
( omanoaip ). 
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A simples visao de certos espíritos (oesak) pode causar doen
efa, interpretada pelos xarnás como o início do prdCesso de inicia~áo 
(oforopyhyk = "pegar a coisa"; o = 3!! pessoa do singular; foro = 
sufixo generalizador, coletivo, coisa; opyhyk = ele pega). 

O xarná é o indivíduo que tema faculdade de estabelecer con
tato físico com os espíritos e através deste contato, garantir a vida 
dos membros da aldeia pelo intercambio de substancias entre espíri
tos, xamás e humanos. Do lado dos espíritos, substancias invisíveis; 
do lado do humanos, mingau, resina, água, planta, etc. 

Neste contato com os espfritos, o xama se metamorfoseia, pas
sando da condi~áo de humano a de sobrenatural. Visitando os mun
dos habitados pelos espíritos, casa-se e tem filhos. Incorporando o 
espírito da On~a, toma-se um de seus seres (tivá) e devora carne de 
veado, juntamente com seus iguais, que vivem na mata. 

Os xamás que passam por este processo de metamorfose rece
bem outros nome próprios, do "povo" sobrenatural a que pertencem. 
Como humano (avá), os Asuriní recebem vários nomes, como já vi
mos anteriormente. Como espfrito, outra série de nomes lhe sao da
dos. Assim por exemplo, o índio A valcaré possuía os seguintes, lá na 
"terra" dos tivá: Amoteno'o, Javapaní, Ka'apaní. E como espírito 
veado (arapoá), se chamava Tarivá. 

lsto distingue o xamá dos cierna.is humanos, conferindo-lhe 
destino pr6prio ap6s a morte: eles váo habitar a aldeia onde se en
contra M aira, her6i ·criador e os antepassados dos humanos (jande
ramól). 

Em 1976, dentre os 24 homens adultos, 10 eram xamás. Depois 
desta data, mais dois borneos passaram a exercer atividades xama
nísticas. A inicia~áo de um deles será tratada mais adiante. 

Conheci, portanto, doze xamás Asuriní numa popula~áo média 
de 55 pessoas, entre 1976 e 1982. Ou seja, urna popula~áo que tinha 
um pajé para cada quatro pessoas. 

Em 1976, dentre os doze homens que náo eram xamás, dois jo
vens (15 e 20 anos) atuavam freqüentemente como assistentes e dois 
outros (20 e 25 anos) também o faziam se bem que mais raramente. 
Dos oito restantes, tres eram velhos que quase náo exerciam mais 
qualquer atividade, sendo que um deles, A varerá, já havia sido xa
má. Os outros cinco homens, entre 25 e 30 anos tinham participa~áo 
de urna ou outra maneira, substituirtdo os mais jovens, por exemplo. 
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Das tres crian~as do sexo masculino, duas se tomaram assis~ 
tentes e apenas Murumanak, nascido em 1976, náo fazia maraká. 
Assim mesmo, quando já andava, levavam-no para assistir aos ri
tuais. 

Quero dizer, afinal, que a maioria dos homens na aldeia do 
Koatinemo, de 1976 a 1982, dedicavam boa parte de sua vida as ati
vidades xamanísticas. Havia, entretanto, urna grada~áo quanto a esta 
participa~áo: do pajé Pinasiré, mais freqüentemente requisitado para 
executar os papéis principais nos rituais (vide adiante) aqueles que 
participavam "marginalmente" como Koatí, que acompanhava o 
canto dos assistentes numa versáo aned6tica, a título de diversáo, e 
Monuma e Morabó que ajudavam a segurar os xamás quando estes 
perdiam os sentidos. 

Há também uma hierarquía entre os xarnás, de acordo com o 
número de espíritos que lhes sao familiares: 

Pinasiré chamava todos os espíritos, e era iniciado na 'pajelan
~, há mais tempo que os demais. Segundo um informante, Pinasiré 
já tinha um filho adulto na esfera cósmica dos tivá, espíritos on~a, 
onde se casara. Voaiva, recém-iniciado, chamava apenas tivá. 

A faculdade de se metamorfosear e viver em outras esferas do 
cosmo se deve a manifesta~áo dos pr6prios espíritos que entram de
liberadamente em contato comos humanos. No exercício da fun~áo, 
através do tabaco e da dan~a, o xamá, ao perder os sentidos, se 
transporta para o "céu" ou "incorpora" os espíritos na "terra". No 
convívio com espfritos, aprende os cantos que os atraem a aldeia. 
Assim, o aprendizado dos cantos e da técnica de fumar o tabacol 
com a perda "controlada" dos sentidos é o caminho para se tomar 
um xamá, urna vez manifesta a vontade dos pr6prios espíritos. 

A vontade dos espíritos é interpretada pelos demais xamás, 
através de um consenso entre eles, a respeito da causa da doen~ de 
um determinado indi víduo. Acredito que neste consenso devem in
fluir fatores de ordem política como o prestígio de um grupo resi
dencial ao qual pertence um xama reconhecido. 

1 A fuma~a do charuto (petym) é o meio ffsico através do qual se desencadeia a meta
morfosc. 
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Considerando-se um 'continuum" entre o xamá recém-iniciado 
e o xamá que invoca todos os espíritos familiares, este segundo ex
tremo define o xama especializado ou seja, um homem como Pinasi
ré que se ocupava fundamentalmente desta atividade, relegando a 
segundo plano as atividádes económicas, com exce~áo da ca~a. Isto 
é, o xamá especialista dedicará menos tempo as atividades de prepa
ro do solo para o plantío, coleta, pesca e constru~áo de casa, se bem 
que participe delas, quando forem coletivas. 

O xama náo recebe apenas em generos ou bens o pagamento de 
seus servi~os (o pagamento neste sentido tem caráter mais simbólico. 
que económico). O xamá goza de tal prestígio que se permite que ele 
e sua famfiia sejam sustentados quanto a moradia, aliment~áo, etc. 

Quanto mais prestígio, mais esposas terá o xamá. Pinasiré tinha 
tres em 1975, e s6 abriu máo de duas, devido ao decréscimo popula
cional do grupo que deixara homens jovens e líderes de grupos do
mésticos sem esposas. Era o caso de Takirí e Morera. A esposa de 
Takirí morreu em 75, ficando viúvos, ele e seu "pai" Aiva, casados 
com a mesma esposa. Morera, que perdera sua esposa mais jovem 
deu a mais velha a Ai va. Pinasiré, entáo, deu urna a Takirí e outra a 
Morera, ficando com a mais nova. 

O prestígio de um xamá o leva a realizar casamentos almeja
dos. Por ser xamá, Tuté se casou com Bepeví, mulher mais jovem 
que sua ex-esposa e pertencente ao grupo de irmás da tavyve. A dis
puta de mulheres pode ser considerada entre os Asuriní urna instituí
~º baseada na rela~áo entre os homens que dela participam. Eles 
podem mesmo compartilhar urna mulher, fora do casamento. Ela é 
um bem por quem se briga, se trabalha e sobre quem se tem direitos 
que pennitem a exigencia de pagamento (ou indeniza~áo) do outro 
esposo ou amante. Nesta batalha, o prestígo influi muito na escolha 
que a mulher virá a fazer, quando disputada por dois homens. Ta
kamui, o marido preterido por Bepeví, tinha, em lugar do prestígio 
político tradicional, acesso aos bens dos brancos, o que teria levado 
Bepeví a se casar com ele. Depois, ela optou por Tuté numa época 
em que ser xamá era atributo fundamental de lideran~a política. Por 

138 

outro lado, Takamui dizia que os pajés Asuriní estavam apenas "re
presentando" (ayngava), manifestando descren~ quanto a sua au
tenticidade. Para Takamui, no Koatinemo náo havia xamás. 

Realmente, no Koatinemo, depois do contato com os brancos, 
houve um aumento de xamás, além daqueles que, em 1971, já se 
destacavam como líderes religiosos. Os Asuriní enumeram com lo
caliza~áo2, a inici~áo de alguns de seus xamás: Morera, no Koati
nemo, em 1978; Tuté, na "Cachoeira" (local do contato, em 1971); 
Tataokaia, no igarapé Piranhaquara (década de 60); Nemó, nas ca
beceiras do Ipixuna (mais de 20 anos atrás) e Juruí, também na dé
cada de 60 (época de encontros bélicos com "gateiros", no igarapé 
Piranhaquara ). 

Tradicionalmente, parece que havia especializa~áo dos papéis 
públicos na sociedade Asuriní. Assim os indivíduos se distinguiam 
como líderes de cerimónias (ijara, i'yva), chefes de expedi~6es de 
guerra e de ca~adas (tenotara), chefes de aldeia, xamás (pajé) e ar
tesóes especializados (enfeites e objetos rituais). 

Guerreiros, todos os homens deveriam se-lo. Matar um inimigo 
tomava um homem boakara. Todo homem adulto tinha ao menos 
urna vítima, jemijara, identificada com seu matador. Por exemplo, as 
vítimas dos índios Koatí, V oai va, Morabó e Baió eram brancas, as 
de A vakaré e Tuté eram Kayap6 e as de Takamui e Tataokaia eram 
Araweté urna rela~áo unívoca entre o guerreiro e a vítima, levando o 
primeiro ao ritual de tatuagem: os homens com a tatuagem de dese
nho geométrico no ombro haviam morto alguém. 

Quanto as representa~6es, a guerra se contrap6e ao xamanis
mo. Isto se fundamenta na mitologia: o contato do xamá com o cor
po morto do inimigo, trazido pelo guerreiro, instituiu a diferen~a e 
separa~áo cósmica e moral entre pajé e boakara. No mito, o matador 
(boakara), ao introduzir através da uirasimbt!3 o peda~o do corpo do 
inimigo na casa onde se realizava um maraká, provocou a morte de 
tivá, apykwara e karovara, xamás primordiais, e com isso, sua sepa
ra~áo do mundo dos humanos: o bra~o do morto se agarrou na pare
de da casa e o xama em exercício, perdeu os sentidos, "morreu" e, 

2 V ale como data, pois o local da aldeia indica a 6poca em que o acontecimento ocorreu. 

3 Fun~áo fcminina nos rituais xamanísticos dcscmpcnhada, cm gcral, pela esposa do 
xamá. 
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quando voltou a si, zangado, resolveu ir embora para o céu, para 
sempre. 

A distin~o c6smica entre o céu dos xamás e o mundo humano 
do guerreiro corresponde a urna polaridade de valores atribuídos aos 
dois papéis. Esta polaridade pode variar num 'continuum' em que 
haveria, de um lado, + xamá e de outro + guerreiro, tanto no nível 
do indivíduo (maior ou menor especializa~áo na fun~áo) quanto no 
nível coletivo (maior ou menor número de xamas e guerreiros numa 
aldeia). 

A valoriza~o ética é ditada no mito que opóe o matador ao 
xamá, com sinal negativo para o primeiro. Ele é julgado pelo xamá 
que considera repugnante seu ato e, por repulsa, se afasta para sem
pre do mundo dos borneos. 

O guerreiro, tira a vida, decompóe o humano (avá) tornando
º anhynga (o eu em peda~o) e o xama cuida da vida, promovendo, 
ao contrário, a unidade do eu, ao preservar o ynga (princípio vital), 
através do contato comos espúitos. Sua rela~áo é coma vida, ape
sar de passar pela morte. A morte do xamá (os Asuriní chamam 
oman.O, morrer, ao estado de inconsciencia do xamá, nos rituais xa
manísticos), que ocorre atualmente no ritual do maraká ocorreu no 
ritual primordial, segundo a mitologia, como conseqüencia do con
tato como peda~o do corpo do inimigo morto. No passado nútico, 
os xamás faziam estes rituais e náo morriam, ao contrário do que 
acontece boje. Náo havia distin~áo entre esferas c6smicas, os espí
ritos conviviam comos humanos; a passagem de urna esfera a outra, 
feita atualmente pelos xamás significa morte. Ocorre agora pelo 
contato do humano com seres de outros "mundos", enquanto no ri
tual primordial era provocada pelo contato com o corpo morto do 
inimigo. Os espíritos, seres dos outros "mundos" sáo inimigos po
tenciais: os tivá atiram flechas no xamá que está sendo iniciado; 
o ka.' á, substancia que introduzem no corpo do xamá iniciante, tor
nando-o xamá, também provoca esta .. morte". A rela~áo do xamá 
comos espíritos corresponderla a do guerreiro comos inimigos? Os 
Asuriní dizem que quando o xamá ve tivá na mata é sinal de que se
ráo atacados por um grupo inimigo. Por outro lado, como sugere o 
nome de um dos principais objetos do ritual xamanístico, a tukaia, a 
rela~áo do xamá com os espúitos corresponde a rela~áo do ca~ador 
coma ca~a. 
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No Koatinemo, todos os homens eram guerreiros e quase todos 
eram xamás. Taiuví era o único homem que se distinguia como líder 
de urna casa sem ser xamá. Ele foi o dono da tavyve existente na 
época do contato. Talvez se pudesse dizer o mesmo de Morera até 
1978, quando veio a se iniciar com mais de quarenta anos de idade, 
já no Koatinemo. Caso semelhante foi o de Tuté que passou a ser 
xamá, exatamente na época do contato. 

Por seu desempenho nas principais cerimónias, pode-se dizer 
que Tuté havia sido preparado para o papel de líder c.erimonial, 
juntamente com seu "irmáo" Tataokaia. Este, por outro lado, já era 
um xama, desde o tempo em que habitavam as margens do Piranha
quara, isto é, na década de 60. A ali~~ª de Tataokaia e Tuté4 pres
supunha equilíbrio na lideran~a do grupo de tqvyve, fazendo com 
que o segundo também passasse a se destacar como xamá. 

Como se observa no quadro "Xamás e rituais realizados. de 
1976 a 1982", Tuté intensificou suas atividades como pajé, depois 
de 1978, quando passou a morar na tavyve e;em 1981, é o segundo 
xamá mais requisitado, depois de Pinasiré. Além disso, devo lembrar 
que, em 1978, foi um dos líderes das festas do turé e,, em 1979, da 
constru~áo da nova tavyve. Ele ocupou estas posi~óes juntamente 
com Tataokaia, como já foi descrito anterionnente. 

Parece-me que o trajeto de Tuté em direc;áo a lideran~a dos ri
tuais xamanísticos relaciona-se com seu interesse5 pela lideran~a 
política da tavyve, compartilhada com Tataokaia, e do Koatinemo, 
compartilhada com Morera. 

Tataokaia que era xamá desde os tempos do Piranhaquara, e 
poderla ser considerado um especialista6,. encontra em Tuté, outro 
xamá para disputar o prestígio de ser solicitado. Ve-se que a enfase 
dada a atividade xamanística como base de lideran~a política, está 

4 Tataokaia e Tuté náo eram irmáos reais mas o sistema de parentesco permitia equacio
nar entre eles a rcla~o de innáo mais novo e innáo mais velho, sugcrindo urna alianc;a 
bru;eada no parentesco consangüíneo, condi~áo de apoio político. 

5 Intercsse ou nccessidade: tratava-sc, ao que me parece de condi~áo imposta pela espo
sa; as mulhcrcs desejam que scus maridos sejam líderes, para fortalecer scu grupo do
m~tico. 

6 Como Pinasiré, Tataokaia prcteria outras atividades em ~o do xamanismo. A 
conf~áo de a.rtefatos, por exemplo, fáo característica da atividade masculina entre os 
Asuriní, era relegada a segundo plano pelos dois. Scus colares náo eram de boa quali
dade, raramente faziam bancos e cestaria, o mínimo nccessário. 
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relacionada a valorizac;áo da func;áo de xamá entre os Asuriní no pe-
"' ríodo estudado. O caso de Tuté ilustra esta. afirmac;áo. O quadro 

"Xamás e rituais realizados de 1976 a 1982", roostra uro equilibrio 
entre Tuté e Tataokaia e a posic;áo bem na frente de Pinasiré quanto 
a realizac;áo dos rituais de pajelanc;a. Este último, sero dúvida, era 
um especialista. 

-

XAMÁS • ,. •"4 .. ... ... • \ti c:I 
•"4 .lll ... .. ... • • o , ... .. ... .lll > ~ , .. .. • ::1 .:JI. QJ co 10 .. • . ... .. c:I .. ... .. ... . ... s > a " :::1 •"4 • ::1 > o .. QJ .... !O o 

ANO ... A. ~ .., < :s: j:Q :z: < ... > 

1976 3 5 3 2 - - - - - - -
1977 3 4 4 2 - - - - - - -
1978 4 11 5 4 - l 5 - - l -
1979 6 14 7 9 5 l l - 4 - -
1980 5 2 5 1 - 2 4 1 1 - -
1981 8 10 6 4 - 2 - 4· - - -
1982 2 2 1 - - - - 1 - - 1 

Xamaa e R.ituaia realizados de 76 a 82 (*) 

~ ..... ~"4 , ... 
::1 , ... " ::1 .. 

~~ .. 1 :::1 s ... c:I s ... 
> .e ::1 •rl ::1 • QI 

ANO~ .... Q) ... .lll s ~ o. - o. ::1 .. o as .. 
H < ::i: ... ::i: ... ... 

1976 3 4 - 1 - - -
1977 3 6 - 1 - - -
197 8 5 3 7 2 - l 3 

1979 5 9 9 2 2 3 l 

1980 l 3 3 - 3 - l 

1981 - 8 5 5 - - l 

1982 - - - 2 - - -
Aasiatentes e Rituais realizados de 76 a 82 (*) 

• Dcvc-se levar em conta a propo~lo enttc o mtmero de rituais reaUz:ados e o tempo de 
minha permanancia na aldeia em cada ano, tendo sido maior em 1978e1979. Dcve-se 
considerar tam~m que a partici~io dos assistentes e xamh aqui registrada se refere 
ao dcsempenho de ~óes principais e secundárias. Assim, porexemplo, em 1977 náo 
assisti a 1 O rituais, mas sim a 6, nos quais Apebd, I'iva e Takirl se re~ ora como 
vanapy, ora como vanapy relwvijar~, assistente principal e substituto, respectivamente. 
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O terceiro xamá mais requisitado para a func;áo ritual era Juruí, 
do grupo 1, de estrutura seroelhante ao da ~e ou seja, formado 
ero tomo de um núcleo de irmás. Juruí um dos maridos das irmás, 
também se iniciara antes do contato. Segundo os Asuriní, sua inicia
c;áo se deu a partir dos ferimentos a bala que recebeu em embates 
coro brancos invasores do seu território ("gateiros" e seringueiros 
da década de 60). Ero 1979, Juruí se destacou mais que Tuté e Ta
taokaia, pois es tes estavam ocupados com a construc;áo da tavyve . 
Neste ano, a realizac;áo dos marak.4 parece ter se intensificado e, nos 
meses de junho e julho foi quase diária, devido a doe~a de Tama
kiní, um dos xamás da casa de Morera. 

Coro a intensificac;áo dos rituais xamanísticos, os pajés que eu 
havia observado em func;áo apenas urna vez, dividem com os quatro 
xamás já citados, as várias solici~óes para realizar marakd. É nesta 
época que Baió, o outro marido das innás do grupo 1, se encarrega 
de urna série de rituais, aímnando sua posic;áo também como líder 
religioso. Pajés dos grupos II e III também passam a atuar como 

. . . 
pnnc1pms. 

Em 1980, apesar do breve período que estive entre os Asuriní, 
pude observar esta tendencia de pulveri~áo da ac;áo xamanística 
entre os homens dos diferentes grupos domésticos. Um fator parece 
ter contribuído, pelo menos em fevereiro/mar~o daquele ano: a 
doen~a de Pinasiré, o mais importante. Acometido de tuberculose, 
ficou bastante debilitado oeste período. 

Em 1981, ele já retomava sua posi~áo de priireiro xamá do 
Koatinemo. Tuté se confi.rmou como segundo, se bem que dividindo 
este lugar de prestígio com o "irmáo" Tataokaia; Juruí teve Baio 
como seu par em importancia, diminuindo seu prestígio. No ano an
terior, ele havia deixado o grupo 1 das filhas de Tonie, casando-se 
com Kuipyona e Baia, do grupo ID. 

Em 1981, também se destacou Nemó, participando de vários 
maraki:f dedicados a inici~áo de seu sobrinho (fl) Voaiva, ambos 
da. tavyve. &ta iniciac;áo parece confinnar a hipó tese de que no 
Koatinemo, a política estava intimamente relacionada a vida ritual: o 
prestígio do grupo da tavyve se refo~ava com o nascimento de mais 
um xamá entre seus borneos. Agora, além de Tapi'ira e Bepeví, Pa
tuá também tinha um marido xamá. Náo que houvesse entre os Asu
riní urna disputa aberta pela lide~a religiosa. Pelo contrário, a 

143 



atividade xarnanística é coletiva, o xamá jamais poderá exercer sozi
nho qualquer ritual. 

O que distinguia um xamá dos demais era o seu desempenho: a 
beleza de seu canto e a plasticidade de sua danc;a. Pinasiré era oeste 
sentido, sem dúvida, o melhor. Os Asuriní vibravam com seu canto e 
a ele se faziam elogios pela capacidade de viajar pelo "céu", tra
zend9 os cantos dos espúitos, os mais belos. 

Na performance do moraká, entretanto, o xamá sempre ncce~ 
sita de um grupo de indivíduos que desempenhero diferentes papéisJ 
proprios da cstrutúra da a~áo ritual. 

Coro este caráter coletivo, a instituic;áo da atividade xamanísti
ca náo era, portan to, o campo mais adequado para o xamá se desta-. 
car, individuaJmente, acumulando prestígio a nível de lideran~a po
lítica. 

Entendo por pre~tígio político a lideranc;a de ~ hornero sobre 
pessoas que pertencem a um mesmo grupo residencial, quanto a ini
ciativa de realizar atividades económicas e cerimoniais e de atrain 
novos elementos através de casamento, em épocas mais remotas. Já 
obsel'\Tamos arttérionnente que as mulheres sáo o núcleo 'do grupo 
doméStico enquanto unidade produtora. Esta unidade é complemen
tada enquanto unidade económica pelos maridos, responsáveis pelos 
servi~s de oonstruc;áo de casa, preparo do solo para o plantio e ca
c;a. Além disso, em circurlstincias rituais lideradas pelds borneos,. 
ocorre a distribuic;áo dos produtos entre as unidades do sistema so
cial. ~om excec;~o da c~a, as demais atividades, subsistencia e ri
tual, . requerem trabalho c~letivo, cuja organizac;áo depende de um 
líder: aquele que reúne cm-tomo de si homens que sáo, de um lado, 
seus aliad<;>s e, de outro, esposos das mullieres da casa a qual perten
ce. ,_ 

Na pesca, atividade mista, a iniciativa 'de sua reaJi~áo de
pende desse líder que prepara a infra-estrutura: barrag~ns, armadi
lhas, etc. 

As cerimOnias tarnbéin requerem para sua realizac;áo a iniciati-_ 
.. " ' -

va de -uro líder que deve· contar com a particip~áo dos demais ho-
mens da Casa, como já foi tratado anterionnente: 

Tradicionalmente, náo bavia nec~sariamen~ sobre¡:>Qsic;áo dos - . 

papéis de líder ~d_o grupo . 4Qméstico_ e de ~amá. Poi devido a impor-
tancia dada ao desempeoho do líder religioso na aldeia ~ Koatine-
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mo na época esti¡dada, que se incorporou esta característica como 
fundamental ao perfil do líder político Asuriní. 

Penso que esta importancia se baseia em dois fatores: 1. a 
complexidade da a~áo ritual no xamanismo Asuriní que levava ne
cessariamente toda a aldeia a participar, promovendo lac;os de soli
dariedade e coesáo do grupo num momento de crise; 2. as rela~óes 
que o xamá estabelece com seres de outros mundos, quando 0 "aqui 
e agora" do mundo dos humanos se mostra ameac;ado de extin~áo 
com o desaparecimento iminente de seus membros, isto é, a reprodu
~áo da sociedade baseada na rela~áo com o sobrenatural e na repre
senta~áo de si própria. 

Tratarei agora dos mecanismos necessários para se promover 
um maraká. Eles indicam alguns principios da estrutura da socieda
de, ·da estrutura do ritual e das concepc;óes a respeito dos pa~is ri
tuais. 

3. Papéis rituais DO maraká 

Vanapy 

A iniciativa de se realizar um maraká terapeutico é tomada por 
um jovem que desempenha o papel de assistente, chamado vanapy. 

A necessidade de se realizar um maraká terapeutico para de
terminado paciente (imunara) bem como a escolha de um xamá para 
representar o papel principal partero de um consenso entre os ho
mens da aldeia. Ele é captado pelo vanapy através de seu livre tran
sito pelos grupos residenciais e por sua freqüencia nos rituais, oca
siao de encontro para se discutir estes assuntos. O jovem escuta 
aqui, fala ali e, finalmente, leva o iafú (chocalho xamanístico) para o 
xamá escolhido. 

A interpretac;ao da vontade dos xamás fica, assim, nas máos de 
um jovem, conferindo a esta categoria social, papel importante na 
sociedade Asuriní. Ele é articulador, responsável pelo ato de esco
lher, ainda que o realize baseado no consenso dos xamas. O exercí
cio da escolha e a obriga~áo de proporcionar as condi~óes materiais 
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para a realiza~áo dos marakd, levam-no a compartilhar o poder com 
os rnais velhos. 

Antes de mais nada, o assistente do xamá deve ser jovem e pa
rece que quanto mais o for, mais indicado será para o papel. Devido 
a náo-participa~áo na vida política, eliminados os interesses que 
possam comprometer a objeti vidade do consenso, recai sobre ele a 
escolha do xamá e a decisáo sobre a necessidade de realizar a tera
pia para um paciente. 

Aproveita-se também estas ocasióes para se treinar o jovem as
sistente fazendo-o participar de vários marakd para aprender a can
tar e a lidar com a parafemália xamanística. Este é um cuidado pe
dagógico especial dos mais velhos em rela~áo aos jovens Asuriní. 

Apebú, o mais jovem vanapy é um exemplo, chegando a 34 
participa~óes no cómputo do quadro "Assistentes e rituais realizados 
de 1976 a 1982", bem acima do segundo colocado em número de 
participa~óes. Trata-se também de treinar o jovem na vida pública 
pois ser vanapy é sinal de prestígio e caminho para o exercício da 
fun~áo de xamá. 

O canto do vanapy, ao lado de suas demais obriga~óes rituais, 
é parte constitutiva do canto do xama: é o refráo da música cujo .solo 
é executado pelo xamá e o acompanhamento, pelas mo~as dan~ari
nas. Sem o refriio do vanapy nao há música; o canto do xama existe 
em seu diálogo musical com o assistente, de acordo com a comple
mentaridade propria destes dois papéis. 

O assistente, muitas vezes, é um parente do paciente. Por isso, 
o marakd se realizará em sua casa. Por trás de sua iniciativa, entre
tanto, está a determina~ao dos bomens mais velhos de seu grupo 
doméstico ou dos homens de outros casas, seus parentes consangüí
neos. Estes homens a quem os jovens devem atender, pertencem as 
seguintes categorias: pai, marido mais velho da eaposa, tio materno, 
ou, simplesmente, os líderes da casa onde moram. O anfitriáo rece
be, assim, através do jovem assistente morador de sua casa, o xamá 
que irá desempenhar o papel principal. Apebú, por exemplo, promo
veu maraká na casa de Morera e A vakaré quando vivia nos grupos 
III e II, respectivamente. Momuna também fez marakd na casa de 
A vakaré, quando vi veu em seu grupo residencial e Murumui te ve a 
maioria de suas promo~óes realizadas na casa de Morera, onde vivia. 
I'iva foi assistente de seu pai "adotivo" Juruí, do marido da irma de 
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sua esposa, Baió, e de seu tio materno Tataokaia. Mas também foi 
yanapy de Tute, A vakaré e Pinasiré de quem nao era parente próxi
mo. Da mesma maneira Apebú foi assistente de vários xamás, numa 
época em que ambos estavam passando pelo aprendizado da fun~ao. 

O marakd executado na casa do paciente se deve a seu estado 
grave. Na 'pajelan~a' Asuriní, entretanto, náo há um paciente: todos 
os doentes da aldeia recebem a terapia em conjunto. Além dos 
doentes, as crian~as recebem as substancias dos espíritos, através 
~os xamás, participando como pacientes de todos os rituais terapeu
t1cos. 

A terapeutica ritual, portanto, é coletiva e a casa que oferece 0 
espa~o cerimonial é colocada para uso público. Os preparativos fi
cam a cargo do vanapy que providencia o chocalho (iafu), a casta
nha na esteira, a patavajá, etc., em diversas casas da aldeia. O cho
calho usado pelo pajé náo é de sua propriedade, mas sim de um ou
tro que o coloca a servi~o dos demais. Esta tramita~ao dos iafú de 
um xamá para outro é feita pelo vanapy1. 

Quando se trata de um maraká propiciatório, a inicia ti va parte 
do xamá principal. Neste caso, o vanapy é da pr6pria casa: em al
guns casos, o filho e, em outros, o marido da esposa ou o marido de 
urna outra mulher da casa .. 

É o vanapy quem recebe, com o xamá, os espíritos que vem 
a tukaia: entra dentro dela, segura as panelinhas onde se serve o 
mingau aos espíritos e na qual se depositam as substancias e segura, 
também, o corpo do pajé, durante o contato como espírito: o jovem 
terá for~a suficiente para suportar, por exemplo, passar suas máos 
pelas dos xamás, absorvendo a energía ali acumulada com o contato. 
"É como choque" (elétrico) dizia Apebú, ao esfregar as máos depois 
de te-las passado nas de um xama em exercício. 

Além de servir os espíritos, o vanapy serve mingau aos xamás, 
sendo o responsável pela manipula~áo das panelas, com as diferen
tes substancias. As mulheres preparam o mingau ritual mas quem 
serve é o vanapy, que aqui assume urna tarefa que no cotidiano é das 
mulheres. 

7 Esta fu~áo representa o caráter público e colctivo da ar;áo umanística, cm oposi~áo a 
individualiza~o na rcl~áo entre gucrrciro e vftima. 
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Esta identifica~áo do papel do vanapy com um papel feminino, 
" ou seja, do jovem com a mulher já foi observada com relac;áo aos 

rituais do turé. 

O assistente será o responsável, durante todo o desenrolar do 
ritual, pelo espac;o ritual/sagrado, criado com os objetos rituais: 
dentro da casa, o yvara (paus cilíndricos colocados horizontalmente, 
e suspensos pelo teto) e a javaraiká; fora da casa, em frente a porta, 
a tukaia, cabana de folhas com outro yvara, colocado em seu teto. 

Esta delimitac;áo do espac;o é feita pelo vanapy que confeccio
na estes objetos e os instala. Os demais objetos rituais próprios de 
cada rito, sáo também colocados pelo assistente nos devidos lugares, 
para o infcio do ritual. Urna vez iniciado, certos cuidados devem ser 
tomados quanto ao espac;o ocupado, entáo, pelos espfritos. 

Depois que a Cobra af se faz presente, o vanapy náo pode dei
xar de colocar a pedra no cháo, embaixo do yvara, ou em cima do 
banco, quando pajés e pacientes náo o estáo usando. 

Para desempenhar seu papel, o vanapy deve contar com os 
borneos de sua casa e com seus parentes, de outros. Ou seja, ele re
laciona diferentes unidades do sistema social, permitindo a realiza
c;áo de urna atividade coleti va como o maraká, cuja estrutura exige a 
diferenciac;ao de papéis e de unidades sociais distintas, participando. 

Gapetymbara 

Além do xamá principal escolhido, outra func;áo de destaque é 
o xamá "auxiliar" que atua em conjunto com o primeiro no rito 
moyngaopyhyk e no rito ynga (moynga e ynga sáo substancias 
transmitidas pelos espíritos). É o colega que acompanha o principal 
na viagem as outtas esferas cósmicas (eles perdem os sentidos ao 
mesmo tempo) e executa o canto pra trazer a Cobra. O indi v(duo que 
desempenha esta func;áo recebe o nome de gapetymbara (ga=ele; 
petym=tabaco; o=comer; ara=agente). O gapetymbara é princi
palmente o "par" do xamá responsável pelo maraká e tem a mesma · 
importancia que este, na estrutura do ritual. Os xamás mais reconhe
cidos se revezavam nas duas func;óes. Trata-se de urna das manifes
tac;óes da noc;áo de par que penneia o pensamento Asuriní, como ve
remos depois. 
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Vanapyrekovijara 

O vanapy, por sua vez, também tem um "par" que o substituí 
em certos ritos oficiados por outros xamás que náo os principais, 
num mesmo ritual. Este assistente que substituí o vanapy principal 
recebe o nome de vanapyrekovijara, "dono do lugar do vanapy", 
isto é, o que substituí. Tratarei estes xamás que atuam com os va
napyrekovijara de "xamás secundários". 

Moreroryva 

Até aqui falei de tres pares de papéis no ritual do maraká: l. o 
assistente, vanapy e o xamá principal, moreroryva; 2. o assistente 
substituto, vanapyrekovijara e o xami secundário; 3. o xamá auxi
liar gapetymbara e o xamá principal, moreroryva. Vou me deter 
agora mais um pouco nesta tUtima relac;áo, fazendo considerac;óes a 
respeito do principal dos principais, o moreroryva. 

Os do is papéis desempenhados pelos xamás principais, o mo
reroryva e o gapetymbara sáo complementares e fundamentais na 
ac;áo ritual. Trata-se, como já afirmei, de um papel duplo, isto é, 
como os dois boakara do turé no ritual kavara, como as tauyva no 
ritual tauva. Seria um o reverso do outro, como kavaryma e o seu 
companheiro, na mitología? 

Tive oportunidade de observar dois pajés "incorporados" 
(omanoaip) ao mesmo tempo, cujos movimentos inconscientes (o 
xamá perde os sentidos e passa a ter o comportamento peculiar do 
espírito presente) eram exatamente os mesmos. 

Moreroryva é aquele que traz (moro=coletivo; oerut=trazer; 
yva=aquele que é investido na func;áo de). Para atrair os ~spíritos~ o 
xamá principal deve sonhar como moreroava (um atrat1vo, aqutlo 
que traz): (moro=coletivo; oerut=trazer; av(a)=sufixo formador de 
nome de circunstancia). M oreroava é um objeto confeccionado ou 
providenciado pelo vanapy e colocado ~r ele na ~ia_ o~ na i':"'a
raiká (local para onde vem os espfritos). E um dos pnnc1pa1s objetos 
xamanicos e o único que varia n!' forma. Ele deve ser único, rev~la
do ao xamá através do sonho. E a senha para a vinda do espínto, 
aquilo que o traz, como urna isca. 

149 



Outras fu~óes do moreroryva sáo a transmissáo do moynga 
"' para o corpo do paciente e do ynga para todos os beneficiados c?mo 

ritual. Ele participa de todas as refei~óes entre xamás e espfntos, 
sendo o primeiro a se servir. É dele o primeiro canto do ritual, os 
ritos de prepara~ao do charuto (petym), investidura do vanapy, ben
zimento das mo~as e jovens participantes, da despedida da Cobra. O 
gapetymbara (xamá auxiliar) participa apenas dos ritos moyngare
rojikf (trazer o moynga) e moyngaophyhyk ("pegar o moynga") 
e ynga, estes dois últimos com o moreroryva. 

Estes papéis poderáo ser melhor compreendidos no contexto ~a 
a~áo ritual, descrita a seguir. Antes, porém, devo falar dos papéis 
femininos: as uirasimbé e marakanny. 

Uirasimbé 

Se o pajé náo pode fazer maraká sem outros xamás e sem o as
sistente, muito menos o fará sem as mulheres: sáo elas que preparam 
o mingau, elemento ritual fundamental. 

As mulheres que acompanham o xama principal tem as se
guintes fun~óes: dan~ar, acompanhando os cantos, preparar a tinta 
de jenipapo usada no rito de transmissáo do ynga, preparar o mingau 
usado nos ritos, buscar a água que será benzida e usada na terapia 
dos pacientes. Nos rituais propiciatórios, nos quais se executa o rito 
do ka.vara elas usam, juntamente com o xama principal e o assisten
te, a uiraava, penugem de gaviáo. Esta omamenta~áo corporal, co
mo já vimos anteriormente, é a passagem de um estado para outro, 
de urna categoria a outra, de urna esfera cósmica a outra. As mulhe
res acompanham assim o xamá em seus circuitos cósmicos. E 
atraem, juntamente com ele, os espíritos a aldeia. 

Parece-nos, entretanto, que o preparo do mingau é sua princi
pal participa~áo: entre as dan~as e sessóes de omamenta~áo do cor
po, preparam o mingau, num fogo aceso no espa~o ritual. 

Sua participa~áo no ritual é a atualiza~ao de um mito: 

Uajaré, o sobrevivente do dilúvio, fica sozinho e náo tem mu
lher. Viu urna gar~ branca (uirá) muito bonita e a levou con
sigo. Quando safa de casa, a gar~a se transfonnava em ser hu
mano (avá) e preparava o mingau para esperá-lo. Quaodo Ua-
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jaré chegava, encontrava o mingau pronto e nenhum sinal de 
fogo. Acabou por descobrir que a gar~a obtinha o fogo de seu 
irmáo, o urubu e, através dela, acaba por obte-lo. 

Na mitologia e no ritual, a comida associa simbolicamente a 
mulher a um bem cultural, o fogo, através do qual a humanidade 
obte ve o alimento cozido e o minga u fermentado compartilhado por 
espíritos, humanos e xamás, canal por excelencia do relacionarnento 
entre estes seres. 

O nome uirasimbé designa esta fun~o com referencia a gar~a 
do mito do dilú vio. 

Marakanh'j 

MarakanfiY sao as demais m~s que acompanham o canto, 
dan~ando com o grupo de participantes principais. No rito em que 
atua o xamá auxiliar, elas ocupam o lugar de uirasimbé, sendo tam
bém urna espécie de substituta e par. 

4. O espa«;o ritual: o yvara, a javaraiká e a b1kaja 

O maraká. tem seu espa~o físico definido por objetos colocados 
na casa onde ele se realiza. 

Próximo a porta principal da casa, penduram-se, pelo teto, dois 
troncos de madeira amarrados um ao outro, de aproximadamente 2m 
de comprimento e 20cm de diametro: sao dois cilindros esculpidos 
que lembra a forma de dois charutos de tabaco. Um dos troncos, o 
que fica visível aos participantes, recebe, as vezes, urna decora~ao 
com desempenho geométrico semelhante a decora~áo dos charutos 
rituais usados no maraká. O nome deste objeto é yvara~ 

Com a coloca~áo do yvara, cria-se um espa~o entre ele próprio 
e a porta da casa. Aí se desenvolveráo os atos rituais: dan~as, ges
tos, refei~óes. 

Ao lado do yvara, geralmente no centro da casa, as m~as ui
rasimbé fazem o mingau nurn fogo aceso para esta finalidade. Trata
se do fogo do mingau ritual que também delimita o esp~o. As pa-

8 Geralmente, para cada ritual, o vanapy confecciona um -yvara mas um mesmo pode ser 
usado cm mais de ummaraká. 
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i;ielas rituais usadas no ma.raká circulam entre este ponto e o yvara, 
delimitando-se mais urna vez com o seu movimento o espa~o ritual. 

Os demais objetos rituais do ma.raká permanecem aí, durante o 
seu desenrolar: o banco de madeira, no qual se sentam xamás, as
sistentes e pacientes, é colocado ora embaixo do yvara ora no centro 
do espa~o, em frente ao yvara. No primeiro caso ele está sendo usa
do pelo espírito da Cobra, aí se coloca urna pedra sobre ele; no se
gundo caso pelos demais usuários (xamás e pacientes imunara) ; a 
pedra, neste caso, fica no cháo, a sua frente, e os pacientes devem 
colocar os pés sobre ela, ou entáo, embaixo do yvara quándo o ban
co serve ao xamá. 

Chocalho, charuto, panelinha com suporte, castanha, samam
baia (planta), algodáo, jenipapo e demais objetos rituais do ma.raká 
sáo pendurados no yvara. 

No espa~ delimitado pelos objetos rituais, convive-se comos 
espíritos. Aí eles se hospedam. Em cima do yvara, dentro de casa, 
há urna estrutura em miniatura de casa, chamada javaraiká. Ela abri
ga os espíritos apykwara e ka,rovara, xamás míticos. Na casinha em 
cima do yvara, eles penduram suas redes, seus pertences. 

Há outra casa que hospeda os espíritos visitantes: a tukaia, ca
bana de folhas de palmeira construída em frente a porta da casa onde 
se realiza o ma.raká. O espa~o ritual, neste caso, compreende a parte 
externa, entre a porta da casa e a tuka,ia e a parte interna, delimitada 
pelo yvara. Na tukaia também há um yvara. (vide fig. 14). 

Na tukaia se hospedam outros espíritos: os tivá e os karovara 
da água. De acordo comos espíritos em questáo, haverá, num ritual 
do ma.raká., o yvara no interior da casa e na tukaia ou só na tuka.ia. 
No primeiro caso, trata-se dos espíritos apykwara, ka.rovara do céu, 
tivá e ka,rovara de tivá; no segundo, os espíritos tivá e karovara de 
tivá. 

Neste segundo caso, o espa\:O ritual compreende a parte exter
na entre a porta da casa e a tukaia e a parte interna da casa, próxima 
a porta onde se sentam os xamás em semicírculos ou se realizam ri
tos e dan~as voltados para a porta. 

Cada urna destas espécies de espíritos provem de locais dife
rentes: karovara e apykwara que se hospedam na javaraiká, casinha 
em cima do yvara, provem das pedras do céu; os tivá e karovara de 
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tivá (que ficam na tukaia) habitam, respectivamente, a floresta e os 
rios. 

---·-( ) 

Fig. 14 - Espac;o Ritual do maraká. 

Hospedam-se também na tukaia, os espíritos porcos-do-mato 
(tajaho) e veados (arapoá). Os porcos-do-mato, veados, tivá e karo
vara possuem, entretanto, tukaia diferenciada pela forma do teto e 
pelo tamanho: a dos karovara náo possui teto sobressalente e a dos 
tivá, sim; a dos porcos-do-mato é maior e do teto sai urna cobertura 
sobre o yvara e os objetos rituais. A dos veados sáo dois troncos de 
madeira que se cruzam na parte superior, sobre os quais é colocado, 
transversalmente, o yvara. 

A javaraiká e a tukaia podem ser comparadas a jangaiva no 
twé, que hospeda os visitantes de outras aldeias. O pátio cerimonial 
que compreende o espa~o entre a jangaiva e a tmyve e a parte do 
interior desta correspondem ao espa~o, no ma.raká., entre o yvara de 
dentro da casa e o yvara de fora, localizado na tukaia (vide 
figs. 2 e 14). Há, no entanto, urna diferen~a na conce~áo de casa 
que hospeda os visitantes. No caso dos espíritos, ela recebe um no
me que a identifica com a cabana feita nas ca~adas para camuflar o 
ca~ador, facilitando o abatimento dos animais. Neste sentido, os es
píritos estariam mais próximos de um estado de animalidade deven-

153 



,. do ser como que capturados a semelhan~a de animais de ca~a. Por 
outro lado, como já vimos, os espíritos atacam com flechas os hu-
manos, identificando-se, assim, aos inimigos. No caso dos humanos, 
estes sáo hospedados na jangaiva e com eles se trocam bens e mu
llieres. 

A partir dos movimentos de pessoas e de objetos no espa~o ri
tual do maraká tentei entender seu significado. Quanto ao próprio 
espa~o, já posso arriscar urna interpreta~áo de seu simbolismo: é a 
cena do maraká primordial quando os xamas cantam para trazer. a 
Cobra. O fogo ritual faz parte da cena mítica do preparo do mingau 
pela gar~a. Esta interpreta~áo se baseia, entretanto, na descri~áo a 
seguir, sobre os movimentos a que me referi, isto é, a a~áo ritual. 

5. A~io ritual 

O maraká compreende o canto (oforahai), acompanhado pelo 
chocalho, ia.fú e atos rituais desenvolvidos no cenário e com os ob
jetos xamanísticos descritos anteriormente (O espa~o ritual, item 4). 

O xamá e o assistente executam o canto, sentados ou dan~an
do. Participam ainda das dan~as, as m~as cantadoras e o assistente 
substituto. Há também um canto solo do xamá, nos ritos com gestos, 
como buscar substancias no yvara e transmiti-las aos pacientes. 

Estas distin~óes, nas modalidades de maraká (sentado, dan
~ando e com gestos) e na composi~áo do grupo de dan~arinos cor
respondem aos diferentes ritos que compóem o conjunto de urna 
unidade do ritual, cuja dura~áo mínima é de tres dias. Trata-se de 
seqüencias de ritos que compreendem um início, quando se chama 
os espíritos, e um final que compreende dois desfechos: um em que 
o espírito principal (há outros que o acompanham) atraído, per
manecerá na tukaia, até se iniciar urna outra unidade, chamando-se 
outros espíritos; e um outro desfecho em que se despede do espírito 
principal e ele vai embora (e a tukaia) ou o yvara dentro da casa 
perde o uso ritual. Contudo, como o espírito sempre retoma, essa 
retirada náo é definitiva e a rela~áo entre urna unidade e outra pare
ce ser sempre de seqüencia ou precedencia. Suponho que baja urna 
estrutura seqüencial na reali:za~áo dos maraká., isto é, urna rela~áo 
entre um e outro, que minha observa~áo náo permitiu detectar. 

154 

a. Canto e ~a: o oforah.ai 

Tratarei primeiramente dos ritos oforahai que compreendem o 
canto e dan<$a9. Nestes ritos, os participantes dan~am em frente ao 
)'Vara, num movimento, ora para frente e para trás, ora marcando o 
ritmo comos joelhos, flexionando-os compassadamente, sem tirar os 
pés do chao. 

No rito em que o xamá vai buscar no yvara, o moynga, subs
rancj.a do espírito, xama auxiliar e xama principal cantara juntos. O 
primeiro se dirige ao yvara, dan~ando e tocando o chocalho. O xama 
principal se aproxima e o xamá auxiliar toca o chocalho na sua ca
be~a. 

Nos rituais propiciatórios, os xamas dan~am como espíritos da 
floresta; transformam-se em porcos-do-mato, dan~ando curvados e 
emitindo os sons do animal. Levam ·nas máos um charuto de tabaco 
com o qual tentam agredir os presentes. O canto final deste rito, 
executado pelo xama auxiliar, assistente e mo~as, se caracteriza por 
urna mudan~a radical na coreografia: o grupo de participantes que 
dan<$ava em frente ao yvara da tukaia, para frente e ·para trás, passa 
a se movimentar entre a porta da casa e a tukaia, dando voltas sobre 
si mesmo e rompendo o eixo até entáo observado. A referencia deixa 
de ser o yvara da tukaia e o grupo dan~a ora em dire~áo a tukaia, 
ora em frente a porta da casa. Dentro desta, estáo os xamás que dan
<$am ''incorporados'' pelo espírito porco-do-mato como descrevi 
aclina, entre eles o principal. A eles se juntara os dan~arinos que os 
levam a tukaia. 

Nos rituais propiciatórios a transmissáo do yngfl, princípio vi
tal é feita através. de urna clan<$a realizada pelo xamá entre yvara de 
tukaia e o paciente, identificada coma dan~a ritual kavara do turé. 
Como vimos anteriormente, kavara é o representante do morto cujo 
canto separa a vida da morte. Com passos ritmados, o xama leva em 
suas máo os objetos que ficam no yvara ao paciente, acompanhado 
pelo vanapy e uirasimbé. Como no complexo do turé, o vanapy e 

9 No Apendicc "Canto e d~a do mamká'', encontra-se urna descri~áo dos ritos de um~ 
unidade do maraká, a partir das ~as e cantos, cm sequéncia cronol~gica. Esta descn
~ao se bascia nos vários rituais observados entre 1976 e 1982, reunmdo-se, cntlo, os 
dados referentes a esta obsc~ e montando-se uma cstrutura comum a todos os ma
raká assistidos, com exemplos de cantos executados em alguns deles. 
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o uirasimbl recebem a penugem do gaviáo, repetindo-se o rito do 
kavara, desenvolvido naquele conjunto de rituais. Neste momento, 
as uirasimbl tomam-se kavarivandara (as que abra~am o kavaryva) 
e o vanapy, um kauiraó. Dependendo da época em que se realiza 
o maraká, a dan~a do kavara pode ser seguida de um turé-dan~a. 

O canto e a dan~a do maraká - o oforahai - sáo o ritual em 
que os xamás trazem es espíritos a aldeia. A dan~a em frente ao yva
ra e a tukaia e javaraiká representa o apelo e o convite para esta vi
sita. O canto descreve pela letra da música esta movimenta~áo cós
mica de seres sobrenaturais. 

A dan~a também realiza a fun~áo máxima do maraká: transfe
rencia de substancias trazidas pelos espúitos aos humanos que delas 
necessitam. A fun~áo do xamá é ser o moreroryva, aquele que traz, 
definindo o conteúdo central do maraká. 

O xamá traz a Cobra e a On~, divindad.es do panteáo de seres 
sobrenaturais do cosmo Asuriní. A On~a é representada pelos tivá, 
urna espécie de espírito pertencente ao seu domíniolO. Eles trazem 
o moynga. A Cobra, ela própria princípio vital, é o ynga materiali
zado no yvara em mingaus e outros elementos rituais. 

Como veremos adiante, nos ritos que precedem o oforaha.f, sáo 
trazidos e atraídos para a tuka.ia seres originários destas duas catego
rias, como a javambaia, misto de Cobra e On~a, em sua forma in
fantil, isto é, filhote de tivá com a Cobra. 

Outros espíritos mencionados no canto e que acompanham a 
vinda <lestes sobrenaturais também trazendo o moynga sáo os que 
chamei de "espíritos xamás primordiais", já foram xamás no passa
do mítico e atuahnente sáo espécies de seres como os tivá, "povos" 
habitantes de outras esferas cósmicas. Entre elas e a tukaia e java
railai existem caminhos os quais percorrem, trazendo consigo seus 
animais, objetos, pertences: entre eles, o moynga. 

A dan~a do maraká é o percurso que fazem entre o mundo em 
qu habitam e a aldeia. Eles vem do céu (apykwara e karovara), das 
águas (karovara), da mata (tivá). Neste trajeto, estes espíritos acom
panham a Cobra ao yvara. 

Os espíritos xamás primordiais sáo trazidos nos rituais tera
peuticos pois sáo eles que dáo o moynga ao xamá para ser transmiti
do aos pacientes. 

10 Vide adiantc ctassificac;áo dos seres, itcm 6.b. 
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Outra categoria de ser sobrenatural vem a tukaia em outra oca
siáo: os porco-do-mato e o veado nos rituais propiciatórios que cha
mo de espúitos animais. A eles é oferecido o mingau. 

Além das dan~as que trazem os espíritos, há as que oferecem e 
mingau a eles, em particular o rito mamaiava, realizado nos rituah 
terapeuticos e propiciatórios. Nestes últimos, há maior enfase no~ 
ritos com a panela de mingau. 

O último rito da seqüencia oforahai, chamado ojembik, dan~a 
em frente ao yvara, é interpretado pelos Asuriní como a "despedi
da" da Cobra, isto é, quando se "dan~a para a Cobra ir embora". 

Terapeutico ou propiciatório, faz-se o ritual do maraká. para 
trazer a Cobra. Através dela se recebe ynga, tomado dos espíritos 
pelos xamás, transmitido aos humanos que dele necessitam. Com a 
Cobra, vem os espíritos que devem ser "domesticados", em espe
cial, os tivá, seres On~a que foram xamás no passado mítico. Eles 
matam e ferem os humanos, mas transmitindo o moynga para os pa
cientes, restabelecem o rompimento ao preservar o ynga em seus 
corpos. Nos rituais propiciatórios, a dan~a do rito ynga reprcxluzin
do a dan~a ritual kavara (do turé) relaciona a preserva~áo do ynga a 
separa~áo vivos-mortos. 

b. A tos rituais do maraká: o petymbo 

Há dois conjuntos de atos rituais que fazem parte do maraká 
distinguidos pelos Asuriní ao se marcar um deles pela denomina~áo 
boravat. O boravat é um tipo de marakd "menor" no qual 
o petymbO, principal rito do maraká, é "pequeno,,, como dizem os 
Asuriní. 

Descreverei a seguir os atos rituais de duas unidades do mara
ká, em seqüencia cronológica: o boravat e a unidade que, eventual
mente, se segue a esta.11 

11 A descri~áo destcs ritos se baseou em um maraká realizado cm julho de 1986. Trata-se 
de atos rituais de duas unidades de maraká, em seq$ncia cronoldgica realizadas na casa 
de Morera, havendo oeste caso um s6 yvara na tukaia, saido os espCritos em questáo tivá 
e karovara de tivá, hospedados na cabana de folhas. 
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No boravat, o xamá principal e assistente cantam em frente ao 
),vara, chamando a Cobra. As dan~as, no primeiro dia, chamam-se 
baiamomi.naka e baiarerojekí (trazer a Cobra). De acorclo com o es
pírito en: questáo, varia a manifes~o da Cobra: no caso do espí
rito apykwara, a Cobra vem do céu e fica no cháo; se é um espírito 
karovara, vem do céu e fica no yvara e se é tivd, como no caso ora 
descrito, trata-se do javambaia (java(ra)=on~a + baia=cobra), cujo 
habitat é a mata sobrenatural dos tivd e no maraká, fica dentro da 
tukaia. O javambaia é um filhote de tivd com a Cobra. A partir 
<leste primeiro dia, portanto, ele está na tukaia. 

No segundo día do maraká, ao amanhecer, após a dan~ koém 
yngiupí (koém=amanhecer, yngiupf ?), o xamá principal e o seu as
sistente se sentam dentro da casa, no espa~o ritual em frente a porta. 
O assistente prepara os charutos, decora 12 o yvara da tukaia, pen
dura nele um dos charutos preparados e a biaava (esteira), envol
vendo os demais charutos, a folha de tabaco (petym) e o invólucro 
para fazer charuto (petymaava). 

Á noite, durante a dan~a baiamoviat, o banco ritual colocado 
embaixo do yvara está virado como que impedindo que alguém se 
sente nele ou indicando que ninguém o está usando. Depois da dan
~ª do xamá principal, uirasimbé (cantadora principal) e vanapy (as
sistente), o primeiro entra na tukaia e, virando-se de frente para a 
entrada da mesma, emite roídos característicos do contato com o es
pfrito aí presente, o javambaia. Estes roídos sáo como de quem está 
fazendo fo~a e tendo urna sensa~áo física, como a de dor ou pres
sáo, semelhante a um gemido. Esta sensa~áo pode ser a mesma que o 
assistente descreveu ao explicar o que sentía ao passar as máos nas 
de um xamá em exercício ("Como um choque elétrico"). 

Em seguida a da~a baiamominaka, realizada na seqüencia, 
executada a dan~a baiaopyhyk (baia=cobra+opyhyk=pegar), pelo 
xamá auxiliar, assistente substituto e tres cantadoras. Enquanto esta 
dan~a se desenvolve, o xamá principal se senta, no banco ritual, ao 
lado direito da entrada da tukaia e o assistente, ao lado esquerclo. 
Ao se intensificar o ritmo da dan~, cuja coreografia oeste momento 
compreende voltas do grupo de dan~arinos sobre si mesmo, isto é, 

12 Pinta oom desenhos (pintas), utilizando a tinta mineral de oor prcla (ilaoNll). 
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colocando-se ora frente a tukaia, ora frente a casa, e depois, passos 
vigorosos em frente a tukaia novamente, o assistente se coloca atrás 
do xamá auxiliar, segurando sua cintura com a máo direita. Coma 
esquerda, ab~a-se a urna cantadora que passou, entáo, para trás da 
fila em que se encontrava antes, isto é , ao lado do xamá auxiliar. Ao 
lado deste entra, agora, a cantadora principal. O xamá auxiliar inter
cala ao som da música, o roído de quem está fazendo fo~a (hum 
hum hum) e teodo alguma sensa~áo física de contato; acompanha-o 
nestes roídos o xami principal, ambos fa7.endo o gesto de pegar algo 
no ar, com as máos; o xami auxiliar toca um assobio ( com urna 
máo)13, sinal da prese~ dos espíritos. Ao intensificar a dan~a, o 
xamá faz um roído (oh oh oh), identificado como som dos espíritos. 

Em seguida, terminada a ~a, xamá auxiliar e xamá principal 
aproximanrse da tulcaia e colocam as máos fechadas sobre o yvara. 
Sentam-se, depois, em frente a tulcaia, o principal utiliz.ando o banco 
ritual. Ficam aí por algum tempo, e em seguida, se levantam e profe
rem algo, voltados ainda para a tukaia, dirigindo-se aos espíritos que 
estáo presentes, em discurso apropriado ( entona~áo da voz e ritmo 
da fala diferente da linguagem cotidiana e cujo conteúdo parece ser 
apenas com.preensível para os xamás). 

Os xam• auxiliar e principal sentam-se novamente e o primei
ro, logo depois, se retira O principal pega algo no yvara, trazendo-o 
na máo fechada . Segundo o informante, ele pega o moynga. A 
substancia do moynga varia segundo o espírito cm questáo: 
o moynga dos karovara e apykwara é água e o dos tivd é urna boli
nha de resina vegetal (yhyka). Tirando de urna máo com a outra, 
passa-se para o paciente (imunara), que se sentou no banco ritual 
(em frente ao qual se colocou urna pedra, no cháo): assopra coma 
boca semi-fechada na dire~ da máo, que contorna todo o corpo do 
paciente (a alguns centímetros de distancia, sem tocá-lo); junta as 
duas máos fechadas, e ainda contornando o corpo, emite um roído 
de quem está fa7.endo f~a; passa a máo sobre o corpo do paciente 
sem tocá-lo, novamente assoprando nesta d~o. Terminado este 
rito, xamá principal e assistente realizam a d~a baiamoviat. 

No terceiro dia, ao amanhecer, o xamá principal e o assistente 
executam a ~a baiamoviat. Durante o decorrer deste dia, a canta-

13 Segundo os Asuriní, o assobio é o proprio som dos Karovaro, obtido dos espíritos, 
pelo xami. 
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dora principal fez um núngau chamado boravavit14, em sua própria 
"casa. Um pouco <leste núngau foi colocado numa pequena panela de 
cerfunica com urna cuia dentro. Esta panelinha japepaf foi posta em
baixo do yvara, a entrada da tuka.ia, no cháo; ao seu lado colocou-se 
emborcada a panela grande que tem a mesma forma. Trata-se de 
forma própria para o preparo de alimentos no fogo e nao possui de
cora~áo . 

Ao anoitecer, o xamá principal cantou de pé em frente a tuka.ia 
e a panelinha de núngau, enquanto o assistente permaneceu sentado 
no banco ritual, atrás dele. Levantando-se, tomou o chocalho iafú. 
das máos do xamá e passou a tocá-lo perto da cabe~a dele; enquanto 
isso, o xamá pegava algo sobre a panelinha de núngau. Segundo o 
informante, enquanto o moynga é pego no yvara, o ynga é pego 
perto da panelinha de mingau, colocada no cháo, a porta da tu

ka.ia, isto é, onde está o javambaia. O ynga pode ter a forma de um 
filhote de papagaio, invisível para os que náo sáo xamás. Em segui
da, com as máos fechadas sobre o corpo do paciente, contorna-o as
soprando na d~áo do movimento que realiza. Depois, dan~am xa
má principal, assistente e cantador principal. Este rito se chama 
baiaomonga' o (baia=cobra+omonga' o=dar de beber o núngau). 

. No quarto dia de manhá, xamá principal e o assistente prepa
ram alguns charutos; acendem um deles, colocam o banco ritual na 
porta da casa e, a frente do mesmo, os dois homens dan~am. Termi
nada a dan~a, o assistente coloca o banco embaixo do yvara na tu

ka.ia, virado, como que impedindo que alguém se sente ou indicando 
que ninguém o está usando. Embaixo do yvara também se encontra 
neste momento a panelinha com mingau, vazia, desta vez, emborca
da ao lado da cuia e da panela maior. Outro objeto foi colocado 
junto <lestes: a pedra itakj, em frente a panelinha. Este rito é 
o petymojap (petym=charuto, tabaco; omojap= acender). 

A noite, depois da dan~a do xamá principal e do assistente em 
frente a tukaia, o primeiro pega algo na tukaia e passa para o pa
ciente (náo observei oeste momento se pegou no yvara ou sobre a 
panelinha de núngau). 

No quinto dia, estáo colocados embaixo do yvara, a panela 
grande emborcada e o banco ritual na posi~áo de uso . No yvara, o 

14 Próprio do rito boravat, também chamado maniaky com referencia aos ingredientes 
que leva, entre eles, maniapyva, mandioca brava mergulhada na água. 
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assistente pendurou urna machadinha (jy, i), de cabo de madeira e 
lamina de metal, confeccionada pelos Asuriní para cortar coco e <>S
so, na fabric~áo de colares, e descascar castanha-do-pará. Segundo 
o informante, este objeto e os demais, colocados na tukaia como o 
pequeno cesto para guardar castanha (piruvisinga), o suporte de ta
quarinhas com a outra panelinha de cerimica, decorada, e a pequena 
cuia que serve mingau, sáo do agrado dos espíritos. De manhá o 
xamá principal e assistente executam a dan~ ko' hn yngiup(, em 
frente a tukaia, agora complementada com estes objetos (dan~ 
ko, hn yngiup(). Terminada a dan~ o xamá principal senta-se no. 
banco. Levan~<l:o-se_ log~ em seguida, ó banco é colQCado ·nova-· 
mente embaixo do yvtl1"Q, pelo assistente. Durante o dia, foi coloca
da a panelinha com mingau, emb&Xo do yvara, a entrada da tukaia, .. 
junto ao banco. A noite, xamá prinCipal, assistente e cantadora prin-
cipal d~ em frente a estes objetos'. 

No sexto dia, canto ao amanhecer. De manhá, xamá principal e 
assistente ~no ~o ritual, dentro da casa, como banco ri
tual na porta (rito petymopP). Na tlPcaia, a panela maior está em
borcada, embaix.o do yvani. Á no~, o xamá principal pega éllgo .na 
tukaia e passa para o paciente. F.m seguida, dafi91m xami auxiliar, , 
assistente e cantadora principal, em frente a tukaia e a paneJinha, 
agora quase vazia. Outros borneos ~~ acompanhar o canto ~ste . 
momento. Jovens que ~nham filho ¡>,equeno participam do~, 
apenas acompanhando o canto, isto é, menos formalmente de> que 
como vana¡¡y. Outros 'acompanham o xaIDá noma versio anedóticá, 
cantando em falsete. Estás partici~óes acentuam o caráter lúdi~o 
que o· maraká possui. Nos momentOs de ~a coma participa~o de 
diversas cantadoras, mulheres e crian~ váo assistir a~ maraká para 
se divertirem, acompanhando o canto e as crian~, a dan~a; 
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No sétimo dia, a panela grande está emborcada sobre a paneli
nha, ao lado do banco, colocado virado embaixo do yvara. &tes 
objetos permaneceram aí durante todo o dia. Á noite, xamá principal 
e assistente executam a ~ ojeakat. 

No oitavo día, xarná principal e assistente: d~ ao amanhe
cer. Em seguida, a panelinha com a cuia é 'descoberta e o banco, 
colocado a sua frente, virado. Á noite, xamá principal, assistente, 
cantadora principal e outras cantadoras dan~ em frente a tukaia. 
Durante a dan~a, o xamá principal emite rufdos característicos do 
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contato com os espíritos, entremeados pelo assobio que manifesta 
sua presen~a. 

No nono dia, após a dan~ ao amanhecer, a panela grande é 
emborcada sobre a pequena e, a frente delas continua o banco vira
do. A noite, o xamá contorna o corpo do paciente com as máos fe
chadas, assoprando na d~áo dos movimentos e emitindo o roído 
de quem está fazendo for~a. Contorna também o corpo do paciente 
com o charuto apagado, assoprando em sua dire~áo. Este rito se 
chama oforoimondep. Segundo o informante, neste momento, o xa
má está "guardando" o ynga no corpo do paciente: omondep=guar
dar; foro=prefixo generalizador; oforoimondep= guardar coisas, no 
sentido de "por dentro", envolver, esconder )5. 

Como rito oforoimondep termina a primeira unidade, /Joravat, 
cuja finalidade, segundo informante, é "pegar o ynga" . 

Resta descrever ainda aqui, o uso do charuto neste conjunto de 
ritos e no conjunto descrito a seguir. 

O charuto é usado como objeto em si, ao contornar, apagado, o 
corpo do paciente. Por outro lado, sua fuma~ é aspergida sobre o 
paciente, como no rito petymbó. 

Os charutos sáo distintos, por isso, de acordo como uso que se 
faz deles e recebem diferentes nomes quando pendurados no yva
ra: imunara petym, moynga petym, iparuyimbira. Além destes pen
durados no yvara, durante as dan~as, o assistente oferece cigarros ao 
xamá que podem ser fabricados com fumo e papel obtidos junto aos 
brancos. Estes cigarros também sáo usados no petymbO. Os charutos 
acima mencionados, entretanto, sáo obrigatoriamente feítos de pety
maava e petypijara, respectivamente, entrecasca da árvore do mes
mo nome que serve de invólucro e tabaco, cultivado pelos Asuriní e 
referido nos mitos de origem. Além dos charutos pendurados no 
yvara, sáo deste tipo o charuto que a cantadora principal ou a última 
da fila em que o xarná executa a dan~a deve segurar na máo esquer
da. 

O segundo conjunto de ritos do maraká pode se seguir ou náo 
ao /Joravat. Quando há seqüencia, terminado o rito oforoimondep, o 
xamá principal e assistente executam a d~a moromominaka, em 
frente a tukaia. É iniciada, entáo, urna segunda unidade do maraká. 

15 No vocabulário de Velda Nicholson (1982), encontra-sc omonep=vestir. 
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Nesta fase inicial, o xamá sonha com um objeto que fará parte do 
ritual: o moreroava ("aquilo que traz a coisa"). No maraká, ora 
descrito, o moreroava foi um charuto de tabaco (petym) e um colar 
de mi~anga, pendurados na parede da casa. Como já f oi descrito 
anteriormente, o moreroava é o único objeto do maraká que varia 
de forma e serve de atrativo aos espíritos. Ao mesmo tempo, pode 
causar doen~a e morte f ora do contexto do ritual e de ve ser jogado 
após o término do maraká. Em certa ocasiáo, pedí para ficar com um 
moreroava, feíto de pau com penas de arara, e me aconselharam a 
náo pegá-lo pois eu poderla ficar doente. 

Na manhá do segundo dia, depois da dan~ do vanapy, a panelinha 
com cuia está embaixo do yvara, descoberta, a pedra itakj a 
sua frente e a panela grande, ao lado. Dentro da casa, foi col~ado o 
banco e encostado nele, ao cháo, um charuto. Em seguida, o assis
tente traz o suporte de taquarinhas coma panelinhaja' ét16 com cuia 
dentro e a coloca no cháo, ao lado da entrada da tuka,ia. Pega no 
yvara, a esteira (biaava), com material para conf~áo de charuto, e 
se senta dentro da c~ juntamente com o xamá principal. Aí prepa
ra vários charutos de tabaco; pinta quatro deles com jenipapo (moti
vo ipinima=pintas) e decora dois com penas de aves, amarradas 
num cordáo de algodáo, atado a urna das extremidades. Os outros 
dois decora com algodáo: um chuma~o em tira, envolvendo urna das 
extremidades. Xamás secundários e o auxiliar acompanham a con
fec~áo dos charutos. Trata-se do rito petymojap. É a ocasiáo a~e
quada para os xamás trocarem entre si as experiencias de suas v1a
gens as moradias dos espíritos. 

Um dos charutos confeccionados é aceso e fumado pelos xamás pre:
sentes e os enfeitados sáo pendurados no yvara. Dan~, em segui
da, xamá principal e assistente. Terminada a dan~, o assistente reti
ra a panelinha ja' éf do suporte e a coloca no lugar da panelinha ja
pepa(, embaixo do yvara. Esta foi afastada para dentro da tuka,ia, ao 
lado da entrada. Antes de colocar a panelinha ja' éf ao cháo, faz 
urna espécie de nicho com a terra. A frente da ja' éf, coloca a 
pedra itakj e dentro da panelinha, urna pequena cuia que esta
va até entáo pendurada nas folhas de palmei.ra da tukaia. 

16 Forma propria para servir o mingau, decorada oom descnhos gcom6tricos, cm ta~
nho pcqucno. Como já dcscrcvi anteriormente, tcm um aspee~ de des~, scm brilho 
no vcmiz, já muito usado, a mesma obsc~áo podendo ser fcata para a cuaa. 
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,.Dentro do suporte, permaneceu a cuia que estava dentro da paneli
nha. Em seguida a coloca~áo <lestes objetos, na tukaia dan~am den
tro da casa xamá secundário e assistente. 

Entre urna dan~a e outra, executadas por diferentes xamas, co
mo neste caso, entre a dan~a do petymojap e esta que se segue a 
coloca~áo da panelinha ja, é(, o chocalho também é pendurado nas 
folhas da palmeira da tukaia. É o assistente quem leva o iafú ao xa
má que irá executar o canto, juntamente com o charuto que está 
sempre segurando durante o ritual e o qual é oferecido ao oficiante, 
nos intervalos do canto. Este ato do assistente buscar o xamá ·para 
realizar o rito, urna de suas fun~óes, é expresso, por isso mesmo, 
pela frase: Vanapy petyma oeraha pa.jeipé=Vanapy leva o charuto 
ao pajé. 

No come~o da tarde do segundo dia, a cantadora principal ini
cia o preparo do mingau, no fogo aceso dentro da casa. O assistente 
se encarrega de trazer a lenha. O mingau é preparado com maniapy
va (mandioca brava mergulhada na água por tres dias e depois pilada 
e peneirada, água e castanha-do-pará pilada). Depois de cozido é 
bochechado, para fermentar. Este mingau se chama maniarembyl 7. 

Durante a tarde o assistente também providencia ma~os de samam
baia (Adiantum latifolium; amambdi, na língua Asuriní) colocando
os ao lado da entrada da tukaia, em· cima do suporte de taquarinhas. 
Eles seráo usados no rito ynga, realizado durante a madrugada e o 
rum.nhecér do dia seguinte. 

No final da tarde, o assistente vai buscar o xamá auxiliar para 
a dan~a moyngarerojikí, levando-lhé o chocalho e o charuto. Du
rante a dan~a, o banco ritual é colocado a frente da panelinhaja, éí. 
Em determinado momento, esta é levada por urna mulher (esposa do 
xamá principal) para colocar um pouco dt~ mingau dentro, e a pane
linha volta para o mesmo lugar (a entrada da tukaia). 

No final da dan~, o xamá principal que se sentou no banco, 
ao lado do grupo de dan~os, vai em seguida ao yvara acompa
nhado do auxiliar e faz gesto de pegar. O principal coloca as máos 
sobre o yvara e o auxiliar toca vigorosamente o chocalho próximo a 
cabe~a do principal que, tossindo ininterruptamente e vomitando, 
perde os sentidos (omanó=morre). Segundo o informante, tocando o 

17 No maraká, recebe outro nome: kauiyng ou yngü, numa alusáo ao ynga. 
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yvara, o xamá pega tres coisas, por ordem: o y'ima (espécie de 
transporte de algodáo, usado pelos espíritos que aqui chegam), a 
Cobra e o moynga. 

Ao perder os sentidos, o xamá é sustentado por sua esposa que 
o abra~a pelas costas, sobos bra~os. O xamá auxiliar também passa 
a tossir, vomitar e perde os sentidos, sendo segurado pelo assistente. 
Sentam-se nos bancos e um xamá secundário, fazendo gestos de tirar 
algo do corpo dos colegas, e dando baforadas de tabaco sobre eles, 
passa as máos no sentido tórax-ca~a. Em seguida, os xamás recu
peram os sentidos e se dirigem a entrada da tukaia. Aí, virados em 
diagonal, ambos na mesma posi~áo e ora para a direita, ora para a 
esquerda, proferam a fala própria para se dirigir aos espíritos. 

Nesta fala, pode-se observar rruis destacada a palavra ehere
ká.(?). Em alguns rituais pude observar que, oeste momento, os xa
más se agacham na entrada da tukaia, sobre a panelinha ja' é(, para 
proferirem a fala. 

Chegam outros xamas e se sentam em frente a tukaia. O xamá 
principal pega o moynga no yvara e o coloca na pequena cuia que 
estava dentro da panelinha que antes se encontrava entre as folhas 
de palmeira da tukaia. Depois de colocar o moynga na cuia, toma a 
pór esta dentro da panelinha ja' éí. 

Todos os xamás presentes executam em seguida, o rito 
_ petymb6 18 em frente a tukaia: sentam-se em semi-círculo ao redor 

do paciente, sentado no banco ritual. A pedra itakj é colocada a sua 
frente, no cháo, e o paciente deve pisar sobre ela. O xamá principal 
lidera um canto em voz baixa, ritmo lento. Um xamá de cada vez, 
vai até o paciente e faz os seguintes gestos: contorna com as máos o 
corpo do paciente sem tocá-lo; com as máos fechadas contorna-o 
emitindo o som de quem está fazendo for~; afasta algo que paira 
sobre o corpo do paciente; puxa algo no sentido do corpo do pa
ciente para o seu próprio; enquanto faz estes gestos, assopra na dire
~áo das máos e dá baforadas de fuma~a de charuto; vai ao yvara, 
colocando as máos fechadas sobre ele, fazendo o som de for~, volta 
e contorna o corpo do paciente, assoprando nesta ~o e fazendo 
o som de for~a, tira algo do corpo do paciente com as máos fecha-

18 Petymbó = comer tabaco (petym =tabaco+ o =comer). 
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dps, f azendo o som de for~a 19. Leva as máos fechadas a boca e as
soprando vigorosamente para dentro delas, provoca um som caracte
rístico 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, f eito com as máos na 
boca. Depois que cada xamá executou estes gestos, todos se levan
tam e colocando as máos fechadas sobre o paciente, fazendo o som 
de for~a, erguem-nas, como se estivessem puxando algo do corpo do 
paciente para cima, abrem-nas em seguida e assopram na dire~áo do 
que acabaram de tirar. Este gesto é feito, as vezes, vigorosamente, 
como se jogasse longe, com for~a, aquilo que se retirou do corpo do 
paciente. Este último gesto coletivo é repetido mais urna vez. Du
rante todo o desenrolar deste rito gestual, os xamás dáo baforadas de 
fuma~a do charuto sobre o paciente. 

Em seguida ao petymbó, o xamá principal toma a cuia com 
moynga, contorna o corpo do paciente com a mesma, assoprando na 

... 
sua dire~áo. As vezes, o xan:á toma o moynga em forma de urna bo-
linha de resina nas máos e esfregando-a entre ambas, sobre as quais 
assopra, contorna o corpo do paciente. Quando o moynga é em for
ma de água, o xamá usa a cuia para transmití-lo ao paciente. 

Terminado o rito do petymbó e a '.'aplica~áo" do moynga, é 
servido o mingau aos xamás na mesma panelinha que o continha, 
dentro da cuia. Neste mom!nto a panelinha ja' éf é colocada no su
porte de taquarinhas e os xamás se servem com a cuia que ficara 
dentro dele. r:epois da refei~áo, a panelinha é emborcada no suporte 
e levada para a casa, sendo colocada a sua porta. Um xamá secundá
rio e o assistente dan~am, entáo, dentro da casa. 

Depois, a panelinha do suporte é levada para junto da panela 
grande, na qual foi preparado o mingau e que ainda o contém, den-

tro da casa. Ao lado das duas, no cháo, está a pedra itaJcY. 

No meio da noite, outro xamá secundário dan~a dentro da casa 
com a cantadora principal, assistente e outras cantadoras. Em deter
minado momento, o xamá tomou a grande panela nas máos e segu-

l 9 Este gesto se concentra sobre a parte afetada. onde se sente a dor, por exemplo. ou co
mo num caso observado, sobre o ferimento (mordida de cobra): o xamá chegou a tocar 
no ferimento pu:undo no sentido do hematoma para os orificios feitos pelas presas da 
cobra. Em caso de funínculo. também se observou o xamá chupá-lo. 
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rando-a, continuou a executar a dan~a. O xarna principal sentou-se 
ao lado do grupo que dan~ava. 

Ao terminar a dan~a com a coreografia acima, os dan~arinos 
permaneceram no mesmo local_ (dentro da casa, em frente a porta) 
marcando o ritmo com flexáo dos joelhos. Tem início o rito ynga. O 
xamá principal ocupa o lugar do xamá secundário e dan~a. Urna vez 
terminada a dan~a, os dois .xamás se dirigem ao yvara. O xamá prin
cipal segura nas máos um charuto e com ele pega algo no yvara .. Du
rante esta dan~a, os dois ramos de samambaia já estáo pendurados 
oeste objeto ritual, juntamente comos charutos decorados. Depois 
de pegarem algo no yvara, os dois xamás proferem a fala específica 
dirigida aos espíritos. Neste momento, está arnanhecendo. 

O paciente se senta em frente a tukaia, no banco ritual. O xa
má principal contorna seu corpo com os seguintes objetos, na ordem 
abaixo, assoprando em sua dire~áo: a cuia de mingau, o ramo da sa
mambaia e o charuto decorado20. Depois disso, os parentes dos pa
cientes (a máe da crian~a e a filha da outra paciente) váo buscar 
água no rio. O xamá principal assopra e faz gesto de afastar sobre a 
cuia com água e com esta, os pacientes sáo lavados. O paciente deve 
pisar sobre um peda~o de carváo enquanto se banha21. O mesmo rito 
de assoprar e afastar com as máos22 é feito sobre assistente e canta
dora principal, que se colocam de costa para o yvara e a frente do 
xamá e sobre a água e o mingau que seráo ingeridos pelos pacientes. 
Em tomo do corpo, da cabe~a aos pés, do assistente e da cantadora 
principal passa também as máos fechadas assoprartdo na dire~áo das 
mesmas, depois de colocá-las em cima do yvara. 

Todos os xamás que participaram do ritual sáo chamados para 
tomar o mingau servido na panelinha do suporte. Depois, a paneli
nha é levada novamente para dentro da casa, ao lado da panela 
grande de mingau. Em seguida, xarná principal, assistente e cantado
ra principal dan~am em frente a tukaia. O banco ritual, coma pedra 
itakY em cima, é colocado embaixo do yvara. 

Na manhá do quarto dia, o xamá principal faz gestos de pegar 
no yvara, emitindo som de quem está fazendo fo~a. Com as máos 

20 Observei em alguns rituais o uso do jenipapo. 

~ t Observei em alguns maraká. passarcm óleo de baba~u com urucu nos ~s. máos e testa 
do paciente. ap6s este banbo. 

22 Este gesto de a,s.,oprar se chama pejO. 
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fe.chadas vai até a casa do paciente e contorna seu corpo, assoprando 
na dire~áo das máos. o assistente o acompanha, levando o banco 
com a pedra e a cuia que contém o moynga. Com esta, o xamá tam
bém contorna o corpo do paciente, assoprando em sua dire~áo. O 
xamá principal faz o gesto de afastar e assoprar (pejo) sobre o reci
piente de óleo de baba~u que será usado pelo paciente e sobre os 
alimentos que deverá ingerir (farinha, mingau). O xamá principal 
volta a tuka.ia., retira os charutos decorados do yvara. Estes e os de
mais objetos sáo levados pelo assistente. A grande panela de mingau 
já fora retirada, bem como limpo o cháo onde se acendera o fogo pa
ra prepará-lo. O assistente toma o restante do mingau que sobrara na 
panelinha ja' éí, emborca-a no suporte de taquarinhas ao qual é, en
táo, amarrada, e a leva de volta ao local de onde fora retirada para o 
uso no ritual. Comumente este lugar é a casa de um assistente pois 
estes objetos pertencem a eles. A pedra itaJcY é guardada na parede 
da casa onde se realizou o maraká.. 

e. As n<Jfóes de doenfa e princípw vital e ouJros ti.pos de maraká 

O petymbo é o principal rito nos maraká que chamo, proviso
riamente, terapeuticos. Ou seja, quando em sua realiza~áo, há um 
papel desempenhado por um indivíduo considerado doente, imaryna. 

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

O papel que o doente desempenha no ritual se chama imunara, 
termo que traduzo por paciente, aquele que recebe cuidados. Estes, 
no caso, sáo o recebimento do ynga e do moynga. 

O imunara náo precisa ser necessariamente um imaryna 
( doente) pois nas cerimonias turé ele é o guerreiro ( boakara). O 
guerreiro, entretanto, nao recebe o moynga, mas apenas o ynga. 
V amos, entáo, distinguir os dois termos, ynga e moynga, através da 
distinga.o entre os dois tipos de imunara (paciente): o doente (ilnar
yna) e o guerreiro (boakara). 

A n~ao de doen~a, similar a de um fruto podre ou semides
truído, implica em algo a menos, a perda de algo pela pessoa, como 
para os Asuriní, o suor num indivíduo febril. Quando se transpira 
muito, está se perdendo ynga, eles dizem. Quando se grava a voz de 
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alguém ou se fotograf a urna pessoa, está se retirando seu ynga, pois 
a voz e a irnagem, suas manifesta~óes, passam para o gravador ou 
para a fotografia. 

No maraká terapeutico, realizado em julho de 1986, os pa
cientes eram urna crian~a com feridas no couro cabeludo e urna mu
lher cuja locom~áo pelas pernas estava se tomando cada vez mais 
difícil e muito dolorido. O primeiro caso foi atribuído aos excessos 
cometidos pela máe (teria tido muitas rela~óes sexuais durante a 
gravidez) e o segundo, a um feiti~o (oforomogaroaip) feito pela no
ra de Pemerí, através de algo colocado em sua comida (informa~áo 
de urna mulher de outro grupo residencial). 

Outras causas de doen~a sáo: a introdu~áo, pelos espíritos, de 
pequenas flechas no corpo da pessoa, próximo de órgáos como o co
ra~áo, o fígado, o que aos poucos a leva a morte; a introdu~áo no 
cotpo 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 com rela~áo ao comportamento que se deve 
ter para comos espíritos, como a proibi~áo de se pronunciar o nome 
de karovara, próximo a água: o karovara entra no corpo da pessoa, 
corta-o por dentro, provocando vómito e defeca~áo de sangue; a 
existencia de algo chamado garera kaipara no corpo da pessoa. Os 
feiti~os (oforomogaroaip) sáo preparados com fezes e órgáos geni
tais de animais, cabelo humano, espinha de peixe, aranha, barro, 
wucu, ovo de animais, plantas náo comestíveis, os quais sáo mistu
rados ao ali.mento, ao charuto e ao óleo cosmético, usados pela pes
soa que se deseja atingir. 

Dentre as causas arroladas (nao esgotam todas as possibilida
des), encontram-se duas no~óes básicas: a de algo introduzido e a de 
algo que se perde, que se esvai no cotpo da pessoa. O petymbO nada 
mais é do que a realiza~áo destes movimentos· pelo próprio xamá: ele 
tira e póe coisas no corpo do paciente, af asta e traz (do yvara ou da 
panelinha de mingau). 

A doen~a, por sua vez, causa perda/diminui~áo; no exemplo do 
suor, os Asuriní se referiram explicitamente a perda do ynga. 

No petymbO, o xamá tira o que deve sair por estar causando a 
doen~a, e póe o que deve substituir o perdido, a substancia vital. 
Além do petymbo, outro rito parte do boravat, trata de guardar a 
substancia vital e conservá-la no corpo do paciente (o oforoimon
dep ). 
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.. O caso do guerreiro, que recebe ynga, difere do paciente 
doente. Ele náo sofre diminui~áo, ao contrário, ele sofre um exces-
so: segundo os Asuriní, ele é tatuado para se tirar de seu corpo o 
sangue de sua vítima, que .. fica na barriga, dói e pode lhe fazer 
mal". Passa, entáo, pelo processo de sangramento, tal como urna re
tirada de substancia de seu corpo. Seria o ynga da vítima? 

Um de menos, outro de mais, ambos os corpos se encontram 
em desequilíbrio quanto a substancia vital que os anima, o ynga. 
Além de ser a voz, a sombra, o ynga é a pulsa~áo do corpo e o cora
~áo, como um Asuriní tentou traduzir para mima palavra. 

Nos dois casos, o imunara recebe o ynga dos espíritos, mas de 
maoeira diferente: no guerreiro, o ynga está na tinta de jenipapo que 
é passado na superfície do corpo, sobre as. incisóes, em seu limite 
externo, estabelecendo o reequilíbrio, distin~áo entre o corpo do 
matador e o de sua vítima. No corpo do doente, o ynga é introduzi
do, "guardado", dentro dele, pelo sopro e massagens, fuma~a de ta-

baco e mingau ingerido. É neste segundo caso, tratando-se de perda 
(e náo retirada do ynga), que o paciente recebe o moynga. Seria 
o moynga um ynga suplementar? Os Asuriní traduziram esta palavra 
por remédio, imediatamente ap6s o contato que tiveram com a medi
cina do branco. Chamam de moynga os comprimidos e xaropes mi
nistrados pelos agentes da medicina ocidental23. 

Nas duas unidades descritas, o xamá toma o ynga e o moynga 
dos espíritos e os transmite ao paciente. 

Todos os espíritos, além dos tivá, isto é, apykwara, karovara 
_ porco~o-rnato e veado dáo ynga para o xamá. O moynga, entretan

to, só é dado pelos espíritos xamás primordiais tivá, apykwara e ka
rovara, ligados diretamente, aos casos de tratamento de pessoas 
doentes (imaryno,). 

23 Na língua tupinambá, encontra-semosanga como significado de remédio. Neste caso, 
portanto, do ponto de vista morfofonemico e semAntico, yng, princfpio vitaJ/alma, na 
mesma língua, e mosanga, sáo vocábulos que Dio possuem entre si qualquer rela~o. No 
caso Asuriní, a semelhanc;a morfofonCmica entre ynga e moynga está relacionada a uma 
semelhanc;a no conteádo semintico, isto é, ynga, princípio/substAncia vital e moynga, 
substAncia vital (ynga suplementar?), transmitida dos csp{ritos ao paciente, em caso de 
perda de ynga. O Prof. Aryon Rodrigues sugeriu que como uso da Ungua, as duas pala
vres semelhantes do ponto de vista morfofonemico, passariam a ter um significado co
mum. Vide adiante a mesma hipótese para as palavras ynga e tayngava (Cap. IV). 
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o porco~o-mato e o veado, ligados a ca~a e a agricultura, res
pectivamente24, sáo chamados para dan~ar e tomar mingau com xa
más, transmitindo-lhes o ynga. É oeste sentido que a n~áo de ynga 
é mais ampla que a de moynga: trata-se do princípio vital existente 
náo s6 no corpo das pessoas e elemento constitutivo de seres viven
tes, humanos e espíritos, mas extensivo aos resultados das a~óes que 
es tes seres executam sobre a natureza, como a ca~a e a agricultura. 

Neste sentido, é que chamo de propiciat6rio o ritual realizado 
com a presen~a destes espíritos. 

Por outro lado, este também pode apresentar o aspecto tera
péutico quando nele se realiza o petymbó e se invocam os espíritos 
xamás primordiais que dáo o moynga. Al~ás, o ritual propiciat6rio 
compreende a mesma seqüencia de ritos dos maraká realizados· s6 
com a presen~a dos espíritos xamás primordiais (vide item 5.a.). 
Trata-se, portanto, de urna questáo de enfase no aspecto terapeutico 
ou propiciatório de um ritual xamanístico, relacionada, respectiva
mente, a enfase no moynga ou no ynga. 

A diferen~a entre os dois tipos de maraká é a maneira pela 
qual o xamá entra em contato com os espíritos em questáo: no caso 
dos xamás primordiais, espíritos tivá, apykwara e karovara, o xamá 
perde os sentidos (om.anO=morre), 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 aquí, no 
estado de semi-transe (omanoaip=desmaia), comportando-se como 
um deles, na aldeia, isto é, os espíritos vem para o mundo dos hu
manos e se assimilam a eles. 

Voltaremos a esse assunto mais adiante. Interessa-nos, nomo
mento, distinguir entre o recebimento do moynga e ynga, questáo de. 
intensidade pois o primeiro serve para preservar o ynga que o doente 
está amea~ado de perder. E o segundo, náo ligado necessariamente a 
doen~a, mas a ca~a, a agricultura e a preserva~áo da vida do guerrei
ro, amea~ada por sua intimidade coma vítima. 

24 Nos tempos míticos, a mulher era casada com o veado que lhe trouxe os produtos da 
roc;a, ensinando-a a plantar e a cantar, como fazean até boje no maraká do arapod (vea
do ). O porco-do-mato femea se casou como guerreiro (boakara), e levou-o consigo 
junto aos seus tomando-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-los. 
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" Outra diferen<;a importante a ser feita é entre o boravat e a 
unidade do mara.ká que o segue: no boravat, há ynga e moynga, mas 
náo há rito do ynga, com samambaia, charuto, mingau. Os xamás 
também náo morrem (om.anO), passando pelo estado de contato Últi
mo com os espíritos e para os mundos por eles habitados. 

No boravat, segundo o exegese Asuriní, .. pega-se ynga", to
ma-se mingau, dan<;a-se com os espúitos e o petymbó é "pequeno". 
Há urna enfase, portanto, no ynga, como parece também ser o caso 
dos rituais propiciatórios com a presen<;a dos espíritos porco-do
mato e veado. 

O boravat, além de ser realizado para atrair os espúitos tivd, 
apykwara e karovara, xamás primórdiais e "pegar'' deles o moynga 
e o ynga (através da Cobra)25, chama outros espúitos. Em 1982, os 
Asuriní me disseram que, entre 81 e 82, os dois xamás principais 
(Tuté e Pinasiré) realizaram os seguintes boravat: tivd, kavara, ka
rovara, apykwara, arapoá. (veado), tauva, tivagava, ta.jaho (porco
do-mato). 

Com rela<;áo aos espúitos karovara e tivd, os boravat se reali
zaram para determinados indivíduos destas espécies, distintos por 
seu nome próprio. Assim, entre os primeiros, chamaram ereyra (pei
xe traíra?), javosi (jabuti) e jakú. (jacú, pássaro) e entre os espíritos 
tivd, atd e uiraika (pássaro). 

Trata-se de um tipo de maraká, portanto, que dando enfase ao 
ynga, tem como objetivo manter as rela<;óes entre espúitos e huma
nos que compartilham este elemento constitutivo de sua natureza e 
habitam esferas cósmicas distintas, intercomunicando-se através do 
xamá (ser mediador, pertencente, concomitantemente, as diferentes 
esferas) e transmitir o moynga, recebido dos espíritos xamás primor
diais que vem até o yvara. A segunda unidade descrita compreende 
um petymbó maior, isto é, com enfase no aspecto terapeutico, em 
que se extrai do corpo do paciente a causa da doenc;a para, entáo lhe 
transmitir o moynga e o ynga. Trata-se entáo, neste caso, de se res
tabelecer as relac;óes entre espíritos e humanos, cuja expressáo de 

25 A Cobra, vem junto com estes espfritos como princt'pio vital original: por isso, o ynga 
é pego no mingau, junto do javambaia, urna de suas manifesta<;óes, e este rito se chama 
baiomonga' o= cobra dá de beber o mingau. 
O fato do javambaia ser um filhote sugere aspecto de procria~áo, origem da vida, que a 
entidade cobra possui. · 
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rompimento é a doen<;a e pressupóe, entáo, a media<;áo do xamá 
através da metamorfose, re-ligac;áo na pessoa dele, de seres e esferas 
cósmicas distintas. 

O fato de um boravat preceder a segunda unidade descrita com 
enfase no tratamento dos doentes se relaciona ao seu aspecto prepa
ratório, em que se reafinnam as rela~óes entre humanos e espíritos 
pelos atos que tomam visível e tangível o compartilhar da mesma 
substancia e da refeic;áo comum. 

Há ainda um tipo de maraká, o tivdmbovéim, realizado para 
"pegar" apenas o moynga, nos casos em que o doen.~ está passando 
mal. Atraem-se, entáo, os espíritos tivd que estáo mais próximos, pa
ra receber deles o moynga. Um xamá comparou este ritual as medi
das de emergencia na medicina do branco, como a remo~áo dopa
ciente para o hospital. (Vide adiante, na Cosmografia Asuriní, a 
existencia dos espíritos em dois planos: há os tivd, por exemplo, que 
vivem na "mata sobrenatural", a qual tem acesso apenas os xamás, 
e os que vivem próximos da aldeia dos humanos, convivendo com 
eles. Sáo estes últimos que dáo o moynga no tivdmbovéim). 

Ternos, entáo, urna tipología de maraká que pode ser esque
matizada conforme o quadro abaixo: 

MARAKÁ 

ESPfRITOS 

DORA VAT para pegar YNGA 

BORAVAT 
para pegar YNGA e MOYNGA 

OFORAHAI com PETYMBÓ 
para pegar YNGA e MOYNGA, 

com OMANO (o xami vai) 

OFORAHAI com PETYMBÓ 
para pegar YNGA com 

OMANOAIP (o cspírito vem) 

TIVÁMBOVÉIM para pegar MOYNGA 

X A MÁS 

PRIMORDIAIS 

PORCO DO MATO 

VEA DO 

Ternos entáo, de um lado, os espíritos xarnás primordiais, rela
cionados a doen~a (com moynga) e, de outro, espíritos animais rela
cionados a ca~a e a agricultura (mas também a doen~a, em certas 
ocasióes) e dois tipos de rela~áo entre o xamá e os espíritos. No 
primeiro caso, o xamá morree se desloca para "outro mundo", per-
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dy, sua identidade humana, tomando-se espírito; no segundo caso, o 
espírito animal toma o corpo do xamá, identificando-se com os hu
manos e estes, por sua vez, com os animais. 

Se acrescentannos ao quadro acima, os tipos de imunara (os 
que recebem ynga) e mais o espírito tauva, em cuja rela~áo comos 
hu manos há a media~áo da mulher, por ser um espírito feminino e 
identificado como mundo animal (tauva é peixe), ternos urna equi
valencia entre o porco-do-mato e o veado de um lado e tauva, de 
outro, que respectivamente, transmitem ynga ao imunara doente e ao 
imunara guerreiro: 

nsrl111TOS 

80«A V AT pu. P"P" YNOA 

8011A VAT ..... popr 
Yl40A o MOYNOA 

Of()llAllAI - Pl!TYMBÓ 
pon pcpr YN<lA o MOYMOA. 

MAAAltÁ com O MAl'IO (oumlnl) 

OFOllAllAI - PETYMBÓ 

pon pcpr Yl'IOA -
OMAl'IOAI', (o ........... 

TIV"MDOVtlM.
poprMOY..OA 

XAMÁS PORCO DO MATO IMU14AllA IMUl4AAA 
PlllMOltDIAIS TA.UVA DOll!fl1I OUllltRBJAO 

d. As relaf6es entre humanos e espíritos 

Como já foi dito anteriormente, o maraká, através do canto e 
dan~a, traz os espíri.tos a aldeia, 'visitantes' que se hospedam nas ca
sas feitas especialmente para eles (no caso descrito, a tukaia, em 
outras ocasióes, a javaraiká). Sentando-se dentro da casa onde se 
realiza o ritual, no espa~o cerimonial, em frente a tukaia, re
cepcionam-se os espíritos, de maneira análoga aos pareara e turiva, 
nas cerimónias do turé, respectivamente, anfitrióes, na casa comunal 
e visitantes, na casa onde se toca as flautas (jangaiva). 

Ao lado da dan~a que atrai os espíritos - estes vem dan~ar co
mo os habitantes da aldeia, como os de outra aldeia vem dan~ar 
o turé com os anfitrióes - realizam-se outros atos em comum: fuma
se tabaco e bebe-se mingau. 

No início do ritual, toma-se presente o espírito - ou seria me
lhor dize-lo, este é capturado - e, cqm isso, instaura-se o princípio 
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da comunháo com os espíritos, pois a Cobra é o princípio comum de 
todos os seres. Logo em seguida, no segundo dia, sentam-se os an
fitrióes no espa~o cerimonial da casa, realizando-se os preparativos 
para a vinda dos demais espíritos. Em primeiro lugar, charutos de 
tabaco e o yvara, ele próprio, um grande charuto. Nele se instalaráo 
os espíritos que vem a tukaia (tivá e karovara): espécie de atrativo -
nele se penduram os objetos do agrado dos espíritos e desde o iní
cio, os materiais de confec~áo dos charutos - e, por outro lado, sím
bolo da equ~áo tabaco=espírito. 

Além do yvara e da tµkaia, o banco ritual é outro elemento 
simbólico fundamental da rela~áo com os espíritos. P~a do mobiliá
rio cotidiano dos Asuriní, tem no contexto ritual um significado es
pecial, pelo uso comum que fazem dele, o xamá, o assistente, opa
ciente e o espírito. O uso feíto por este último se manifesta pela ne
ga~áo, isto é, quando náo está sendo usado pelo espírito, nem pelos 
demais participantes, ele é colocado virado para a porta da tukaia. 
Neste momento, o espírito está participando da dan~a. Em outras 
ocasióes, entretanto, xamá e espírito se revezam e, quando o primei
ro se levanta do banco para dan~ar, dentro da casa, o outro estará 
sentado a porta e a ele se dirige a dan~. 

Em outro momento, o banco é colocado dentro da casa e en
costa-se nele um charuto. O espírito participa do rito, servindo-se do 
tabaco e sentando-se. As vezes é colocado em frente a panela de 
mingau, num convite ao espírito para se servir, atraindo-o mais urna 
vez e agora, para lhe tomar o moynga (rito moyngarerojik(). 

Outro objeto que acompanha os movimentos do espírito é a 
pedra itaJcY: colocada no cháo, em frente ao banco, quando o pa
ciente se senta nele, a frente da panela de mingau, na porta da tukaia 
e ao lado da grande panela de mingau e da panelinha no suporte, 
dentro da casa, serve de espécie de 'aprisionador' do espírito (para 
que ele náo se vá). Ao mesmo tempo, realiza a consubstancia~ao26 
de seres espirituais e humanos, quando por exemplo, o paciente se 

26 Utilizo o termo consubstanci31Sáo para me referir ao processo pelo qual dois seres cos
micamente diferenciados compartilham a mesma subsdncia, num dado momento do 
ritual. No Dicionário Escolar da Lmgua Portuguesa/MEC, encontra-se "Uniáo de dois 
ou mais corpos na mesma subsdncia; prese~a de Cristo na Eucaristia". Utilizo, por 
outro lado, o termo cransubstanci~ para me referir ao processo de pas.ugem de uma 
subst!ncia a outra como no caso alimento -+ substAncia vital. No referido Dicionário, 
encontra-se "Mu~a de urna subst!ncia em outra; transf~Ao do páo e do vinho 
no corpo e sangue de Cristo". 
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se,..nta no banco e pisa sobre a pedra ao receber o ynga e o moynga. 
A tukaia também aprisiona o espúito, e é dentro dela que o xclmá 
entra em contato físico com ele. 

O ma.raká é expressáo, em todos os atos que desenvolve, desse 
contato íntimo e ao mesmo tempo, ambíguo: danc;a-se com o espíri
to, senta-se com ele, fuma-se junto, oferec.e-se o mingau, mas, tam-

bém, se mantém em rel~áo a ele o mesmo comportamento que se 
tem com urna presa animal, tentando pegá-la quase a fo~a. Os roí
dos que o xamá faz, seus gestos de pegar algo no ar, seus gemidos 
dentro da tukaia, expressam esta relac;áo de conflito. E finalmente, 
para pegar o moynga, o xamá é morto pelos tivá. 

Conflito de um lado, traca de outro: ao espúito se oferece ta
baco e mingau e ele dá o ynga e o moynga. No comportamento dos 
espúitos há diferenc;as e similaridades com os humanos: os espíritos 
se comportam como os animais - devem ser aprisionados, matam, 
agridem - mas participam também das atividades dos membros da 
aldeia, dan~ando, fumando e tomando mingau. Por outro lado, em 
comum com o xamá, é o poder de transformac;áo através do tabaco. 
A identificac;áo do xamá com o espírito, na a~o ritual27 se mani
festa através dos sons, roídos que emite e da própria fala a eles diri
gida, ininteligível aos outros, mas manifestac;áo da comunicac;áo que 
se estabelece entre eles. 

O aspecto animal do espúito é enfatizado pelos roídos agressi
vos e pelos assobios, sons próprios deles, cujo instrumento para sua 
produc;áo sáo apitos feítos de coco ou de osso de mutum. Os xamás 
os exibem, durante os maraká, como se os tivessem recebido dos 
espíritos 28 e os carregam em seu próprio corpo, na boca, por exem
plo. Outros sáo dados aos assistentes que os guardam cuidadosa
mente, como os demai~ objetos pr6prios do maraká. 

A agressividade dos espíritos também se expressa nos rituais 
propiciatórios, quando os porcos-do-mato danc;am a.meac;ando os 
presentes com o charuto nas maos. 

27 A identifi~áo plena, metamorfosc realizada, isto é, casando-se, tendo filhos, convi
vendo com os espíritos, recebendo seus nomes proprios e suas viagens aos mundos so
brenaturais sáo comunicadas pelos xamás aos demais membros do grupo, através da 
narrativa. 

28 Vide letra da música de um canto do maraká, no Apendice "Canto e~ domara-
ká,, " karo do ~---- ~-- ºt .. : o vara corta o osso p~u para 1cu.cr apt o... • 
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O aspecto humano dos espíritos se manifesta através de sua 
participac;áo nas refeic;óes, no convite que se faz para entrarem den
tro da casa e fumar, tomar mingau da panela grande, danc;ar. 

Os espíritos que participam do maraká possuem aspectos hu
mano e animal e podem ser distintos de acordo com a enfase num ou 
noutro aspecto. No caso da enfase no aspecto humano, eles se apro
ximara dos xamás: sáo os xamás primordiais (os tivá, apykwara e 
karovara) . No outro caso, se aproximam das entidades ligadas aos 
animais (o javambaia). 

Os dois tipos de panelinha de mingau usados nos rituais des
critos se relacionam a esta distinc;áo. A panelinhajapepa(, sem deco
rac;áo, usada no boravat, é oferecida ao javambaia~ misto de Cobra e 
Onc;a (filhote de tivá) . Na panelinha ja' é(, com decorac;áo e suporte, 
usada na segunda unidade do maraká descrito, servem-se os xamás e 
os tivá. Se na primeira, através do mingau, o xamá pega o ynga, na 
segunda ele deposita o moynga, recebidos dos tivá. Mas aí também o 
mingau é tomado pelos xamás e pelos tivá, depois do petymbO, 
quando a panelinha é levada para dentro da casa, junto da grande 
panela de mingau kaufyng (ou yngii, termos que se referem a subs
tancia vital). A cuia na qual o xamá depositara o moynga é urna e a 
que os xamás usam para se servirem é outra, distinguindo-se, assim, 
os do is usos da ja' éf. 

Nas panelinhas se realiza a transubstancia~áo, como tenho 
chamado o fundamento do maraká: Kauí---+ ynga (alimento = 

' substancia vital). 

A panelinha sem decorac;áo, cuja forma é apropriada para a 
culinária, está associada ao aliment<?/ ynga; a panelinha com decora
c;áo, apropriada para servir alimento em ocasiáo ritual, está associa
da ªº uso terapeutico feito pelo xamá, isto é, ªº moynga, e a equa
c;áo: xamá atual = espírito xamá primordial. 

As fomias das diferentes panelas e sua decora~áo (ou ausencia) 
relacionam-se, portanto, as diferenc;as na natureza dos espíritos pre
sentes no maraká. 

O iafú do maraká tem a fun~áo de executar o som que atrai os 
espíritos, acompanhamento obrigatório do canto xamanístico. E no 
momento do contato íntimo com o ser sobrenatural, precedendo a 
"morte" do xamá e sua metamorfose (viagem aos outros mundos 
e identificac;áo comos seres sobrenaturais), toca-se o iafú vigorosa-
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mente sobre sua cabe~a. Assim, o som do chocalho complementa o 
('> 

efeito da fuma~a do tabaco, provocando o extase do xamá, momento 
de transforma~áo. Como o charuto (vide adiante), o chocalho iafú e 
os apitos sáo manifesta~s dos próprios espfritos. 

Formalmente, o chocalho do maraká, feito de ca~a e penas 
caudais da arara vennelha, está associado simbolicamente ao órgáo 
sexual masculino, forma correspondente ao chocalho avai'ip, usado 
no ritual tauva, do complexo ritual do turé. 

Por outro lado, o chocalho tem urna aparencia que o distingue 
das coisas dos Asuriní. Em contraste evidente comos demais itens 
da cultura material cuidadosamente manufaturados, rigorosamente 
estéticos na sua apre.sentac;áo, o iafú tem um aspecto flagrante de 
descuido e desgaste: a cab~, sem decorac;áo ou com desenhos náo 
táo bem feitos quanto os das cuias de servir alimentos, as penas de 
arara, gastas por tanto uso, náo sáo renovadas e continuam falhas e 
sem vic;o. &ta aparencia de descuido e desgate também se encontra 
nas panelinhas e pode ser interpretada como marca dos objetos dos 
espíritos, diferenciando-os dos humanos. 

Mas tratemos agora da rel~áo de eqüidade entre xamá e espí
rito, já mencionada anterionnente, isto é, o poder de transfonnac;áo 
que rem em comum, através do tabaco. 

O yvara, símbolo do charuto de tabaco, representa a lig~áo 
entre os espíritos e os humanos pois os espíritos amarram nele seu 
transporte de algodáo (y'ima), enquanto danc;am e participam da re
feic;áo comum comos xamás. Ele é, portanto, o lugar, por excelen
cia, dos espíritos na aldeia dos humanos. Nele, o xamá pega 
o moynga dos espíritos xamás primordiais. 

O charuto decorado, do qual o yvara é urna réplica, é usado no 
rito ynga, transmitindo a substancia vital dos espíritos aos pacientes. 

A identifica~áo do charuto com o espírito e com o xamá se dá 
pela propriedade comum que possuem de transfoimar: a fu~a do 
tabaco leva o xamá ªº estado de extase (omanó=morrer e oma
noaip= desmaiar) e permite o acesso aos mundos sobrenaturais e sua 
transfo~áo em um de seus seres (metamorfose). No petymbO, a 
fumac;a de tabaco, aspergida sobre o corpo do paciente, permite 
transformar o estado da doenc;a (tira sua causa) em estado de mais
vida (póe ynga) . O poder de transfonnac;áo do tabaco foi usado nos 
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tempos míticos pelo herói criador Matra. Com a fumac;a do tabaco 
realizou as seguintes coisas: 1 - derrubou a mata para se plantar a 
rcx;a e transformou pequenos animais da água (caramujos, camaróes, 
etc.) em grandes peixes; 2 - separou os animais dos humanos, depois 
de lhes tomar bens culturais. Assoprou a fuma~, afastando para a 
mata, para sempre, o sapo, o macaco, o pássaro jakyryna(_?) e a co
ruja, de quem tomou, respectivamente, a cuia, o mingau de inajá, o 
canto do maraká, a c~a (cotia). 

No maraká, palco de transfo~óes, ele é o elemento funda
mental: veículo de consubstanci~áo (xamálespírito) e transubstan
ciac;áo (tabaco-+ynga). Um charuto apagado sempre é levado por um 
participante da danc;a, marcando assim a presenc;a no grupo de dan
c;arinos, dos espíritos. Seu uso, pelo xamá, é ato de comunháo íntima 
com o espírito e de sua participac;áo no poder de transfo~áo. 

Para o xamá voltar a si, o colega asperge fumac;a sobre ele. 

O xamá auxiliar encama as func;óes do tabaco ao participar 
junto ao principal, da própria metamorfose29 e ao desencadear este 
processo: ele danc;a e fuma o tabaco em frente ao yvara no rito que 
compreende este momento da ac;áo .xamanística. 

O nomc desta func;áo ritual é, por isso mesmo, gapetymbara, o 
que faz comer o tabaco (ga=ele; petym=tabaco; (o=comer; ara=o 
que faz, o agente). Responsável pela ingestáo do tabaco, desenca
deia a metamorfose, nele e no principal. &sa é a manifes~áo do 
princípio de par, do "do is em um", como se o xamá necessitasse da 
pr6pria representac;áo de si (o outro identico a ele) para se metamor
fosear em outro ser, garantindo com isso seu retorno a condi~áo an
terior, humana. O auxiliar, ao mesmo tempo, se identifica com o es
pírito por encarnar a func;áo do tabaco, equacionado ao espírito. Esta 
noc;áo de par será analisada adiante. 

A experiencia de intimidade com os espíritos, entretanto, náo é 
vivida apenas pelo xamá. A danc;a, executada em frente a tukaia, 
nunca é executada apenas por ele, mas sempre com o assistente e, 
nos principais momentos, com a(s) ~antadora(s). 

A maneira pela qual a danc;a se realiz.a manifesta esta partici
pa~áo conjunta do contato como espírito: todos os corpos se tocan
do, um abra~ado ao outro e quando há duas filas, o assistente se 

29 Neste momento, xamá principal e xamá auxiliar comportam-sc de mancira i~otica. 
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abra~a numa cantadora, com urna máo, e coma outra, toca o corpo 
do xamá, a sua frente. Se de um lado, está presente urna legiáo de 
espíritos ( sáo vários os que vem a tukaia, vide músicas que se refe
rem a eles), de outro, os humanos também participam coletivamente, 
e num monobloco de corpos, marcando sua ''humanidade" comum 
(como sáo do is os grupos de participantes do turé um frente ao ou
tro). E dan~ando em grupo em frente a tukaia, se opóem aos espíri
tos que estáo "hospedados" nela, como se opóem aos visitantes de 
outra aldeia e anfitrióes, no turé. Assim, o xamá, como participante 
<leste grupo, se opóe aos espíritos. 

O contato entre humanos e espíritos se realiza, mas é amea~a
dor. Conflito e ambigüidade, nas rela~óes entre espíritos e humanos. 

No final do mo,raká, o xamá executa os mesmos atos do 
petymbó sobre o assistente e a cantadora, isto é, assopra, tirando, e 
póe, pegando no -yvara e contornando seus carpos. Como os pa
cientes, eles também tiveram sua vida amea~ada, mas pelo fato de 
participarem dessa intimidade com os espíritos. 

E aqui, o xamá se diferencia dos humanos, identificando-se 
com os espíritos: é imune a esta amea~a e a transforma, na a~áo te
rapeutica. A inicia~áo de um xamá nada mais é do que levar este 
processo até suas últimas conseqüencias: "morte" e renascimento de 
um novo ser misto de humano e espírito. 

O c.ontato do iniciante se dá através da introdu~áo c:rn neu cor
po de urna substancia chamada ka' á, pelo espírito em questáo. Trata
se de un\a substancia vegetal ("corta da árvore e póe no pajé", dis
se-me o informante). O xamá deve suportar que esta substancia seja 
introduzida em seu corpo, o que é feito com muita dificuldade. Há 
muitas interferencias que o impedem, como, por exemplo, a medica
~áo da medicina ocidental, através de inje~áo, aplicada no iniciante 
devido a seu estado. Na inicia~áo a que assisti, o futuro xamá, tu
berculoso, apresen~ va hemoptise e a atendente de enfennagem do 
posto da FUNAI lhe aplicava anti-hemorrágicos através de inje~áo. 
Os Asuriní atribuíram a lsto a dificuldade do iniciante de "pegar 
o Ka' á" (Ka' á opyhyk). Atribuíram também ao gravador que eu uti
lizava, a mesma dificuldade. O gravador pega o ynga do indivíduo e 
esta interferencia, em sua substancia vital, interfere no recebimento 
da outra substancia. 

Urna vez introduzida em seu corpo, o xamá será capaz de esta
belecer o contato, "morrer", "incorporar" e voltar a condi~áo hu-

180 

mana. Seu próprio corpo se transformou enquanto substancia, com a 
introdu~áo do elemento vegetal. Transubstancia~áo e consubstancia
~áo. 

Para os demais humanos, náo-xamás, a participa~áo no moraká 
é perigosa, mas inevitável: a participa~áo do assistente e das m~as 
cantadoras representa para o grupo, a comunháo humanos-espíritos. 
Eles representam, assim, papéis rituais fundamentais para o desen
vol vimento da a~áo ritual. O papel do vanapy já foi tratado exten
samente em páginas anteriores. O da cantadora principal, ui.rasimhé, 
talvez mere~a ser melhor analisado, como o faremos agora. 

e. A uirasimbé: o fogo e o mingau 

Assim como o mesmo xamá e o mesmo assistente participaram 
como principais nas duas unidades do maraká descritas, ou seja, em 
conjuntos de a~óes subseqüentes, a cantadora principal, a uirasimhé~ 
também foi a mesma mulher nos dois momentos do ritual. Como já 
foi descrito anteriormente, sua fun~áo foi de executar a dan~ junto 
ao moreroryva (xamá principal), preparar o mingau e buscar água, 
estas duas últimas, atividades femininas por excelencia. 

No segundo diado boravat, quando o xamá entra na tukaia e 
estabelece o contato como espírito, a uirasimbé, participa pela pri
meira vez da dan~a, recepcionando a entidade aí presente. Antes de 
mais nada, acompanha o xamá em seu primeiro contato e o acompa
nhará sempre, nestes momentos, nos dias subseqüentes. Isto porque 
é parte de um conjunto humano indissociável na rela~áo com os es
píritos. 

Em outros momentos do ritual, homem e mulher se separam em 
a~es próprias, como os ritos de transferencia de substancia e de 
preparo e uso do tabaco (rito petymojap, por exemplo) de um lado, e 
de preparo de mingau, de outro. 

No boravat, a uirasimbé fez o mingau boravit em sua caa. Na 
tukaia, ele foi manÍpulado pelo assistente que assumiu fun~áo femi
nina (no cotidiano, a mulher se incumbe de servir o mingau). Isto 
porque, no maraká., o espa~o ritual da tukaia é predominantemente 
masculino e o assistente toma o lugar da mulher. Distingue-;se assim, 
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o lugar da produ~áo do alimento, na casa da cantadora, do lugar da 
Ciistribui~áo e fomecimento, no espa~o ritual. Na segunda unidade 
do maraká, quando se amplia a participa~ao dos espíritos e tivd 
e karovar~ de ~d se destacam na doa~ao do moynga para os pa
cientes, o mingau 6 preparado no proprio espa~o ritual, se bcm que 
dentro da casa e náo junto a~· Distingue-se assim, de um lado, 
os anfitrióes humanos e de outro, os visitantes espíritos. A uirasim
bé _que náo vivía na casa onde se realizava o maraká, se transladou 
para esta e foi auxiliada, em sua fun~ao, pelo assistente que, mais 
urna vez, se identifica como papel feminino: providencia a lenha pa
ra acender o fogo do cozimento do mingau e os produtos da r~a pa
ra seu preparo. Os produtos da r~a sao obtidos junto aos demais 
membros do grupo: o fornecimento deles náo segue uma regra de
terminada; as vezes sáo doados por parentes do paciente, as vezes, 
pela casa onde se realiza o maraká, outras, pela casa do assistente. 
Trata-se da particip~io da aldeia como wn todo, revezando-se, nos 
diferentes rituais, os fomccedores dos produtos da ~a. Apagam-se, 
assim, de certa maneira, divisóes sociais, unidades de produ~ao, em 
nome de uma coletividade humana. A casa onde se realiza o ritual, 
toma-se a habita~áo desta coletividade e a uirasimbl ocupa o lugar 
da mulher produtora e f onte de alimenta~ao, representante feminina 
da humanidade: durante o maraká, desempenha o papel de compa
nheira do xamá, representante dos humanos no convívio com os es
píritos. &te papel, como vimos, é desempenhado, geralmente, por 
mulheres jovens cujo desempenho no ritual, apresenta~ao visual do 
corpo e disponibilidade de tipo melhor se adequam as suas caracte
rísticas. A dan~a da qual participa tem a dura~áo de vários dias e se 
realiza a noite; no período diurno, ela se dedica ao preparo do min
gau ritual e ornamenta o corpo. A ornamenta~ao corporal, com pin
turas, colares e penteado, marca dessa fase da vida da mulher, é 
parte do desempenho ritual, aspecto de agrado dos espíritos. A au
sencia de filhos e a colabora~ao nas ati yidades agrícola e culinária, 
mais do que o desempenho pleno das mesmas, sáo características da 
fase da adolescencia/juventude que pennitem as ~as uirasimbé se 
dedicarem as ati vidades rituais, tao intensas como sao para o xamá 
principal e assistente. Assim, é dentre as jovens que sáo escolhidas 
as representantes femininas para o convívio comos espíritos. A en
fase na participa~áo de jovens no papel de assistente (vanapy) já foi 
observada anteriormente, identificando-se novamente com o papel 
da mulher oeste aspecto. 
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Em 1986 náo havia mulheres jovens sem filhos e assim esco
lheu-se Arariá, viúva e sem filhos, condi~áo que lhe permitía o de
sempenho do papel. 

O lugar da mulher na estrutura do ritual está associado a prin
cípios cosmológicos que distinguem estados e classcs de seres. 

A obten~áo do fogo, bem da humanidadc, instaurando a dife
ren~a homcm-animal, deu-se, no passado mítico, através da mulher. 

O fogo, como já vimos, é um bem cultural obtido do urubu por 
um avd (humano) através de sua esposa, a uirasinga (gar~a branca). 
Como fogo, a gar~a preparava o mingau, num tempo cm que o ho
mem o dcsconhecia. O acesso ao possuidor do fogo se deu através 
da esposa do avá. 

No maraká, a a~áo da uirasimbé atualiza este mito, mas ternos 
condi~áo de dizer agora, que vai além: estabelece a rela~áo dos hu
manos comos espíritos. No maraká, o fogo, transformador como 
o tabaco, se associa a outro elemento feminino, a saliva, que dá ori
gem a principal manifes~áo da substincia vital. Na segunda unida
de do marakd, o mingau fermentado é tomado por espíritos e xamás, 
ele próprio substincia vital (kaufyng). 

No boravaJ, o mingau náo fermentado é idc~ntificado con:• a 
Cobra (sobre ele se pega o ynga, no rito baiaomonga•o Cobra dá de 
beber o mingau). 

Os dois tipos de mingau sáo contidos em duas fonnas diferen
tes de panela: o fermentado, na ja' éi, dos espíritos - xamas primor
diais; o outro, najapepaí, dos espíritos anilm is e da divindade Co
bra. A produ~áo dos dois ti~os de mingau cabe exclusivamente a 
mulher, com urna pequena participa~áo masculina, a do assistente, 
assim mesmo identificada com a fun~áo feminina. 

No primeiro caso, transubstancia~áo; no segundo, consubstan
cia~áo. O mingau da transubstancia~áo, cujo simbolismo está na 
fermenta~áo, transforma~o segunda (cru- cozido -+fermentado), é 
produto feminino, correspondente as transforma~óes do tabaco, 
igual.mente uma ponte entre humanos e espíritos. 

Se a panela, de um modo geral, é símbolo feminino destes pro
cessos, a uiras~ é o papel símbolo da mulher, associado ao min
gau e ao fogo, elementos transformadores. 
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As panelas e os mingaus, portanto, também sáo fundamentos, 
ao lado do chocalho e do tabaco, das rela~óes e do~ processos que 
ocorrem no rituais xamanísticos. Equivalencia de símbolos e equi
valencia de papéis masculinos e femininos. 

6. Prioc{pios cosmológicos 

a . Cosmografia: os vários caminhos do cosmo 

O xamá Asuriní se desloca para os mundos habitados pelos es
píritos. Estes mundos, semelhantes ao mundo dos humanos, compre
endem os habitat dos espíritos, sua aldeia, popula~áo, etc... O xamá 
se integra a vida "social" existente nestes mundos, recebendo nomes 
próprios que o identificam comas diferentes espécies dosta categoria 
de seres (há os nomes tivá, os nomes "veado", etc., como já vimos 
anteriormente no item 1). Ele também se casa e tem filhos nestes 
outros níveis cósmicos. 

O acesso a estes mundos se dá através de caminhos, percorri
dos apenas pelos xamás. Náo possuo dados a respeito do momento 
em que eles realizam estas viagens: se durante o transe nos rituais 
xamanísticos ou durante o sono. Observei, certa vez, um xamá sair 
correndo da casa onde se realizava um maraká. (parte de um con
junto de rituais dedicados a inicia~áo de outro xamá) e embrenhar
se, sozinho na mata. Voltou todo sujo, arranhado. Os presentes me 
disseram que ele fora se encontrar com os tivá, para saber deles o 
que desejavam receber (como moreroava), de modo a atraí-los para 
participarem do ritual e iniciar o jovem xamá. Neste caso, o deslo
camento virtual ocorreu sob as vistas de todos, fato relacionado pro
vavelmente ao contexto da inicia~áo, quando se acentuavam os prin
cípios e manifesta~óes da experiencia xamanística, através do de
sempenho ritual. 

O transe extático é interpretado pelos Asuriní como morte. 
Nunca obtive, entretanto, qualquer informa~áo sobre a rela~áo entre 
este estado do xamá, num ritual do maraká, e a viagem as outras es
feras cósmicas. 

De qualquer maneira, afirmam os Asuriní que o xamá visita e 
vive nestes mundos sobrenaturais que compreende, além dos habitat 
dos espíritos que vem a deia nos rituais do maraká, a aldeia dos 
avaeté (avá=gente, os Asuriní; eté=verdadeiro), onde vive Maira, 
herói criador, aldeia-réplica do mundo atual, para onde váo os xa
mas, definitivamente, após a morte. 
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O relato que se segue foi feíto a mim30, em 1986, por Juruí, 
xamá de 55 anos, aproximadamente, a respeito desses lugares visita
dos por ele. O relato foi presenciado por sua esposa, Kuipyona, 17 
anos, que domina regulannente o portugues e auxiliou como intér
prete. 

A meu pedido, Juruí discorreu sobre o assunto, representando 
a lápis, no papel, os caminhos e lugares. Tomo, entáo, esta repre
senta~áo como um esquema do cosmo Asuriní. 

Há urna divisáo básica destes mundos, representadas pelos dois 
versos da folha de papel: sáo os dois "céus" (yvaka), um acima de 
nós, e o outro abaixo de nós, do outro lado da terra que pisamos31. 

Onde termina o céu acima de nós acaba também a terra e a 
água32. Neste lugar estáo Matra, a aldeia dos avaeté, os velhos kwa
ramói (o verao) e amynamói (a chuva)33. 

30 A ocasiáo adequada para se falar dos ~untos tratados oeste relato, ou scja, os lugares 
conhecidos apenas pelos xamás, é durante o rito petymojap. Durante este rito os xa
miis se rednem nos preparativos dos objetos rituais, em particular do charuto de tabaco 
(petym). Nesta reuniáo, trocam entre si experi!ncias individuais de suas viagem u di
ferentes zonas cósmicas, conferindo, reaf"umando e recriando formas, procesM>S e con
teddos da oosmologia, a partir da individualidade de cada lDD. Fora desse oontexto, é 
perigoso falar dessas coisas. Quando voltei para casa, depois de ouvir Juru{, fui severa
mente criticada por minha anfitriá por ter me exposto a essa a~. devido A irres
ponsabilidade do informante, e orientada, da mesma maneira severa, para náo repetir 
nada do que acabara de ouvir, proximo de um xami, pois poderla lhe causar doen~a e 
morte. 

31 A locali~áo <lestes mundos sobrenaturais é de dificil represen~ gráfica. O infor
mante utilizou a pr6pria folha de papel, isto é, os dois versos para ilustrar o céu que fica 
acima de ncSs e o céu que fica ababco (il~io dificil de ser reproduzida aqui). Pate(:C 
que a conce~áo do cosmo Aswinf se assemelha A nossa! a Terra é cercada de céu por 
todos os lados. 

32 Outros informantes me disseram que oeste local se encontra a terra, o fim da água 
grande e há um forte vento. A água grande é o rio Xingu, no final do qual está Maira e 
os avaetl. Disscram-me também que lá náo há doen~. náo se morre, ~ r~as se fazem 
sozinhas, há abundincia. O xamá ao morrer aqui, se dirige a este local e , ap6s se casar 
com a filha de Maira, morre definitivamente. Em vi~ os xamás também se deslocam 
para lá . Pinasiré já esteve lá, segundo sua esposa Mará, que descrevcu estas característi
cas. 

33 Kwara=sol; tamói= avo; amyna= chuva; O termo av6 se refercaqui aancestralidade. 
Os Asurinf dizcm que oeste local vivemj<,uukramói, nos.ws av6s. A vinda de lcwaramói 
e amynamói a aldeia dos humanos determina o vcráo ou o inverno, respectivamente, 
pois eles vcm alternadamente. ~ dcste mundo que provcm, portanto, os elementos da 
naturcza que determinam a temporalidade do mundo dos humanos, isto é, as duas prin
cipais es~óes do ano que regulam as atividades de subsistencia e a rcal~áo da ceri 
mónia religiosa mais importante dos Asurinf, o turl. 
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o acesso ao céu que está aciina de n6s se dá atra vés de um 
galho de árvore, o yvakaky (yvaka=céu; galcy=galhos de árvores). O 
xamá se agarra nele e sobe ao céu, através desse apoio. Trata-se de 
urna das maneiras de atingi-lo, do acesso a um dos caminhos exis
tentes no céu. Há vários outros que conduzem a diferentes lugares e 
seres celestes. No caso dos espíritos apykwara, há um acesso através 
de um cip6. Há caminhos, ainda, aos quais o xamá s6 pode chegar 
pelo ar, sem apoio de galhos ou cip6s, devendo "voar" para atin
gi-los, como as aves. Alcan~ar este caminho, portanto, é muito difí
cil e perigoso: se o xamá nao ti ver fo~a suficiente para "voar", po
derá ca ir e morrer. 

Seguindo o caminho alcan~ado pelo "galho do céu", o primei
ro descrito por Juruí, encontram-se outros galhos e árvores como 
o kwarayngavaky e a tayvyrá, aos quais o xama se agarra para che
gar, entao, ao )'V)'kwarirú, o "buraco do céu". Ao passar por este 
buraco, o xamá entra no céu invisível e inacessível aos demais hu
manos náo-xamás. Os xamás náo morrem porque conseguem voltar, 
passando novamente pelo buraco, o que nao poderla ocorrer com os 
que náo sáo xamás pois náo conseguiriam passar de volta. 

Depois do "buraco do céu", há o okara, espécie de espa~o em 
forma circular; em seguida, um lugar dos espíritos karovara e, mais 
a frente, urna casa habitada por eles, chamada uarasambera. 

O xamá atinge, posteriormente, o ma.irakwera. Depois de ma.i
rakwera, o caminho se bifurca: de um lado, segue em dire~áo aos 
demais karovava e, de outro, em dir~áo aos espíritos apykwara34. 

No caminho do lado dos ka.rovara, encontram-se aravyara 
(aravy=enfeite de cab~a; ara=o que faz, agente; ser celeste rela
cionado ao enfeite?) e ivarijereva; este último é um peixe que serve 
de canoa para conduzir o xamá através de um trecho de água. É difí
cil se equilibrar em ciina dele, exigindo-se perícia do xami. Depois 
da água, encontra-se uajomiré35e mamajó, um macaco. 

34 Há mais de um caminho, portanto, que conduz aos cspfritos apylcwara, pois a16m des
te, como Juruf se referiu anteriormente, há outro cujo acesso se dá através de um cip6. 

35 Uqjomirl 6 um ser sobrenatural que vem muito raramente nos rituais xamanfsticos; as
sisti a apenas um deles, realizado por ocasiáo da doen~a de um xamá, atribuí da a sua in
teñerencia. Quando presente na aldeia, ele quer ter re~óes sexuais com todas as mu
lhcres e assim transmite a doen~a. 
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No caminho do lado dos apykwara, encontra-se também ivari
jereva, o peixe-canoa, uajomi.ré. anhynga e karovarapara, um karo
vara com defeito na perna36. 

Outro caminho perseguido pelo xamá e acessível por terra, mas 
igualmente invisível aos humanos náo-xamás, leva aos tivá31. Nesse 
caminho, passa-se, primeiramente por ehirakwarera (ehira=mel; 
kwara=buraco; buraco de mel?). Depois, por javarakwera, onde há 
muita água. Depois ainda <leste lugar, há urna casa e, em seguida, 
mata. Caminha-se bastante até chegar a jaryia (av638 e em seguida, 
a um morro habitado por muitos tivá. Depois do morro, encontra-se 
javarakynga (?). 

Outro caminho <leste tipo, cujo acesso se dá por terra, na mata, 
leva aos espíritos veado ( arapoá). 

No céu abaixo de n6s, do outro lado da terra, também há cami
nhos. O início de um deles é marcado por urna flecha enfincada: é a 
flecha qu~ jahj a lua, no passado místico, atirou do céu e que está 
fechando um buraco pelo qual poderá sair água e inundar tudo39. 

36 No mito, este karovara caiu nos caminhos de pcdra que os karovam seguirain, quando 
deixaram o mundo dos humanos, retirando-se para o céu. 

37 Chamo este lugar de ''mata sobrenatural". Quando se pergunta aos Asurinf onde cstáo 
os tivá, eles dizcm que estáo na mata, mas na mitologia, ao se rctirarcm do mundo dos 
humanos, foram para o "céu". Entendo, portanto, o termo "céu" tamMm como equi
valente a Óutra esfera cósmica, diferente dos humanos, daí chamá-la "mata sobrena
tural". Identifico esta zona cósmica como de dominio da On~a. cujos topdnimos e 
nomes dos seres habitantes sao formados pela palavra javara ( o~a), a16m de ser o ha
bitat da avó de Itaona, filho e de o~a, personageos mitológicas, e dos tivá, seres on~a
pássaros (vide adiante). 

38 Suponho que scja a avó de Itaona, filhote de on~. no mito. 

39 No passado mítico, Jahy, um rapaz, quis se retirar do mundo dos humanos, ap6s ter 
o rosto tingido de jenipapo, pela irmá, com quem tentou ter rel~ sexuais. Para al
can~ar o c6u, Tatojar6 atirou uma flecha que se fincou nele. ~ou outra, cm seguida, 
que se prendeu na parte de trás da primeira. Depois, la~u outra que se prcndeu na 
parte de trás da segunda e assim succssivamente, lan~u outras, conseguindo formar 
urna corda, pela qual subiram Jahy e seus parentcs . Urna vez no du, para se dcsfazer 
da corda, Jahy jogou as flechas para a terra. Elas náo podiam tocar o cháo pois, uma 
vez penetrando-o, atingiriam a água subterranea e a terra seria inundada. Mas os que 
estavam embaixo nao conseguiram pegá-Ias e elas se enfincaram, entáo, na terra. Seria 
perigoso puxá-las pois provocaria inun~áo. E lá ficaram (vide Apendice Mito V). 
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"' 
Neste caminho se encontram água, urna on~a e um peixe "que 

nao se come". Em seguida, está tapijavat, on~a com grande ca~a, 
muito feroz e perigosa (tapi'ir:a = anta;_ javara ou javat=on~a; 
monstro misto de anta e on~?). É proibido pronunciar seu nome 
próximo de água (rios e igarapés) pois ela seria atraída e sua presen
~a é amea~adora. É freqüentemente referida nos cantos xarnanísticos 
(vide itero 5.a.). 

Seguindo-se mais a frente, nesse caminho, encontra-se por or
dem: a kuia ( caba~ recortada, usada para servir de alimentos), 
o yvafú (instrumento de percussáo usado nos rituais xamanísticos; 
tambor cilíndrico, feito de madeira, no qual se bate com um peda~o 
de pau), o tenda.va (banco de sentar, feito de madeira, p~a básica 
do mobiliário AsurinO, a arraia, a cobra e o jacaré. 

Em outro caminho, representado no papel de modo paralelo ao 
anteriormente descrito, encontra-se vare(, com forma de caititu, sub
espécie do porco-do-mato (sivá) e que possui boca no pesc~o e na
riz de tamanduá. Seguindo em frente nesse caminho, encontra-se, 
por ordem: o peixe-elétrico, o tracajá e o jaboti. 40 

Comentário sobre o relato de J uruí. 

Segundo a visáo do cosmo apresentada por Juruí, isto é, a de 
um xamá em particular' observa-se, pela enfase linear dada a repre
senta~áo gráfica, que o universo é constituí do e se organiza, funda
mentalmente, por caminhos. 

Para entender a cosmografía Asuriní, segundo este relato, tal
vez seja mais esclarecedor pensar numa correspondencia entre a to
pografia aldeia/caminhos na mata e a topografía mundo dos huma
nos/mundo dos espfritos, da mesma maneira coro<> Overing Kaplan 
sugere que se estenda a estrutura social de povos da floresta, como é 
o caso dos Piaroa e dos Asuriní, as matas e rios, para se compreen-

40 O informante se referiu a este mundo, abaixo de nós, pelo termo "c~u", mas este pos
sui, contudo, urna conota~áo de "sub", nao no sentido de dentro da terra, subterrinea, 
mas no sentido de outro lado da terra, sob ela. Os seres que o habitam possuem carac
terísticas que os diferenciam dos seres do c~u que está acima de nós: mamíferos mons
truosos, objetos feitos de material relacionado a plantas e animais, a agua e terra. 

188 

der as rela<;óes entre homens e anirnais (1979, 1978). A fisionomia 
do cosmo, alé1n da aldeia, é a mesma da mata, cheia de caminhos. O 
universo é extensáo do mundo dos humanos, estendido a mata e ao 
mundo dos espfritos. 

b. C lassific~iio dos seres 

Outros dados referentes a cosmografía e aos seres habitantes 
do cosmo Asuriní, obtidos junto a outros informantes e de mcxto 
menos sistemático que a tomada do relato de Juru{, em certas cir
cunstancias especiais, oferecem urna complementa~áo quanto a cer
tas n~óes do pensamento que ordenam a concep~o de universo. 
Trata-se da informa~áo de 'leigos' (antes de 1986, eu náo tinha con
versado sobre estes assuntos comos xamás), isto é, jovens que con
versam comigo, ajudando-me na língua, por ocasiáo dos rituais a 
que assisti, explicando-me o que acontecía durante os mesmos. Ou
tras ocasióes em que obti ve estas informa~óes foram circunstdncias 
da vida cotidiana e através da narrativa de mitos, solicitada por mim 
aos xamás: por ocasiáo dos rituais, quando os jovens se referiam a 
personagens e fatos da hist6ria mítica, eu lhes perguntava quem po
derla me informar melhor a respeito do assunto. O Asuriní designam 
a ac;áo de contar um mito pelo verbo omombe'u. Utilizando esta ex
pressao e com a indicac;áo dos jovens, eu fazia minha solicita~áo. 

Organizando neste conjunto de dados, é possível sugerir urna 
classificac;áo dos seres que habitam o cosmo Asuriní, relacio
nando-se categorias as ocasióes em que os seres se manifestam na 
vida do grupo (vide p. 196). 

Primeiramente, pode-se fazer urna distinc;áo básica entre os 
avá, seres humanos que habitam a terra, e os seres sobrenaturais que 
habitam outras esferas cósmicas. Alguns destes sobrenaturais foram 
avá no passado mítico, cuja separac;áo dos humanos, ocorrida neste 
tempo, os diferenciou ao se mudarem para outros mundos. Hoje, 
constituem espécies distintas por nomes e cu jos indi víduos, por sua 
vez, possuem nomes pr6prios e compüem popula~s semelhantes a 
dos av4 atuais. 

Assim, estas espécies de sobrenaturais parecem reproduzir a 
populac;áo e a sociedade humana, em outros mundos. Sáo os tivá, os 
ka.rovara, os apykwarq. 
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Disse-me a esposa de um xamá Asurinf que seu marido é um 
_"tivá e já tem um filho adulto lá onde moram estes seres, indicando, 
portanto, que ele possui, como tivá, um desenvol vimento do ciclo de 
vida semelhante ao vivido enquanto ser humano. 

Os tivá eram avá (humanos) no passado mítico e tinham forma 
animal: eram pássaros. Atualmente, pertencentes ao donúnio da On
~a, possuem um carpo antropomorfo com barriga grande "como as 
on~as" e penas de aves nas costas. Os Asurinf comparam estas pe
nas ao enfeite simbaika, usado no turé: colar de algodáo com um 
pingente de penas que cai sobre as costas do usuário. 

Os tivá possuem nomes próprios como javateté, javaripajuva, 
tivapiva, jeripav!, boapijavara, vaveroká, uarinf, emojámojá, jehotu
ré, avenó, baipaí, baiauirá, uiratauva, tavirijá, javarirí41 , atá amote
noo, javapar!, Ka'apanf42, uiraika. 

Os karovara sáo antropomorfos: cabelos compridos, para baixo 
da cintura, unhas compridas e olhos brancas. Alguns nomes de ka.
rovara sáo: karovanq>ará, pasipá, jakú, tereira, javos{. 

Alguns nomes de apykwara sáo: kumandoi va, uiraraira, uira
pepeóra, andaraira, pekinendap. 

Chamo os tivá, apykwara e karovara de espíritos xamá-pri
mordiais como referencia a sua condic;áo de habitantes de outra 
esfera cósmica e a func;áo que desempenhavam no passado míti
co, estando associados a cura das doenc;as. (Vide Apendice, 
Mito IV e VID). 

Semelhantes aos espíritos xamás-primordiais, do ponto de vista 
de seu contato com os humanos, através dos rituais xamanísticos, 
habitando, igualmente, outras esferas cósmicas e constituindo espé
cies cujos indivíduos também possuem nomes próprios, sáo os por
co-do-mato (tajaho) e veado (arapoá), associados as atividades de 
c~a e agricultura. Chamo-os espíritos animais43 . 

Presentes no dia-a-Oia dos Asuriní, mas habitantes, ao mesmo 
tempo, de outras esferas cósmicas, sáo os espíritos anhynga. ldenti-

41 Este é o nome do xami Asurinf Pinasi.ré. 

42 Estes sáo os nomes do xamá Asurinf A vakaré. 

43 Alguns nomes destes esphitos sáo: veado-tekapepyhyka tarivd (nome do xami Asurinf 
A vakaré); porco-do-mato - kupeopar(. 

190 

[Página copiada da tese original, por faltar no meu exemplar do livro impresso] 

fiquei este termo, anteriormente, com o princípio da divisao do eu, o companheiro 
morto de kavara, feito em peda~o (vide p. 108). Ao mesmo tempo, anhy nga sao 
espíritos que vagam na mata, nos caminhos que levam a ro~a, na própria aldeia, 
especialmente a noite. Quando se está dormindo, puxam o punho da rede para 
assustar as pessoas, podendo seqüestrá-las, quando estao sozinhas, na mata. 
Transformam-se em animais como o lagarto (tejú), cojo encontro pode causar 
doen~a. Um anhynga pode entrar no corpo de um indivíduo, tornando-o doente. 

Segundo urna classifica~ao fornecida pelo informante Asuriní Takamuí, há 
os anhynga da mata (anhynga oata), os do céu (yvakanhynga) e os da água 
(ypianhynga ). 

Há também os anhynga relacionados aos mortos e que vivem sob a 
terra/chao, como me foi relatado por Juruí (44) e como consta no mito de Tute e 
sua filha, A'y: para matar os calangos que tinham rela~oes sexuais coma filha, em 
sua ro~a, Tute poe fogo na mesma, matando todos os calangos. Os anhynga deles, 
entao, acabam levando A'y para baixo da terra. 

Os Asuriní tem medo desses anhynga que podem freqüentar a aldeia e levar 
os vivos consigo. 

Por outro lado, no relato de Juruí, há os anlzynga que habitam o céu que 
está acima de nós. Eles tem em comum com outros seres deste plano cósmico, os 
apyakwara e os karovara, a participa~ao na história mítica ( 45). Trata-se dos 
anhynga, através de quem a humanidade passou a fazer os desenhos geométricos 
no corpo e nos objetos. Estes anhynga também eram avá no passado mítico. 

Além dos espíritos, há sobrenaturais que foram avá oeste tempo e cuja 
principal a~ao foi a separa~ao vivos-mortos, atualizada por ocasiao do turé. Estes 
sao kavara, o guerreiro/cantador sobre os mortos, e tauva, o sobrenatural 
feminino que transmite o ynga ao guerreiro tatuado (boakara). Além do turé, estes 
seres se manifestam em rituais propiciatórios: tauva, no boravat, e kavara, no 
ritual propiciatório do porco-do-mato e veado. 

(44) Segundo Juruí, os a11/iy11ga relacionados aos mo11os estao sob a terra, no sentido de dentro dela, 
num plano subterrílneo, distinto do plano sob a terra, do outro lado. 

(45) Vide adiante o mito do desenho: Anhyngavuí copiou os desenhos do corpo de seu tio 
Anhyngakwasiat transmitindo aos demais humanos o desenho geométrico. Tratarei desse assunto no 
capítulo V. 
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,. Kavara e tauva sáo indivíduos que habitam respectivamente o 
céu e a água. Juruí ilustrou na folha de papel um caminho no céu 
que leva a kavara (utilizando outra folha além daquela cujos versos 
sáo o céu de cima e o céu abaixo de nós). 

Tauva habita os rios. Somente as mulheres xamás tem acesso a 
este mundo sobrenatural. Tauva também deixou o mundo dos huma
nos no passado mítico, passando para sempre para o mundo sobre
natural das águas. Hoje, é identificada coro o peixe pacu. 

Chamo kavara e tauva, personagens mitológicos e sobrenatu
rais que se manifestam no ma.raká e no turé, relacionados a cosmo
gonía Asuríní, de categorías únicas. 

Por outro lado, seres sobrenaturais como a Onga (javara) e a 
Cobra (baia), identificados com príncípios da natureza dos seres, 
podem ser denominados di vindades46. 

Náo existe a On~a sobrenatural como indivíduo mas ela se ma
nifesta em seres como os tivd, habitantes da mata sobrenatural, nos 
animais sel vagens da mata que recebem seu nome e nos própríos 
xamás que se metamorfoseiam nestas duas categorías: espírítos e 
anunats. 

As ongas animais sáo seres da On~a sobrenatural. A morte do 
índio Tute foi atribuída a um fato que esclarece um pouco esta rela
gáo. Havia urna onga rondando a aldeia do Koatinemo, no igarapé 
Ipiagava e os Asuriní resolveram matá-la. Isto, depois que vários 
xamás sonharam com esta a~áo, permitindo, entáo, que o assassinato 
fosse realizado. Nestes sonhos se previa, contudo, que em troca do 
animal, a On~a, le varia definitivamente para seus domínios um xa
má. O escolhido foi Tute. Depois que Takamuí matou o animal, Tute 
ficou muito doente e veio a falecer. Takamuí dá outra versáo a morte 
de Tute que, de certa maneira, corrobora a relatada: segundo ele, 
Tute morreu porque, de tanto urna pessoa fa.zer ma.raká, os espírítos 
acabam levando-a para seus domínios. 

46 No sentido de princfpiolprcse~a (manifes~o em diferentes seres e esferas c6smi
cas), princípio/origem (criador dos seres) e princípio/~áo (~óes de morte e vida, 
respectivamente). 
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A On~a está ligada ao xamanismo, a morte e canibalismo. 
Além dos tivá, a On~a também está presente nos rítuais que invocam 
o~ .ka.r~vara e apykwara que também sao espíritos xamás primor
d1a1s, v1ndo a. se ?ospedar na javaraiká. A associa~áo da On~a com 
a morte e can1bal1smo se encontra no mito de Itaona que mata e de
vora seus semelhantes (vide Apendice, Mito lll). A On~a come car
ne crua; o xamá também come, quando se metamorfoseia. Comer 
carne crua causa doen~a, mas o xamá é imune a isso. Finalmente - ' para o xama pegar o moynga, os tivd o matam (tivá ojuká). 

A Cobra, por outro lado, é príncípio de orígem dos seres, de 
onde provem Maira- herói criador- os m~cacos, os homens47. Está 
relacionada a procria~áo, como se observou anteriormente na análise 
do turé, representada pela flauta do mesmo nome. 

Os Asuríní diferenciam espécics de cobra que comparecem aos 
~tuais, co~o a jovaia e matarikynga. Estes nomes distinguem espé
ctes natura1s. Por outro lado, usam o termo geral baia para se referí
rem, por exemplo, a presenga deste sobrenatural, príncípio de orí
gem, ele próprío elemento vital, nos rituais xamanísticos. 

. Finalmente, os avaeté, habitan~s de o~tra esfera cósmica, dis-
tinta . da terra dos humanos, constituem 9utra categoría de ser: entre 
eles estáo os Maira e outros personagens míticos que foram hu~
nos no passado mítico e participaram da genese e ordena~o do 
cosmo48. Estes seres podem ser classificados como pertcncentes a 
categoría de heróis e ancestrais dos Asuríní. Apenas os xamas tem 
contato com eles ao visitá-los na aldeia dos confins do universo e ao 
se dirigirem para lá, na morte. Aí secas~ c.om a filha de Mazra e 
morrem, definitivamente. 

Na aldeia dos avaeté, localizada no final da água e da terra, 
dentro dela e onde há um forte vento, vive Maira ou Maireté. Este 
lugar f oi determinado por ele, que fez também a prime ira r~a, 0 

homem e a mulher (de madeira), animais (pássaros), objetos como 
o patuá (cesto masculino para guardar matéria-prima usada na con
fec~áo de enfeites e objetos rítuais) e a linha de algodio. Matra 

47 Esta posi~áo da Cobra se encontra em outras cosmologias sul-americanas como a dos 
Piaroa, Barasana e Waiápi. 

48 Pode-se distinguir individualmente pelo menos quatro Ma1ra, vide adiantc item 6.c. 
U ajaré, sobrcvivente do dildvio e que roubou o fogo do urubu, 6 outro personagem mí
tico dessa categoria. 
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também fez o ser humano em sua forma perfeita, bela, o seu filho 
1<.yty (vide Apendice Mito I). Maira ensinou também a técnica de 
pescar com o jekiá, espécie de tapagem, usada para represar a água 
dos rios. Numa das pescarlas, Maira fechou a água, mas esta, muito 
forte, rompeu a tapagem; seguindo o curso do rio abaixo tentou fe
char a água várias vezes até encontrar o lugar onde havia pouca ter
ra e o céu se encontrava coma água. Aí ela foi contida pela tapagem 
que entrou dentro da terra, juntamente com a água. Maira vive até 
boje neste local, onde se encontram o porco-do-mato, o inverno 
(amynamói) e o veráo (kwaramói). 

A cria~áo do mundo dos humanos com seus seres, homem, 
mulher e animais e da cultura (objetos, técnicas, atividades de sub
sistencia, pesca e r~a) se realiza juntamente com o estabelecimento 
do lugar de Matra, no fim da água, da terra, do ar (vento) e do céu: 
genese do universo que compreende o mundo atual dos homens e o 
de Matra e para onde váo os xamás ap6s a morte. Estes dois mundos 
se correspondem, sendo ambos de avá (gente, humano, AsurinO. 

Na hist6ria mítica, entretanto, há outros momentos em que se 
estabelece, igualmente, a ordem do universo. Maiforomongap, outro 
her6i mítico Matra, separou os humanos dos animais, tomando-lhes 
a cultura (objetos e ritual) e expulsando-os para a mata (vide Apén
dice, Mito VII). 

Maiforomongap é um ser da mesma categoria do her6i criador 
Maíra, do mito anteriormente comentado. Distingue-se dele por sua 
a~ao e nome: mai+foro (generalizador) + omongap (peneirar, sepa
rar); o Matra separador. 

Maireté e Maiforomongap sáo do sexo masculino. Há outro ser 
dessa categoria, identificado pelo nome Maioho, cujo sexo é femini
no. Segundo o informante (Takamui), maioho vive no céu. Ainda 
segundo ele, Maireté é diferente de Maiforomongap porque o pri
meiro vive rio abaixo (jembive) enquanto que o segundo, rio acima 
(yvaua). 

Ao dar informa~óes sobre os seres sobrenaturais, os jovens se 
referiam aos locais onde habitam dizendo, por exemplo, que a On~a, 
a Cobra e ka.vara estáo 'muito longe', no céu, enquanto ka.rovara 
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e apykwara vi vem nas grutas do céu49 e os primeiros também na 
água; os porcos-do-mato, nos confins da terra, 'muito longe' . 

Influenciados, talvez, pelo direcionamento das minhas per
guntas, os informantes identificaram zonas do cosmo como o céu, 
a terra e a água, mas náo deixaram de usar a n~áo de distancia 
(muito longe, mui.té), presente no relato de Juruí, ao descrever cami
nhos longos e ao chamar a aten~áo para a diferen~a entre os espíri
tos que vi vem longe, no céu ou na 'mata sobrenatural', acessíveis 
por estes caminhos, e os que vivero 'perto' (irupéramo) dos huma
nos. 

Um jovem assistente de xamá ao me explicar porque se usa, as 
vezes, a tukaia fora da casa onde se realiza o ritual do maraká. e em 
outras vezes, a javaraiká,, dentro, também se referiu a esta diferen~a: 
no primeiro caso, trata-se dos ka.rovara que vivero 'pertinho' (junto 
comos tivá, também próximos) e no segundo, dos ka.rovara que vi
vem mais longe, usando o sufixo eté ( = verdadeiro, ka.rovareté) pa
ra diferenciá-los dos primeiros. 

Juruí, complementando seu relato, chamou a aten~áo para o 
fato de que há os ka.rovara do céu e os das águas (perto do rio náo 
se pode pronunciar seu nome) que vivem, entáo, perto dos humanos; 
há os tivá que vivem muité, isto é, na 'mata sobrenatural' e os que 
podem ser chamados a qualquer momento pois convivem com os 
humanos SO; há ainda os porcos-do-mato que vi vem em pikuio, nome 
de sua morada nos confins da terra e os vizinhos dos Asuriní, na 
mata. Os apykwara vivem apenas no céu. 

O 'longe' (muité) e o 'perto' (irupéramo) referem-se a urna di
cotomia que expressa a exist~ncia de dois planos em que a maioria 
dos seres do cosmo Asuriní vive concomitantemente. Assim, tauva, 
ka.rovara, tivá, anhynga e os espíritos porco-do-mato se duplicam 
em di versas esferas cósmicas. 

49 Juruf nlo se referiu a esta característica das moradas dos esp(ritos apykwara e karova
ra. Numa conversa com A~ e Taiuví, o primeiro, xaml, na qual me perguntaram 
coisas relativas a esse ~to (a partir da indagai;io sobre os lugares aos quais o aviáo • tem acesso), disse-lheS para mostrar um pouco do conhecimento sobre o universo, que 
existia os .. buracos pretos". Eles os identificaram com os buracos do du (passagem 
para o du invisf vel), parte do caminho daqueles espíritos, onde s6 tem pcdra e que se 
dividem em dois (coincidindo como relato de Juruf). 

50 Estes slo chamados no ritual tivdmboveym, rcali:rado em casos de urgéncia para salvar 
a vida de uma peaoa. 
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SERES SOBRENATURAIS DOCOSMOASURINÍ 
" 

Categorias Seres sobrenaturais Ocasilo em que 
ae 1na11ifestam 

Catcgorias Tauva e Kavua 
úruc. Rituais x-nhtKlol e 

Rilual do tun! (dal flauta) 

Divindades 
Cobra (baia} 

Onl;a (javan) 

xamis Tid Apykwara Karovara • 
primordiai.s Rituais XamanistKloe 

f-'lplritos animais 
Tajaho (porco-do-inato) 

e Arara' (veado) 

' 
Anhynga Rituaia Xaman&tícoa, Cotidiano 

l lcr6i~ criadorc~ e 
Av:ict~ Maira Ua~ 

anccstrais m!ticos . 

Da mesma maneira, pode-se ·dizer que há dois mundos dos avá 
(humanos): o atual e o dos avaeté, cujo contato só é realizado pelo 
xamá e cuja aldeia é o destino des~s últimos. Por outro lado, os 
avaeté pertencem ao passado JDÍtico, sao os ancestrais dos Asuriní. 

' . 
Assim, também os espíritos karovara, tivá e porco-do-mato 

que vivem junto dos humanos atuais {>Odem ser distintos dos que vi
vem no céu, na mata sobrenatu~al e nos confins do mundo respecti
vamente, com ~eferencia a um fato que ocorreu no passado mítico: 
karovara e tivá, xamas primordi~_is, deixaram o mundo dos huma-

.: , 
nos, desgostosos com estes e subirain ao céu. Naquela época, eram 
animais (pássaros). Hoje, sao antropomorfos · e misto de gente e ani
mal (tivá é da natureza da On~a, -tem barriga grande, come carne 
crua e possui corpo coberto de penas ; karovara tem cabelo compri.:.. 
do, unhas compridas e olhos brancos). Os porcos-do-mato que vi
vem em pikuió, nos confins do mundo, sio de·scendentes de um hu
mano (um boakara, ca<;ador/guerreiro), seqüestrado, nos tempos mí
ticos, pelos porcos-do-mato_ animais. Ele consegue voltar, um dia, 
para sua aldeia mas, desgostoso com seus parentes que tcntaram 
matar os filhos que teve com o porco-do-mato femea, deixou este 
mundo para sempre, indo viver nos confins da terra. · 

Na retirada destes seres, do mundo dos humanos para outros 
mundos, teriam ficado alguns deles, daí a diferen<;a entre os que es-
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táo 'perto', os que ficaram e os que estáo 'longe', os que foram5I . Os 
dois planos em que se dividem os mundos dos espíritos, 'os daqui' e 
'os de lá' seriam correspondentes aos mundos dos 'avá daqui' e dos 
'avá de lá'. 

Idealmente, avalia-se a competencia dos xamás por seu acesso 
e media<;áo entre estes mundos e seres, mais ou menos "distintos" 
da realidade humana. A esposa do xamá Pinasiré ao f alar da viagem 
do marido a aldeia dos avaeté, o fez com certo orgulho, chamando a 
aten<;áo para a f a<;anha algo exclusiva do xama Asuriní mais reco
nhecido. 

Disse-me o próprio Juruí que os rituais xamanísticos assistidos 
por mim, para invocar os porcos-do-mato, nao sao realizados para 
chamar os que vivem em pikuió. Neste caso, os rituais tema dura<;áo 
de vários meses enquanto que os mais comuns, aqueles que vi, sáo 
do tipo boravat, isto é, com enfase no aspecto propiciatório, para 
pegar ynga, e assegurar a caga, necessidade imediata da vida coti
diana Asuriní, com dura<;áo de tres dias. 

No caso dos avaeté!Matra, pode-se estabelecer outra rela<;áo: 
entre a distin<;áo espacial dos lugares em que vivem e a distin<;áo 
temporal. Assim, a distin<;áo espacial rio abaixo/rio acima onde vi
vem respectivamente, Maireté e Maiforomongap pode ser equacio
nada, pela história mítica, a diferenciagáo temporal passado da a<;áo 
de Maiforomongaplpresente do mundo atual d~ Maira (Maireté) e 
futuro dos avá (os xamás que para lá iráo). 

Por outro lado, as oposigóes temporais passado/presente, futu
ro e espacial, come<;o/fim dorio, se sobrepóc outra: céu/terra, Matra 
feminino/Matra masculino, entendendo-se a localiza~áo dorio como 
o plano terrestre. Assim, os seres Matra também tem existencia con
comitante em dois planos, tanto no tempo quanto no espa<;o. 

Há que se distinguir, finalmente, as origens das diferenciagóes 
entre os espíritos que vivem longe e os que vivem perto dos huma-

51 Este tema, encontrado na cosmologia Araweté está relacionado a urna disti~ao fun
damental feita por este povo entre categorías de seres: .. abandonados" e os .. idos", de
finindo-se os humanos como os primeiros. Na origem do universo, quando houve a di
ferencia~ao das camadas que o compóem, os futuros deuses que conviviam comos bo
rneos, ergueram o solo em que 'estavam até formar a ab6bada celeste e com eles foram 
muitos outros seres, menos os humanos que sucumbiram A catástrofe ~ separa~. 
Sobreviveram apenas dois homens e uma mulher, ancestrais da humanidade atual. A di
vindade que tomou esta iniciativa o fez por ter se agastado comos homens (Viveiros de 
Castro, 1984: 161-162 e 182). 
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nos e entre os avá e avaeté. No primeiro caso, a diferencia~áo ocor-
" reu no passado mítico mas náo na genese universal. Por outro lado, 
a aldeia dos avaeté, nos confins do universo, existiu na sua cria~áo, 
sendo um lugar determinado por urna das a~óes culturais de Matra, 
ocasiáo em que náo se estabeleceram diferen~as entre o que bavia e 
o que passou a existir. Antes, náo bavia nada. E a diferen~a, oeste 
caso, é atual e futura, isto é, entre a vida do xamá aqui na terra e o 
que ele será depois da morte. Um futuro, aliás, "sem futuro", pois lá 
encontra a morte definitiva. 

A diferencia~áo no mundo dos espíritos se instaura no passado 
mítico, mas num mundo humano, preexistente, momento de distin~áo 
entre homens/espíritos/animais e que se atualiza, boje, espacial
mente, pelas zonas (caminhos) na mata, na água, no céu, de um la
do, e aldeias/mata (humanos/animais) de outro. 

Esta diferencia~áo na natureza das distin~óes tem conseqüen
cias nas rela~óes dos humanos com outras classes de seres, na atua
lidade. Convive-se com os espíritos da mata, da água e do céu, mas 
náo se convive com os Matra dos confins/futuro e dos primór
dios/passado mítico. 

Quanto a n~áo de concomitancia de planos na existencia dos 
seres, pode-se mencionar ainda a conce~áo dos dois céus, um aci
ma e outro abaixo de nós, segundo o relato de Juruí. 

No céu inferior, do outro lado da terra, vivem seres híbridos, 
fqrmados por seres que habitam outras zonas cósnúcas. Assim, além 
dos espíritos porco-do-mato que vivem em pikuio, nos confins da 
terra e dos que vivem na mata, há urna criatura mista de wna sub-es
pécie <leste animal, o caititu (siwá), como tamanduá e que possui 
boca no pesc~o, o monstro vareí. Além <leste, outro ser híbrido do 
céu abaixo da terra é o tapijavat, misto de anta e on~a. 

Por outro lado habitam este céu manifesta~óes da On~a e da 
Cobra, ao lado de animais relacionados a água (peixes e répteis) e a 
terra (quelonios) e de objetos fabricados com elementos da ~rra 
(madeira e frutos de plantas). Isto é, as duas divindades, princípios 
da natureza dos seres, também, estáo presentes nesta espécie de du
plica~áo do mundo sobrenatural celeste, identificado com o céu de
baixo de nossos pés. 
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e. Cosmologia e discurso 

Para a compreensáo da natureza dos seres e do pensamento 
Asuriní sobre o universo, é fundamental entender a n~o da con
comitáncia de planos que define a organiza~áo do cosmo e as rela
~óes entre os seres. 

A concomitancia de planos corresponde a idéia de ·universo 
transformacional' e da •multiplicidade de mundos na cosmología'. 
Os planos concomitantes de existencia dos seres sáo dois ou mais, 
náo como metáforas mas como resultado de pressupostos ontológi
cos. Este é um dos pontos, a meu ver, enfatizados por Overing Ka
plan em sua análise sobre cosmología e xamanismo Piaroa (1982:3). 

Como veremos adiante, estas no~óes que Overing Kaplan atri
buí a cosmología Piaroa - para cujo entendimento, segundo a autora, 
é fundamental que se reavalie o uso de conceitos como metáfora e 
literalidade - sáo inerentes, elas proprias, a linguagem. Pode-se fa
zer um paralelo entre essas afinna~óes e as que tematizam a '•tensáo 
entre o mesmo e o diferente", entre o "processo parafrásico e o po
lissemico", constitutiva das várias instancias da linguagem, segundo 
Orlandi (1983). Nesta, a "literalidade" é, entáo, concebida já como 
efeito discursivo, historicamente produzido. Conseqüentemente náo 
há porque estabelecer um conceito categórico e apriorístico de metá
fora, separado de modo estanque do literal. 

Para os Piaroa, segundo Overing Kaplan, há urna variedade de 
mundos reais, separados uns dos outros, no tempo e no espa~o, e 
que estao relacionados em constante intera~áo. Os elementos de um 
mundo estáo sempre interagindo com outro, tomando-se parte ou 
deixando de ser parte dele. Através dessa intera~áo, novos mundos 
sáo criados e, devido a esta fluidez de domínios, náo se pode classi
ficar (labe[) um mundo como da •natureza' e o outro da •cultura'. Da 
mesma maneira, classificar afmna~óes Piaroa sobre mundo e sua 
natureza transformacional como metáforas é obscurecer a análise 
(1982:3-4). A autora chama de natureza transformacional do mundo, 
a mudan~a de identidade dos seres, a mudan~a de identidade nas re
la~óes entre eles, o movimento de seres ou aspectos dos seres de um 
mundo para outro. Os Piaroa falam literalmente sobre estas trans
forma~óes ou reclassifica~óes, afirma~óes estas que náo podem ser 
consideradas como metáforas (1982:7). Um ser pode ser isso e 
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"aquilo, náo metaforicamente. Assim também se poderia interpretar a 
incorpora<;áo do xamá Asuriní em um espírito animal, mas literal
mente, porque as metáforas nestas cosmologias sáo sua ontologia, 
ainda segundo Overing Kaplan (1982:5). 

Diz a autora que aquilo que parece metafórico pode ser literal, 
dada a natureza transformacional do cosmo Piaroa. E o que determi
na a literalidade das afinna<;óes dos Piaroa sobre a natureza dos se
res e das coisas é a cosmogonía, a sua origem no universo, o proces
so destas origens e a história passada do cosmo. Para os Piaroa, a 
história dá forma a ontología: as. maneiras de ser de alguns persona
gens míticos, no come<;o c;lo tempo mítico, náo sáo as mesmas que 
possuem no firn deste, o melhor, nos días de hoje (1982:11). Na 
cosmología Asuriní, este princípio opera quando, por exemplo, se 
diferencia na mesma categoria o Matra, herói criador do início do 
tempo mítico, que criou os humanos e a cultura (objetos e ativida
des), o Matra que separou os humanos dos animais (Maiforomon
gap) que vive rio Xingu acima e o Matra que vive hoje, rio abaixo, 
Maireté e os tres sáo os mesmos, porém diferentes pela história míti
ca52. 

A distin~áo · gramatical entre os nomes kavaryma e kavara 
e tauva ilustra esta propriedade de transforma~áo do mesmo, na 
história mítica. Na narrativa do mito, kavaryma (kavara+yma, = su
fixo que indica futuro) é aquele que será kavara, o atual, que se ma
nifesta no turé. lsto é, para diferenciar este daquele do passado míti
co e que sáo o mesmo, acrescenta-se, ao nome do atual, o sufixo 
yma no início da narrativa, distinguindo-se o mesmo de acordo com 
sua existencia no passado mítico e no presente chamando-o kavara, 
no final da narrativa. 

Tauvyma. é outro exemplo do mesmo caso, o personagem femi
nino do passado mítico e que boje é tauva, espírito da água. Pela 
narrativa, no passado mítico, ele era o que seria. 

Na cosmologia Piaroa, a multiplicidade de mundos é resultado 
de um processo, isto é, encontra-se na cosmogonía o fundamento da 
diversidade de mundos, a descontinuidade imposta no fim do tempo 
mítico como resultado das batalhas entre os dois demiurgos, pela 
posse de for~as e poderes criados durante o tempo mítico (Overing 
Kaplan, 1982: 12). 

52 Considerando-se aindamaioho, Matra feminino, pode-se identificar, individualmente, 
portanto, pelo menos quatro Matra. 

200 

Esta descontinuidade, separa<;áo de níveis cósmicos instaurada 
pela história mítica, é um tema comum a outras cosmologias sul
americanas, como já me referi em rela<;áo aos Araweté e Asuriní. A 
respeito <lestes últimos, tenho enfatiz.ado a idéia de que a transfor
ma<;áo, presente no xamanismo, está relacionada, além desta des
continuidade, a concomitancia de planos distintos, como mostra a 
a~áo ritual e a cosmología. 

A transforma~o implica em intera<;áo entre mundos e seres di
ferentes como aponta Overing Kaplan, que devem ter, por outro la
do, urna aprox~o possível para que baja intera~o. O xamá Asu
riní se metamorfoseia em um ser sobrenatural, por ter se iniciado, 
tomando-se um deles, substancialmente (ao receber o ka• a em seu 
corpo) e socialmente ( ao receber nomes proprios pertencentes aos 
povos sobrenaturais e ao se casar entre eles). 

O ynga, enquanto substancia vital passa dos espíritos para os 
humanos e enquanto principio vital, identifica espíritos e humanos 
como urna mesma categoria (uno/vivente). É a semelh~ na dif~ 
reo~ ou a equivalencia de coisas diferentes ou múltiplas. 

A n~ de equivalencia encontra-se também na dup~ 
dos papéis rih•ais: os dois xamis (principal e auxiliar), no marak4, 
as duas tauyva, os dois kavaryva e as duas vanapy, no turl. 

Considerando a ~ ritual como discurso náo-verbal - em urna 
outra perspectiva de análise, própria da lingüística, que é a Análise 
do Discurso - pode-se apreender propriedades e mecanismos que se 
cotejam a resultados correspondentes aos de Overing Kaplan sobre 
esta n~o da cosmologia. 

De acordo com os pressupostos teóricos da Análise do Discur
so, que privilegia os processos de constru~o do fenómeno lingüísti
co e náo meramente seu produto, a idéia de transfo~o, no caso 
da linguagem, implica em media~áo, isto é, rela<;áo necessária, 
constitutiva e transfonnadora entre o homem e a realidade natural e 
social (Orlandi, 1983:2-3). 

Na a<;áo ritual do maraká, a própria rela<;áo entre o "falante" 
(o "performador") e o "ouvinte" (os demais membros do grupo, 
entre eles os que assistem e também aqueles que participam da ºper
formance"), faz parte da significa<;áo. 

Por outro lado, o processo semantico da a~o ritual e do pró
pno discurso cosmológico é determinado historicamente. Essa de-
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tenninac;áo histórica é, na Análise do Discurso, um pressuposto se-
" gundo o qual há articulac;áo entre o processo de produc;áo do discur-
so~ as condic;óes em que ele é produzido. Esta articulac;áo, por sua 
vez, está configurada na relac;áo (tensáo) entre o processo parafrási
co e o processo polissemico, o primeiro enquanto injunc;áo a produ
c;áo do mesmo (reproduc;áo) e o segundo, que propicia a produc;áo de 
sentidos diferentes (transfonnac;áo), múltiplos (Orlandi, 1983). 

O que chamei de concomitancia de planos, princípio de igual
dade na diferenc;a, corresponde, nessa concepc;áo de linguagem, ao 
que se poderla denominar de "tensáo entre o mesmo e o diferente" 
(Orlandi, 1983). 

É da própria natureza da ac;áo ritual e da cosmologia, conside
radas como sistema de comunicac;áo, isto é, em seu aspecto de lin
guagem, que se pode depreender a noc;áo de multiplicidade e varia
c;áo, inerente a esta. "A polissemia é o conceito que permite a tema
tizac;áo do deslocamento daquilo que na linguagem representa o ga
rantido, o sedimentado" (Orlandi, 1983:6). 

Ainda citando Orlandi, ao se considerar a tensáo entre o pro
cesso parafrásico e o polissemico, reconhecendo-se a multiplicidade 
de sentidos inerente a linguagem e . ao contexto como constitutivo do 
sentido, abandona-se a posic;áo que privilegia a hipótese de um sen
tido nuclear, mais importante hierarquicamente (literal) em relac;áo 
aos outros. "Náo há um centro e suas margens, há só margens. Des
sa forma, todos os sentidos sáo, de direito, sentidos possíveis e, em 
certas condic;óes de produc;áo, há de fato dominancia de um sentido 
sem por isso se perder a relac;áo com outros (implícitos). A sedi
mentac;áo de processos de significac;áo em termos de sua dominancia 
se faz historicamente, produzindo a institucionalizac;áo do sentido 
dominante. Dessa institucionalizac;áo decorre a legitimidade e o sen
tido legitimado fixa-se, entáo, como centro: o sentido oficial, literal" 
(Orlandi, 1983:7). 

Em certo sentido, Overing Kaplan faz distinc;áo semelhante 
entre metáfora e literalidade, atribuindo a determinac;áo desta última 
a história nútica, a cosmogomia, ªº processo. 

A relac;áo entre paráfrase e polissemia, na Análise do Discurso 
é ainda, para Orlandi, um critério para o estabelecimento de tipos de 
discurso: relevancia de certos fatores (e náo outros) para as condi
c;óes de significac;áo do texto (unidade de análise). O discurso lúdi-
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co, urna das categorías da tipología que elabora tende a polissemia: a 
reversibilidade é total , há livre troca de papéis ou de estatutos entre 
interlocutores e o objeto do discurso se mantem como tal no discur
so. Como a autora sugeriu em relac;áo ao discurso cosmológico Asu
riní, incluindo-se os cantos xamanísticos53 - e eu estendo agora ao 
discurso nao-verbal, isto é, a ac;ao ritual -, este caráter lúdico se en
contra nesta polissemia aberta, em que tudo pode ser tudo, o espíri
to, o xamá e os demais participantes, pela metamorfose do segundo, 
pela ambigüidade do primeiro e pela participac;áo dos últimos nas 
relac;óes entre os outros dois, tudo baseado na natureza transforma
cional do cosmo Asuriní. Os vários sentidos que os xamás JX>dem 
dar as relac;óes com os espíritos, a possibilidade de ser humano e es
pírito ao mesmo tempo e a participac;ao dos demais membros da so
ciedade, através das moc;as cantadoras e do jovem assistente na ex
periencia do contato com os sobrenaturais, seriam características 
desse discurso lúdico. 

Se no plano social, a diferenc;a homem-mulher - cujo paradig
ma é a relac;áo le/Ei - e a diferenc;a entre gerac;óes sao fundamentais 
para a reproduc;ao atual da vida social, a igualdade é, por ouiro lado, 
mantida e enfatizada no campo ritual. E o princípio em que se ba
seia, a igualdade na diferenc;a, multiplicidade de mundos, polissemia 
de sentidos, é reafinnado pelo processo de metamorfose do xamá e 
transformac;áo de seres e coisas. 

No próximo capítulo, tentarei analisar outro campo do discurso 
nao-verbal, a arte gráfica, a partir dessas conclusóes prévias a res
peito de um princípio estruturante comum aos campos das relac;óes 
sociais, da a9ao ritual, da cosmologia e mitologia associada: a noc;áo 
de equivalencia, de igualdade na diferenc;a, de concomitancia - náo 
hierarquizac;áo ou oposic;áo - de planos. 

53 Comunic~iio pessoal. 
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~ -
A AR1E GRAFICA: TA YNGA V A, A REPRF.SENI' A~AO 

1. A cultura material e a ornamcntac;áo corporal: 
o campo da arte gráfica 

A arte gráfica Asuriní é atividade feminina atual 1, por excelen
cia, se bem que também exercida pelo homem, através de técnicas, 
suportes e expressóes plásticas diversas. Trata-se, antes de mais na
da, de atividade simbólica comum a todos os membros da sociedade. 
Seu conteúdo/significado é apreendido e produzido, através de for
mas, por todos - homens, mulheres, adultos e crian~as (estas no pro
cesso de aprendizagem). 

Náo é objetivo deste livro discutir conceitos como o de estéti
ca, arte ou frui~áo estética, mas sim descrever o exercício da arte 
decorativa dos objetos da cultura material e da omamenta<1áo .corpo
ral no contexto cultural e social mais amplo da sociedade Asuriní. 
Articulando o campo da ru:te aos demais em que se produzem os 
sentidos nas forma<1óes discursivas verbais e náo-verbais, tentar-se-á 
buscar seus princípios estruturantes. 

Como diz Ribeiro a respeito dos estudos recentes sobre arte, de 
um ponto de vista antropológico· náo se trata tanto de valorizar as 
dimensóes estéticas das obras analisadas ou simplesmente descre
ve-las formalmente, mas se postulam nestes trabalhos as rela~óes 
entre expressáo (forma) e conteúdo (significado) (1986:15). 

1 No tempo mítico, a modalidade primordial do grafismo foi o ~ado, atividade mas
culina. 

205 



No presente trabalho, acrescento urna outra perspectiva que é a 
do processo implicando nas rela~óes que se estabelecem entre autor 
da obra e usuário pois a constitui<;áo do significado também se dá 
nesta rela<;áo. No caso da arte gráfica Asuriní, procurar-se-á con
textualizá-la no sistema das rela~óes sociais mais amplo, cujo con
junto sociológico básico sao o homem e a mulher. 

As fonnas - o desenho, elemento gráfico e o suporte, elemento 
plástico2 - compóem um conjunto de expressóes, associadas aos di
ferentes sistemas de significa<;áo. 

A arte gráfica Asurinf compreende desenhos geométricos 
(ikwasiat)3 aplicados em objetos utilitários, rituais e decorativos e 
no corpo masculino e feminino. 

Os objetos utilitários sáo: pe<;as de cerfunica, usadas para 
transporte, depósito e para servir alimentos líquidos ( água, minga u e 
mel) e cuias, usadas para se tomar água e outros alimentos líquidos. 

Os objetos decorativos sáo pe<;as de ceramica confeccionadas 
sem fun<;áo utilitária como a varia<;áo da pe<;a de transportar e depo
sitar água, yava, em tamanho reduzido, com duas ou tres sec<;óes 
convexas, funcionalmente dispensáveis (vide fig. 15). 

Os objetos rituais sáo: 1. pe~as de ceram:ica para servir o min
gau e outros alimentos rituais como a ave mutum, conforme já f oí 
descrito nos capítulos anteriores. 2. instrumentos musicais (flauta e 
chocalho); 3. armas (arco e flecha) e 4. enfeites (aro de cabe<;a e 
pulseira). 

O modo de aplica~áo dos desenhos nestes objetos varia con
forme a técnica, a matéria-prima e a produ<;áo masculina ou femini
na. Na ceramica trata-se da pintura com tinta mineral executada por 
mulheres. Nas cuias, aplicam-se desenhos através da técnica da pi
rogravura - homens e mulheres dáo este acabamento as cuias -, o 
mesmo processo sendo usado na decora<;áo do chocalho xamanísti-

2 Vide Lévi-Stfauss, 1975:297. 

3 Este termo é usado pelos Asurin{ para se referir a escrita do branco, o que contribui 
para a atribui~áo da categoria de grafismo a esta modalidade de arte visual indígena. 
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co, tarefa masculina. Nas armas e enfeites, executa-se o desenho 
através do tran~ado, com fibras vegetais, atividade masculina4 . 

Resta mencionar as redes de dormir e os adere~os corporais 
feitos de linha de algodáo, trabalho feminino, se considerarmos co
mo padráo de desenho geométrico a lista obtida pelo entretecimento 
de fios marrons e brancos. Os Asuriní dáo o nome de pirinyna (lista) 
a esse padráo, quer seja nos demais itens da cultura matetjal decora
dos com desenhos geométricos, quer seja nos referidos objetos de 
algodáo. 

Na verdade, náo se pode distinguir entre a decora<;áo e a con
fec<;áo de um objeto, urna vez que ele é concebido em sua totalidade 
- como a nomenclatura expressa em alguns casos: por exemplo, biaa 
kwasiat (biaava = esteira e ikwasiat' = desenho), de acordo com 
suas fun<;óes utilitária e decorativa, ambas resultantes da confec<;áo . . 

Por isso mesmo e além disso, a elabora<;áo do desenho geomé
trico nos objetos deve ser entendida no contexto mais geral da cultu
ra material Asuriní. 

2. Cultura material: os objetos e seu valor 

Homens e mulheres dedicam boa parte de seu dia-a-dia a con
fec<;áo de objetos ou ao processamento da matéria-prima para a sua 
confec<;áo. Dedicam-se contudo a essa atividade numa determinada 
fase do ciclo de vida: para a mulher casada, depois dos 20 anos, sem 
filhos; tendo filhos, depois dos 30 anos até os 55, aproximadamente 
e para o homem, a partir dos 20125 anos, com filhos maiores de 2 
·anos, até os 60, em média. 

4 O tran~ado dos enfeites e armas é feito com tala de samambaia (negro ·brilhante) e da 
planta akaravo (branco). Alguns objetos de cestaria como peneira, esteira (cesto plati
forme) e abano possuem motivo decorativo em que o desenho é contrastado pela tintura 
em preto da fibra vegetal. Ribeiro (1982:53) tomou o nome de um padráo de desenho na 
peneira, o tayngava que denomina também um padráo de pintura da ceramica e do cor
po, identificando-os, portanto. ~ raro, contudo, a conf~áo destes objetos com motivo 
decorativo contrastado, havendo apenas um homem, Morera, que sabe faze-los. O no
me dado a eles se refere ao desenho (ikwasiat): pyrypem kwasiat, biaakwasiat tapekwa 
kwasiat, respectivamente, peneira, esteira e abano. Os motivos náo contrastados sáo es
pecificamente do ~ado. 
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,. Nesta fase, homens e mulheres possuem maior domínio das 
técnicas artesanais, adquirido, em longa aprendizagem, desde a in
fancia. Esta aprendizagem é realizada com os pais (reais ou adoti
vos) do mesmo sexo, ou com adultos mais velhos do grupo domésti
co ao qual pertence o indi vfduo. 

O trabalho como algodáo (fiac;áo, tecelagem), é urna atividade 
constante das mulheres, como farei referencia mais adiante. A ceri
mica, menos constante, é todavia fabricada regularmente pois repre
senta o equipamento básico da principal atividade feminina de sub
sistencia: o processamento dos produtos agrícolas e preparo dos ali
mentos: A maioria dos homens maduros, quando náo está na r~a ou 
na mata, d~dica quase todo o seu tempo a fabricac;áo dos itens da 
cultura material que lhes compete fornecer para o conforto pessoal, 
atividades de subsiste~cia e rituais. A construc;áo da casa é outro 
item importante a cargo do homem cuja descric;ao, já realizada, re
vela a importancia do aspecto formal e a complexa elaborac;áo da 
estrutura da casa na arquitetura Asurinf. 

Após o contato, os Asurinf passaram a confeccionar canoas de 
tronco de árvore que aprenderam com funcionários da FUNAI, mas 
cuja técnica de esculpir a madeira é tradicional na fabricac;áo dos 
bancos de sentar, de outros utensilios como fusos e colheres para o 
cozimento dos mingaus e de objetos rituais. 

Além da confe~áo destes objetos, o tranc;ado dos cestos, a fa
bricac;áo de adornos corporais com osso e dente de animais e de co
co de palmeira, e das armas (arco e flechas) sáo atividades masculi
nas. Com relac;áo ao restante do equipamento para subsistencia, con
forto pessoal e realizac;áo de rituais, a mulher tem igual posic;áo, em 
importancia, na produc;áo da cultura material: a ela cabe a confecc;áo 
de tecidos, cordoaria e cerimica. 

A confec'iáo de todos estes objetos obedece a um rigoroso pa
dráo estético: os bancos de madeira possuem urna forma anatomica 
com fino acabamento nas beiradas e superffcie, sendo lavrado em 
monobloco, no sentido transversal as fibras do caule da árvore 
(mogno). O mesmo acabamento e cuidado coma forma recebem a 
colher de madeira e, em particular, pelo aspecto simbólico que pos
sui, o yapema. Trata-se de um objeto ritual esculpido em madeira de 
duas cores e acabamento com osso de mutum, aves de pássaro e cor
doaria (vide fig. 12). Os enfeites, colares e pulseiras de material 
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animal e vegetal também sao produtos de extrema habilidade ma
nual, pec;as minucios~s, "ourivesaria", na sua versáo organica. O 
instrumento básico para sua confec'iáo, o perfurador de cabo de ma
deira e ponta de dente de cotia ou de peixe-cachorro, hoje substituí
do por um prego afilado, chamado akusiava, é um objeto cultural
mente muito valorizado e do qual o homem náo se separa. Nas reu
nióes dos xamas, por ocasiáo da reali~áo do ritual maraká, em es
pecial no rito petymojap, quando trocam suas experiencias das via
gens aos mundos sobrenaturais, seus participantes estáo invariavel
~nte confecciona~do, com este instrumento, as pec;as que compo-
rao os referidos colares e pulseiras5. . 

Além de perfurar as pequenas pe'ias durante o referido mo
mento do ritual, os bomens também a recortam (tradicionalmente, 
com um machadinho de pedra, boje substitufdo por urna lamina de 
metal) de pedac;os de osso ou de coco, para depois as perfurarem. 
Fora do ritual, esta ati vidade ocupa boa parte do tempo dos bomens, 
quando estáo cm casa. O resultado deste trabalbo minucioso sáo ex
tensos colares e pulseiras de minlisculas contas lixadas depois de en
fiadas, e pulseiras de a~áo inteiric;a de coco de palmeira de ta
manho especial para servir no brac;o, com plaquetas de osso coladas. 
Os dentes de macaco (caninos para um tipo de colar e molares, para 
outro) também sáo cuidadosamente perfurados e, os primeiros, per
furados e lixados. &tes colares fazem parte da indumeotária coti
diana (os de conta, boje substituídos por mi~gas) e cerimonial (os 
de conta e de dente), fundamentais na omamentac;áo corporal, outro 
campo de expressáo estética da cultura Asuriní. 

Ao lado do cuidado na elabora'iao da forma dos objetos, ob
serva-se um grande nlimero de espécies em cada item, quando com
parado ao de outros grupos (Ribeiro, 1985:374-385). A enumera'iáo 
das espécies Asuriní feíta por essa autora com algumas corre~óes e 
acréscimos e revisáo da grafia é a seguinte: 

Adornos Corporais 

a) Tecidos, .fio de algodiio (trabalho feminino): 

l. faixa frontal - akymoava (uso masculino) (entretecido 
simples); 

5 ~ dificil se ver alguán aem f87.er nada comas máos, mesmo quando se está conversan
do_ ou c:te,camando. Eoquanto deaca1mm na rede, por exemplo, numalhora que seria de 
6cio ou enquanto assistem a um ritual, as mulbercs estáo fiando algodáo. 
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2. faixa frontal - arau(va (uso masculino) (trabalho em cro
che); 

3. grinalda - tupa'y (uso feminino) (trabalho em croche); 

4 . bandoleira usada a tiracolo - muyryna (trabalho em cro
che) (uso masculino); 

5. cinto - koavoava (uso masculino) (entretecido simples); 

6. bra~adeira - pynymbaia (uso masculino) (trabalho em cro
che); 

7. jarreteira - muyryna (uso masculino e feminino) (trabalho 
em croche); 

8. tomozeleira - tafukurá (uso masculino e feminino) (tra
balho em croe he). 

b) Outras matérias-primas (trabalho masculino): 

9. pulseira (coco e plaquetas de osso de mutum) - maritá 
(uso feminino); 

10. bra~adeira (palha de baba~u) - pindava (uso masculino); 

11. bra~adeira (tran~ado de talo de samambaia e akaravó, ?) 

(uso masculino); 

12. colar (contas de coco e de osso de mutum) - mombaka. (u
so feminino e masculino); 

13. colar (contas de coquinho, osso de mutum e coco rosado, 
ivay) - mombaka (uso masculino e feminino); 

14. colar (molares e incisivos de macaco) - buykyrirá (uso 
feminino); 

15. colar (dente canino de macaco e/ou imita~áo com osso de 
porco-do-mato ou anta) - ka' inhynha (uso cerimonial mas
culino e feminino); 

16. colar (algodáo e penas de aves) - simbaika (uso cerimo
nial masculino); 

17. aro tran~ado (tala de samambaia e de akaravo) - jeki:vitá 
(uso masculino); 

18. aro tran~ado com penas de mutum e arara- aravy (uso ce
rimonial masculino e feminino); 

19. tembetá (de ossos de on~a) - tembekwara (uso masculino); 
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20. brinco de madeira com encastoamento de dente de porco
do-mato - nambykwá (uso masculino). 

Utensflios domésticos e de tralxúho 

a) Tranfados, tala e palha (trabalho masculino, exceto 28, de 
ambos os sexos, mas predominantemente feminino): 

21. peneira oval - pyrypem (de talas de taquarinha) (uso femi
nino ); 

22. peneira oval com desenhos marchetados de tala de taqua
rinha -pyrypem kwasiat (uso feminino); 

23. peneira redonda de talas de camaiúva - pyrypem (uso fe
minino); 

24. cesto platiforme de diversos tamanhos de palha de baba~u 
- biaava (uso feminino, para processamento da mandioca, 
do algodáo e depósito de objetos e produtos em geral e 
masculino, para depósito do material de conf ec~ao do cha
ruto de tabaco); 

25 - abano - tapekwap piá de palha de tucum (retangular) 
(uso ambos os sexos); 

26. abano - pekwap pirí de palha de tucum (pentagonal) (uso 
ambos os sexos); 

27. abano - tapekwap de palha de baba~u (retangular) (uso 
ambos os sexos); 

28. cesto estojiforme com tampa, de talas de taquarinha 
(uruíva), e cordáo de algodáo, quadrangular- buyriry (uso 
masculino e feminino ); 

29. cesto estojiforme com tampo de palha de baba~u ovalado 
(patuá) -patu4 (uso masculino); 

30. cesto de base quadrangular, paneirofonne - pyrea¡xzra de 
palha de baba~u (uso ambos os sexos); 

31. cesto de base quadrangular, paneirofonne de talas de ta
quarinha (uruiva)- ba'eruf (uso ambos os sexos); 
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32. cesto-cargueiro, tipo jamaxim, de palha de babac;u, tranc;a
do cruzado em diagonal ou sarjado - manakusinga (uso 
ambos os sexos);6 

33. cesto-cargueiro, tipo jamaxim, de palha de babac;u, tranc;a
do cruzado quadrangular ou xadrezado - arakyryna (uso 
ambos os sexos). 

34. cesto-cargueiro, paneiroforme de palha de babac;u, des
cartável - pyruvisinga (uso ambos os sexos). 

b) Ceriimica ( trabalho feminino ): 7 

3 5. pote grande - yava (uso feminino); 

36. pote pequeno -yavf (uso feminino); 

37. panela - japepa((uso feminino); 
38. panela -jape¡xzOja' endivd; 

39. panela pequena - ja' endivaí; 

40. tigela - jd' é; 

41. tigela pequena - ja' eí; 

42. tigela - ja' ékuia; 

43. tigela - kumé; 

44. pote para depósito de água, mingau e mel - jafú; 

45. pote para depósito de água, mingau e mel, variac;áo de 
forma da pee; a jafú - jafaryna; 

46. pote - yajorova - varia~áo da forma da pe~a yava; 

6 Pode ser usada apenas urna parte, como jamaxim, amarrando-se a carga com entrecasca 
de árvore, ou pode-se juntar duas partes, formando um cesto fechado (isto é, dois jama
xins, formando um cesto paneiroforme). Neste caso, é usado para armaz.enamento. 

7 A descri~áo original, feita por Ribeiro, baseou-se no catálogo da Exposi~áo Asuriní, 
Müller, FUNAI/1981, cujas tJC(;as pertencem ao acervo da Artíndia/FUNAI. Comple
tei-a agora comos dados da col~áo particular Müller/Delarole, 1976-1982 e da cole
~áo do Museu do fndio, 1978. Além destes tipos de cedmica, registrados através das 
col~óes, há formas inovadas, algumas copiadas de objetos industrializados, cuja in
clusáo nesta descri<iáo náo interessa no momento pois se trata agora de apresentar o 
contexto geral da cultura material Asurin!. Observe-se que nesta descri<iáo, inclui-se 
varia<ióes de formas, considerando-as espécies diferentes, tendo em vista o registro da 
variedade de itens artesanais. Por outro lado, as formas da cerimica podem ser classifi
cadas em 7 tipos básicos: japepal ou ja' endivá, ja' é, yava, jafú, ja' ekuia, japehi e kumé, 
cuja fun<iáO foi descrita no capítulo l. 
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47. pote - yajoroviho- variac;áo da forma da pec;a yava; 

48. pote - yavijorova - variac;áo da forma da pec;a yava; 

49. pote - indajivd - variac;áo da forma da ~a yava; 

50. pote com dois gargalos, de confecc;áo restrita - pupiane
kanauá; 

51. pote de confec~áo restrita e atualmente em desuso 
-kavio(; 

52. pote de confec~áo restrita e atualmente em desuso - kavioí 
afuá; 

53. tacho - japehe; 

54. panela - japeparakyngí ou garasí. 

e Cordoaria e tecelagem, fio de algodiio, de tucum e de 
embira: 

55. novelo de linha de algodáo - enymbá - para trabalhos de 
tecelagem em tres cores: branco, verde-musgo e marrom 
(uso feminino); 

56. novelo de linha de algodáo extra fina - enymba' (para tra..: 
balhos de croche e envolt6rio de arco/flecha (uso feminino 
e masculino); 

57. corda para arco de tucum e para pendurar rede de embira 
tupayma (uso femininoe masculino); 

58. tipóia, tecido de algodáo (entretecido simples) - tupaia 
(uso feminino ); 

59. rede de dormir, tecido entretorcido, carreiras espac;adas 
- tupaví (uso de ambos os sexos); 

60. rede de dormir, tecido entretorcido, carreiras contínuas 
- tupapituna (uso ambos os sexos). 

d) Madeira e outras ma.térias-primas (trabalho masculino ex
ceto 64, de ambos os sexos): 

61. fuso com cabo de madeira e tortual de noz de tucum (tu
kuma) ou de brasilit (antigamente de pedra pouco resis
tente, baureí)-y'yma (uso feminino); 

62. tear com urdidura horizontal para confec~áo de rede (uso 
feminino); 

63. tear com urdidura vertical para confe~áo de faixa frontal, 
cinto e tipóia-yvyra kuava (uso feminino); 
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64. cuia de lagenária pirogravada - kuia ou kuipy (uso de am-
bos os sexos); 

65. colher de madeira- kuipy ou kuipyaava (uso feminino) ; 
66. banco para sentar-: tendava (uso ambos os sexos); 

67. cabac;a (jeroá) revestida de tranc;ado de talas de taquarinha 
e/ou arumá para colocar óleo de babac;u -jandyrú.; 

68. f ormáo com cabo de madeira e dente de e o tia na pon ta 
- paras(. Respectivo amolador itakipé (uso masculino); 

69. Sovela para furar osso de mutum, coco, etc. akusiava (an
tigamente com ponta de dente de peixe-cachorro, boje, de 
prego) (uso masculino); 

70. machadinha com ponta de metal encabada para trabalhar 
osso de mutum, coco, etc. (semelhante ao encabamento de 
machado de pedra) -jy~ (uso masculino); 

71. agulha de cartilagem de jacamim para costurar flecha 
- uirajufera (uso masculino); 

72. agulha de croche de osso de mutum - joaka (uso femini
no); 

73. ralador de raiz de paxiuba para mandioca e milho - pasi, i
va (uso feminino); 

74. piláo-inguá e máo de piláo-byrá (uso feminino) 

e) Annas ( trabalho masculino): 

75. arco de paxiuba - yvyripara (uso masculino); 
76. arco de paxiuba cerimonial ~ yvyripakwasiat com tranc;ado 

decorativo (uso masculino); 

77. flecha cerimonial com ponta de osso longo lavrado do 
veado com tran~ado decorativo - uyvakwasiat ou uyveté 
(uso masculino); 

78. flecha com ponta de taboca lanceolada - uyva taukara (u
so masculino); 

79. flecha com ponta de madeira em forquilha uyva tapapara 
(uso masculino); 

80. flecha com ponta de madeira e encastoamento de osso lon
go lavrado de porco-de-mato - uyva uivagí (uso masculi
no); 
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81. flecha com ponta de madeira e encastoamento de osso la
vrado de macaco guariba - uyva asisí (uso masculino); 

82. flecha com ponta de madeira aguc;ada - uyva yvyravoho 
(uso masculino); 

83. canoa-navegac;áo (introduc;áo recente) - yara (uso fami
liar); 

84. remo (introduc;áo recente). (uso familiar) 

Outros 

85. escarificador para tatuagem-base de madeira lavrada, 
ponta de dente de cotia, decorada com penas de aves 
- jaiava e/ou meñrynha (uso masculino); 

86. trombeta de taboca- turé (uso masculino); 

87. chocalho - iaft1- uso ritual pelos xamás (borneos); 

88. chocalho - avafip- uso ritual pelos xamás (mulheres); 

89. yapema - objeto de madeira, ponta de osso de mutum, pe
nas de aves - uso ritual pelas mulheres xamás e jovens 
iniciados. 

Segundo Ribeiro, a contribuic;áo masculina em número de arte
fatos para ati vidades de subsist~ncia, equipamento doméstico e de de 
conforto supera a das mulheres. Considerando-se, porém, o tempo 
empregado nessas atividades e sua serventia, ambas quase se equi
valem. Assim leva-se aproximadamente o mesmo tempo - seis a oito 
meses - para se construir urna casa e confeccionar urna rede de teci
do compacta (tupapituna) (1982: 43). 

A "produc;ao artesanal altamente sofisticada" e de "difícil ela
borac;áo", como a qualificou Ribeiro (1982, 44) é indiscutivelmente, 
urna característica da cultura Asuriní, isto é, a prevalencia da preo
cupac;áo formal na produc;áo dos objetos e, pode-se dizer, da fruic;áo 
estética no pr6prio exercício da produc;áo manufatureira. Chamo de 
fruic;áo estética oeste sentido, o "gozo funcional" que a atividade 
artesanal proporciona ao sujeito da ac;áo e ao mesmo tempo, o des
frute que os usuários fazem de seu produto, utilitário ou nao. Um 
exemplo de objeto decorativo náo-utilitário é a ceramica, cuja forma 
com duas ou tres secc;óes convexas, náo possui funcionalidade (vide 
fig. 15). 
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"' Tanto o homem quanto a mulher Asuriní sáo sujeitos dessa 
ª<iªº de caráter estético: a divisáo do trabalho artesanal mostra que 
dos 82 itens enumerados por Ribeiro, 30 sáo fabricados por mulhe
res e 48, por homens.8 

Por outro lado, nas diferentes fases de fabrica<iáO de um arte
fato, como a coleta e o processamento da matéria-prima, ocorre tam
bém urna di visáo de trabalho por sexo. Assim, as talas de taquarinha 
utilizadas na confe~áo predominantemente feminina do cesto buyri
ry ~uso masculino e feminino) sáo obtidas e preparadas pelos bo
rneos. Os fios de algodáo, utilizados no fabrico masculino das fle
chas, arcos, cesto (alc;as), enfeites corporais, sáo produto feminino. 
A obtenc;áo do pr6prio algodáo, por outro lado, através do cultivo, 
conta com a contribuic;áo masculina para o preparo do solo. Buscar 
o barro (ja' éó). para a confecc;áo da ceramica é uma ati vidade da 
mulher, acompanhada, entretanto, pelo homem. As pedrinhas de 
óxido de ferro usadas na pintura da · cerfunica, sáo coletadas por bo
rneos e mulheres, em suas excursóes, na mata. Nesta ocasiáo também 
se realiza a coleta da matéria-prima (madeira, espécies vegetais) uti
lizada pelo homem. 

Geralmente, quem troca trabalho e matéria-prima no processo 
da produc;áo artesanal é o par marido-mulher, mas ti ve oportunidade 
de o~servar que a viúva do pai de um indivíduo (sua esposa em po
tencial ou ex-exposa) deu a ele os novelos de linha de algodao do 
falecido, por ocasiáo de sua morte e da partilha dos bens náo des
truídos. 

Há outra troca entre os sexos quanto as fases de confecc;áo e 
uso: a grande maioria dos tranc;ados é trabalho masculino e de uso 
feminino: os artefatos de algodáo, para conforto pessoal, sáo fabri
cados pela mulher e usados por homens e mulheres; os objetos de 
madeira sáo de confecc;áo masculina e uso masculino e feminino. 

. Quanto aos adornos corporais, observa-se que dos 8 confec-
cionados pela mulher, 5 sáo de uso masculino e, dos 12 fabricados 

8 Van Velthem se refe~ l .. alternativa estética" para explicar a persi~ncia na conf~o 
dos ~~dos, em vista das ttansfo~óes na prod~áo artesanal dos wayana-aparai. 
Se a mtrod~o das panelas de alumfnio provocou transfo~6es no uso da cer&mica 
~alternativa esté~ca para as mulberes é o tecido de mi~angas. Para os homens, per: 
s1sic: o tr~ado, polS a conf~áo dos objetos rituais, feitos em ocasi6es específicas e 
a fe1tura das ~ntas e emplu~io das flechas, em franco desuso, nlo se enquadrariam 
numa perspectiva de frui~io estética cotidiana como oc-0rre entre os wayana-aparai 
(1984, 91). 
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pelos homens, 6 sáo de uso masculino e feminino. Dentre estes últi
mos, os feitos de dentes caninos de ka'iété (macaco prego) e de uso 
cerimonial sáo os mais valiosos. O presente que um homem faz de
le( s) a uma mulher é comprometedor quando náo sáo casados, pois 
significa a intenc;áo de se unir a ela. Certa vez, um jovem casado 
deu ka' inhynha a uma jovem casada, provocando mal-estar na vida 
da aldeia e muitos comentários por alguns días, iminencia e rompi
mento de casamentos e revelac;ao de infidelidade. 

Nos rituais, as moc;as que desempenbam os principais papéis 
devem ser ornamentadas com o maior número possível de colares 
ka' inhynha ~ornando-os emprestado, inclusive, das demais mulheres 
da aldeia. O empréstimo é feíto com prazer, urna vez que os Asuriní 
desejam ver as participantes do sexo feminino bastante belas em 
seus rituais. 

Empréstimo de pec;as utilitárias grandes como o piláo e o tacho 
de torrar farinha também ocorre entre mulberes relacionadas pelo pa
rentesco próximo e/ou moradoras da mesma casa. 

A transa~o dos objetos na vida cotidiana Asuriní expressa as 
relac;óes entre os indivíduos, os valores atribuídos a estas e aos ob
jetos em si. Além do valor utilitário, o estético-fonnal prevalece 
oeste sistema de comunica~áo. 

A arte de desenhar sobre alguns dos objetos acima enumerados 
enfatiza esta tendencia da cultura, reafmnando o valor estético dos 
objetos da cultura material na comunicac;áo de mensagens sobre as 
rela~óes sociais e sobre o conteúdo intrínseco da pr6pria forma, re
lacionado a outras esferas da cultura como a cosmología e a mitolo
gia a ela associada. 

A arte gráfica Asuriní além de se manifestar pelos objetos e 
pelas técnicas . de pintura com tinta mineral, gravura, tranc;ado e te
celagem, manifesta-se pela pintura coiporal com tinta vegetal e pela 
tatuagem com escarificador de dente animal, tinta e resina vegetal. 

A decorafáo da certimica 

Dentre os itens da cultura material Asuriní decorados com de
senhos geométricos destaca-se, pela ampla variedade dos padróes 
aplicados, a cerfunica cuja confecc;áo é atividade feminina. 

Dos numerosos exemplares (cerca de 500 ~as) dos quais tive 
oportunidade de observar a confec~áo e uso, colecionar e participar 
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"da venda, 9 náo encontrei urna decora~áo igual a outra. Essa riqueza 
da arte gráfica Asuriní se deve as inúmeras varia~óes dos padróes de 
desenho, como por exemplo, o padráo tayngava, lO e as combina~óes 
de padráo em urna mesma pe~a (até tres, em um mesmo exemplar, 
vide figs. 16, 23 e 25). 

A varia~áo de um padráo subordina-se a sua aplica~áo a super
fície tridimensional da pe~a de ceramica e a combina~áo de padróes 
se deve a divisáo da pe~a em partes, tal como é concebida conven
cionalmente. 

Dentre as sete formas básicas da cerfunica, a maioria é decora
da com desenhos geométricos: 11 japepaUja' éndivá, yava, jafú, 
ja' ékuia e ja' é (vide fig. 15). 

A superfície externa de todas estas formas se divide em duas 
ou tres partes, de acordo com suas características morfológicas: 

1 - base, chamada rekará = hunda, em todas as formas 

2 - corpo, sem denomina~áo, em todas as formas (o mruor 
campo do desenho) 

3 - a) gargalo, denominado ajora=pesco~o, nas formas yava 
ejafú. ou 

b) borda, chamada akynga=cabe~a, na forma ja' é 

Assim, na base, no corpo e no gargalo ou borda, podem ser 
aplicados diferentes padróes de desenho decorativo. Algumas com
bina~óes mais freqüentes (e tradicionais) sáo o padráo tayngava no 
corpo e o padráo ja' éakynga ( cabe~a de ja' é), na pe~a japepaí. Em 
geral, também, a base das p~as recebe o padráo pirinyna (linha), 
urna faixa preenchida que a contorna, delimitando seu espa~o, isto é, 
identificando graficamente a forma circular da base (vide fig. 17). 

A aplica~áo do desenho geométrico acentua a forma, relacio
nada, por sua vez, a fun~áo específica do objeto em questáo: rece-

9 Tr8s col~ e partidas de artesanato vendidas l Artíndia e ~as vendidas a particu
lares durante o Projeto de Recupera~ dos Asurinl do Koatinemo. (vide capítulo I, 
"O trabalho de campo"). 

1 O Este tenno se traduz por represen~áo, imagem (de ~): t (indicador de possuidor 
humano) +ayng ( = imagem) + ava(a) (sufixo formador de nomes de circunstAncia). 

11 Além das formas básicas, decoram-se ~as em desuso como a pupianekanauá (com 
dois gargalos), formas inovadas (ccSpias de objetos industrializados) e p~sessencial
mente decorativas como a varia~áo dayava (com duas ou tres sec~óes convexas). 
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ber, depositar, servir alimento, ir ao fogo para o preparo. Assim, a 
forma com gargalo das ~as ja' é e jafú., para o transporte e depósito 
de alimentos líquidos, está associada a estas fun~óes, ou seja, o dia
metro da abertura menor que o máximo diametro, para proteger seu 
conteúdo. A parte principal constitutiva dessa fonna, o gargalo, é 
destacado como um dos campos do desenho aplicado (vide fig. 16). 

A forma ja' é, com máximo diametro igual ao diametro da 
abertura, é adequada a fun~áo de servir (carne de mutum e mingau, 
no turé e no 11Ulraká), facilitando o acesso com cuia, ao alimento.12 
A borda daja'é, marcando a medida comum dos dois diametros ca-

' 
.racteriza, portanto, sua fonna e fun~áo e é destacada pelo desenho, 
delimitado por urna faixa. O padráo de desenho mais utilizado nesta 
fa~a é o ja' éakynga (cabe~a de ja' é). Esta designa~áo relaciona-se a 
sua propriedade de melhor adequa~áo formal a borda da pe~a ja' é. 
Por outro lado, este padráo é usado para preencher faixas em geral, 
como a faixa horizontal no peito tatuado masculino e as faixas que 
fazem parte de outro padráo, o tayngava cujas linhas que o formam 
sao paralelas e preenchidas (vide fig. 18). 

Outra cerfunica usada para servir alimentos é a japepaflja' én
divá cuja forma é a da panela de cozinhar e da grande panela do ri
tual tauva, "receptáculo" do espírito do mesmo nome (tauva roka.ia) 
(vide fig. 13). 

Nesta panela serve-se o mingau kauf imhoopyra, no rito do 
kaufrañ, relacionando ao tauva. (vide fig. 16). 

Ambas, japepaf e ja'é, sáo usadas para servir o mingau, dife
rindo quanto ao contexto ritual e tipo de mingau: doce e fermentado 
- mastigado, no primeiro caso, e fermentado - bochechado no se
gundo. Correspondentemente, diferentes formas as distinguem e, no 
caso da japepaf, ela está relacionada a grande panela de tauva, da 
mesma forma da grande panela de cozinhar, objeto símbolo da ativí
dade de subsistencia feminina por excelencia. Quanto a decora~áo, a 
forma ja' é, como vimos, é acentuada pelo desenho (que diferencia 
base, corpo, borda) enquanto que na japepaí, este distingue apenas a 
base relacionada a característica de sua fun~áo, ou seja, encaixe em 

12 O mutum é servido nas refei~ócs ava, se bem que eu náo tenha tido oportunidade de 
observá-lo pois a ~ foi substituída por bacia de plástico. No turl, ela é de tamanho 
grande (44,5 cm de dilmetro e 17 cm de altura) para servir todos os participantes e no 
maraká, menor ( 17 ,5 cm de diimetro x 8,5 cm de altura) para servir espf ritos e xamás 
(medidas de ~as da col~áo particular Müller/Delarole). 
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suportes para melhor posi~áo sobre o fogo e conseqüentemente, para .. . 
o cozunento. 

Na forma ja' ékuia, usada para servir alimentos, misto de tigela 
ja' é e cuia (os lados sáo curvos ao invés de retos como na ja' é), 

distingue-se apenas a base e náo a borda, acentuando-se a diferen~a 
entre ela e a forma ja' é, ambas com máximo diametro igual ao dia
metro da abertura.13 

A cera.mica constituí o suporte em que maior variedade de pa
dróes de desenho e combina~óes de padróes podem ser realizadas e 
onde a criatividade individual se exerce mais plenamente. Atual
mente, após o contato, o número de pe~as decoradas é maior que o 
tradicionalmente confeccionado, proporcionando, de um lado, o 
exercício individual criativo e de outro, novas tendencias fonnais na 
elabora~áo dos desenhos. 

O suporte por excelencia da pintura geométrica Asuriní, en
tretanto, é o corpo humano, forma concebida como tal na mitologia e 
reafirmada na transposi~áo da nomenclatura da anatomía humana a 
das panelas de cerfunica. 

Técnica de aplicQfáo da pintura geométrica na cerOmica 

Esfregam-se as pedrinhas coloridas itavá=amarelo, itava
piryng( vermelho e itaondt preto, ( concentra~áo de óxido de ferro) 
em urna pedra maior com um pouco de água, obtendo-se a tinta. 
Com um chuma~o de algodáo embebido na tinta amarela, pinta-se 
toda a superfície externa da pe~a, preparando-se o fundo do dese
nho. U ma vez seca a tinta amarela, aplica-se o desenho com tinta 
vermelha e preta e pincéis apropriados: pena de mutum para tra~s 
finos, talos encapados de algodáo ou sem, para trac;os largos. Depois 
de seca a tinta do desenho, cobre-se a superfície pintada com resina 
da árvore do jatobá (jotayhyka), para fixar a tinta. 

13 Sobre esta rclac;áo entre a forma da pec;a e o desenho, ver Lévi-Strauss a respeito do 
processo de desdobramento da represen~áo na arte da costa noroeste dos Guaikurum, 
dos Maori e da China arcaica. Neste processo, um elemento fundamental é a rclac;áo 
que une o elemento plástico e o elemento gráfico. Segundo o autor, .. Os objetos de
corados adquircm sua existencia definitiva pela integrac;áo do ornato e da fu~áo uti
litária" (1975:297). No caso Asuriní, a integrac;áo destcs elementos na ceramica, um 
"utensílio-ornamento" tcm scu equivalente na correspondencia entre a funr;áo de 
transformac;áo dos produtos agrícolas e conswno de alimento que a cerimica possui e o 
conteúdo artístico-simb61ico, codificando-se rclac;óes entre a posic;áo da mulher na 
estrutura social e a represcntac;áo de principios cosmológicos fundamentais da cultura . 
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jafú 
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Fig. 15 - Formas básicas da cerimica Assurinf 
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Fig. 16 - Jafd (autora: Baia) 
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Fig. 17 - Japcpaf/ja' 6ndin 

·-· 1 1-1 

Fig. 18 - Deaenhos da ~japepaf/ja'~ndiw. Corpo: tayngava; base: pirinyna 

Fig. 19 - Deacnhos da ~ japepaf / ja'mdin. Corpo: tayngava; bue:ja'6akynga 
e pirinyna. 
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Fig. 20 - Deaenhos da ~ japepaílja 'éndivá. Corpo: tayngava/jagivaky, .. galho da ár
vore jagiva .. ; base: ja'éakynga e pirinyna 

Fig. 21 - Desenhos da ~ japepaílja'éndivá. Corpo: tayngava: base: pirinyna (vide 
fig. 17). 

Fig. 22 - Desenhos da ~ajapepaílja'éndivá. Corpo: tayngava; base: pirinyna 
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Fig. 23 - Desenhos da ~a yava. Corpo: tayngava; gargalo: tayngava; ponto de inflexáo: 
pirinyna; base: ja•éakynga e pirinyna 

Fig. 24 - Desenhos da ~a yava. Corpo: tamakyjuak; base: pirinyna e ipinima 

Fig. 25 - Desenhos da ~ yava. Corpo: kuman<U; gargaJo: tayngava; ponto de infle
xio: pirinyna; bme: pirinyna 

225 



.. 

Fig. 26 - Desenhos da ~a jafú. Autora: Baia. Corpo: kuiapeí; gargalo: mytupepá; 
ponto de inflexáo: pirinyna; base: pirinyna. 

Fig. 27 - Dcsenhos da pc~a japcpaílja•éndivá. Corpo: kwasiarapara; base: ja'éakynga e 
pirinyna 

3. A omament~ corporal 

Suporte por excelencia, o corpo humano é o mais freqüente
mente decorado com desenhos geométricos no cotidiano Asuriní. E 
o corpo das jovens é, por sua vez, o mais pintado. Atualmente, como 
já citei antes, é freqüente a confec~o de ceramica decorada dirigida 
para o comércio com o branco, mas supondo que anteriormente ao 
contato, a pintura corporal foi o principal meio de expressáo a arte 
gráfica. 

A divisáo do corpo em áreas para a decora~áo obedece a outras 
regras além das fonnais. Trata-se de critérios como sexo, idade e 
atividade que detenninam categorías sociais, marcadas no corpo, 
através destes signos visuais. No homem, há urna divisáo horizontal 
de ombro a ombro. 

Um desenho em cada ombro, em forma ovalada e preenchido 
pela estampa geométrica é executado na tatuagem dos guerreiros, 
por ocasiáo da morte do inimigo. Marca, portanto, a atividade do se
xo masculino, a guerra. Nas mulheres a divisáo é vertical, marcando 
o ventre e as fases do desenvolvimento biológico e social. 

Outras divisóes do corpo sáo comuns a ambos os sexos e po
dem ser pintadas separadamente. Sáo elas: a) rosto; b) metade do 
rosto, entre o nariz e o queixo até as orelhas; c) ombro; d) bra~o; e) 
máo; f) tronco e coxas até abaixo do joelho; g) perna, do tornozelo 
até abaixo do joelho; h) pé. 

Náo existem padrOes ou motivos distintos para categorías de 
idade ou sexo. A diferenc;a entre os sexos se manifesta na distribui
~áo das estampas sobre o corpo, isto é, obedecendo a divisao verti
cal, feminina, e horizontal, masculina. Os círculos ovalados e preen
chidos com estampa geométrica sobre os ombros - jesiivapava -
também sáo executados na pintura corporal masculina. Linhas hori
zontais (moromunakava) os ligam entre si, na frente e nas costas, 
acentuando a divisáo horizontal do corpo. 

A pintura corporal é cotidiana, executada pela mulher no corpo 
de outra mulher ( crianc;as e jovens e estas em sua maioria) e dos 
homens (de todas as idades, mas menos freqüentemente). 

Nos rituais do maraká, as mulheres ornamentam com a pintura 
geométrica o corpo dos principais participantes: xamá (moreroryva), 
assistente (vanapy) e cantadoras (uirasimbé). 

Pinta-se também o proprio corpo, principalmente a perna e 
máos, atividade a que se dedicam comumente as jovens. Pinta-se o 
rosto, utilizando-se o espelho, mais raramente neste caso. A pintura 
do rosto é comum entre marido e mulher e moc;as que vivem numa 
mesma casa ou grupo residencial. A pintura corporal, geralmente, 
dá-se no ambito do grupo doméstico, com ex~o de algumas oca
sióes especiais em que urna ~ é pintada por urna mulher de outro 
grupo, devido a maior habilidade que esta possui no desenho. 

Para a aplica~áo da pintura corporal, rala-se o fruto verde do 
jenipapo em raiz da palmeira-paxiubinha e espreme-se o sumo ao 
qual se adiciona carvao vegetal, esfregado no fundo de urna panela 
de ceramica semi-quebrada onde se deposita o líquido. Com o car
váo, o desenho fica visível durante a expressáo da pintura feíta com 
pincéis apropriados (a baste de urna leguminosa, jufulva, a lasca de 
talo de babac;u e o talo encopado de algodáo) ou com os dedos. 
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Após o banho, horas depois da aplicac;áo, o risco desaparece mo
mentaneamente com a eliminac;áo do carváo, mas ressurge forte e 
permanence indelével por 5 dias ou mais, pelo efeito do sumo do je
nipapo na pele do corpo humano. 

Além da pintura, omamentac;áo efemera, os Asuriní empregam 
a tatuagem que marca indelevelmente as divisóes do corpo acima 
mencionadas, relacionada, portanto, mais fundamentalmente a cate
gorizac;áo social dos indivíduos. No homem, realiza-se a tatuagem 
do ombro e do corpo completo14 e na mulher, certas partes: ventre, 
brac;o, rosto e máos. A tatuagem de ambos é realizada no turé e está 
relacionada. a morte de um inirnigo, pelo(s) homem(s) tatuado(s). 

No indivíduo· do sexo masculino, o espac;o formado pelo cír
culo ovalado - jesiivapa.va - sobre a articulac;áo brac;o-tronco ( om
bro) é preenchido com desenhos. dos padróes pirinyna., tayngava 
e kuiapeí. Na linha divisória entre as linhas verticais e horizontais, a 
altura dos mamilos, pode ser tatuada urna faixa preenchida pelo pa
dráo ja' éakynga. Esta linha corresponde a di.visáo horizontal na 
pintura corporal, marcada pelas linhas que unem os desenhos- dos 
ombros. A decorac;áo desta parte do corpo masculino enfatiza seu 
significado social, a importancia do papel de guerreiro, literalmente, 
através do desenho geométrico. 

Observando-se as áreas tatuadas no corpo da mulher, pode-se 
inferir a faixa de idade a qual pertence. As máos sáo tatuadas pri
meiro, geralmente com o motivo pirinyna. (linhas verticais). Em se
gundo lugar, ao que tudo indica, é tatuado o ventre com urna faixa 
vertical que se estende dos seios até o púbis. Empregam-se, neste 
caso, os motivos: 1 - pirinyna (linhas verticais), e 2 - linhas verti.:. 
cais e horizontais, ou diagonais - cruzadas, motivo corrente apenas 
na tatuagem de mulheres maduras. É provável que, ao longo de sua 
existencia, a mulher possa completar a tatuagem vertical do ventre 
com linhas horizontais ou diagonais, alterando o motivo original. 

Todas as mulheres jovens temas máos tatuadas assim como as 
que tiveram filhos, ou as que tem mais de 30 anos, sem filhos que 
rem também o ventre tatuado. Algumas mulheres desta faixa de ida
de para cima apresentam os brac;os tatuados, ·além das máos e ventre. 
O motivo usado nos bra9os é o pirinyna, diferenciado em duas es-

14 Al6m do desenho no ombro, escarifica-se todo o corpo masculino, tronco, pernas, 
b~os e coxas com linhas verticais até a altura dos mamilos. ~ regiáo até a altura 
dos ombros tracejam-se listas na horizontal. 
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tampas: 1 - linhas verticais, desde os ombros até os punhos; 2 - li
nhas horizontais curtas (3 cm) na mesma extensáo. Um espac;o sepa
ra, neste caso, cada tres ou quatro linhas. Algumas mulheres idosas, 
além das partes citadas, apresentam também o rosto tatuado. Neste 
caso, os motivos sáo: o padráo tayngava na testa e o pirinyna (linha) 
no queixo e contornando a boca. 

Esta enfase a categorizac;áo social dos indivíduos expressa na 
tatuagem se relaciona a ocasiáo em que é realizada, isto é, no con
texto ritual do turé, cujos temas dizem respeito a conjuntos de signi
ficado social e cosmológico. Os personagens sociais sáo também en
cama~áo de princípios ontológicos e a tatuagem, no contexto ritual, 
é parte de um conjunto expressivo mais amplo, isto é, a omamenta
~áo corporal que compreende também a pintura toda em preto, oje
moona, com penas de ave (penugem de gaviáo), significando passa
gem de status e status sobrenatural (vide análise da omamenta~áo 
corporal do turé, capítulo fil). 

Note-se que nesta modalidade de expressáo da arte gráfica 
Asuriní, a tatuagem é atividade masculino, sendo homens e mulheres 
tatuados, no turé, pelo líder cerimonial. 

Para a aplica~áo da tatuagem, escarifica-se o corpo com o ~s
trumento merirynha, (dente de cotia). O dente desse roedor, bem 
afiado, conforma a ponta do escarificador. Para impedir o sangra
mento, aplica-se urna infusáo de água e folhas de urucu. A escarifi
ca~áo toma-se indelével ao ser coberta com tinta de jenipapo, urna 
camada de carváo e resina vegetal misturados. A pele tatuada deve 
ser mantida seca pelo espa~o de, pelo menos, urna semana. 

Na decora~áo do corpo humano pode ser usado qualquer moti
vo de desenho aplicado na ceramica, o campo mais variado de for
mas e padróes decorativos utilizado atualmente. O padráo juaketé, 
entretanto, é o único usado com exclusividade na pintura corporal 
ferninina (vide fig. 28). Neste padráo, cujo nome se traduz por 
" pintura de verdade ", a forma é parte de sua identificac;áo e domina, 
portanto, o conteúdo. O desenho subordina-se a forma do corpo.15 
No restante dos desenhos, a forma se amolda a eles sem que sejam 

15 Segundo Uvi-Strau~. ternos, oeste caso, que "a estrutura modifica a decora~áo, mas 
esta é a causa final daquela", "a decora~ao e a forma nao podem ser, nem física nem 
socialmente, dissociadas" e ainda "a decora~io 6 concebida para o rosto (leia-se cor
po), mas o prdprio rosto (idem), nao existe senáo por ele: a dualidadc é cm definitivo a 
do atore de seu papel .•. (1975, 298). 
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alteradas as características formais, identificadas 1em qualquer su-,. 
porte. O motivo juaketé, por sua vez, só se realiza na forma do cor
po humano. O círculo de onde partem as linhas e os losangos que 
cobrem o tronco e as coxas é aplicado sobre a articula~áo das pernas 
ao tronco. O fundo da panela desloca-se no corpo para o círculo da 
articula~áo dos membros ao corpo, distinguindo a forma do objeto 
da forma humana. Juaketé segue o padráo tamokyjuak (losango) cuja 
tradu~áo é "pintura de perna" (tamaky=pema, canela; juak=pintu
ra). Este padráo é usado preferencialmente na perna debaixo do 
joelho até o tomozelo. Nesta parte do corpo as meninas treinam fre
qüentemente as técnicas da pintura. 

O padráo "pintura da perna" é próprio dessa parte do corpo, e 
pela analogia entre a forma deste e da panela de cerfunica, arredon
dada, é transposta para o objeto, obedecendo a ~sma regra de divi
sáo do espa~ em superfície curva. No corpo como um todo, a du
plica~áo de padráo juaketé a partir dos dois círculos na articula~áo 
coxa-tronco, segue a anatomía do corpo, dividindo-o em dois, em 
dois sentidos: duas pernas e duas partes do corpo, membros inferio
res - tronco. 

A ornamenta~áo do corpo com desenho geométrico, além de 
expressar um conteúdo relacionado a categoriza~áo social e outro 
relacionado a n~áo de máscara, isto é, a de indi vfduo biológico e 
personagem social, 16 possui outros sentidos pois o elemento gráfico 
é realizado em outras formas além do corpo e náo há dois estilos pa
ra diferentes suportes. Náo se pinta apenas o corpo, mas objetos di
versos da cultura material. E em todos eles, o desenho único é abs
trato, decorativo, mas igualmente simbólico: isto é, traduz no~óes 
básicas do pensamento, cujo conteúdo se encontra na própria forma 
do desenho e na tendencia do estilo. Nes~ sentido, trato a arte grá
fica Asurinf como 'modelo reduzido', isto é, forma sintética da visáo 
de mundo, de conhecimento, onde a metáfora está na própria estru
tura formal, no estilo da arte visual. (Lévi-Strauss, 1970, 4546). 

Tentarei demonstrar esta extensáo da arte gráfica aos diversos 
aspectos da cultura Asuriní pela análise do estilo - através da des
cri~áo das técnicas do desenho - e da mitologia referente ao tema. 
No primeiro caso, trata-se da análise formal estrutural e portanto, do 
produto da arte, do objeto em si. No segundo, um estudo baseado na 

16 Lévi-Strauss (1975, 298). 
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Análise do Discurso: através dan~ de intertexto, considerando
se a inter-rela~o dos demais campos da realidade Asuriní tratados 
no presente trabalho e a arte gráfica, em particular, do ponto de vista 
do processo das rela~s sociais para se cbegar através de wtra no
~, a de represen~, a um princípio estruturante fundamental dos 
diversos campos. 

Fig. 28 - Pintura corporal jnaketé 
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~· As técnicas e o estilo de desenho Asuriní 

O desenho geométrico Asuriní assemelha-se a labirintos que 
parecem, as vezes, se multiplicar infinitamente. As formas geométri
cas sáo conhecidas universalmente - a 'grega' (angulo de 90°), o lo
sango, arabesco curvilíneo etc. - e usadas por outras sociedades em 
diferentes épocas, através de diferentes manifesta~óes artísticas. Por 
outro lado, no caso da arte gráfica Asuriní, há um princípio estrutu
ral do desenho, a composi~áo infinita encontrada nos motivos deco
rativos de artefatos de outras sociedades indígenas da América do 
Sul (os Kaxináwa, os Juruna, por exemplo). 

Este princípio possibilita que o desenho cubra inf'mitamente o 
espa~o, através da repeti~áo de módulos geométricos ou da repeti~áo 
igual ou variada de urna unidade e~ementar do padráo. Por outro la
do~ é como se o desenho geométrico existisse numa superfície infi
nita imaginária e fosse restrito em formas delimitadas, isto é, pelo 
contorno dos objetos e do corpo humano. Exemplificando esta idéia, 
é como se se projetasse um "slide'' preenchido pelo desenho geo
métrico e se interpusesse, entre o projetor e a tela, o objeto que se
ria, entáo, coberto pelo desenho e conformaría, ao mesmo tempo, um 
contorno em meio ao campo retangular da tela: 
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Imaginemos que o campo retangular da tela é inf'mito e a pro
j~áo sobre o objeto ou o corpo, obtida pelo desenho executado pelo 
artista Asuriní. 

A aplica~áo do desenho, existente entáo abstrata numa superfí
cie infinita imaginária, sobre formas determinadas e restritas, se dá 
através de técnicas que pennitem preencher quesitos foroiais e de 
estilo. Estas técnicas sáo: 
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a) amplia~áo: permite ampliar as dimensóes do desenho, em 
especial na execu~áo do padráo tamakyjuo.k (losango) (vide 
fig. 24 e 35). 

b) extensáo: repeti~ao contínua ou varia~áo de urna unidade 
elementar do padráo, usado em geral na execu~áo do pa
dráo tayngava. (vide figs. 21, 31, 32, 33 e 36). 

c) repeti~áo simétrica de módulos geométricos, idem (vide 
figs . 20, 22, 29 e 34). 

d) reco~e: t~ta-~e de um recorte irnaginário no desenho geo
métnco infinito, como no caso dos motivos kumandá 
e kuiapef (vide figs. 25 e 26). 

E~ta .última ~cnica, aliás, parece ser o paradigma da rela~áo 
entre tecnica e estilo do desenho: o princípio de perce~áo visual 
que enquadra o desenho infinito numa forma tridimensional, recor
tand?-o num espa~o determinado, a forma do objeto. A arte gráfica 
Kaxináwa apresenta também esta característica e a semelhan~a entre 
esta e os desenhos Asuriní é bastante evidente. Como Dawson des
creve, esta característica dos padróes Kaxináwa dá ao desenho 0 as
pecto de urna "janela'' através da qual pode-se perceber urna parte 
d~ um desenho infinito ( 1980: 142). Isto se deve a forma plana do te
c1do, suporte da arte gráfica Kaxináwa. 

Nas ilustra~óes dos padróes básicos do desenho Asuriní (vide 
fig. 37), o autor, Filipeli Jr. também utilizou o método do .recorte de 
modo a sugerir, como retangulo preenchido pelo desenho a "jane
la~ no infinito", tal como a artista Asuriní preenche a folh~ de papel 
(vide figs. 29 e 36) . 

Para se chegar a urna classifica~ao dos padróes básicos do de
senho, este sim um repert6rio limitado, tentei como nas metodolo
gías estruturalistas da Lingüística, isolar as unidades mínimas de 
significa~áo ou elementos básicos.Como auxílio do ilustrador rela-. ' 
c1onou-se a nomenclatura aos padróes, classificando-os segundo 
atributos fo~ais. Os termos dessa nomenclatura, por sua vez, po
dem ser. classificados de acordo com o domínio ao qual pertence 0 
referencial: sobrenatural, natureza (plantas e animais), cultura mate
rial (o pr6prio grafismo, a atividade de desenhar em si), (vide No
menclatura dos desenhos Asuriní). 

Neste procedimento, as unidades mínimas distintivas corres
pondem a forma básica como o bra~o/pema da figura antropom6rfi-
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Fig. 29 - Desenho feito na folha de papel 
por Patuá. Nome do desenho: tayngava
juak, .. pintura de tayngava" e tayngaveté, 
.. tayngava verdadeiro" fig. 30 - Desenho feito na folha de papel 

por Mirabó. Nome do desenho: tayngava 

p ¡' ~ 
Fig. 31 - Desenho feito na folha de papel . Fig. 32 - Desenho feito na folha ~e papel 
por mulher Asuriní. Nome do d~nho: . . 'uak 
tembekwareropitá, "base do enfette ~a- por Burí. Nome ~o desenho: tptraJ , 

"pintura de peixe" . bial". 

~J 1.-!:::::::::J 

Fig. 33 - Dcsenho feito na folha de papel 
por Mafurungf. Nome do dcsenbo: taynga
vf 

Fig. 35 - Dcscnho feito na folha de papel 
por mulher Asurinf. Nome do desenho: 
tamakyjuak, .. pintura da perna" 
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Fig. 34 - Dcsenho feito na folba de papel 
por m.ulbcr Asurinf. Nomc do desenbo: ja
vosifafera 

Fig. 36 - Descnho feito na folha de papel 
por Tupavcrí. Nome do desenho: kwasia
rapara. 
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,.ca, a meia-lua do padráo kamandá, a seta do pad~áo kuiapef. (vide 
fig. 37). 

No caso do padráo tayngava, há urna rela~áo de semelban~a 
fonnal entre o tra~o distintivo do padráo e seu referente, um boneco 
antropomórfico usado nos rituais xamanfsticos.17 O bra~o/pema da 
figura é a unidade núnima (vide figs. 37 e 38). 

Além de designar este objeto ritual, o tenno tayngava significa 
imagem, réplica. Isto será tratado mais adiante. Por ora, basta lem
brar que o padráo tayngava pode ser identificado por um elemento 
básico do desenho, o bra~o/pema da figura antropomórfica. 

No padráo kumandá (feijáo), o semicírculo lembra também a 
forma do referente, isto é, da curva de urna fava de feijáo. Trata-se, 
por outro lado, de meandros que a técnica do recorte transforma em 
meia-lua ou fava de feijáo (vide figs. 25 e 37). Pode-se dizer a mes
ma coisa da seta no padráo kuiapef, detalhe da linha quebrada, obti
do pela técnica do recorte (vide figs. 26 e 37) 

No padráo tamakyjuak foram determinadas como tra~o distinti-
• 

vo as linhas paralelas que dividem o campo do desenho em partes 
que mantero entre si rela~áo de duplica~áo (vide fig. 37). O loSRngo 
é conseqüencia dessa divisáo, preenchimento do espa~o criado por 
ela. -.. 

Outro padráo losangular é o favo de mel, cuja unidade ele
mentar - losangos concentricos - é comum ao tamakyjuak, mas náo 
apresenta as linhas paralelas dividindo o campo. (Vide fig. 37) 

Os t~os distintivos estabelecidos para cada um desses pa
dróes pennitem urna classifica~áo baseada em aspectos fonnais e 
nomenclatura, onde a rela~áo de semelhan~a entre forma e referente 
esclarece parte do significado do desenho. 

Na execu~áo da ilustra~áo dos padróes de desenho das pe~as 
de ceraouca de cole~áo particular' póde-se verificar que ªº preen
cher o espa~o com desenhos geométricos, a artista Asuriní segue 
princípios de ordenamento os quais sáo mais fundamentais para a 
realiza~áo do padráo do que a constru~áo comunidades isoláveis.18 

17 Vide adiante a descri~!o dcstc objeto ritual e o seu significado. 

l8 O deaenho geom6trico wailpi e wayana-aparai se orienta mais no sentido de unidades 
que sio combinadas entte si (Gallois: 1985b e Van Velthem, 1984:207-208). 
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NOME 

1. j;ivo~i rck:irólkynga 

2. javnsiravcra 
:l. J:ivn~i ía fcra 
4. javosijuólk 
5. ja vosi rckarai vera 

6 . javarajnryva 
7. irirnpekonyna 

8. irirajuak 
9. mcrila¡?usf 
10. ka'iv:irinyna 

11. m ytupcp6 
12. ava.~ipnlyra 
13. chirai mbava 
14. kumano~ 
l:'i. ka fucvf 
1 (1. ja¡?iva 
11. iriri1~ 

NI JM F 

18. L1ni.1kyjuak 
19 . juakct~ 

20. ja'~:iky11ga 

21. ar ysf 
22. rcm bckw:ircrorilá 
2'.I . kuinpef 

24, ririn ynn 
2~. irinim:i 
26. kwasi11rapara 

NOME 

27. rayngav:i 
28. taynga vajov:i ia raka 
29. tayn!ajopu~ 
30 . tayngajovar yka 
J 1. t:iyngajnva'ava 
32. taynga v( 

NOMENCl.l\T UKI\ nos l>ESENllOS l\Sl ·KINÍ 

OOMÍNIO DA NA TUREZA 

TRADU<;ÁO 

javos(= jabuti; rckára = parte: trucira do animal; 
kynga=~. ••0s.w da bunda do jahuti .. 
javos(= jabuti; ravera=intcstinCM . .. T ripa de jabuti .. 
javosf = jal>uli; rafcra= paca . .... ala de jahuti" 
javosí = jabuti: juak = pintura . .. PintunuJc jmuti'• 
jovosí= jabuli; rckar4 = pute trascira do uiimal: 
ivera= ? Relacionado ji parte trueira do animal, 
rrovavclmcnlc ao dc8cnbo da c.aral*i• ncsa regiio 
ja vara = onc;a: joryva =cangoee7 
ipir4= pcixe; pekó= guclra: ryna- aemclhantc 

ipirá= peixe; juak= pintura . .. Pinlura de pcixe" 
mcri=cOfia ; agusí=cocia 
ka' í=macaco p<cgo: vari= ?; ryna- 9Cfl1Clhanlc 
.. Rel:icionado ao rabo do macaco ¡ngo" 
mytu=mutum; pc(16=ma 
ava.~=milho: pnlyra = flor. ••Flor de milho" 
chira= mcl: imbava? Rclacionadoao ÍHO de mcl 
kumanll'= feijio 
''cipd cntrc~Jo .. 
jagiva = cspécic tic .Vmrc; ky = galho. " Galho da irvorc 
jagiva .. pele humana 

OOMÍNIO DA CULTURA MATERlAL 

TRAOUC'ÁO 

tamak y =rema. canela; juak = pintura . .. Pintura da rema·· 
j uak = pintura; et~= verdadeiro . .. Pinluradc vcrdade .. 
ja·~ = travcs.~: ak ynga = cabec¡a. Refere-se JI borda da tra-

vcssa de cerámica 

grcga 

grcga 
grcga 
grcga 
grcga 

PADRÁO 

grcga 
7:igue· zague 
(linha quebrada) 
grcga 
? 
curvilíneo 

? 
? 
losangular 
c urvilíneo 
linha cnmM.la 
grcga 
? 

l'AORÁO 

lnsangular 
losan guiar 
triangular 

? Rcfcrc-se JI grcp entre~ada grcp 
tembckw' =eníeile labial; rcropid- hL..e . B•!IC dn cnfeile labial grcga 
kuia= rrato tic ca~a; a~~ca..:a. canlf!D'Wa; ~ •diminutivo linha quebrada 
Rcfcrc-sc JI capara.;a rccol1a0a do rruto da C3llal;a 
linha linha reta 
pinta 
kwasiat =dcscnho, escrita; apar.a = torto 

OOMfNlO DO SOBRENATURAL 

TRAOU<;ÁO 

tayngava = bonc:co antropom6rficn; imagcm 
') 

? 
? 
1 
"tayngava (ICqVCno" 
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(IORIO 

diagonal 

grcga 
grcga 
grcga 
grcga 
grcga 
grcga 

l'l\ORÁO 



1 
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kafuevf lpirajuak kuiapcí 

javarajoryva mytupepá tamakyjuak 

kwasiarapara k:umandá apysí 

Fig. 37 - Nomenclatura dos desenhos Asuriní 
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ja'éakynga 

• • • • • • • • ••• • • • • • • • • -~ ••• • • • • • • • . . . ·• 
.. . . 

ipinima 

ka'ivarinyna 

pirinyna 

tayngava 

pirinyna 

Fig. 37 - Nomenclatura dos desenhos Asuriní 

239 

e hiraimbava 

i pirapekonyna 

pirinyna 



Por isso o material visual Asuriní pede, antes de mais nada, 
urna análise menos restrita que a tomada destes estudos sobre lin
guagem e que de conta de sua autonomia enquanto manifesta~áo ar
tística. Pede urna análise de estilo. 

Para se definir características fonnais do desenho Asuriní é 
importante, antes de tudo, perceber princípios de ordenamento do 
espa~o e entende-los através da rela~áo entre perce~áo visual e 
processo cognitivo. 

As técnicas mencionadas e o princípio de ordenamento do es
pa~o ajudam a definir o estilo de desenho, ou pelo menos suas ten
dencias. Urna de suas características formais, a geometriza~áo infi
nita do espa~o, corresponde a um modo de perce~áo visual totali
zante: a técnica do negativo/positivo encontrada na maioria dos pa
dróes, combinada as outras técnicas, revela a maneira pela qual se 
percebe urna realidade visual (vide fig. 37, padráo tayngava). O cla
ro-escuro, fundo e superfície confonnam imagens. Por exemplo, os 
Asuriní identificam um conjunto de constela~óes pela imagem de 
urna on~a atacando um veado. Entretanto, náo sáo os pontos lumino
sos que delineiam as figuras, mas sim, os espa~os negros entre eles, 
como os Asuriní nos ensinam a ver. 

A geometriza~áo do infinito através de fonnas abstratas (cujos 
nomes se referem aos tres domínios cosmológicos) e a totaliza~áo do 
espa~o como modo de perce~áo visual particular sáo tendéncias 
que definem o desenho. Estas, por sua vez, tero correspondencia 
com um princípio estruturante da cosmologia Asuriní.19 Relacionan
do perce~áo visual e princípios do entendimento na arte gráfica 
Asuriní, pode-se dizer que a geometriza~áo infmita do espa~o mistu
ra domínios cósmicos através da abstra~óes visuais com conteddo 
simbólico (com referentes do(s) mundo(s) que os cerca(m)), como 
se, por exemplo, a mata e seus seres fossem vistos atra v6s de formas 

19 De acordo com Amheim, a arte reflcte dois princípios de abs~áo: um, implícito na 
pcrce~áo visual que requcr opcra~ócs de ordc~io e classificai;áo para se pcrceber e 
outro, implícito quando se realiza urna representat;áo visual ( .. rcalfstica" ou náo). 
Grecnberg se baseou ocsta hipótese ao rcaliz.ar seu trabalho sobre os dcscnhos da ceri
mica Hopi. A esta hipótese relaciona outra, a de Sapir-Whorf sobre a natureza da rcla~ 
~áo linguagem-pcnsamento. Segundo esta hip6tese, a linguagem afcta a maneira das 
pcssoas classificarcm e ordcnarem a rcalidade. Relacionando as duas hipótescs, 
Grccnbcrg se pcrgunta sobre um equivalente visual para a hipótese de Whorf pois 
segundo Arnhcim, a pcrccpc;áo visual implica neccssariamente cm cl~ificar e ordenar 
a rcalidade .. visual", isto 6, existe urna rcla~áo entre princípios do cntcndimento e as
pectos fonnais das represcnta~óes visuais (1975:33). 
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ligadas ao sobrenatural (as varia~óes "cangote da on~a" e "patas de 
jabuti" seguem o padráo tayngava, nome da figura antropomórfica 
usada nos rituais xamanísticos). A · "mistura" ou "sobreposi~áo" de 
di versos domínios participam do cotidiano e os xamás os visitam e 
se transfonnam nestas criaturas. lsto é, diferentes domínios cósmicos 
se sobrepóem através da perceP.ráo visual de um mundo geometriza
do em abstra~óes formais que os misturam para separá-los nova
mcntc, numa classifica~áo conforme a nomenclatura dada (nomes li
gados a natureza, a cultura e ªº sobrenatural e relacionados as cate
gorias fonnais da arte gráfica como padráo, varia~áo do padrao e de
senho). 

A inter-rela~áo dos domínios cosmológicos no desenho geo
métrico corresponde a estrutura formal desse sistema visual: o pa
dráo, entendido no sentido de regra formal, corresponde ao sobre
natural e a varia~áo,20 realizada segundo este padráo, se refere a 
natureza e aos homens (a cultura), domínios submetido a urna rela
~áo coro o mundo sobrenatural. Isto é, a regra formal das varia~óes 
cujos nomes se referem a animais, plantas, artcfatos e grafismos, é 
ditada pelo padráo tayngava ~ angulo de 90° - cujo r:eferente é um 
elemento simbólico ligado ao sobrenatural. 

Os padróes de desenho Asuriní sáo limitados: 

a) curvilíneo; 

b) zigue-zague (linba quebrada); 

c) losangular; 

d) diagonal; 

e) 'grega' (ingulo de 90~); 

f) linha reta; 

g) ponto; 

h) linha cruzada; 

i) triangular. 

Os padróes sáo n~óes abstratas e sua realiza~áo concreta se 
dá através dos desenhos nos objetos e no corpo. O conteúdo semin-

2º Em trabalho anterior, chamei esta categoria de .. variai;áo" de motivo, distinguindo 
com ela o 22 nome do desenho (o 12 ~o padráo) o qual se relaciona a um referente da 
natureza ou da cultura material (plantas, animais, objetos, os proprios grafmnos) 
(Müller, 1984). 
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tico das varia~óes de um padráo, o seu nome a partir de um referente 
db mundo real, está relacionado aos domínios da natureza e da pro
du~áo cultural. Do padráo tayngava ternos por exemplo, o motivo 
"pata de jabuti", ou o motivo do enfeite labial: trata-se de varia~óes 
da 'grega', forma básica da maioria dos desenhos Asuriní. Os demais 
padróes possuem poucas varia~óes como as do padráo tamakyjuak 
(losangular) (tamakyjuag(, mytupepá). As vezes, as varia~s de um 
padrao apresentam mínimas diferen~as morfológicas como o kwasia
rapara (diagonal, vide figs. 36 e 37). Assim, a forma padráo 
tayngava tem preponderancia sobre as outras no sentido estatístico e 
sel.llfultico. Cobre categorias como padráo, varia~áo e desenho e na
tureza/sobrenaturaVcultura. lsto lh~ dá destaque na estrutura formal 
dos desenhos: o "padráo", correspondente ao sobrenatural é eixo 
determinante (regras) da reali~áo dos desenhos com vários signifi
cados relacionados a natureza e a cultura; a "varia~áo" correspon
dente ªº nível do conteúdo, faz referencia aos tres donúnios cos
mológicos e ~ 'desenho" corresponde ao produto final realizado con
cretamente atra':'és dos suportes . 

. A preponderancia · formal ·do :ayngava está relacionada a im
portancia da no~áo que o ele~nto básico deste padráo representa e . 
o qual dá nome a ele: a figura antropomórfica, objeto ritual xama
nístico cuja tradu~ao do nome e 'imagem humana~ (t = possuidor 
humano; ayng=imagem+ av(a)=sufixo formador de nome de cir
cunstancia). 

Antes de passarmos ao conteúdo semintico do tayngava, outro 
aspecto formal da estrutura do desenho Asurinf e deste padráo, em 
particular, de ve ser notada como princípio ordenador, ao lado da 
geometriza~áo infinita e totaliza~áo do espa~o. Este, como vimos, 
está relacionado a mistura e separa~áo de esferas cósmicas no pen
samento Asurinf. O outro, a n~áo mais ampla de diferente e igual, 
varia~áo e repeti~áo. Trata-se das duas orienta~óes formais básicas 
nos desenhos que desenvol vem o padráo tayngava: 

1) assimetria de desenhos que podem ser executados livre e in
finitamente, variando a unidade elementar do padráo (pela 
técnica que chamamos de extensáo). Na maioria dos casds 
coincide comas cria~óes individuais. (vide figs. 21, 31, 32 
e 33) 

2) simetría de desenhos que repetem módulos (termo que de
signa justamente urna forma mais codificada e mais tradi-
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cional da arte gráfica AsurinO, elementos isolávcis do sis
tema. (vide figs. 18, 19, 22 e 34). 

Sua exccu~áo parece exigir maior perícia da autora, pela geo
metriza~áo simétrica exata da área a ser decorada, isto 6, a repeti~áo 
da mesma forma até preencher totalmente a área. 

A primeira orienta~áo é de varia~áo, diferencia~áo, a unidade 
elementar se apresentando de diferentes maneiras. A segunda é re
peti~áo, igualdade, a unidade elementar se apresentando a mesma. 
Polissemia, no primeiro caso, e paráfrase, no segundo. 

Tayngava 

Unidades mlnimu de ~lo 

L 

.. 

Fig. 38 - O boneco tayngava e unidades mínimas de signifi~ 
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Por outro lado, na variac;áo, a unidade é sempre a mesma e na 
" repetic;áo, o segundo é o outro: mais de urna unidade sáo necessárias 
para compor igualdades. Ternos assim, no desenho Asuriní, simetria 
e assimetria, o jogo de relac;áo entre o igual e o diferente, presente 
em outros sistemas cognitivos da cultura como a cosmologia, o ritual 
e a mitología. 

5. Tayngava: padráo, imagcm, réplica 

A traduc;áo da palavra ayngava em Asuriní é réplica, medida, 
imagem. Por exemplo: a estilizac;áo de urna ave (uirá), um objeto 
ritual feíto de taquarinhas encapadas de algodáo chama-se uirarain
gava (imitac;áo, imagem de uirá); o desenho de um homem é ava
raingava (avá=gente); um pedac;o de pau que serve de medida para 
marcar a planta de urna casa no chao é ayngava. Ayngava é o que 
substituí. Por outro lado, com o sufixo t, que indica possuidor hu
mano, tayngava significa imagem, réplica de ser humano. E é o no
me do boneco feito de taquarinbas encapadas de algodáo, figura an
tropomórfica usada pelos xamás e auxiliares em alguns rituais do 
maraká. O trac;o mínimo do padráo de desenho tayngava pode ser 
considerado o brac;o/pema desta figura, como indicaram as mulheres 
Asuriní ao identificá-lo. 

Como elemento simbólico representado pelo boneco, o taynga
va representa o princípio constitutivo da categoria de humano (isto 
é, vivente, uno), compartilhado pelos espíritos, xamás primordiais e 
animais da floresta. A substancia ynga, princípio vital, é comum a 
estes seres, como já vimos e apesar de se tratar apenas de urna se
melhanc;a morfofonemica entre as duas palavras yng (a) e yng(a), 
pois designam coisas diferentes, o significado de urna constituí ( é 
parte de) o significado da outra. É o que tentarei demonstrar. 21 

21 Nesta análise sigo a orlen~ de Benvcniste (1976:319, 341) segundo a qual .. o senti
do de uma forma lingüística se define pela totalidade dos seus emprcgos, pela sua dis
tribui~áo e pelos tipos de lig3',;óes resultantes". Para se definir um sentido, segundo 
este autor, é imperativo a descri~áo dos empregos, uma vez que as n~6es sem.Anticas 
estáo implicadas na 'substincia' extra-lingüística. 
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Ynga (raiz yng) é princípio vital e ayngava (raiz ayng) é ima
gem, representac;áo, réplica. Na lfngua tupinambá, segundo os cro
nistas e missionários, ang é alma e a' ang é imagem, palavras com 
significado diferente e sem relac;áo, aparentemente, urna com a ou
tra. 

Pela observac;áo do uso de urna representac;áo cm particular, a 
de ser humano/vivente/uno, isto é, o tayngava, boneco antropomór
fico no ritual xamanístico maraká, ternos que além de r~presentac;áo, 
ela própria se constituí no princípio que define humanos e outros se
res viventes,22 isto é, que possuem a substancia ynga. Os maraká, 
como vimos, tratam das relac;óes entre seres de domínios cósmicos 
diferentes, através dos processos de transubstanciac;áo e consubstan
cia~ao do ynga e da passagem des te de uns para os outros, atra vés 
do xamá. 

O boneco antropomórfico do maraká, 23 além de objeto simbó
lico, é um elemento que pode provocar, ele próprio, processos in
controláveis. Substancia que passa de um ser a outro, diferentes en
tre si, •de um plano cósmico a outro, diferentes entre si, o ynga, em 
sua representac;áo plástica é perigoso. Quando pedí a um assistente 
de xami que me confeccionasse um tayngava, ele &-t recusou ini
cialmente alegando que poderla causar a marte dos xamis (fora do 
contexto ritual e sem controle, portanto). Depois, disfarc;adamente, 
enquanto falava comigo, e como material que tinha As máos (a sua 
frente estavam talas de palha de babac;u que vinham sendo prepara
das para a confecc;ao de um cesto), fez urna peque na réplica, facil
mente disfarc;ável em nossas maos, depois de pronta. (vide fig. 38). 

O perigo do tayngava está na representac;ao/consubstanciac;ao 
do elemento básico de manipulac;áo do xamá, o ynga, perigoso por 
sua própria func;áo de intermedia~áo, ~istura de planos, status e se-

22 Chamo de vi vente Dio os que tam exist!ncia real mas os que possuem ynga no sentido 
de coostitulrem seres unos em oposi~o l ~áo de dividido, ausente;cujo designativo 
éanhynga. 

23 
O tayngava do maraká é uma estrutura rdstica, figura geométrica elementar, simples, 
sem elabo~o formal l altura dos demais artefatos da cultura material Asurinf. Iden
tifica-se, portanto, Dio apenas aos humanos possuidores da cultura, mas aos espíritos 
com características animais, como foi comentado a respeito dos objetos do maraká, 
que também apresentam aspecto .. descuidado", náo-humano. 
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,.res diferenciados. 24 Etimologicamente distintas (e a língua tupinam
bá, segundo missionários e cronistas, apresenta esta diferen~a), as 
palavras ynga e ayng(avXa) sao conceitos que se interpenetram co
mo partes de urna mesma n~ao; o vivente, o uno, status atribuído a 
existencia de um princípio/substancia que também possui represen
ta~ao plástica e que é, ao mesmo tempo, local de consubstancia'iªº 
do ynga, princípio vital. 

Pode-se levantar a hipótese de que a similaridade morfofone
mica contribuiu para um uso semantico similar, isto é, ynga 
e ayng( av X a) significando o princípio ontológico que define o vi
v.ente, uno, princípio vital. 25 

A palavra tayngava que significa 'imagem humana' nao deno
mina simplesmente a figura humana, assim como a figura antropo
mórfica do objeto xamanístico e elemento básico da 'grega', na arte 
gráfica Asurinf,26 nao representam o corpo humano. Como se pode 
observar pelas representa~óes do corpo humano que solicjtei que os 
Asuriní fizessem na folha de papel, as quais denominaram ava
rayngava (avá=gente, humano), trata-se de cria~óes individuais e 
representam a imagem que os Asuriní possuem individualmente do 
corpo humano, expressa através de um grafismo inovado27 (vide 
figs. 39 a 42). Pelos exemplos, ve-se que .náo há urna imagem pa
dronizada para representar a pessoa humana. Os princípios de orde
namento do espa~o, entretanto, sáo tradicionais na maioria das ilus
tra<ióes: preenchimento.total do espa'io e geometrizac;áo. 

Comparando-se as ilustra~óes do corpo humano aos desenhos 
tradicionais, observa-se que no primeiro caso as formas sáo mais 
simples e irregulares geometricamente, demonstrando menor domí
nio no tratamento gráfico de um tema nao tradicional: o próprio cor-

24 O tema do perigo da difere~ (do outro, do inimigo, do afim) e da arnew;a que arela-
~áo entre diferentes pode representar, no sentido por exemplo de a~ regras de 
ord~o do cosmo, pela mistura de domínios, presente nu cosmologias sul-ameri
canas foi analisado por autores como Kaplan (1981), Albert(l 985), Viveiros de Castro 
(1984). 

25 Sugestáo do Prof. Aryon Dall'Igna Rodrigues. 
26 Este elemento figurativo antropomórfico é encontrado cm diversas sociedades e épo

cas, inclusive, a pré-histórica. Ver il~io reproduzida por Mauduit ••Figura huma
na estilizada, pintura parietal. Songho (Sudáo Franc&) em 40 mil anos~ arte moder
na, Ed. Itatiaia, BH. 

27 Em 1981, na pesquisa sobre o sistema médico tradicional, usou-se como técnica de 
coleta de dados o desenbo do corpo humano com órgáos e fu~, pedindo-se aos 
Asurinf que fizessem o avaroingava. As ilus~óes aqui apresentadas sáo resultado 
desse trabalho de levantamento. 

246 

po. A imagem elementar do tayngava, figura antropomórfica, apare
ce em dois casos apenas, nas figs. 39 e 41, como abstra~áo geomé
trica feita por um homem que nao possui a habilidade feminina e na 
fig. 42, como urna varia~ao da estrutura básica, muito simplificada 
quando comparada as varia~óes aplicadas no corpo e na cerAmica. 
Na fig. 2, por outro lado, a f onna básica do bra~o/perna chega a ser 
negada na representa~ao do corpo humano: ao invés de se represen
tar os membros, representa-se a ca~a e as nádegas ou-a duplica~áo 
da cabe~a, conforme a versáo do informante. Solicitada para nomear 
seu desenho, a autora deu vários nomes de pássaros, complexifican
do ainda mais a n~ao que pretendeu representar graficamente. Co
mo teria ela entendido a n~áo de corpo que lhe transmití para que a 
desenhasse no papel? Teria ela entendido que o solicitado era a re
presenta~áo de seres vi ventes/humanos reais, isto é, manifesta~óes 
concretas da n~áo filosófica e assim, homens e pássaros se equi va
leriam? Aliás, os xamás primordiais na mitología, eram pássaros (vi
de Apendice, Mito IV). De qualquer maneira, confirma-se através 
destes •exemplos que o tayngava nao representa o corpo humano, 
mas algo mais, a n~áo abstrata do pensamento Asuriní referente a 
classifica~áo dos seres, princípio constitutivo dos seres na cosmolo
gía e filosofia Asuriní. 

O elemento simbólico da figura antropomórfica ocorre também 
entre os Kayaby, grupo indígena da mesma filia~ao lingüística dos 
Asuriní e localizados no alto rio Xingu. Trata-se, segundo Ribeiro, 
do "desenho mais complexo como conce~áo e execu~ao, es~ados 
nos tran~ados kayaby" (1983:2). É a representa~áo de um persona
gem mitológico designado tana., tanga ou taangap, graficamente ex
presso por urna figura semelhante ao 'H' maiúsculo. A tradu~áo de 
taangap para os Kayaby é "sobrenatural, gente" e um dos motivos 
chama-se taangap adjewá, isto 6, bra~o do sobrenatural, referindo
se ao caráter antropomórfico da figura ( 1983:9). 

Buscando a interpreta~áo das representa~óes gráficas Kayaby 
na mitologia e na guerra "foco dominante desta cultura", Ribeiro 
descreve um ritual no qual um boneco de palha com fonna humana 
reptesenta um "añang" (espfrito). Este representarla, por sua vez, o 
inimigo capturado, "flechado, apaleado com borduna, decapitado e 
morto". "O boneco de palha é fcito as vezes, oeste ritual, na forma 
de '>n~ ou sapo e simbcliza entes mitológico, antropomorfo e zoo-

• 
morfo, graficamente representados nos motivos de tran~ado Kayaby, 
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~lo padrao taangap" (1983:12-13). Segundo a ~utora, os "añang" 
mencionados na mitologia sáo sobrenaturais antropomórficos: ho
mem, mulher, crian~a, (1983:3). 

Ribeiro sugere que o taangap dos Kayabi é um "termo genéri
co que define a essencia do objeto que se deseja retratar ... " 
(1983:3). 

Formalmente, o tayngava dos Asuriní é semelhante ao taangap 
dos Kayabi. 

Para Bastos, o no.me de um boneco antropomórfico, construído 
pelos Kamayurá, no ritual do yawari é ta' angap, o qual evoca todo 
e qualquer outro, em geral, centralizando-se esta evoca~áo, na de
nota~áo de 'alma 'do morto' comemorado no ritual. Bastos traduz a 
raiz da palavra, segundo ·ele, 'ang', por 'alma', ~imagem'. · 

Fig. 39 - Desenho do corpo humano feito 
na folha de papel por Ajuí · 
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Fig. 41 - Desenho do corpo humano f eito Fig. 42 - Desenho do corpo humano feito 
na folha.de papel por Avakaré na folha de papel por Arapaí 

Entre os Waiápi, ta' anga é a imagem refletida no 'espelho' 
(waruá) dos pajés, o qual reproduz o mundo sobrena(ural como um 
mundo ordenado a imagem do mundo dos homens. (Gallois, 1985 a). 

Nos dois primeiros exemplos citados, em que a figura antro
pomórfica e a sua denomina~áo temo significado de "esséncia" ou 
de "alma", "sobrenaturalº, confundiu-se, aparentemente, n~oes 
cujos termos podem ser, inclusive, homólogos (náo dispomos de da
dos etimológicos da lfngua kayabi e kamayurá) isto é, ang, alma 
e a' ang, imagem. Contudo, é possível que tenha ocorrido como uso 
da língua, a mesma assimila~áo de conteúdo pela semelhan~a fonéti
ca dos termos, como no caso Asuriní. Viveiros de Castro sugere que 
se trata de duas proto-formas que evocam as idéias de imagem, alma, 
princípio vital, sendo que há línguas que empregam as duas formas e 

. outras, urna só ( 1984: 489) . 
• 

Segundo este autor, náo há como determinar sentidos precisos 
e inequívocos conforme as duas raízes (*an e *a'u) mas acrescenta 
que se "pode propor que elas remetem a urna figura dual corpo/al
ma, que se desdobra em urna "alma do corpo" e urna "alma da al
ma". A primeira (ta, owe, na língua Araweté) está onde a pessoa náo 
está, enquanto que a outra, í, é presen~a plena de pessoa, náo sua 
"imagem" (ídem). 
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Para os Asuriní, a 'imagem', ela própria é constitutiva da pes
; oa (enquanto ser), distinguindo-se do princfpio vital/substancia, 
ynga (invisf vel, mas simbolicamente associada, as vezes, a urna for
ma como a do filhote de papagaio), por sua reprodu'iao plástica, mas 
igualmente princfpio vital e nao apenas reprodu'iao, no sentido de 
representa'iao de algo ausente. Acrescentarei mais alguns dados para 
deseo vol ver esta argumc.nta'iao. 

Os desenhos geométricos Asuriní chamados tayngava recebem 
outro nome além deste, referente ao padrao, quando realizados no 
suporte. Exemplificando, um mesmo desenho pode ser identificado 
pelo padráo e pelo referente relacionado a um objeto da cultura ma
terial ou a um elemento da natureza: 

1) tayngava ou pata de jabuti (vide fig. 34) 

2) tayngava ou tayngava eté (verdadeiro)'(vide fig. 29) 

3) tayngava ou galho de árvore jagiva (jagivaky) (vide 
fig. 20). 

4) tayngava ou base do enfeite labial (vide fig. 31). 

Tayngava é o princípio (ente=representa'iáo) e o segundo no
me, o ser concretamente existente na natureza (animais, plantas) ou 
resultado da a'iáo do homem (objetos da cultura material). 

A 'grega' nos Asuriní, cujo nome foi tomado da forma da figu
ra antropomórfica do ritual maraká é usada por esta sociedade para 
expressar a n~ao de imagem de todas as coisas que representa, 
princfpio constitutivo do ser uno, vivente, possuidor de ynga cujo 
protótipo é o homem. Daí a ºº'iªº de imagem se equacionar a forma 
antropomórfica. 

Na mitología, os her6is criadores sao humanos; os animais tem 
forma humana e os espíritos atuais sao antropomórficos. Dizem os 
Asuriní, a respeito destes seres, que todos eram avá (gente, humano) 
no passado mítico. O homem, portanto, está no centro do pensa
mento Asuriní: o homem é a imagem do ser. Tayngava. 

Por outro lado, o ser ausente, dividido, o anhynga, cujo corpo 
na mitología, é decorado com desenhos geométricos, possui através 
destes, portanto, duas vezes a imagem do humano/vivente/uno. 

Sugiro como hipótese inicial da análise do mito a seguir, que 
se trata da n~áo de representa'iao que confere existencia ao ser e 
quanto a pessoa humana, é parte constitutiva, conferindo-lhe o es-
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tatuto de uno/vi vente. Esta n~áo é reafirmada no mito pela dupla 
realidade humana do anhynga, corpo e desenho sobre o corpo. 

Esta propriedade da representa'iáO no pensamento Asuriní se 
associa a n~áo de par (dois no um), de igual no diferente, (isso e 
aquilo) e de equivalencia, observada em outros campos de análise 
considerados. 

Para o pensamento ocidental, a representa'iáO implica em au
sencia pois é repeti'iáo do que náo existe. A idéia de !"Cpresenta'iáo 
para os Asuriní é diferente: a representa'iáo faz existir, de acordo 
com a n~áo de par. O um é sempre do is e a representa'iáO é em si. 

A análise do mito do desenho trata destas rela<ióes entre a no
'iáo de ser, represcnta'iáo e par, no pensamento Asurin(, e de sua ar
ticula'iao no campo das rela'ióes sociais. 

f ig. 43 - Dcscnho infantil -Aprendendo a fazer o tayngava 
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6.. O mito do desenbo * 

t Anhyngavuí foi c~ar, ficou na 'espera',28 de manházinha. 
Quando voltou, viu Anhyngakwasiat. 29 Quando chegou em casa, 
per~untou a sua máe: - " O que eu vi? É bonito" . A máe respondeu: 
- " E seu tio". 30 

2 Anhyngavuí foi ca~ar veado, está procurando. Matou e 
chamou Anhyngakwasiat. Perguntou a máe como devia fazer para 
chamar o tio. Ela disse que deveria falar do desenho que possui na 
nádega. Imitando o veado, Anhyngavuí fala do desenho, chamando
o. 31 Anhyngakwasiat é bravo, quer brigar. Anhyngavuí pós o veado 
morto no caminho. Anhyngakwasiat chegou e enquanto brigava com 
o veado morto, ficou parado (assim Anhyngavuí teve tempo para ob
servar os desenhos de seu corpo). Anhyngak~asiat bateu no veado 
morto com um grande pau. 32 Anhyngavuí ficou atrás de urna árvore 
olhando os desenhos distribuídos pelas diferentes partes do corpo de 
Anhyngakwasiat: kwasiarapara, tayngajovaava, ypiasinga, tem
bekwareropitá, uikwaswoho, gapusiare, ja' éakynga, jaetitarendí, 
tayngaveté, tayngavapyka, ajavuiaky, kaisingirakwara, akaravold
rerajoaava, ipiaondí, ipiaonó. 33 

3 A máe de Anhyngawí lhe disse para preparar as flechas 
para fazer o tran~ado com amambai. e akaravo.34 Anhyngavuí mata 
um veado, póe no caminho, leva a flecha. Anhyngakwasiat vem no
vamente, bate com um pau no veado morto. Enquanto isso, 

28 Termo em portugu& que designa a técnica de ca~a a ceTÍos animais (tukaiaava, em 
AsurinO: · 

29 A h k . é : n yng~ was1at o nome do personagem mitológico, formado pela palavra anhynga 
+ kwaSUlt (desenho). Na narrativa, o autor reproduziu os roídos dos movimentos de 
Anhyngakwasiat (verd, verd, sai. sai) e os de um afastamento brusco (como um animal 
emfuga). 

;~ tutyra = irmio da máe. 
O narrador reproduz o chamamento de Anhyngavu{, semelhante ao chamamento que 
se faz convidando alguém de outra casa para comer, devendo-se usar um volume alto 
da voz. Entre outras cxpressóes usou: .. Anhynga koe eeeeee" (prolongando a tlltima 
sílaba). 

32 "Como a borduna dos Ka~ap6", exemplificou o tradutor. O autor da narrativa rcpro-
33 duziu o rufdo de bater sobre o veado morto: pé, pé, pé. 

Nomes dos dcsenhos gcom6tricos. 
34 Amambai = talo da planta samambaia; akaravo= talo da planta do mesmo nome, usados 
na confe~o de tran~ados decorativos no arco e flecha cerimoniais e no enfeitc de ca~a 
jekivitá. 

* TradU(;áo do mito narrado por V oaiva, em 13/8/86, feita por Takirí. 
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Anhyngavuí faz o tran~ado na flecha olhando os desenhos no corpo 
de Anhyngakwasiat (o narrador re pete os nomes dos desenhos) *. 
Este foi embora e Anhyngavuí voltou para casa e disse que já havia 
aprendido ikwasiat ( desenho). Fez um desenho de cada nas flechas 
que levara (o narrador repete os nomes dos desenhos).* Fez taynga
va também. 

4 Depois, foi novamente matar um veado e chamou 
AnhyngalC\yasiat. Fez entáo o tran~ado no arco (o narrador repete os 

* no mes dos desenhos). 

5 Anhyngavuí ensinou o tran~ado com desenho aos que já 
morreram (bava) e estes ensinaram de pai para filho. Até boje, um 
homem faz filho e quando está maior ensina também. Anhynga é 
dono do desenho. Ensinou também fazer biakwasiat ( esteira com de-

* senho) (o narrador repete os nomes dos desenhos. 

6 Agora sabemos fazer tayngava na biculva (esteira), no jan
dirú (porta-óleo), sabemos fazer desenho com tinta de jenipapo.35 

. * (O nahador repete os nomes dos desenhos). Bava (mortos) faziam 
antigamente e ensinaram, por isso até boje náo perdeu. 

o mito do desenho se refere a aquisi~áo pela tíumanidade do 
desenho geométrico, usado na decora~áo do corpo e dos objetos da 
cultura material e a sua utiliza~áo na transmissáo do saber (cultura), 
de gera~áo a gera~áo. Estes dois temas dividem a narrativa mítica 
em duas partes: ~ primeira corresponde aos parágrafos de 1 a 4 e a 
segunda, aos parágrafos 5 e 6. 

No mito, os desenhos cobrem o corpo de um ancestral mitoló
gico e foram reproduzidos pelo outro no tran~ado, sendo os dois an
cestrais identificados com um sobrenatural do cosmo Asuriní atual, 
habitante do céu que fica acima de nós, o anhynga. Este termo, co
mo já vimos, refere-se também a outro personagem mitológico, no
~áo relacionada a di visáo do eu (a pessoa em peda~os), causada pela 
morte (vide capítulo 11, MitQ do kavara). 

35 O tradutor omitiu a frase em que o narrador se refere A pintura corporal de jenipapo 
(ijuak) das ~ (kunhy) com o padráo de desenho tayngava e A pintura da cerimica 
(japepai, yava) e náo citou na trad~ a peneira, como o fez o narrador, também de· 
corada com o desenho de padráo tayngava. 

* O tradutor omitiu estas rcpeti~. Na segunda vez, o narrador acrescentou aos nomes 
o tamakyjoak ("pintura de perna"). Na tlltima vez, parágrafo 6, o narrador, ao citar no
vamente os nomes dos desenhos, repetc o epis6dio do veado morto, omitido na tradu
~áo. 
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Fig. 44 - Desenhos infantis 
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Fig. 44 - Desenhos infantis 

O mito do desenho e o mito do kavara, considerados em con
junto, tratam da rela~áo entre a representa~áo (o desenho geométrico 
no corpo do anhynga) e a constitui~áo do ser (unidade/divisáo, ka
varaJ anhynga ). 
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" Através da análise do mito do desenho, inspirada na Análise 
do Discurso (AD), tentarei demonstrar os princípios subjacentes a 
esta rela~áo fundamental no pensamento Asuriní, a partir da mate
rialidade ("forma") do texto36 mítico em sua rela~áo como conteú
do. 

Devo lembrar que a ad~áo da perspectiva da AD náo significa 
transposi~áo do método e de técnicas dessa área da Lingüística, mas 
ad~áo de urna perspectiva teórica baseada nas n~óes de descentra
liz~áo do sujeito da enunciac;áo e de intertextualidade. Estas n~óes 
permitem observar características próprias deste campo (o da narra
tiva mítica) e de outros campos de comunica~áo na sociedade Asuri
ní, entendendo-se, aqui, comunica~áo a partir do conceito de discur
so que ''des loca a n~áo de linguagem enquanto informac;áo e pro
póe que se considere o discurso como efeito de sentidos entre locu
tores" (Orlandi, 1985:264). 

Como afirma Orlandi, a AD "traz as marcas de urna metodolo
gía cuja origem se liga a urna forma específica de sociedade", e as
sim impóe-se um cuidado especial na transferencia de técnicas, ope
rac;óes e conceitos, isto é, deve-se mantero controle sobre este pro
cesso e determinarem-se os dominios distintos e específicos a urna e 
outra sociedade ( 1985 :263). 

Quanto a adequac;áo desta perspectiva teórica as características 
da realidade etnográfica considerada, devo afirmar que as noc;óes de 
descentralizac;áo do sujeito e de intertextualidade37 (náo há texto "o-

36 Entende-se texto como o conceito ao nivel analítico qué corresponde, no nível teórico. 
ao conceito de discurso. O texto é, assim, a unidade de análise, wna vez que o que se 
tem empiricamente náo é um discurso. mas um processo discursivo, (Orlandi, 
1985:266). umcontinuum do qual se analisam scus "estados". atestados nos textos . 

37 As n~óes de descentral~ do sujeito do discurso e de intertextualidade se in1er
relacionam. Segundo Pecheux (apud Orlandi, 1985:265), no discurso o que conta sáo 
as imagens dos falantes, isto é, rela~óes entre as situ~<'>es objetivas e as posi~s. as 
quais sáo representa~óes dessas situa~óes, no discurso. Este é presidido assim, pelas 
f orma~óes imagináriac; (imagens) que colocam os falantes em lugares determinados, de 
acordo com a refafáo de foTfas entre estes lugares. As forma~óes imaginárias levam 
ero con ta, aincla, a refaftio de sentidos, ou seja, a rela~ác> entre um discurso e outro (in
tertextualidade) e a antecipafáo, a forma como o locutor se representa as representa
~óes de seu interlocutor. O discurso náo tem realmente um come<;o, ele "seestahelece 
sobre outro (ou outros) que é sua matéria-prima e aponta para outro (ou outros) que 
é seu futuro discursivo" . lsso também indica que o su jeito do discurso náo é um su jeito 
em si, mas um sujeito constitut'do socialmente que "produz linguagem e é produzido 
por ela"; identidade e alteridade postas cm questáo (Orlandi, 1985:265-266). 
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riginal", primeiro, mas o sentido se encontra na intersec~áo dos 
textos), sáo as mais expressivas a propósito das n~óes do pensa
mento Asuriní detectadas a partir de fatos observados nos diferentes 
campos discursivos: a n~áo de par e concomitancia de estados de 
alteridade (isso e aquilo), presentes na cosmología e no ritual e ope
racionalizadas nas relac;óes entre os indivíduos, determinadas pela 
estrutura social (homem-mulher e indivíduos de diferentes gera~óes) . 

Para a perspectiva de análise do mito proposta neste trabalho, 
o que importa, em suma, é a relac;áo entre o discurso e o contexto de 
situa~áo, isto é, tanto o contexto de enunc~do que compreende as 
circunstancias irnediatas da interlocuc;áo, quanto o contexto sócio
histórico. cultural,. ideológico (Orlandi, 1985:265). 

Sobre a relac;áo entre o contexto imediato (o de enunciac;áo: 
quem, onde e como se conta o mito) e o contexto cultural, mais am
plo, pode-se dizer que a func;áo da narrativa mítica passa a ser, na 
segunda parte do texto, a de afinnac;áo da identidade étnica, isto é, a 
tradi~áo cultural através do desenho (tradic;áo oral/gráfica), como 
característica da sociedade Asuriní (indígena) a qual se distingue por 
esta marca visual (no corpo de seus membros e nos objetos de sua 
produ~áo material). 

Estas considerac;óes sáo úteis para se entender a última frase 
do último parágrafo (6). Esta frase foi construída pelo tradutor a 
partir do texto da narrativa ("mortos faziam antigamente"), mas foi 
complementada com urna conclusáo didática: "... e ensinaram, por 
isso até boje náo perdeu". 

O contexto imediato pode ser caracterizado da seguinte manei
ra: 1 - quem conta o mito é Takirí (28 anos, aproximadamente), tra
duzindo o mito contado na língua, por Voaiva ( 40 anos, aproxima
damente) e gravado por mim que solicitei que o fizesse; 2 - a grava
~áo foi feita na casa de Taki.rí e a traduc;áo realizada, depois, neste 
local, só com minha presenc;a e a do tradutor (onde); 3 - o tradutor 
contou o mito ouvindo trechos da gravac;áo e traduzindo, em seguida 
(como). 

Assim, o contexto imediato caracteriza-se pela situa~áo de 
contato mas também pelo contexto tradicional, urna vez que o de
sempenho da Voaiva pressupóe a condi~áo de reconhecimento de 
sua autoridade e a execu~áo formal da narrativa: entona~áo da voz, 
posi~áo corporal de concentra~áo (sentado na rede sem se dirigir 
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a interlocutores, apesar da presen~ de outras pessoas na casa, inclu
sive a minha) e características da narrativa (como as repeti~óes) que 
diferem das enuncia~óes realizadas nas situa~óes cotidianas. 

Voaiva é sogro de Takirí, na casa de quem me hospedei desta 
vez e com quem morei, nas estadias anteriores entre os Asuriní. 
Voaiva é o xamá mais recentemente iniciado (1981) e sua condi~áo 
enquanto tal, aliado a rela~áo de proximidade entre mime ele pare
cem ter pennitido que me contasse (omembé,u") o mito. Eu já havia 
pedido a Morera (()()anos, sexo masculino, xamá), assim que che
guei desta vez, e este náo me atendera, postergando sempre a oca
siáo de faze-lo. É necessário o reconhecimento da autoridade de urna 
pessoa (em geral um xamá) para exercer a narrativa mítica bem co
mo urna ocasiáo adequada. Fora do contexto tradicional, 38 ela pare
ce se justificar pela solicita~áo de alguém de fora do grupo (no caso, 
um branco interessado no modo de vida AsurinO que mantenha cer
tas rela~óes com o informante, no caso de convivencia e de fomeci
mento de bens. Anteriormente ao casarnento de Takirí coma filha de 
Voaiva, minha rela~áo com ele e sua farrn1ia já eram mais estreitas 
em compara~o com a que mantinha com outros membros da aldeia 
pois era a segunda casa que me recebia (onde fazia refei~s, con
versava e participava de certas atividades cotidianas comas mulhe
res). Agora, como casamento de sua filha Matuia com Takirí, a re
la~áo tomou-se mais. Última e as vésperas de eu partir, sem ter con
seguido ouvir de Morera o. mito do desenho, fui ajudada por Takirí 
que me infonnou sobre a disponibilidade (autoridade, interesse) de 
Voaiva em contá-lo. 

No final da tradu~o, a filha de Takirí que mora próximo de 
sua casa, passou em frente a nós e fizemos entáo um comentário a 
seu respeito, o qual ilustrava a conclusáo da narrativa dada pelo tra
dutor e acrescentava outra, a partir do proprio comentário. A con
clusáo refere-se a transmissáo do desenho de urna gera~áo a outra, 
através de seu aprendizado na infancia e adolescencia. 

Tovarycy, a filha de Takirí, dera a luz há alguns meses, com 1~ 
anos de idade, fato inédito entre os Asuriní. Comentamos, entáo, 
que Tová, náo podendo pintar (o corpo e panelas de ceramica), ati
vidade excluída dos afazeres da mulher nesta fase pós-parto e até a 

38 Náo posso determinar como seja, pois nunca presenciei este desempenho a náo ser so
licitado por núm. 
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crian~a completar dois anos, aproximadamente, náo tivera oportuni
dade de aprender o desenho, outro fato inédito. 

Assirn, a constru~áo da parte final da tradu~o do mito deve 
ser entendida no contexto da situa~áo de contato: o Asuriní reafir
mando para o interlocutor branco a tradi~áo cultural, através do de
senho, marca de identidade étnica (" Agora sabemos fazer tayngava 
na biaava, no jandirú, sabemos fazer desenho com tinta de jenipapo. 
Os Bava (mortos) faziarn antigamente e ensinararn, por isso até hoje 
náo perdeu "). Corn o cornentário feito a partir da presen~a da filha 
do tradutor, elemento da cadeia de transmissáo do saber tradicional 

' 
novo dado (e conclusáo) se adiciona ao conteúdo do mito, ou seja, 0 

da ruptura da cadeia com a mudan~a no padráo de comportarnento 
relacionado a gera~áo de filhos. Esta é urna hipótese interpretativa 
do texto, relacionando-se o contexto irnediato ao contexto mais am
plo, sócio-histórico-cultúral e ideológico. 39 

A partir da intersec~áo entre as duas situa~óes (o que permane
ce no texto de Takirí, da narrativa mítica realizada por Voaiva, co
mo a progressáo textual) e das diferen~as entre o texto narrado e o 
traduzido (como a omissáo das repeti~óes e a última frase do último 
parágrafo), pode-se, de um lado, recompor o texto mítico com suas 
propriedades específicas e, de outro, detectar os efeitos que o tra
dutor pretendeu produzir corn seu texto, em fun~áo da situa~áo de 
contato e do contexto imediato (quem, onde, como se contou o mi
to). 

V oltemos agora a organiza~áo do texto com o propósito de re
lacionar a produ~áo e materialidade do texto (sua "forma") ao con
texto mais amplo. 

Observa-se que a progressáo textual náo é linear mas se dá por 
posposifiío e jun~áo das infonna~óes . Por posposi~áo, fala-se depois 
o que deveria vir antes: A, B B, A. Exemplos: · 

B - Matou (o veado) e charnou Anhyngakwasiat. 

A - Perguntou a máe como devia fazer para chamar o tio. Ela 
disse que deveria falar do desenho que possui na nádega. 
Imitando o veado, fala do desenho, chamando-o. 

39 Pela AJ? náo. se chcga a interpre~áo mas sim a dctermina~áo do processo de produ~áo 
de sentidos mstaurado pela situa~áo de linguagem. ~ modo, os resultados da AD 
sáo rx:-rte do m~te~aJ etnográfico. A atribui~áo de urna interpre~o (ou outra) diz 
respe1to a cspec1fic1dade teórica e a objetivos do trabalho. 
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B - Este foi embora e Anhyngavuí voltou para casa e disse 
que já havia aprendido ikwasiat (desenho). 

A - Fez um desenho de cada nas flechas que levara. 

B - Até boje, um homem faz ttlho e quando está maior ensina 
também. 

A - Ensinou ·também a fazer biaakwasiat ( esteira com dese
nho ). 

Pelo mecanismo da jun~áo, acrescenta-se (soma-se) urna in
fonna~áo a outra: a a~áo de matar o veado, segue-se a sua coloca~áo 
no caminho, ao que se segue o chamamento de Anhyngakwasiat por 
Anhyngavuí, ao que se. segue a agressáo do primeiro ao veado, ao 
que se segue a observa~áo do desenho por Anhyngavuí. E este en
cadeamento se repete tres vezes. A partir da segunda vez, segue-se a 
estes fatos, a confec~áo do tran~do por Anhyngavuí, reproduzindo 
o desenho do coipo de Anhyngakwasiat. 

Na narrativa de Voaiva, seguindo-se a repeti~áo destes fatos 
repete-se também os nomes dos desenhos observados e reproduzi-. 
dos, a partir da segunda vez. Nesta, acrescenta-se mais um nome, 
náo enunciado na primeira vez (tamakyjuak, "pintura da perna"). 
Estas repeti~óes dos nomes dos desenhos forani omitidos pelo tra
dutor que as dispei:isou °:ª re~a~áo com o interlocutor branco. 

A ~peti~áo ~os nomes dos desenhos ocorre cinco vezes: a se
gunda e a terceira, num mesmo episódio (encadeamento dos fatos), 
parágrafo 3, pois repete-se, entáo, duas vezes a confec~áo do tran-
~ado. · 

A repeti~áo dos nomes dos desenhos segue a enunci~áo do 
ato de observar o desenho no corpo de Anhyngakwasiat e a enun
cia~áo do ato de fazer o desenho no tran~do. Na quinta vez, a re
peti~áo dos nomes segue a descriQáo dos objetos que os Asuriní 
atuais decoram dessa maneira. E o narrador repete, entáo, o epis6dio 
da morte do veado, sua coloca~áo no caminho, etc. (omitido pelo 
tradutor). 

Observe~se que ·o tradutor repete por duas vezes (na terceira e 
na quinta) o nome do padráo tayngava. E o narrador destaca este 
padráo tres vezes, associando-o a decoraQáo da esteira, do corpo e 
da peneira (nota 35). 

Através dos mecanismos lingüísticos de posposiQóes e junQóes 
obtém-se urna pluraliza~áo das infonna~óes e se constrói (se prodiiz) 
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a concomitancia: Anhyngakwasiat vem e bate no veado e Anhynga
vuí observa e reproduz o desenho. 

No desenvolver linear do texto náo seria possível imitar (repe
tir) a concomitancia dos acontecimentos. Esta é entáo obtida for
malmente pelos procedimentos de posposi~áo e jun~áo. Estes proce
dimentos é que, no discurso, produzem este efeito de sentido que é a 
pluraliza~áo e concomitancia. 

Entre as infonna~óes do texto náo há necessariamente rela~áo 
de hierarquía, isto é, urna náo depende necessariamente da outra. 

Como afinna Orlandj,. a partir dé;lS marcas que constituem o 
texto, deve-se· chegar as propriedades do discurso (1985:266). A 
observa~áo da posposi~áo e da jun~áo - ·que sáo marcas textuais -
aponta para essa propriedade que define o discurso nútico Asuriní: 
náo há causalidade e hierarquiza~áo mas concomitancia 4e sentidos, 
isso e aquilo. Esta propriedade corresponde a n~áo de par e con
concomitancia de estados de alt<?ridade, detectados em outras. mani
festa~óes do pensamento Asuriní. 

Desse modo, a progressáo do texto "configura", na própria 
linguagem, a n~áo de par. 

A repeti~áo permite (re)produzir a concomitancia e a rela~áo 
de 'paridade' entre elementos do discurso, ao mesmo tempo em que 
produz "representa~óes". E representa~óes aqui - na perspectiva 
discursiva - náo significam mera substitui~áo mas instimif6es do 
próprio sentido. A cada encadeamento de fatos acrescenta-se nova 
informa~áo: no primeiro, ele observa, no segundo, ele faz o tran~ado 
na flecha, no terceiro, ele faz o tran~ado no arco e no quarto, sáo 
vários os objetos decorados e o sujeito é anhynga já "dono" do de
senho e mortos (antepassados) dos Asuriní atuais. Na repeti~áo dos 
nomes dos desenhos, acrescenta-se um nome náo mencionado na 
primeira vez (tamakyjuak). 

A no~áo de representa~áo náo é mera substitui~áo, mas tam
bém está implícita na imita~áo (reprodu~áo) da voz do veado, na 
imita~áo do desenho do corpo do Anhyngakwasiat, no tran~ado da 
flecha e no tran~ado do arco. 

Assim entendida, esta no~áo pode ser percebida em sua · ocor
rencia no texto por tres vezes: a) voz do veado tem um corpo como 
qual Anhyngakwasiat mantém contato físico e, portanto, a voz náo 
está em lugar do veado, "representando" (substituindo) sua presen-
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\a, mas esta é a do proprio veado; b) o desenho reproduzido na fle
cha é outro desenho, isto é, é tran~ado e náo pintura como se supóe 
que seja o do corpo de Anhyngakwasiat; c) o desenho do arco é ain
da outro desenho, diferindo pelo suporte dos outros dois. 

Ternos aqui duas n~óes: a de represen~áo e de concomit.in
cia (isso e aquilo) expressa através do modo (o como) de dizer, 
apreendidas, pcrtaoto, pela análise da materialidade (fonna) do dis
curso. 

Adiante, passarei a outra perspectiva de análise. Desta vez, 
olhando através do conteúdo, isto é, o que se diz, tematizado nas 
rela~óes que o sujeito do texto estabelece com o conhecimento (a
prende o desenho), como desenho (o aspecto estético, "é bonito"), 
como tio, coma máe, comos espúitos e mortos. 

Antes, porém, ainda na perspectiva da análise das marcas for
mais, verifiquemos como este sujeito enunciador se coloca no de
senvolvimento do texto (suas diferentes posi~óes). 

Primeiramente, nao há um su jeito ( ou urna unidade sujeito) no 
sentido de um enunciador principal pois na primeira parte (parágra
fos de 1 a 4) os locutores sáo o anhynga (o nome Anhyngavuí iden
tifica o personagem coma categoria ontológica dos anhynga), o fi
lho ( é um filho que pergunta a urna máe) e o filho da irmá (é um so- · 
brinho que se relaciona com um tio ). Além destes sujeitos, no pará
grafo 3 e no parágrafo 5, Anhyngavuí passa a fazer os desenhos e 
concluí que já aprendeu, passando do estatuto de anhynga ao de vi
vente "humano" (produtor de imagens): os locutores, entáo, sao os 
humanos e o ancestral da humanidade, herói cultural, Anhyngavuí. · 

Na produ~áo do final do texto (primeiro parágrafo da segunda 
parte, 5), o narrador se identifica com o personagem mitológico 
("Até boje faz filho e quando está maior ensina também"). E, no pa
rágrafo final 6, o sujeito sáo os Asuriní, os quais náo 'perdem' a 
cultura pelo recurso da transmissáo do desenho geométrico. 

Na verdade, náo se trata de vários sujeitos mas de urna "dis
persáo do sujeito" em suas várias posi~óes que, juntamente coma 
"dispersáo de textos" (o mito do desenho e do kavara sáo partes de 
urna mesma fonna~áo discursiva) caracterizara esse discurso (Orlan
di e Guimaráes, 1985: 1). 

Esta af°uma~áo sobre a heterogeneidade do discurso está ba
seada na defini~o do sujeito como descontinuidade e do texto como 
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espa~o de dissen~óes múltiplas, segundo Foucault (apud Orlandi e 
Guimaraes, 1985 :9). 

O sujeito que se constitui na rela~áo com a linguagem nao tem 
unidade; cada situa~áo ou cada representa~ao da situa~áo (fonna~ao 
imaginária do lugar do locutor) produz urna posi~áo do sujeito (Or
landi, 1985:265). No entanto, faz parte do funcionamento da lingua
gem a produ~o desse efeito de unicidade. Para Orlandi e Guima
ráes, a constitui~ao da ilusao da autonomia (e unicidade) do sujeito 
pode ser apreendida quando se analisa a organiza~ao de um texto, 
isto é, quando se detectam as rela~óes do sujeito com ele. Essas re
la~óes resultam em unida.de, ou seja, na passagem da dispersao do 
sujeito (em suas diferentes posi~óes) para a identidade do autor 
(constituído pelo sujeito que constituí o texto) e da dispersáo dos 
textos para a unidade do discurso ( 1985: 16). Esta af°uma~ao tem a 
ver, na AD, com urna "forma específica de sociedade" (capitalista, 
onde o sujeito é, ao mesmo tempo, autónomo e determinado por 
condi~óes externas, 1985:4). Pode-se colocar a questáo, como suge
riu Orlandi, de que o discurso na sociedade indígena nao se constituí 
necessariamente numa unicidade, nao há necessidade da ilusáo de 
"autonomía" do sujeito (e o texto mítico seria um exemplo) porque 
se trata aí de outra forma-sujeito que nao é a da forma~ao social ca
pitalista. Daí porque tenho considerado importante a questao da 
subjetividade na análise do mito. 

Para Benveniste - em contraposi~ao a n~áo de Pecheux 
(1969) de que nao há sujeito em si, mas sujeitos produzidos pela 
linguagem - o sujeito é urna "unidade" (psíquica) e a subjetividade 
urna "propriedade fundamental da linguagem". Recíprocamente, a 
"linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como 
sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso" 
( 1976:286). Subjacente a esta perspectiva teórica está a n~ao de 
polaridade (das pessoas, condi~ao fundamental na linguagem), con
traste (consciencia de si mesmo, condi~áo do diálogo) e oposi~ao 
"interior/exterior" cuja reversibilidade ("que eu tome tu na alocu
~áo daquele que, por sua vez, se designa por eu") se opóe a duali
dade/antinomia "eu/outro", indivíduo/sociedade, segundo Benve
niste (1976:287). Ora, esta "unidade/reversibilidade" do eu, "reali
dade dialética que engloba os dois tennos, definindo-os pela rela~ao 
mútua" (idem) nem sempre justifica um fundamento lingüístico para 
essa subjetividade como pretende o autor. Há algo rnais além dessa 
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~la~o "interior/exterior", polaridade eu-tu, conseqüencias da uni
dade atribuída ao sujeito. De acordo com a n~o de que a ulingua
gem produz o sujeito" em contraposi~oo a idéia de que o sujeito 
"transcende a totalidade das experiencias vi vidas e assegura a per
manencia da consciencia", pode-se observar que o lugar do sujeito 
se desloca, quando consideramos a rela~áo de sentidos, rel~áo do 
texto com outros textos, o discurso enquanto processo (continuum). 

Para Benveniste, as fonnas lingüísticas sáo apropriadas a ex
pressáo da subjetividade pelo fato de consistir de instancias discretas 
(1976:289). A rela~áo coma exterioridade é diferente num caso e no 
outro: polaridade e contraste intrínseco a forma, em Benveniste, em 
oposi~áo a constituic;áo do sentido na rela~áo de um texto com outro 
(processo discursivo) e na rela~o da produc;áo do discurso com o 
contexto (condic;óes de produc;áo), em Pecheux (1969). Daí a des
centralizac;áo do sujeito, nessa segunda abordagem, da{ a inexisten
cia de um enunciador principal, absoluto, pois cada situ~áo corres
ponde a urna posic;io do sujeito e "as diferentes posic;óes do sujeito 
no texto correspondem a diversas formac;óes discursivas das quais 
derivam enunciados de discursos diversos" (dispersáo de textos). 
(Orlandi e Guimaries, 1985:1). 

Esta diferen~a entre as duas posi~óes teóricas (Benveniste e 
Pecheux) sobre a subjetividade na linguagem, segundo Orlandi e 
Guimaráes (1985), permite passar da considera~o de termos de 
oposic;io e relac;óes de polaridade para a consid~rac;áo de estados 
concomitantes de alteridade que é o que observamos na classificac;áo 
dos seres do cosmo Asuriní e que corresponde a relac;áo de equi va
lencia no estabelecimento de categorias sociais (homem e mulher 
mais velho e mais novo). Esta passagem de urna considerac;áo a ou
tra, segundo o que estou procurando mostrar é necessária para se 
compreender a cosmologia Asuriní. Nesse caso, entáo, a n~áo de 
par, associada a concomitincia de planos cósmicos e ontológicos 
(isso e aquilo) náo implica em substitui~o (transformac;áo disso na
quilo), nem complementariedade (isso depende daquilo, isso é cau
sado por aquilo), mas define dois (ou mais) como inteiros, autóno
mos, cuja relac;áo produz um sentido dependendo da situac;ao em que 
ocorre. 

O lugar do qual o sujeito fala está inscrito na organizac;io do 
discurso e o mostra como seu enunciador. Enquanto tal, ele depende 
do contexto em que se define o sentido, isto é, da relac;áo entre a 
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produc;áo do discurso e as condi~óes de sua produc;áo. Este modo de 
ver o sujeito no discurso e de defini-lo nos permite ver o modo de 
funcionamento do sujeito (índio) no texto mítico. O texto analisado 
como vimos, é construído basicamente por dois procedimentos: pos
posic;áo e jun~o, através dos quais se "representa" a concomitan
cia, produzindo assim um efeito de sentido que nos permite transpor 
(ultrapassar) a linearidade do texto. 

Levando-se em conta a rela~o entre este texto e o do mito do 
kavara, o personagem focal é identificado oeste pela divisáo, os pe
da~os do corpo e no mito do desenho, pela multiplicidade de dese
nhos pelas partes do corpo: cada parteé coberta por um desenho (e 
eles sao vários, conforme a citac;áo do narrador feíta também várias 
vezes). 

A morte do veado reafirma a n~áo de di visao do eu, resultante 
da morte, além do que o veado morto é agredido novamente (morto 
duas vezes) pela "borduna" de Anhyngakwasiat. Sobreposic;áo de 
imagens de morte (o veado é a vítima por excelencia, vide relac;áo 
deste mito com o de tauva, Apendice, Mito VI). 

No corpo do anhynga nao há unidade, há jun~áo de partes co
mo urna colcha de retalhos estampados fonnando a pintura e o pró
prio corpo do tio de Anhyngavuí. Por outro lado, entretanto, há um 
corpo-tensáo entre a unidade e a divisáo - assim como, num mo
mento, o desenho é reproduzido na flecha e no arco e em outro, vá
rias flechas servem de suporte para sua reprodu~o ( unidade/varia
c;áo, singular/plural). 

Expressa-se assim a ten sao entre a unidade e a di visao, entre a 
unidade do sujeito (o Anhyngavuí nomeado) e a dispersao do sujeito 
(as suas diferentes posic;óes: filho, sobrinho, anhynga, humano, an
cestral, Asuriní atual), o corpo e seus peda~os (e os vários desenhos 
num mesmo corpo), entre a categoria de humano e a de seres que 
compartilham a substancia ynga, entre o vi vente/humano e os espí
ritos, e do ponto de vista formal, entre a unidade do texto e sua pro
gressáo em posposic;óes e junc;ües (náo causalidade). 

Também aqui pode-se ter o apoio teórico de Foucault que pro
pOe "em lugar de se reconstituir cadeias de inferencias (como se faz 
freqüentemente na história das ciencias ou da filosofia), em lugar de 
se estabelecer quadros de diferen~as (como fazem os lingüístas), se 
descreva sistemas de dispersáo". E ainda: "ao invés de se procurar 
um solo originário no qual se enterrasse na profundidade comum 
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desse solo os objetos discursivos, fazer urna hist6ria desses objetos 
.que desenvolva o nexo das regularidades que regem sua dispersáo" 
(Foucault, apud Orlandi e Guimaraes, 1985:10). 

'· 
Esta é a natureza de regularidades que se pode encontrar no 

material oferecido pela realidade etnográfica, no caso, o texto míti
co. E o nexo destas regularidades pode ser encontrado se relacio
narmos o que o texto diz com o contexto s6cio-hist6rico, cultural 
e ideológico Asuriní: 

a) A re~ao com o conhecimento 

A curiosidade de Anhyngavuí pelo descoohecido é despertada 
pela contemplac;áo de um objeto que além da rnaterialidade visual, 
apresenta também um aspecto auditivo. Na narrativa o autor repro
duz os sons (roídos) do Anhyngakwasiat na mata (vera, vera, sai, 
sai) e o barulho que se confunde como da ca~ em fuga. Quando 0 

chama e ele vem para brigar com o veado morto, novamente se ouve 
na narrativa a aproxima~o barulhenta de Anbyngakwasiat, barulho 
que se toma mais intenso quando bate na presa sem vida (pé pé pé). 
Aproxirnac;áo do objeto atra vés dos sentidos: pela visáo do desenho 
e da audic;áo de sua presenc;a ruidosa. A violencia de Anhyngakwa
siat (é bravo, bate no veado morto, nao deve ver Anbyngavuí) é 
marca sensível de sua presenc;a, correspondente ao impacto que sua 
aparencia causa sobre Anhyngavuí, despertando neste a necessidade 
de saber: "O que eu vi? É bonito". 

A relac;áo como conbecimento se dá através dos sentidos e a 
forma de apreensáo do objeto de conhecimento se dá, correspon
dentemente, através de urna atividade estética, a confec~o do tran
c;ado decorativo. A reproduc;áo do saber e sua transmissio através 
das gerac;óes, por sua vez, se dá através de urna multiplicidade de 
objetos e atividades estéticas como a pintura do corpo e da ceramica, 
a cestaria, etc., realizadas pelos dois sexos. 

No processo do conhecimento e (re)produ~o do conhecimen
to, a representac;áo estética, ao lado da tradifiio oral. (mito) ocupa 
posic;áo importante na cultura Asuriní, atualizando noc;óes que se 
materializam e se transmitem pelos sentidos (sensoriais). 

266 

A representac;áo é parte constitutiva do ser: o Anhyngakwasiat 
identificado como anhynga náo é ausencia enquanto divisáo do eu, 
resultante da morte, mas existe num corpo formado pelos desenhos. 

E a represent8';io é estética. Anhyngakwasiat náo s6 existe 
num corpo decorado com desenhos - como possui existencia que o 
define como "bonito". 

b) A re~áo com o desenho (estética) 

A observac;áo de Anhyngavuí a respeito do que viu ("É boni
to") é uma apreci~áo que pode ser considerada como marca do su
jeito enunciador: é o sujeito se colocando, se posicionando por urna 
afirmac;áo que .º constituí enquanto sujeito-origem do discurso.40 

Na primeira parte do texto, esta é a única marca que identifica 
o sujeito neste sentido. Na segunda parte, a marca do sujeito enun
ciador é a conclusáo didática do tradutor, dando um fecho explicati
vo e assumindo sua afirmac;áo sobre a pennan~ncia e reproduc;áo da 
sociedade através da transmissáo da cultura pelo desenho ('por isso, 
nao perdeu'). Segundo esta avaliac;áo, é a sociedade que 'nio perde' 
porque cada gerac;áo pass a a seguinte a faculdade de represéntar' a 
faculdade estética, constitutiva do sujeito enunciador da primeira 
parte do texto. Passa-se também o exercício desta faculdade pela 
contempla~ao e pela produ~o dos sujeitos contemplados, incluindo
se a constituic;áo do corpo decorado como existéncia do ser. 

O sujeito, identificado na primeira parte do texto pela avalia
c;áo "É bonito!" sao também todos os Asuriní que aparecem assim, 
através deste locutor, posicionando-se através do aspecto estético da 
"representac;áo" do ser. 

A avalia~ao marca a incursáo no texto do sujeito enunciador 
que mostra a sua posic;áo, que é também a dos Asuriní. Ele se mostra 
como um sujeito Asuriní: aquele para quem a estética funda a rela
~áo com o mundo. 

40 Trata-se da representa~o do locutor que .. entre suas características, tema de se apre· 
sentar no discuno como sendo sua origem". No caso do texto em questlo, sua carac
teri~áo é cultural e sua represen~lo aparece por urna avali~ ( .. ~bonito"), mar
cando a incursáo do locutor no texto. (Orlandi e Guimaries, 1985: 11). 
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e) A rel~áo com o tio ( irmiio da miie) 
0 

Anhyngavuí viu Anhyngakwasiat na mata e nao<:> conheceu na , 
sua totalidade. A primeira infonnac;áo foi estética ("E bonito"), sen-
sível (visáo e audi~áo). A identidade do desconhecido que compar
tilha do mesmo estatuto ontológico do sujeito - ambos eram 
anhynga e ao mesmo tempo, avá, humano, como todos os seres, es
píritos e animais no passado mítico - é revelada e é conhecida a 
identidade comum, no espa~o da casa ( domínio feminino) ~ no seio 
de urna rela~áo social: aquela existente entre a máe e o innáo da 
máe. 

Na sociedade Asuriní, a relaCiáo entre innáos de sexo diferente , 

implica um terceiro tenno que é o cuohado (marido da irmá). No 
mito, pode-se identificar o filho com o pai (e conseqüentemente com 
o cunhado e marido da irmá) pelo ptincípio da descendencia bilate
ral, enfatizando-se, oeste caso, a patrilateralidade pela transmissáo 
do desenho de pai para filho (o desenho é reproduzido pelo tranc;a
do, atividade masculina na primeira parte do .texto). 

. N~ mito, a relaCiáo entre o filho (marido da irmá) e o tío (innáo 
da esposa) é tensa, expressa pela agressi vidade e distanciamento de 
Anhyngakwasiat (Anhyngavuí fica escondido atrás de urna árvore). 
Mais do que isso, Anhyngakwasiat é um desconhecido, cuja identi
dade é revelada pela máe, intermediaCiáO necessária entre os dois 
tennos. E o local da revela~áo é a casa, espaCiO feminino. Trata-se, 
por outro lado, da propria identidade de Anhyngavuí (Q filho), um 
anhynga também, como o tío, enfatizando-se aqui a matrilateralida
de. ~te princípio também está presente na heran~ do desenho (tra
di~áo Cl:4ltural, sociedade) através do tio materno. O fato de que na 
atualidade a transmissao do desenho é de pai para filho revela a te~
sáo entre o lado paterno e o lado materno. Esta atualidade é apre
sentada na segunda parte do texto ( ... "e estes ensinaram de pai para 
filho)~;, No caso da mulher, a passagem do conhecimento se dá de 
mae para filha, mas a contradi~áo da rela~áo concomitante da filha 
com ··o pai' na aquisi~áo dos bens ctilturais (tema ·do mitó de Maifo
romongava, vide Apendice Mito VII) náo é explicitada no mito do 
desenho. · 

. Se o homem é o organ~ador do ·discurso mítico sobre a trans
missáo do desenho, no campo atual da atividade artística entendida 
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também como discurso, é a mulher, principal autora dos desenhos 
geométricos na pintura do corpo e da ceramica. 

Da mesma maneira como o filho da inná recebe o desenho do 
innáo da máe, a sociedade, os humanos recebem-no do espírito 
anhynga, mais do que desconhecido, estranho (diferente) dos huma
nos por seu aspecto de eu dividido, associado a morte, a náo-vida e 
náo-sociedade. 

O conteúdo da rela~áo com o tio remete a estes dois outros 
conteúdos: a relaCiáo homem-mulher (filho-mie, innao-inrui, .marido
esposa) e espíritos-humanos, vivos-mortos. 

d) A relafáo com a miie 

A posi~áo da mulher na sociedade Asuriní está associada, de 
um lado, a estrutura do grupo doméstico, unidade social básica, co
mo elemento organizador em tomo do qual esta se estrutura como 
unidade de produ~ao e de outro, a atividade artística, elemento or
ganizador na transmissáo de princípios da cultura (a representa~ao 
como constitutiva do ser e como reprodu~o da cultura/sociedade). 

No mito do desenho, a intennediac;áo da máe entre o sobrinho 
e o tio, entre o homem e o conhecimento, entre o lado materno e o 
lado paterno, entre a espiritualidade/animalidade que identifica 
Anhyngakwasiat e a humanidade/cultura e sociedade que identifi
cam Anhyngavuí, explicita a posiCiáo feminina na estrutura social. 
Sáo os homens que possuem o desenho e a reproduzem, mas é a 
mulher que possui a resposta para o enigma: "O que eu vi?" e é ela 
quem organiza o conhecimento na materialidade do suporte da re
presentaCiáo gráfica do desenho: "A máe de Anhyngavuí lhe disse 
para preparar flechas para fazer o tran~ado ... ". 

Entre o filho e o innáo dela, entre o filho (identificado como 
marido) e o irmáo, ela intermedia, identificando-os e se diferencian
do. Diferen~a que, na atualidade, se encontrada seguinte maneira: 
os borneos sabem (relacionam-se com outras esferas cósmicas no ri
tual, reproduzindo a compreensáo do cosmo) e as mulheres fazem 
(reproduzem) a compreensáo, nos artefatos decorados. 
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A relac;áo de Anhyngavuí com a máe é sua rel~áo com o 
thundo e com o conhecimento. Por outro lado, o filho é elemento 
através do qual a sociedade e a máe (mulher), membro desta, se 
apropriam da cultura, do saber, garantindo a continuidade e penna
nencia do social. 

Observa-se que no texto analisado, a máe (mulher) aparece 
como interlocutor: o sujeito-locutor se posiciona em rel~áo a urna 
máe e mulher, unidade que na segunda parte do texto se fragmenta 
em um sujeito coletivo, os mortos e os Asuriní atuais. E nesta se
gunda parte náo se encontra mais a máe-mulher nem como interlo
cutora. 

A máe(mulher) é origem, anterior ao saber; é quem infonna 
a identidade do desconhecido (o desenho, o saber), instrui sobre a 
maneira de apreende-lo (nos dois sentidos, o desconhecido e o sa
ber), intermedia urna rel~áo social, fazendo existi-la. Como interlo
cutora é ela que, sob a forma do diálogo, dirige a ac;áo. 

Ao lado da relac;áo entre os sexos, a relac;áo filho/máe, sobri
nho/tio é urna relac;áo entre ge~óes: diferenc;a entre categorias so
ciais definidas pela idade, correspondente a diferenc;a entre catego
rias baseadas na distinc;áo entre os sexos. 

Os dois princípios distintivos de sexo e idade aparecem expli
citados em conjunto, através da rela~áo social focal do mito, desdo
brada em outras: innáo-irmá-marido da inná. Considero estes princí
pios fundamentais na estrutura socia'l Asuluú e estas distinc;óes, as 
principais · operacionalizac;óes de categorizac;áo social nas relac;óes 
matrimoniais. 

O lugar da mulher como organizadora está, pois, implícito no 
texto mítico. Daí decorre a compreensáo do seu papel de elemento 
estruturante na esfera da cultura em questáo: apreensáo e reproduc;áo 
do conhecimento através da estética. Tensáo entre os dois sexos, ge
rac;óes, t?Stranho e conhecido, espírito e hl,Uilano como "tensáo entre 
o mesmo e o diferente" (descentralizac;áo do sujeito e intertextuali
dade). 

e) A rela.fáo com mortos e espíritos 

A escolha feita no mito sobre a classe de espírito que possui o 
desenho e o transmite aos humanos é um dado que complementa a 
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compreensáo da relac;áo humanos-espíritos e da noc;áo de represen
tac;áo no pensamento Asuriní. Trata-se de urna classe de espírito - os 
anhynga - identificada comas noc;óes de divisáo do eu e multiplici
dade, de um lado e de outro, de animalidade (os anhynga se meta
morfoseiam em animais para atacar os humanos) e morte. Esta classe 
de espíritos está associada a morte na atualidade (os anhynga rela
cionados aos mortos pcxlem vir buscar os vivos e levá-los consigo) e 
no tempo mítico (AnhyngavuÍ ensinou o desenho aos Asuriní que 
boje estáo mortos, os bava). 

Bava sáo humanos (avá) que morreram, isto é, um conceito 
que define o estatuto do humano que morreu, enfase sendo dada a 
condic;áo de ex-vivo, enquanto existencia passada de humano. Náo 
se trata de um morto atual, parte da pessoa que sobrevive a morte e 
coexiste com outras partes do eu ou com os. vivos. É urna identidade 
autónoma correspondente a noc;áo de antepassado. Pertencem ao 
domínio da morte (contexto dos anhynga) mas nao sáo mortos 
atuais, relacionam-se a morte passada. 

Associa-se, nesta escolha, espírito e morto, duas instancias do 
ser que se opóem a de humano (avá), ap~sen~d~ em comum ce~s 
características: existem em esferas cósrmcas d1stmtas daquela habi
tada pelos humanos e náo possuem existencia real . Sáo duas catego-

rias relacionadas a ausencia. 
o antepassado de quem os humanos recebem o desenho náo é 

um avá que se toma espírito (como os espíritos-xamás primordiais, 
presentes nos rituais) ou um avá que era animal: boje é es~írito
animal (também nos rituais xamanísticos). Nem sao ancestrms, he
róis culturais humanos que continuam humanos - os Ma/.ra - e per
tencem ao passado mítico e futuro dos xamás, mas nao convivem 
comos avá atuais. 

Os anhynga sáo tudo isso: o ancestral, herói cultural que ensi
nou o desenho, animais-espíritos, fonna em que se metamorfoseiam 
para atacar os humanos, espíritos que vivero na mesma esfera cósmi
ca dos espíritos-xamás primordiais (no céu acima de nós, c~m. ~s 
apykwara e karovara). Anhynga é urna noc;áo dupla: a de mult1phc1-
dade e ausencia, concomitantemente a de divisáo e presenc;a (das 
partes do corpo-corac;áo, sangue, brac;o, fígado, - do mito do kavara. 
e dos desenhos cobrindo as partes do corpo, no mito dQ .desenho). 

Na multiplicidade, sáo vários os inteiros e na divisáo, sáo vá
rias as partes de um inteiro. Quanto a ausencia, a noc;áo de anhynga 
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está associada a morte e espiritualidade e quanto a presen'ia, a cons
titui~áo da unidade no corpo do ser mitológico ancestral. 

Entre os dois termos, ausencia e presen'ia, divisáo e multiplici
dade náo há oposiC$áO. O conceito de anhynga recobre todas estas 
no'ióes, e como vimos, sua constru'iáo se realiza na intersec'iáo dos 
dois textos míticos. Náo há oposi'iáo mas tensáo que constrói a uni
dade. A tensáo une (e) as partes: no corpo de anhynga náo há uni
dade, há junC$áO de partes, mas por outro lado há um corpo. Tensáo 
entre unidade e divisáo. 

E a tensáo aparece na construC$áo da unidade através da repre
senta'iáo: com o desenho o anhynga existe como unidade. 

Como vimos, a forma tayngava do desenho geométrico Asuriní 
traduz a n<>'iáo de constitui~áo do ser pela imagem e em relaC$áo aos 
humanos, a n~o de que a imagem é parte constitutiva do ser 
uno/vi vente, lugar do princípio vital. 41 

Por outro lado o desenho Asuri.ní, fonna geométrica, náo re
presenta, ele é. Fonna que existe em si, autonomamente. E aqui, no
vamente, encontra-se a dispersáo do sentido, representa'iáo e reali
dade, "tensáo entre o mesmo e o diferente" (o que é e o que náo é). 

Pode-se encontrar o nexo das regularidades dessa dispersáo na 
inter-rela'iáO dos campos discursivos: um deles é a rela~áo de par 
(isso e aquilo) associada a náo hierarquiza'iáo de papéis sociais 
(homem-mulher, mais velho-mais novo) e de estados de alteridade 
concomitantes (homens-espíritos, mortos), princípio estruturante da 
sociedade Asuriní. 

Pode-se afirmar, concluindo, que a produ'iáO de sentidos nesta 
sociedade se organiza, entre outros aspectos da cultura, em tomo do 
estético, do sensível, sentido dado, assim, a permanencia e reprodu
'iªº do. social. 

41 Sobre a rela~áo entre imagem elementar (a figura antropomórfica) e a •grcga' pode-se 
dizer que esta forma gcom6trica que traduz uma proposta abstrata torna a propria for
ma visual parte genuína de um conceito visual (Ambeim, 1980: 134-146). 
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CONCLUSÁO 

Para concluir, farei algumas considera~óes a título comparativo 
tendo em vista a discussáo sobre modelos teóricos adequados a 
compreensáo de .sociedades indígenas sul-americanas. Seguindo a 
proposi'iáo inicial deste trabalho, tomarei como referencia os Caribe 
e os Tupi, entre os quais há maiores semelhan'ias na estrutura social 
e na filosofia (Viveiros de Castro, 1986:682), e para as quais se po
de destacar como características comuns a endogamia e . a. recusa da 
afinidade relacionadas a operacionali~áo das nOC$ÓCS de diferen'ia 
e identidade em suas cosmologías (ou ideologías). 

Em rela~áo aos Tupi, em particular, ternos a proposta de Vivei
ros de Castro de um modelo Tupi-guarani elaborado a partir da et
nografia dos Araweté e da bibliografia sobre os Tupinambá, no qual 
se associam afinidade e canibalismo. Entre os Araweté, segundo este 
autor, é a rela~áo apihi-pihá (partilha de esposas) que representa a 
nega'iáo da afinidade, anti-afinidade (aqueles com quem se compar
tilha a esposa náo estáo entre os afins classificatórios). Por outro la
do este autor demonstra que na estrutura social Tupi-guaraní, a afi-, . 
nidade se articula ao canibalismo, afirmando que a nega~áo da afin1-
dade se reencontra, no sistema Tupinambá, na "associa~áo do desejo 
de endogamia que dissolva e dispense a afinidade com urna necessi
dade absoluta do outro, do inimigo" (1986:682). A guerra e o cani
balismo Tupinambá definem o cativo de guerra como "cunhado" de 
seus matadores (1986:679). É esta ambivalencia que Viveiros de 
Castro acredita diferenciar os Tupi dos Je-Bororo e dos Piaroa-Cari
be. Quanto a estes, apesar de mais semelhantes aos Tupi, apresentam 
urna diferen~a fundamental segundo o autor, isto é, a própria DO'iáo 
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de diferen~a: para os Tupi, o "lugar da exterioridade é outro, a dife-
" ren~a é diferente" ( 1986:682). Esta diferenc;a da diferenc;a, o lugar 

da exterioridade na filosofia Tupi é a guerra e o inimigo, instituic;áo 
que detemúna o estado histórico/temporal do sistema social 
(1986:689) . E em lugar de se trac;ar fronteiras contra o que é o náo
Eu (como entre os Piaroa e Caribe), os Tupi incorporam o outro ao 
se tomarem, pelo sistema da vingan~a, o inimigo do outro, historici
dade do sistema. Isto é, incorpora-se pela antropofagia ritual a posi
~áo metafísica do Inimigo (1986:696). 

Este é o nexo Tupi qúe explica · na estro tura social a recusa da 
afinidade ao se tomar o cunhado um cativo, devorado (no sistema 
Tupinambá) e entre os Araweté, também pela devorac;áo do humanos 
pelos deuses ("afins por excelencia", 1986:693). "( ... ) devorar o 
Inimigo ( .. . ) é projetar-se na alteridade, passar para o outro lado, 
devir outro (isto é: devir)" , destino da pessoa humana (1985a:84, 
1986:679). 

No modelo de Viveiros de Castro, identidade e difere~a náo 
se polarizam - isto <;>u aquilo. O que se tem é a relac;áo isso e aquilo 
(1984:8), cujo substrato, entretanto, é a n~áo de devir. E é o siste
ma da vinganc;a para os Tupinambá e o canibalismo di vino para os 
Araweté implicando em temporalidade, que permitem esta rela~áo 
(projec;áo da diferen~a para o exterior, constitutiva da sociedade) 
(1986:692). 

Entre os Asuriní, cotno demonstrei, a rela~o isso e aquilo ma
nifesta-se no sistema xamanístico baseada por sua vez na no~áo de 
concomitancia, simultaneidade de estados de alteridade na qual o 
nexo temporal inexiste. 

Vimos também que identidade e diferen~a, ao invés de polari
zarem termos, exprimem relac;óes de tensáo entre eles (entre o 
"mesmo e o diferente" ), relac;áo de dispersáo e náo unicidade em 
tomo de um ou outro. 

A historicidade, por sua vez, encontra-se nesta mesma tensáo e 
náo na relac;áo com um devir, estado futuro que seguiria a ultrapas
sagem da diferenc;a ou identidades. 

A noc;áo de imortalidade para os Araweté e para os Tupi-gua
rani, como propóe Viveiros de Castro, implica em temporalidade li
gada ao futuro, "projec;áo da diferen~a para o exterior-devir". Para 
os Asuriní, a n~áo de historicidade pode ser detectada na constituí-
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c;áo de sentidos num dado contexto histórico no qual a metamorfose 
(isso e aquilo)l do xamá, que foi levada a efeito com freqüencia no 
período estudado, é o substrato ideológico da polissemia que pennite 
permutar categorias sociais e posi~s ideais como a de guerrei
ro/xamá, homem/mulher, sogro/mulheres parentes entre si etc. 

O que isso indica em termos da estrutura social Asuriní pode 
ser verificado a partir de urna situac;áo particular, histórica. A uxo
rilocalidade, como vimos, é a regra de residencia que pennite a per
manencia de mulheres parentes entre si num mesmo grupo doméstico 
e se relaciona a posic;áo da mulher como intennediária entre cunha
dos e entre homens parentes entre si, detenninando a composi~áo 
dos ~pos residenciais no período estudado . Em lugar do sogro, a 
mulher é o elemento organizador do grupo doméstico. 

Na relac;áo tensa entre marido/esposa/irmáo da esposa, a equi
valencia dos termos homem-mulher, corresponde a rela~áo humanos
espíritos. No período de 1976 a 1982 ela se estabelece no momento 
em que a demografía Asuriní enfatizou as categorias de sexo e idade 
para manter diferenc;as e identidades na constitui~áo do social. 

O estudo de urna sociedade em que a rede de rela~óes sociais 
se tomou muito reduzida e a endogamia ocorre num nível mínimo de 
possibilidade de realizac;áo (a fanu1ia nuclear - casamento de máe e 
filha e pai e filho como mesmo conjuge) se reveste de interesse es
pecial do ponto de vista comparativo, para se discutir a questáo da 
troca e operacionalizac;ao da estrutura elementar de reciprocidade, 
tal como é proposta por Overing Kaplan ( 1979) e comentada por Ri
viere (1984). 

No caso Asuriní, a questáo náo é dar conta dos mecanismos 
que asseguram a troca pois ela chega a ser inexistente. O casamento 
acabou sendo realizado em condü;óes mínimas: entre homens e mu
llieres e entre indivíduos mais velhos e indivíduos mais novos, como 
categorias de casáveis. O argumento de que o controle dos homens 

1 Entcndo metamorfose no sentido de transfo~áo, .. fenómeno fundamental na con-
cepc;Ao indígena da maioria dos seres'', como define A. Monod Bccquelin (1980:12). 
NAo fa~o. entretanto, a dis~áo entre transforma~o e metamorfose como tramfonna
~áo irreversfvel , como faz esta autora, por considerar que entre os Asurinf o conceito de 
irrcversibilidade 6 inadequado a sua conce~o de tramf~áo. Esta nao leva a um 
estado futuro definitivo como a imortalidade, mas ao contrário, permite operacionalizar 
a n~áo de equivalencia, par, reversibilidade, fundamental no pensamento e na consti
tui~Ao da sociedade Asuriní. 
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sobre as mulheres é urna variável fundarr;ental para se relacionar es
t:rfitura social e estrutura elementar de reciprocidade como propóe 
Riviere ( 1984: 107-108) nao se aplica aos Asuriní. Mais do que se 
assegurar mulheres nas trocas matrimoniais, tem que se assegurar 
categorias casáveis dentro do grupo doméstico o que significa fa
ze-lo, as vezes, dentro da própria farm1ia nuclear (nao por serem co
extensivos mas devido as reduzidas possibilidades demográficas). 
Mantendo-se a uxorilocalidade como regra da residencia, o casa
mento preferencial é com as mulheres do grupo ao qual já se perten
ce. Isto nos leva a admitir que ao invés do controle dos homens so
bre as mulheres, o que se verifica é o controle das próprias mulheres 
sobre as outras (filhas e innás mais novas) o qual opera fundamen
talmente na composic;áo do grupo doméstico, unidade básica de pro
duc;áo económica. 

No que se refere a identidade e diferenc;as, estas se encontram 
operacionalizadas essencialmente no ritual. Trata-se da separac;áo 
vivos-mortos e da relac;áo entre humanos e ancestrais expressas no 
turé e da relac;áo humanos-espíritos, expressa no maraká. 2 

Vejamos, entretanto, a naturéza dessas relac;óes quanto ao es
tabelecimento categórico ou nao daquelas noc;óes. 

No turé, ao mesmo tempo em que tennos diferentes se opóem 
(os habitantes da aldeia e os de fora, de outra aldeia, anfitrióes e vi
sitantes; as mulheres e os homens), isto é, opóem-se unidades so
ciais, de maneira análoga a separac;áo vivos-mortos, o xamanismo, 
nesta ocasiáo, inverte relac;óes e a mulher ocupa a posic;áo de xama, 
estabelecendo-se identidade entre os generos. 

Levando-se em conta a inter-relac;áo entre o turé e o maraká, 
de um lado, separam-se vivos e mortos e, de outro, identificam-se 
humanos-espíritos, os xamás metamorfoseando-se. 

2 Gallois ( l 985a) chama a ate~o para o peso igualmente importante na cosmologia 
Waiápi, dado ao eixo vertical que tem de um lado, !anejar, beroi criador, antepassado 
mítico e as sombras dos mortos, e de outro, suas crian.iras, os humanos atuais, e ao eixo 
horizontal que tem, de um lado, os cspfritos donos das criaturas cu jos domfnios sáo zo
nas como a mata, água, terra, céu, e de outro, novamcnte os humanos. Do ponto de vista 
comparativo, portanto, parece que se pode qucstionar o modelo de Viveiros de Castro 
para os Tupi cuja 8nfase 6 dada ao eixo vertical (re~áo como futuro, dcvir), na medida 
em que cm sociedades TG como os Waiipi e Asurinf, o eixo horizontal tem igual im
portancia na org~áo do cosmo. 
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Assim, as n~óes de identidade e diferenc;a, ao invés de polari
zarem termos, apresentam a relac;áo de tensáo que ternos atribuído a 
constituic;áo dos sentidos nos sistemas expressivos da sociedade 
Asuriní. 

Quanto a articulac;áo do canibalismo com afinidade entre os 
Asuriní, esta pode ser encontrada, a nível das representac;ós no ritual 
das refeic;~s ava: o guerreiro dá de comer ao grupo e a carne mo
queada é entregue as mulheres, elemento organizador, intermediária 
entre a figura do guerreiro (irmáo) e a do xamá (esposo). O caniba
lismo articulado a afinidade tem aquí urna especificidade: os irmáos 
trazem a carne do inimigo as irmás, por outro lado, o cunhado, ma
rido da irmá, trazos espíritos. Na mitología, a guerra relaciona-se ao 
xamanismo, instaurando a separac;áo humanos/espíritos e a morte 
como passagem de um nível a outro. Em lugar da imortalidade, atri
buto do guerreiro Araweté, ideal de realizac;áo da Pessoa humana, 
tem-se a metamorfose, isso e aquilo, na concomitancia de planos, 
relac;áo que, no contexto histórico estudado pode ser cons~derada 
análoga a de homem-mulher, equivalencia de estados, status, catego
rías sociologicamente diferenciadas. 

Poder-se-ia sugerir que o ideal de realizac;áo da Pessoa Asuriní 
náo está na transformac;áo definitiva, como entre os Araweté, para 
os quais se afinna que este é atingido pelo guerreiro-matador que se 
toma imortal sem ser comido pelos deuses, ele próprio se tornando 
urna divindade (Viveiros de Castro, 1984: 566-578). Neste caso, o 
que se tem é urna hierarquía entre· posic;óes, entre o aqui/agora e o 
futuro/céu das di vindades. No caso Asuriní, pode-se considerar co
mo hip6tese que a oposic;áo guerreiro/xamá com valor positivo para 
o segundo, como demonstrei está relacionada a um momento históri
co, estando presentes e atuando na reproduc;áo da sociedade, os xa
más. 

Na obten~áo do mito da guerra (vide Apendice Mito IV e ca
pítulo 1 ), dever-se-ia levar em conta este contexto, urna vez que o 
informante poderla ter enfatizado o valor positivo para o xamá. In
felizmente é impossível retroagir no tempo e ter o controle dessa va
riável, na pesquisa que já passou. Fica, entretanto, a hipótese de que 
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a ambivalencia3 da rela~áo guerreiro-xamá expressa no mito e na 
"' ac;ao ritual - o guerreiro provoca a morte do xarna (ele fica zangado, 

a valiac;áo negativa) mas é necessário que ele traga a comida/carne 
do inimigo para a realizac;áo do ritual xamanístico - permite que o 
sentido da relac;áo seja atribuído de maneira positiva e negativa para 
urna e outra posi~óes, dependendo das condi<;óes em que for produ
zido. 

Foi a possibilidade de contextualiza~áo histórica do modelo 
utilizado - que leva em conta processos e condic;óes de produc;áo 
dos sentidos pela sociedade em questiio - que · permitiu estabelecer a 
noc;áo de concomitancia de estados de alteridade no disc~rso como 
correspondente a relac;áo de equivalencia entre as categorías sociais. 
Estas noc;óes, por sua vez, sáo entendidas a partir do conceito de 
polissemia que permite estabelecer o atributo do papel de xamá co
mo organizador das relac;óes (tensas e contraditórias) entre humanos 
e espíritos, "entre o mesmo e o diferente" e a distinc;áo homem/mu
lher e entre gera<;des como operado~ das rela<;óes matrimoniais e da 
composi<;áo das unidades sociais, náo como posic;óes estruturalmente 
dadas, mas como sentido historicamente constituído. O princípio es
truturante subjacente é a no<;áo de par, náo-hieraquiza~áo manifesta 
nos diversos campos da realidade Asuriní. 

Outra conclusáo que se pode destacar quanto a figura do xamá 
diz respeito a morte entre os Asuriní: neste caso, náo é ultrapassa
gem para o futuro/ideal da pessoa humana, mas possibilidade de ida 
e vinda, tens.áo entre o que é e o que niio é; dispersáo e unicidade na 
dispersáo, pelo atributo do xamá de viver estados ontológicos diver
sos, freqüentando esferas cósmicas distintas. U niáo de diferen<;as e 
dispersáo oeste papel fundador da sociedade. 

A metamorfose do xamá associa-se sua sobrevida, estando im
plícita em ambas a no~áo de par: quanto a primeira, condi<;ao do 
xamá ser dois ao mesmo tempo, espírito e humano; quanto a segun
da, faculdade de existir depois da morte como avaeté, "gente de 

3 Sobre esta ambivalencia pode-se ain<ia considerar que se o xamá está ligado a vida, 
preservando O ynga, fmOCia-se também a morte, identificando-se coma Ú~a (nos ri
tuais t~rapeuticos). Se ~ xamá está ligado a -~da e morte, com enfase na primeira, o 
guerreiro também está hgado as duas, com enfase na segunda. o boa/cara, como vimos, 
também é aquele que alimenta o grupo. Além disso, se sua fun~áo é executar a morte, ao 
se separar da vítima garante a vida, separando os domfnios dos vivos e dos mortos no 
ritual do turé. Isto também ocorre nos rituais propiciat6rios do maraká: o rito do ynga é 
a reprodu~áo do ritual kavara, passagem e separ~áo de níveis (morte e vida). 
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verdade", na aldeia-origem da humanidade. Diacronia e sincronia, 
tempos e espa<;os diferentes, movimentos realizados pelo xamá. 

Assim, entre os Asuriní, ter-se-ia em lugar da guerra/marte, · o 
xamanismo/metamorfose como "operador metafísico'', para usar os 
termos de Viveiros de Castro (1986:684), na consiituic;áo da socie
dade e regula<;áo de seu processo de reprodu<;áo. A par dessa fun<;áo 
desempenhada pelo xamá, a repesenta~áo estética também opera 
neste nível fazendo equivaler representa~áo e realidade, isso e 
aquilo, par, náo-hierarquiza~áo. 

O lugar do estético na cultura Asuriní operacionaliza a rela~áo 
de equivalencia entre representa~áo e realidade presente no pensa
mento Asuriní e representou via de acesso a compreensáo desse 
princípio fundamental. Náo sao as palavras somente que proliferam 
no imaginário Asuriní, sáo muitas as imagens. lsto se relaciona, tal
vez, ao fato de que a imortalidade entre os Asuriní náo ocupa o 
mesmo lugar que aquele atribuído a ela pelos Araweté na sua meta
física. 

O caso Asuriní possibilita verificar-se que numa sociedade Tµ
pi a representa~áo e a realidade se equi valem, rela~áo esta que se 
estabelece sem hierarquiza~áo e cuja tensáo, constitutiva da socie
dade, pode ser detectada náo no sentido da temporalidade/devir, 
proje~áo no futuro/imortalidade como ideal da pessoa humana, mas 
no da realiza~áo presente dessa condic;áo. E se há a rela~áo com o 
exterior, fundamento da diferen~a como condi~áo da sociedade, ela 
está na concomitdncia, simultaneidade de estados de alteridade. O 
xamá Asuriní que chega ao passado/futuro dos ancestraislavae
tél M aira morre definitivamente. Os avá (humanos) se reproduzem 
eles mesmos a sua irnagem e semelhan~a: sáo os avá de sempre, do 
futuro: a nomina~áo Asuriní indica este princípio filosófico da so
ciedade. E este poderla ter sido o tema de outra tese. 
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Habitantes da aldeia koatinemo em 19761 
N2 Nome Sexo ldade 
30 Moterí F 25 
31 Turé F l 
32 Maracauá F 20 

N22 No me Sexo ldade 33 Juruí M 35 
34 I'iva M 15 

01 Morera M 45 35 V-0aiva M 25 
02 Jakundá F 40 36 Avarerá M ... 60 
03 Ty'á F 20 37 Patuá F ' ' 35 
04 Pin asiré M 45 

38 Matuia 1 • F · 10 
05 Mamar( F 40 39 Koatí M 30 
06 Mará F 15 

40 Arapoá F 25 
07 Tu té M 35 41 Tataokaia M 30 
08 Pe~rí F 40 42 Tapi'ira F 40 
09 Murukaí F 10 43 Apeona F 10 ' 
10 Moraba M 35 44 Bepeví F 25 
11 Arambé F 25 45 Takamui M 25 
12 Apebú M 10 46 Nemó M 45 
13 Momuna M 25 47 Turef ., F 35 , . 
14 Veveí F 25 48 Myrá .F 15 
15 Japepaí F 5 49 I'á F 60 ., 

16 Baia F 30 50 Okina F 45 
17 Kiriní M 35 51 Taperaí M 35 
18 Kuipyna F 05 52 . Ajuí F 55 
19 Mafurungí F 40 53 Avakaré .. M 45 
20 Bá M 60 54 Arapaí , F: 35 . . 

21 Ivakaká M . 55 55 Takirí . ' .M 20 
22 Tupaverí F 35 56 Taraveiuví(Tara) F 30 
23 Bahaia F 50 57 Tovavyry(Tová) F 2 
24 Tamakiní M 50 58 Aiva M 60 
25 Mirabó F 25 59 Taiuvf M 60 
26 Murumui M 20 60 Burí F 30 
27 Murumanak M seis meses 
28 Tonie M 60 
29 Baio M 30 

l Os nomes registrados sáo aqueles usados pelos Asurioí em 1976. Houve mudan~ de 
nomes durante o período estudado e atualmente, a maioria destes nomes já nao é usada 
pelos Asuriní. 

2 Algarismos usados nas genealogias dos apendices "Composi~áo dos grupos residen-. . , , 
CllUS , 
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Nascimentos e óbitos oconidos entre 1976 e 1982 

Nascimentos 

Data Nome Sexo N2 

1977 Tapakaí F 61 
1978 Taimbira F 62 
1979 Apirijú F 63 
1982 Atifurunga M 64 

Óbitos 

Data Nome N2 

1976 Bá 20 
1976 Kirinf 17 
1976 Bahaia 23 
1977 Tonie 28 
1977 Avarerá 36 
1977 Ty'á 3 
1978 Ivéikaká 21 
1979 Tamakiní 28 
1981 Aiva 58 
1981 Momuna 13 
1982 Tataokaia 41 

Dinimica dos grupos residenciais de 1976 a 1982 

Em 1976, vi viam as seguintes fanu1ias na tavyve: na porta da 
extremidade oeste da casa moravam Nemó(46), sua irmá I'á(49) e 
suas duas esposas, Myrá(48) e Tureí(47). l'á(49) era velha e viúva e 
Myrá(48) e Tureí(47) eram máe e filha; no restante da casa moravam 
as quatro irmás Bepeví(44), Tapi'ira(42), Patuá(37) e Arapoá(40) 
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com seus cónjuges e filhas. Bepeví era casada com Takamui(45) que 
fora marido de Tapi'ira(42), com quem teve urna filha, Apeona(43). 
&ta e Tapi'ira estavam casadas em 1976 com Tataokaia(41). As 
duas outras irmas formavam as duas outras famílias nucleares: Pa
tuá(37), mais velha, era casada com dois borneos, Avarerá(36) e seu 
filho Voaiva(35) e deste casamento nascera Matuia(38); Arapoá(40), 
a inna mais nova, estava casada com Koatí(39) e eles só tiveram 
urna filha, em 1977. 

Em 197711978 ocorreram os seguintes fatos: Avarerá(36), ma
rido de Patuá(37) morreu e Voaiva(35), o mais novo, construiu urna 
casa próximo a tavyve. Da constru<;áo participou Takamui(45) que 
se casou entáo com Matuia(38), a filha de Patuá(37) e Voaiva(35). 
O novo casamento requereu a constru<;áo de urna nova casa, assim 
como ocorreu por ocasiáo do nascimento da filha de Arapoá( 40) e 
Koatf(39), quando este ergueu urna aketé, próximo a tavyve. Na 
tavyve, continuaram a famffia de Nemó e a de Tataokaia(41). Bepevf 
estava agora casada com Tuté(7). E aquí, come<;a a trajetória deste 
hornero em dire~áo a lideran~a do grupo da távyve. Tuté(7) morava 
na casa de Morera(l), seu cunhado, e .estava casado com Pemerf(25) 
com quem tinha dois filhos: Murukaf(9) e Murumui(26), casado com 
Mirabó(25) e pai de Murumanak(27). Tute(7) já tinha entao, neto e 
era o único na aldeia com mais de um filho. Ao se casar com Bepe
ví( 44), deixou o grupo de Morera( 1) e sua ex-exposa Pemerí(8) aí 
permaneceu, juntamente com os filhos . . 

Em 1979, Tuté(7) liderou a constru<;áo da nova tavyve, com 
seu "irmáo" Tataokaia(41) que já pertencia ao grµpo doméstico das 
quatro irmas, casado com urna delas e sua filha, Tapi 'ira( 42) e 
Apeona(43). 

Antes da constru<;áo da nova tavyve, entretanto, ocorreram al
gumas mudan<;as neste grupo, devido a propria demoli<;áo da ante
rior e as novas rela<;óes que se estabeleceram como casamento de 
Tuté(7) e Bepeví(44). 

Tataokaia(41) e suas duas esposas mudaram-se para outra casa; 
Tute(7) e Bepeví(44) foram morar com Patuá(37) e Voaiva(35). Be
pev{(44) continuou seu casamento com Takamui(45) que já vivia 
nesta casa, casado com Matuia(38). Takamui(45) nao estava lá muito 
contente com esta uniáo. Adolescente, Matuia nao era ainda o 
exemplo de esposa para um Asurinf; nao lhe fazia comida, era desa-
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Jeitada, quebrava seus pertences desastradamente, chega_va a apa
nhar ... E Tuté(7) repartia com ele, entao, a esposa Bepeví(44). A 
ela, interessa va o casamento poliandrico, f ortalecendo, com estes 
dois homens, seu próprio grupo doméstico. Takamui(45) era urna 
espécie de "rela~óes públicas" dos Asuriní comos brancos do Posto 
Indígena, tirando desta rela~áo vantagens sobre os demais. Tute(7) 
estava se tomando um xamá respeitado, como executor dos rituais 
do "mara/ar' e como líder cerimonial das principais festas Asuriní. 
Em 1978, promoveu o turé, decidindo desempenhar ao mesmo tem
po o papel de turejara epa.reara (ver capítulo 11). 

No ano seguinte, conclufda a nova taryve, passaram a ocupá
la: Nemó( 46) e sua família que estavam morando na casa dos visi
tantes do turé de 1978; Tataokaia(41) comas esposas e Tuté(7) com 
Bepeví( 44 ). As outras irmás permaneceram em suas casas próximo a 
tavyve, constituindo um mesmo grupo doméstico. 

Tak~ui(45) acabou ficando mesmo com Matuia(38), condi~áo 
que lhe fot unposta pela posi~o política de Tuté. 

Na verdade, continuou fortalecido o grupo das innás que ~
tiveram para si os dois borneos, além de Tataokaia(41) que se torna
ra, aos poucos, outro xamá reconhecido. Tuté(7) e Tataokaia(41) se 
chamam reciprocamente jeky'yra (innáo mais velho)ljeryvyra (innáo 
mais novo). 

Takamui(45), outro homem <leste grupo doméstico era, por sua 
vez, irmáo de Tureí(47), esposa de Nemó(46). Este era líder de um 
grupo local, na época do contato. No Koatinemo, buscou-se nova 
solu~áo na composi~áo da lideran~a do grupo da tavyve, com a vin
da de Tuté(7). Este deveria, provavelmente, pertencer a outro grupo 
local, anteriormente ao contato. Juntamente com Morera(!), Ava.ka
ré(53) e Juruí(33), Tuté(7) passava a dividir o poder na aldeia pós
contato, juntando-se o que antes vivía separado: grupos locais tradi
cionais. Viveram sob a tavyve, no período considerado, além das 
famílias lideradas por Tuté(7) e Nemó(46) , Pinasiré(4), o principal 
xamá e o velho Taiuví(59), líder de um. dos últimos grupos locais da 
época do contato. 

Todos os homens da aldeia participaram da constru~áo da 
tavyve, sendo que Morera(!), do grupo m, fazia questáo de de
monstrá-lo agindo como um arquiteto. Morera(! ), entretanto, náo 
moraría nunca na tavyve. Seu grupo doméstico ocupava outro con-
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junto de habita~óes, formando outro grupo residencial. Ao grupo III 
pertenceram Tuté(7) e Pinasiré(4), o xamá principal. 

Em 1976, a casa de Morera(l) contava com 20 pessoas. Ele 
possuía duas esposas: a mais velha, Jakundá(2) criara a mais nova, 
Ty'á(3) . Esta era inná de Tuté(7) que aí vivia entáo. Pinasiré(4) re
sidia na casa de Morera com duas esposas: Mamarí(5) e sua filha 
adotiva Mará(6). Mará tinha como pai, Morabó(IO), que morava 
nesta mesma casa com a esposa, Arambé( 11) e um filho de outro ca
samento, Apebú(l2), também casado com a esposa do pai. Dois ir
máos de Morabó(lO), Momuna(l3) e Baia(l6) faziam parte ainda 
<leste grupo doméstico com seus cónjuges e filhos. 

O casamento de Baia era poligínico: Kiriní( 17), seu marido, ti
nha outra esposa, Mafurungí( 19), mais velha. Havia ainda um velho, 
Bá(20) que fazia companhia para a filha de Baia, Kuipyona(18). 

Kiriní( 17), marido de Baia( 16), era filho de um irmáo de Pina
siré( 4 ). Este, por sua vez, era um dos pais de Tuté(7). 

Tínhamos, assim, oeste grupo doméstico, dois grupos de ir
maos de sexo diferente e os descendentes de um grupo de siblings, 
na primeira gera~áo. (vide diagrama a p. 59). 

Quanto a forma de casamento, tres poligínicos e dois poliin
dricos. Morera(!), Pinasiré(4) e Kiriní(l7) eram homens com duas 
mulheres, e Arambé( 11) e Mirabó(25), mulhcres com dois maridos. 

Morando em outra casa( c) mas pertencendo ao mesmo grupo 
doméstico, viviam Mirabó e seus dois maridos: um. mais velho, Ta-
makiní(24), ''innáo" de Morera(!) e outro mais novo, Murumuí(26), 
filho de Tuté(7). Oeste casamento, nasceu MurumanaK.(27). Com 
Mirabó(25) vivia ainda Bahaia(23), "irmá" de sua máe. 

A maneira como as familias ocupavam o esp~o da habi~áo 
evidencia a posi~áo social e política dos homens deste grupo do
méstico. Na porta da extremidade leste, moravam as famílias de Mo
rera(!) e Tuté(7), repartindo este espa~ privilegiado de porta mais 
próxima do Posto Indígena. A oeste, a familia de Kiriní(17) e no 
centro, as fanu1ias dos innáos trazidos para esta casa pelas famílias 
das duas extremidades: Momuna(l3) e Morabó(lO), eram innáos de 
Baia(16), mulher de Kiriní(l7) e Mirabó(lO), sogro de Pinasiré(4), 
"pai" de Tuté(7). 

A saída de Tuté(7) da casa de Morera( l) em 1977, coincidiu 
com a morte de sua irmá, esposa de Morera(!). Diziam os Asuriní 
que ela morrera devido as surras que o marido lhe dava. No rompi-
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mento de Tuté(7) com este grupo, esse fator, provavelmente, <leve 
"ter influenciado. Com esta morte, os moradores da casa (a) (grupo 
Ill) a abandonam e há um remanejamento das farru1ias, distribuídas 
pelas demais casas da aldeia. Em 1976, já haviam morrido <leste 
grupo, Kiriní( 17), o velho Bá(20) e Bahaia(23), desfazendo-se rela
góes e estabelecendo-se outras. 

Em 1977, Momuna(13), irmáo de Baia(16) e de Morabó(lO), 
muda-se com a mulher e filha para a casa de 1 vakaká(21) e Tupave
rí(22), do mesmo grupo residencial casa (b) (grupo 111) . 

Morera(!) constrUiu nova casa e com ele permaneceram as se
guintes mulheres: Jakundá(2), sua esposa mais velha, Mafurun
gí(l9), ex-esposa de Khiní(17) e Mamarí(15), ex-esposa de Pinasi
ré(4). Ao lado desta casa, passaram a residir a família de Mira
bó(25), isto é, os dois maridos e filho, a sogra e a cunhada, respecti
vamente, ex-esposa e filha de Tuté(7). Morera(!) manteve assim em 
seu grupo doméstico, um grupo de mulheres relacionadas pelo pa
rentesco consangüíneo (jaryia, jehy'yra, jerekyra). Note-se também 
que um dos maridos de Mirabó(25), Tamakiní(24), é irmáo de More
ra(!) e Aiva(58), vindo do grupo 11, o chama igualmente, de "ir
máo". Morera(l) deu a Aiva(58) urna de suas esposas, Jakundá(2), 
pois, até entáo, era viúvo. 

O grupo de irmáos de sexo diferente se dispersa: Momuna(13) 
e Baia(16) e suas familias passam um tempo na r~a; Morabó(IO) se 
muda para o grupo 11, através do parentesco de sua esposa com o ca
sal da casa (b) (grupo 11). Ela era filha de urna "irmá" do homem e 
de um "irmáo" da mulher, portante, sua }ajé e seu tutyra, respecti
vamente. 

Pinasiré(4), o xamá principal, também pennanece na r~a, de
pois de residÍ! algum tempo no grupo 11. 

Comas martes acorridas, portanto, há urna mudanga na com
posi~áo dos dois grupos domésticos descritos até aquí (taryve e 111). 
Os outros dois perinanecem quase inalterados, senda que o das fi
lhas de Tonie(28) em nada se modifica. 

Em 1976, este grupo (1) era composto por Tonie(28), suas fi
lhas Moterí(20) e Maracauá(32). A primeira era casada com 
Baió(29) e tinham urna filha, Turé(31 ). Maracauá(32) era casada 
com Juruí(33) e com seu filho adotivo, I'iva(34). Tonie morreu 
em 1977 e o grupo continuou com o restante dos membros. Este 
grupo se assemelha ao da tllV)"!e, onde o núcleo de irmás em tomo 
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do qual está organizado é claramente definido. Tonie(28), como Pa
rajoá, pai das mulheres da tavyve, era tido como bravo e destemido, 
um dos últimos velhos chefes Asuriní. 

O quarto grupo doméstico (10 é o de Avakaré(53), o cunhado 
r.a rela~áo básica em que se assentava a estrutura deste grupo desde 
1976. Ele era casado com Arapaí(54), irmá de Takirí(55), casado 
com Taraveiuvi(56). Takirí fora casado anterionnente com Uambé3 
que também era esposa de Aiva, "pai" do primeiro. Oeste casa
mento, nasceu Tovavyry(57) que ficou óña com menos de dois anos 
de idade. Quem a criou, desde entáo, foi a velha Ajuí(52). Partici
pavam também de sua cria~áo (alimenta~áo, bens, animais de esti
ma~áo, cuidados corporais) seu tipo materno, Taperaí(51) e sua es
posa Okina(50). Eles pertenciam igualmente ao grupo doméstico de 
A vakaré(53), o cunhado de Takirí(55). 

A irmá de Taperaí(51), máe de Tovavyry(57) e Ajuí(52), a 
mulher que a criou, pertencem ao mesmo grupo do qual a menina era 
identificada pelo parentesco da máe. Tovavyry(57) nao fi.cou com o 
pai, mas foi criada por parentes da máe. A menina morava, entre-
tanto, no mesmo grupo residencial do pai, devido a alian~a entre ele 
e seu tio. O líder deste grupo doméstico, como já vimos, era Avaka
ré(57), urna xamá. Nem Takirí(55) nem Taperaí(51) o eram. Assim, 
como Morabó(lO) continuou por quase dois anos na casa que cons
truiu para o nascimento da filha: aí entáo moraram ele e seu filho 
Apebú(l2), casados coma mesma mulher e a filha recém-nascida. A 
irmá de Morabó(IO), Baia(l6) e a filha Kuipyona(18) vieram morar 
aí, perrnanecendo até 1980. 

A vakaré afirmava sua posi~ao de lideran~a na aldeia, Ara
paí( 54), sua esposa, desempenhava a sua no grupo doméstico, con
tando com um grupo de mulheres trazidas por seu innáo e seu ''pai" 
Aiva(58). Estes dois fonnavam um grupo de homens parentes entre 
si, vivendo num mesmo grupo doméstico. 

Morabó( 1 O) deixou a casa de Morera( 1), rµudando-se para o 
grupo II, separando-se de sua inná. O que o moveu para o grupo 11 
foi o parentesco de sua esposa com Taperaí(51) e Okina(50). Neste 
momento da vida de Morabó(IO) e Arambé(l l), outro fator o levaria 
a mudar de casa: o nascimento da filha Taimbira(62), em 1978. Mo
rabó( 1 O) fez urna casa afastada, além da pista de pauso.' O grupo re-

3 Uam~ morreo cm 1975. 
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sidencial mais próximo era o do tutyra (tío materno) de Arambé 
(' 

(grupo 11). 

Outras casas construídas para o resguardo foram as de Muru
muí(26) e Koatí(39), quando nasceram suas filhas. A filha de Koa
tí(39) e Arapoá( 40) nasceu em 1977 e a de Murumui(26) e Mira
bó(25), em 1979. · 

Dos tres nascimentos que observamos, dois eram casamentos 
poliandricos. 

De 1980 a 1982 

Em 1980, Morabó(lO) volta ao grupo III, de Morera(l) pois 
construirla próximo a casa deste líder, com Apebú(12), seu filho, 
a jangaíva (casa dos visitantes e das flautas) para as cerimónias do 
turé, realizadas oeste ano. Na casa de Morera(!) tinham permaneci
do as mullieres Pemerí(8), Mamarí(5), Jakundá(2), Mafurungí(19). 
Junto a Pemerí(8), ficou seu filho coma fann1ia. 

A inná de Morabó(lO), Baia(16), náo o acompanhou desta vez. 
Ela casou sua filha Kuipyona( 18) com um hornero do grupo 1, Ju
ruí(33), marido de urna das filhas de Tonie(28). Baia(16) e Kuipyo
na(18) viveram nesta casa até 1981. Nesta data, mudaram-se, junta
mente com Juruí(33), para o grupo m, de Morera(!), morando no
vamente como innáo de Baia(16), Morabó(lO). 

Durante o período de 1976 a 1982, o grupo de innáos de sexo 
diferent~, Baia(l6), Morabó(lO) e Momuna(13), se separ.ou várias 
vezes, transferindo-se de um grupo doméstico a outro. A tendencia, 
entretanto, era permanecerem juntos. Em 1980, cada fann1ia dos ir
máos estava num grupo doméstico: Baia( 16) no ·grupo I, Momu
na( 13) no grupo Il e Morabó(lO) no grupo ni. 

Em 1980, MomuQa(l3) e sua família composta pela esposa 
Veveí(14), a filha Japepaí(15) e a viúva de Ivakaká(21), Tupave
rí(22), com quem viviam desde 1977, voltam da casa de Taiuví(59), 
na ro~a. Momuna(13) construiu, entáo, urna casa junto a de Avaka
ré(53), passando entáo ao grupo residencial Il. 

Em 1982, Momuna(l3) seria responsável pela constru~áo da 
jangaiva, para as cerimónias das flautas turé, na. fun~áo de pareara 
(vide p. 128). Por estar se recusando, era criticado pelos demais ho
mens da aldeia que exigiam o cumprimento da obriga~ao. 
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Em 1981, Momuna(13) morreo em um acidente com arma de 
fogo, sozinho, na mata. Houve rumores na aldeia de que ele teria si
do assassinado. Takamuí(45) era um dos acusados.Coma marte de 
Momuna, a família foi morar na casa de Morabó(lO), do grupo Il. 
Veveí(14), ex-esposa de Momuna(l3), se casou com Apebú(l2), fi
lho de Morabó(lO) e "sobrinho" de Momuna. 

O arranjo matrimonial que se realizou entre Veveí(l4) e Ape
bú(12) é exemplo da tendencia na estrutura social Asuriní de urna 
mulher realizar casamentos com homens de um mesmo. grupo de pa
rentesco consangüíneo (no caso, agnático). Por outro lado, Ve
veí(14) juntamente. com Tupaverí(22) já pertencera ao grupo m, de 
Morera(!). Nesta época, Tupaverí(22) era casada coní Ívakaká(21), 
também esposo de · Vevéí( 14). Ambas as mulheres e agora a filha de 
Veveí(14), Japepaí(15) .voltaram ao mesmo grupo. E através de um 

• 
casamento duplamente recomendável: o parentesco de .Apebú(12) 
com Momuna(13) e a condi~ao de cónjuges de gera~óes diferentes. 

. . 
Em 1981, a tavyve recebe duas famílias: a de Taiuví(59) e a de 

Pinasiré(4) que pennaneciam na r~a, até entáo. 

Taivuí(59) que viveu na casa de Avakaré(53) de 1976 a 1978, 
deixou a casa da r~a e viveu na grande aketé pelo menos até 1982. 
Alojou-se na extremidade sul da casa, dividindo o espa~o contíguo a 
porta coma familia de Nemó(46). 

Taiuví(59) era um hornero de prestígio. Juntamente com Ne
mó( 46), ele havia sido líder de um grupo local. A última tavyve 

construída antes do contato foi a Tai.uvi.aka. 

Da mesma maneira, Pinasiré( 4) goza va de prestígio mas, espe
cialmente, por suas atividades de xamá. No ano seguinte Pinasiré( 4) 
muda-se para o grupo I, onde sua esposa tinha parentesco com as 
mulheres que aí viviam: Mará(6), esposa de Pinasiré(4) era filha de 
um innio do pai delas. 

Com esta mudan~a, o principal xamá completou sua passagem 
por todos os grupos ·residenciais da aldeia do Koatinemo, inclusive, 
a casa da r~a. 

Taiuví pennaneceu na. tavyve, onde se reuniram entio, líderes 
de antigas aldeias e os líderes atuais. Pelo menos era o que preten
diam ser Tute(7) e Tataokaia(41). 

Em 1981, Tuté(7) trouxe para a tavyve sua esposa e a filha, 
Murukaí(9). Esta se casou como marido de Arapoá(44), irmá da es-
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posa de Tuté(7). Ele tentava assim, finnar urna lideran~a através de 
seu casamento com urna das irmás da taryve, do casamento de sua 
filha com outro homem <leste grupo e do parentesco consangüíneo 
com Tataokaia(41), marido das irmás, como ele próprio. Estas rela
c;óes de Tuté(7) estáo esquematizados no diagrama abaixo: 

42 

9 

. ' 
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Composi~ dos grupos residenciais em 1976 - 1977 
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Terminologia de rel~ de parentesco - ego masndino 

3 

< innáo mais novo 

> irmáos mais velho 
20 

l 6 jetutyra 11 jesambere 16 jekunhymembyra Jeruva 
2 jehy,mihi 7 JCIJara 12 jeremiriká 17 jera'ytaty 
3 3eruvyra 8 jeky'yra 13 Jerayroyra 18 jeramúi 
4 jehy'yra 9 3eryvyra 14 jera'yra 19 Jat)1a 
5 

.. , 
1 O jerendyra 15 20 

. . , 
JªJC JCfa.Jll"3 3eremommu 

Observa~óes: jeijara = ··meu dono". Os dados que disponho sobre 
os tennos para primos paralelos nao pennitem estabelecer em defini
tivo seu uso: jerendyra para filha da irmá da máe e jekunhymembyra 
para filho da irmá da máe; jera'yra para filho do innáo do pai e jera
jira para filha do irmáo do pai. Da mesma maneira, náo pude esta
belecer os termos para os filhos dos primos cruzados e para os filhos 
do irmáo. No primeiro caso, disponho de dados como jekunhymem
byra para filha da prima cruzada matrilateral e jevojá e jevojafeá pa
ra a filha do primo cruzado patrilateral. Este termo expressa urna 
rela~áo entre gera~óes, e mulheres com quem ego masculino se casa. 
O cognato tupinamba boyá significa "súdito" e pode ser entendido 
como .. meu dependente" (informa~áo pessoal do Prof. Aryon D. 
Roclrigµes). No caso dos filhos do irmáo, tenho jesamberé para o 
filho do irmáo e jevojá para a filha do innáo. 
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Terminologia de re~ de parentesco - ego feminino 

3 4 

< irmá mais velha 

> inná mais nova 
20 

1 Jeruva 6 jetutyra 11 jesambere 16 jepengí 
2 jehy,mihi 7 JelJara 12 jererakwara 17 jemembytaty 
3 Jeruvyra 8 jerekyra 13 jeokeí 18 jeramúi 
4 jehy'yra 9 jekypy'yra 14 jemembyra 19 

. . 
Jaryia 

5 jajé 10 jekyvyra 15 oremembyra 20 jeremiarerúi 

Observa~óes: Os termos para os irmáos sáo extensivos aos primos 
paralelos de ambos os lados. Náo disponho de dados suficientes para 
definir o termo usado para a prima cruzada matrilateral e para os fi
lhos dos primos cruzados de ambos os lados. Para os filhos do primo 
cruzado matrilateral tenho oreri'yra cujo cognato guaraní é cheyoai 
réra, "sobrino" (Antonio Ruiz de Montoya, Tesoro de la lengua 
guaraní, Madrid, 1639). Este termo também é usado por ego mascu
lino para o filho da prima paralela matrilateral. 
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~de nomcs - exemplos 

1) Takirí pai 
2) Tovavyry m.áe da máe 
3) Tapi'ira m.áe 
4) Taraveiuví filha da irmá da máe 
5) Baió pai 
6) Morabó pai 
7) Ka'é máe da máe 
8) Turé máe do pai da máe 
9) Iarapakyka máe 
1 O) Kupekynga pai 
11) Avakaré pa1 
12) Koatí pai 
13) Taperaí pa1 
14) Kyrí m.áe da m.áe 
15) Maryndí máe da máe do pai 
16) Murumanak pai do pai da máe 
17) Tamanduá máe da m.áe 
18) Ativaní irmáo do pai 
19) Takamúi pai 
20) Arambé máe 
21) Voaiva pai 
22) Jakundá(f) pa1 
23) Tapakaí irmá do pai 
24) Tureí mae 
25) Aruí inná da m.áe 
26) Myrá inná da máe 
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Em abril de 1978, Nc~mó (46), Apebú (12) e Morabó (10) trou
xerarn jabutis. A refei~ao se realizou na tavyve, onde residia Nemó 
( 16), boakara e líder do ritual. 

Esta refei~áo se realizou por ocasiao do ritual tauva, do com
plexo das flautas turé4. As mullieres que receberarn a carne e prepa
rararn a refei~áo forarn Bepeví (44), esposa de Tute (7), líder do tu
ré, Mará (6), irmá de Apebú (12), e filha de Morabó (10) (estes dois 
últimos vanapy), e outras mulheres da casa. 

Em dezembro de 1978, a refei~áo ava foi realizada com mu
tum. Os borneos que participaram da ca~ada tarnbém trouxeram mel. 
Desta vez, além de Nemó (46), providenciararn o alimento Tataokaia 
( 41) e Juro( (33), o primeiro da taryve e o outro do grupo l. A refei
~áo foi feita na tavyve e, na época, realizava-se um ritual xarnanísti
co relacionado ao nascirnento de urna crian~a (kyrapetym). 

Algumas aves foram moqueadas inteiras com cabe~a e rabo. 
No ritual forarn penduradas no travessáo da porta lateral da tavyve; 
aí, no espa~o cerirnonial, sentaram-se os borneos que ofereciarn a re
fei~áo: Nernó (46) e Tataokaia (41). O restante do muturn moqueado 
foi dividido em duas partes: urna, foi colocada em duas panelas para 
cozinhar; outra, foi distribuída as mulheres de outros grupos resi
denciais: Jakundá (2) do grupo III e Ajuí (52) e Okina (50), do gru
po II. 

Tarefas como pendurar os mutuos moqueados e distribuí-los 
foram desempenhadas por I'iva (34), o vanapy da ocasiao. Os líde
res e convidados conversavarn sentados no semi-círculo ern frente a 
porta. Mulheres desta e de outras casas encarregararn-se de preparar 
e servir a carne cozida. As mais jovens se incumbirarn de fazer 
a mutava. 

As mulheres se serviram em prirneiro lugar. Foram chamados 
mais homens de outras casas e fizerarn entao a refeic;áo de maneira 
usual. 

4 Este ritual se relaciona ao mito da mulher ( tauva) que se foi para sempre para o fundo 
dorio, depois que o irmáo matou seu esposo. (vide mito VI e capítulo II). 
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Os mutuos pendurados foram distribuldos aos que náo perten
ciam ao grupo dos homens que ofereceram a carne. 

Após a refei~áo, homens e mulheres Govens) dan~ram o tiva
gava, ritual que se realiza por ocasiáo do turé. 

Em janeiro de 1981, Nemó ( 46) e Pinasiré ( 4) ofereceram javo
siava. Desta vez, foram preparados jabutis vivos. Neste ritual a fun
~o de vanapy foi desempenhada por Taiuví, homem de mais de 50 
anos que, entretanto, náo é xama, isto é., está na mesma condi~áo 
dos jovens que usualmente tem aqueta fun~ao. Taiuví foi quem abriu 
os jabutis. 

O alimento servido na forma moqueada foi a castanha-do-pará: 
as castanhas sáo aferventadas, descascadas e descansam de um dia 
para outro em um cesto forrado com folha especial. No dia seguinte, 
entáo, sáo piladas até se obter urna massa que é embrulhada com 
outra folha vegetal, em vários pacotes. Estes pacotes sao colocados 
no jirau para moquear5. Na refei~o., foram pendurados no travessáo 
da porta, da mesma maneira como ocorrera com os mutuos moquea
dos. Depois da refei~áo foram distribuídos. 

Antes das mulheres se servirem, um homem colocou numa co
lher um pouco do jabuti já preparado e servido no semi-círculo dos 
homens e ofereceu a um dos participantes ( opereamf). 

Pinasiré (4), um dos líderes do ritual., se dirigiu a algumas 
mullieres com a fala ritual: A•o javosi te inahé. Elas responderam 
com um agudo hi. 

Também em janeiro de 1981, Avakaré (53) do grupo 11, ofere
ceu a refeic;áo javosiava. Takirl (55)., seu cunhado e da mesma casa, 
desempenhou a fun~o de vanapy. Ele e Momuna (13), que vivia 
entáo neste grupo residencial., abriram os jabutis. As mullieres da ca
sa os prepararam. Neste caso, a castanha moqueada foi misturada a 
carne (na mutava) e consumida na refei~o. Quase todos os homens 
da aldeia estavam presentes. Como acontecera em outras refei~óes 
ava, Tuté (7) náo participou. Sua mulher, entretanto, estava presente 
bem como mullieres de outros homens que nao fiz.eram parte da reu
niáo (Tataokaia, 41, e Nemó., 46). 

O operearní - oferta do alimento numa colher por um bomem a 
outro, passando pelo corpo do boakara - desenvolveu-se da seguinte 

5 A castanha ~m preparada chama-se nhy inhn (nlry = castanha-do-pará; inhn = com 
cbeiro forte). 
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rmaneira: Baió (29), do grupo I, colocou um pouco de mutava na 
colher; passou-a por baixo do bra~o de Avakaré (53) e outro homem 
tomou a cclher e comeu a 11Uitava. Em seguida, Avakaré se dirigiu 
as mullieres que lhe responderam "hi". Na época deste javosiava, 
estavam sendo realizados rituais xamanísticos (maraká). 

Em fevereiro de 1981, Voaiva6 (35), da tavyve, saiu em excur
sáo para trazer jabuti, a fim de oferecer um javosiava. Patuá (37), 
sua mulher, preparou o nhy iném (castanha-do-pará moqueada). 

A refei~áo ritual se desenrolou de maneira semelhante a des
crita anteriormente. A castanha-do-pará moqueada foi misturada a 
carne cozida na 11Uitava, e foram distribuídos os pacotes pendurados 
na porta da casa (de Voiava). 

Em fevereiro de 1982 tive oportunidade de assistir a urna refei
~áo ava, na qual foi oferecido mingau de milho ( avasikirf)1. O mo
reroryva foi Tataokaia (41), o homem da tavyve e "dono do milho". 

Taperaí (51), do grupo Il, e Tataokaia (41) ofereceram a refei
~áo na condi~áo de boakara (guerreiro). 

As mulheres que preparara.ro o mingau foram a mulher de Ta
taokaia e Myrá ( 48), moradora da mesma casa. 

O vanapy l'iva (34) pendurou as espigas de milho, como havia 
sido feito coro os mutuns e pacotes de castanha-do-pará moqueados. 
I'iva (34) também serviu os homens, colocando a panela no centro 
do semi-círculo formado por eles no espa~o cerimonial da tavyve. 

Após a refei~áo que se realizou da maneira já descrita, as espi
gas foram distribuídas aos convidados. 

Em mar~o de 1982, Pinasiré (4) como moreroryva e Takirí 
(55) como vanapy foram buscar jabuti a fim de realizarem um javo
szava. 

6 Ncsta excursáo, Voaiva viu os espirilos tivd (vide cap. 111). Voltou tossindo muito e dias 
depois, coloca va sangue pela boca. Isto foi interpretado como conseqüencia do encontro 
e da predisposic;áo de Voiava em se tomar xamá. Dentre todos que ofercceram rcfeic;0es 
ava, Voiava era o único náo iniciado ao xamanismo. Pode-se relacionar o fato de ofere
cer umjavosi~a ao processo de iniciac;áo pelo qual passaria pouco tempo depois. Isto é, 
além da rela~áo entre oferecer a refeic;áo e ser tatuado, há outra, entre aquele papel e o 
de xamá. 

7 Pode-se oferecer, além de jaboti, mutum e mingau de milho, os seguintes alimentos: 
cutia, mingau de inajá (coco), cará, batata-doce. 
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Nesta época, os Asuriní estavam fazendo os primeiros rituai.s 
do turé. O banquete estava, provavelmente, relacionado a estas fes
tas. 

Depois de cinco dias, Pinasiré (4) e Takirí (55) voltaram com 
os jabutis. O javosiava se realizou na casa de Pinasiré que residia 
agora no grupo residencial l. 

Takirí, como vanopy> ·abriu os jabutis. As mulheres dos parti
cipantes prepararam a comida ( cozinharam os jabutis vivos e os· mo
queados). A refei?.o se desenrolou confonne os ritos descritos. As 
mulheres se serviram primeiramente e, a elas, Pinasiré d.irigiu a fala: 
- A• o javosi te ina.hé, ao que responderam hi. e os borneos, •'Ka• í ere 
oi~'. 

Em seguida os borneos comermn, depois de realizarem o ope
reamf: Avakaré (53) colocou numa colher um ped~o de ffgado mo-

1 

queado e a passou por trás do corpo de Pinasiré (4). Urna mulber 
pegou a colher por trás e corneo o ffgado moqueado. Neste caso, o 
alimento ingerido na fomia moqueada foi a própria carne do jabuti 
(depois de cozida ou apenas moqueada). As mulheres levaram ovos, 
fígado moqueado, p~oca de ovo e fígado, mutava de carne cozida, 
peda~os de jabuti cozido e moqueado. 

Canto e daD? do manilr4 - dea:ai&Jráo de uma unidwle 

A. No rito inicial, moromaminaka - ao entardecer - o xami 
principal (moreroryva) e o assisteote (vanopy) cantam em pé em 
frente ao yvara. O canto compreende urna série de músicas8 cujas 
letras se referem aos espíritos e aos outros temas do maraká que está 
sendo realizado. No maraká iniciado no dia 19 de fevereiro de 
1982, por exemplo, o canto do rito inicial se refere aos seres tivá (da 
Oo~), a flauta turé e ao mingau. Registro abaixo a seqüencia deste 
canto, discriminando os títulos das músicas e dando alguma infor
ma~áo sobre o conteúdo da letra. 

8 
Os cantos sáo séries de mdsic3 que o xamá intercala oom intervalos em que continua 
tocando o chocalho, dá baforadas de cbaruto e emite o som sem letia. Neste intervalo 
ouve dos csp(ritos a pnSxima mt&ica a ser cantada. ' 
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TCtulo 
l. Tajaho parauá 
2. Javareté 

3. Javarapá 

4. Uariroma 
5. Tereryterena 
6. Kiriroá . 
7. Kaui 
8. Kauimarany 
9. Kauipere 

10. Kaui pié 
11. Kauitifera 

12. Arara, ararirová 

13. Ararirová 
14. Ararakumby 
15. Araripirá 
16. Taravé, taravésio'ona 
17. Taravé 
18. Taravé 
19. Ka'ivá 
20. Iajorojova 

Conteúdo 
On~a come porco do mato 
On~a verdadeira, on~a princi
pal; eté = verdadeiro 
javara = on~a; pá = máo; máo 
de on~a; nome de flauta turé9 
e de peixe pacu 
Nome de flauta 
? 
? 

Mingau 
Nome de flauta 
idem 
idem 
idem 
Kauietifera ojuká (Kauietifera 
mata) 
arara = arara; arar(= arara 
pequena; rova =rosto da arara 
idem 
"língua" de arara 
peixe de rabo vermelho 
papagaio de cara branca 
? 
? 
fruto amargo . ,.. . 
aJoro - papagato 

O canto do rito moromaminaka. de um ritual realizado em mar
~º de 1981 possu(a músicas com letras que se referiam a jenipapo, 
castanha, etc., de acordo como registro a seguir: 

Título 
l. Javateté 
2 . Marakajao 
3. Javaramo 

Conteúdo 

gato maracajá 
"agora já on~a" (quando o 
xama se transforma em on~a) 

9 Neste maraká, tocou-se a flauta twl comonwreroava (coisa que traz); como disse ante
riormente, as flautas turé tém nomc proprio. 
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4. Javarupajova 

5. Boapyra 
javara ojaá 

6. Tuyjavara 

7. Uajopiro 
8. Nhy uat pipá 
9. Porake 

10. Pehyrapupé 
11. Jatebuko 
12. Enderoviuira 
13. Uirápijová 
14. Tivápiva 

15. Boapyjara 
16. Javara 
17. A'yona, garakapeona 

nome proprio de ti vá, ( espécie 
de espíritos relacionados a 
On~a) 

algodao tingido no jenipapo 
o~chora 

Nome pr6prio de ti vá; dá 
carne para ele 
idem; ~ com ele 
castanha cai 
peixe-elétrico 
recolhe a castanba 
carrapato 
inambu verde 
nome proprio de um pássaro 
nome proprio de tivá; mulber 
nao quer faz.er mingau para ele 
e ele vai ~mbora 
nome proprio tivá 
~ 
• • a y = pregw~; ona = preto; 

rakapé = corpo; pregui~a preta; 
pintura do corpo em preto 

B. No rito vanapyrerojiva - manhá do día seguinte, o xamá au
xiliar (gapetymbara), o assistente (vanapy) e urna ~a cantadora 
( uirasimbé) dan~am em frente ao yvara. Movimento: para frente e 
para trás. 

C. O rito de prepara~ao dos charutos, petymo7.ap, - manha - é 
finalizado com urna dan~ realizada pelo xamá principal (morerory
va) e o assistente (vana.py). Em seguida, dan~am o xamá auxiliar e o 
assistente em frente ao -yvara. Movimento: para frente e para trás. 

D. No rito de "trazer", moyngarerojikf ou tajaho rerojikflO -
ao entardecer - o xamá auxiliar canta primeiramente com o assistente 
sentado ou em pé, os dois em frente ao -yvara. Em seguida, o xamá 
auxiliar dan~ neste local com as ~as. O assistente se senta atrás 

1 
O Depeodendo se for terapautico ou propiciatdrio; no primeiro caso, se 1raz 

o moynga, substincia do espCrito e no segundo, o espCrito corporificado, os porco-do
mato, no corpo dos :i:amis 
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do xamá, no banco. Movimento da dan~a: mar~a-se o ritmo co~ os 
joelhos, flexionando-o compassadamente, sem tirar os pés do chao. 

o canto <leste rito se refere aos pertences dos espíritos como 
seus animais de cria~áo, sua comida (feijáo, mingau), atividades, 

etc. 
Os cantos abaixo registrados rem este conteúdo. 

Seqüencia do canto moyngarerojikí de um ritual realizado em 

mar~o de 1981 : 

Título 
1. Oeroat kurén 

2 . Ítaropí 

3 . Mojara 

4 . Aokera aba ajoró a'é 

5. Ajorokuro 
6 . Endeperekaajoró a'e 

7. Y'ima 

8 . Yuaravapiri Y makokoje 
9. Yimarerorerá Pasipé 

oerutrerá 
10. Marakajá'e, erefora-

hai'é 
11. Javara oró 
12. Uiraika, Uiraijova 
13. Poá,óá 
14. Gavakatuyva, esake 

jereimbava 
15 . Japara japaravy 

16. Uirá, oeto'o uiraravy 

Conteúdo 
karovara apá = obra de Karovara 
(apá = obra,confec~áo) 
caminho de pedra no céu, por 
onde karovara vem 
Jar(a) = aderir; mo = prefixo 
causativo (contaminar); gesto 
de "pegar" com as máos; 
"pegar a doen~a" 
ajoró= papagaio; aaha = eu 
vou com o papagm.o 
papagaio pequeno 
voce vem coro o papagaio 
objeto que transporta os espí
ritos 
nome de tivá 

nome de tivá 
dan~ar com maracajá (gato) 

javara = on~a 
jacamim 
canto, grito(?) na casa de tivá 
olha meu "animal de cria~áo" 
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aravy = enfeite de cabe~a, 
enfeite de cabe~ de tivá 
uirá = gar~a, aravy = enfeite 
deca~a 

17. Arariaravy, 
Ararauira 

18. Ajororavy 
19. Tuíaravy 

Tuíjová(rá) 
20. Pasipá 
21. Karovara, ikatu 

Karovara 

arara pequena; 
passarinho 
enfeite de ~do papagaio 
enfeite de ~do periquito 
periquito ama.reto 
nome de tivá 
Karovara bonito, vem 

E. A seqüencia do canto do rito moynga - de noite - se inicia 
com o final do canto executado no rito anterior e descreve a chegada 
do objeto que traz os espíritos (Y'ima)ll, a vinda da Cobra e do 
moynga, trazido pelos espíritos. 

Exemplos de cantos do rito moynga: 

Seqüencia de um ritual realizado em fevereiro de 1981: 

Título 
l. Arapoá 

2 . J avarauiraika 

3 . A'y 

4. Kauí ikatuiva 
5. Turé atoatori 

Tatu apa, tatujaré 
Tatu 
Tamanduá 

6. Uirajosiava 

Conteúdo 
veado; feijáo do tivá chegou, 
ele vem. Toma cuidado, o vea
do toma o mingau da ~12. 
espécie de pássaro pertencen
te a o~. traz uiraika 
pregui~; nome próprio de ti
vá; pega o piláo e este cai 
sobre seu peito. A o~ pega 
o piláo e levanta A 'y. 
mingau+bom+aquele que 
caminho do Tatu 

••tesoura" (instrumento que 
corta) de um tivá; Karovara 
corta o osso do pássaro para 

l l Um informante comparou a forma deste objeto a um mosquitciro, SUpol1e que lnDS

porta pelo ar os espíritos e seu s6quito de acompanbantc:s e pcrtcncc:s. Ele fica amarra
do ao yvara, enquanto os esp&itos daD?m, tomam mingau, etc. 

12 Nesta mdsica, os participantes voltam-9C para a panela com mingm, dentro da casa 
com movimento para frente e para tris e dcpois, voltam-sc pan o ywmr. 
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7. Karovarairy 

8 . Tapurupep 
9 . Uarirí 

10. Uatotó 

11 . Emyé 
12. Kumandá 

13. Auke y'ym 
Apirundé 

14. Uiraravy 

Kaui avara 
15. Jandumatra 

Itaiuvira 

16. Oekonik baia utá 

17. Uirá tauva 

fazer apito, o xamá no céu, 
flecha o pássaro e corta a 
pena e o osso 
filho de Karovara flechou 
o pássaro 
Fruto; Tatu come tapurupep 

Na água, como o porco-do
mato; é do tivá; uatoto yva 
maraká (maraká daquele que é 
Uatoto?) 
? 

mijara kwnandá (mijara = vea
do; kumandá = feijáo) = fei
jáo do veado 
Parte falada da música13: 
Antes eu pegava feijáo, longe, 
vennelho; agora eu pego perti
nho". 
tivá anda 
apirundé = periquito; 
apirundé é de tivá 
uirá = pássaro: aravy = enfei
te de cabe~a 
nome proprio de tivá 
jandu = aranha; ma1ra = herói 
criador; Aranha faz caminho 
(por onde vem Y'ima objeto 
que transporta os espíritos) 
nome do caminho; tivá traz 
y'ima; ele chegou; tivá vem 
A Cobra vem, chega rastejando 
pelo cháo 
uirá = pássaro; tauva = ritual 
das mulheres; canto de tivá 

l 3 A mdsica do maraká compreende urna parte de improviso: é urna letra criada no mo
mento pelo xami principal. As vezes esta parte muda de forma e no lugar da letra mu
sicada o xamá faz um discuno falado. Esta letra parece fazer refe~ncia l d~io pelo 
veado, no pas,,ado mítico, dos produtos agrícolas l humanidade, isto é, l sua esposa, 
um humano (avd) (vide mito VI). 
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18. Tivá moynga ijara 

Tajabo 
Tamanduá oirá 

Moynga ajoró 
Moyngaé 

Tivá é o dono do moynga 
Tivá vai atl'Ú do xamá (na 
~) 
porco-do-mato 
Tamanduá = tamanduá; uirá = 
pássaro 
ajoró= papagaio 

Seqüencia de um ritual realizado em ~o de 1981: 

Título . 
1. Tapijavat 

2 . Tape 
3. Uatoto 

Javateté 
4. Orokoreá 
5. Jaby 

Moynga opyhykpotat 

Karovara 
ltaropi moreraká 

6. Moynga opyhykpotat 

Y'ima, lpeví 

7 . oekonik baia utá 

Kaui 
ipyrongá 
oerut javara 
petymbyika 
kaui oavoma oeraká 
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Cooteúdo 
nome proprio de tivá; 
tapi'ira = anta; javara = on
~a; monstro de ~ grande 
que habita o ucéu inferior" 
vento; nome próplio do tivá 
nome próprio de tivá 

orokoreá = coruja 
lua; jerripapo no rosto 

moynga+opybyk = pegar 
opotat = quer; ele quer pegar 
moynga 

itá = pedra; ropi = caminho; 
caminho de pedra"; "'A cobra 
vem pelo caminbo de pedra" 
Karovara, tivá quebrou a pe
dra; ele quer pegar moynga 
Y'ima (objeto que transporta 
os espíritos); lpeví = nome 
próprio de tivá 
A Cobra vem, chega rastejan
do pelo cháo 
mmgau 
py = pé; pyrong = pisar 
ele traz a on~ 
petym = chamto de tabaco 
mingau da on~ 



.-8. Uirátauva 

9 . Kavureí 
10. Javara moynga oerut 

Tivamborejara 
11. Itaoeririjá 
12. Ajoró 
13. Moynga é 

uirá = pássaro; tauva = canto 
das mulheres; canto de tivá 
nome proprio de pássaro 
A on~a traz o moynga 

papaga10 

E . No rito mamaiava - de madrugada -, um xamá secundário 
canta primeiramente, sentado, com o assistente substituto ou o prin
cipal. Em seguida, dan~am em frente ao yvara e a panelinha com 
suporte: o assistente leva nas máos urna peneira. Nesta ~a, a pe
neira é colocada sobre a panelinha com suporte. Este ato ritual se 
chama kauf omongap (peneirar o Kau(): o assistente segura a peneira 
com as duas máos e caminha compassadamente da panela grande, 
onde foi preparado o mingau, a panelinha com suporte, colocada na 
porta da casa, em frente a tukaia. O xamá acompanha os passos do 
assistente dan~ando com ele o ato de peneirar. 

Nesta dan~a a panelinha com suporte é levada para dentro da 
casa, ao lado da panela grande de mingau. Em seguida dan~am o 
xamá, assistente, m~as uirasimhé e demais dan~arinas. Movimento: 
para frente da tukaia, para frente do mingau. 

F. No rito ynga - ao amanhecer -, o xamá principal canta sen
tado em frente ao yvara. Em seguida, a dan~a é realizada pelo xamá, 
assistente e m~as uirasimhé· no mesmo local. O xama auxiliar con
tinua cantando, em seu lugar, e o principal entra na tukaia. Depois 
do ato ritual de transmitir o ynga aos pacientes, o xamá principal 
dan~a com as m~as e o assistente. 

G. O último canto do maraká., o rito ojembik (manha) é exe
cutado em frente ao yvara como xamá principal, o assistente e as 
m~as uirasimhé. 
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Ml'IOI 

M.n Olrupyt (Narrador. Tavayra; Trwlwmr: Tatiri, 1981) 

Maira fez annadilha para peixe (jeki4). Maira fez a primeira 

ro~a. O tiol 4 de Maira se chama Irindika e a avól S, A viro. Tupy fi
cou bravo porque Matra cortou a ~ de A virO e a jogou ao cháo, 
rolando como urna bola. O imJáo16 de Maíra viu e lhe perguntou 
onde estava a avó. Maira respondeu que tinha ido buscar mandioca, 
cará. 

- "Voce matou minha avó, agora voce vai morrer porque náo 
tem mais ninguém para lhe fazer comida", disse o irmáo a Matra. 

Maíra colocou novamente a ~ da avó no corpo e ela "fi
cou boa". Pediu-lhe, entáo, para ir a casa do irmáo, mas náo lhe 
contar nada senáo Tupy ficaria bravo. 

O irmáo lhe perguntou: - "Aonde voce foi que eu náo lbe vi?". 
Ela náo disse nada. Ele insistiu e ela contou. Entáo, Tupy ficou bra
vo (fazendo o ruido do trováo, opirik). 

Maira nao póe machado perto da árvore, fuma charuto de taba
co (petym) e dá baforadas no machado. Este trabalha sozinho. Maira 
só olha. Em um dia de trabalho está tudo pronto. Matra póe fogo e 
quando termina de queimar, já cresceu o milho. 

O irmáo pede para ele trabalhar em sua ~ Marra faz o mes
mo que fez em sua ~- O charuto apagou. Maira perguntou: -
"Quem vai buscar fogo?" Diz ao irmáo que quer queimar, mas este 

responde que é melhor esperar para deixar o mato ficar mais seco. 
Entáo, Maira fuma o charuto e o mato cresce novamente. Fica 7.311-

gado com o irmáo. 

14 tutym. 

15 jaryia. 

l6 Segundo o tradutor, este~ o irmio gemeo de Malla, cuja mie falecc:u quando nasce
ram. 
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Marra vai banhar e fazer annadilha para peixe 1 7 . Maira pesca e 
'iraz muito peixe. O innáo vai pescar e náo consegue nada, só cara
mujo. Matra vai novamente e pesca mais peixe ainda. Fuma charuto 
e os peixes surgem. No lugar onde colocou a annadilha, só tem pei
xe pequeno, ureatakavf, caramujo, camaráo. Matra fuma e eles se 
transformam em peixes grandes: pacu, matñxá, mandí, turoropi. 

S6 existía Matra e seu innáo. Náo tinham outros parentes, náo 
havia mulher para lhes fazer nada. Matra fez, entáo, urna mulher de 
madeira. Fez linha de algodáo para fazer enfeites, fez pa.tuá pequeno 
cesto), fez mutum, jacamim, nambu, tudo de madeira. Fez também 
homem e mulher. Náo fez crianc;a. O homem e a mulher náo tem re
lac;óes sexuais, as crianc;as náo crescem, náo existem para crescer e 
se tornar adultos. 

Marra fez Baurél 8, feio, cheio de pelotes, com a pele grossa 
como o jacaré. Matra foi embora, Bauré cresceu e passou a ter outro 
nome, Kyty. Kyty ficou aquí muito tempo. Outro Asuriní foi ca~ar, 
buscar dente de porco-do-mato para fazer brinco. Kyty ficou coma 
mulher dele enquanto todos foram trabalhar. O marido dela ficou 
muitos días no mato. Quando ele voltou, a mulher náo quis mais 
Kyty. O marido dela era bonito, náo tinha pelote. Kyty ficou em 
outra casa, fazendo brinco. 

Mas o marido da mulher, irmaol? de Kyty, oferece a esposa. 
Kyty fica esperando-a em sua casa, mas ela nao vem, náo o quer 
mais. Ela lhe dizque era tudo falsidade quando se interessava por 
ele na ausencia do marido. Agora náo o quer mais. 

Kyty fica bravo e triste. Fala para o innáo: - "Ela nao quer 
mais'' . A noite vai a casa do irmáo que o convida para comer. Ele 
recusa a comida. V olta para sua casa, pega farinha, póe no patuá 
(cesto), pega a rede, o parad (instrumento de fazer arco e tatuagem). 
Antes de partir, para disfar~ar sua inten~áo de ir embora, pergunta: -
"Quem vai comigo? Vou buscar dente de porcáo". Enquanto todos 
dormem, parte. Perguntou a máe: - "Para onde foram meus ir
máos?". A máe lhe responde: - "V ai pelo rio. Estáo trazendo muita 
cac;a". 

17 Segundo o tradutor, isto se pasu onde Matra mora at.6 hoje: onde a água grande (o 
Xingu}, se encontra com o c6u há pedra e pouca terra. Neste lugar, onde acaba a água, 
está colocada a armadilha de peixe de Matra. 

18 Nome próprio. 

19 jeryvyra. 
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Kyty vai sozinho. C~a porcáo, faz bastante moqueado. Náo 
fica poucos días como dissera na aldeia. Vai acompanhando o rio. O 
mato fechou, acabou a terra. Kyty sobe nas árvores. Os animais e os 
cipós lhe falam que Matta está próximo. Kyty ve "a.karaf'20, mas 
percebe que náo é Matra. Ouviu "akarai"'' falar, viu várias de suas 
casas. 

Kyty faz urna canoa com casca de árvore, póe arco, rede e vai 
pelo rio, a noite (assim, "a.karaf' náo o ve). A água acaba. Vai an
dando, entra na terra e encontra Matra. 

Matra sonha com seu filho e de manhá fala para a filha. 

- "Eu sonhei com Kyty. Vai banhar e olha naquela d~áo pa
ra ver Kyty". 

Fla vai. A ~ fala para o pai que viu Kyty. Matra entáo, vai 
buscá-lo. Pega seu banco e o charuto. Com a fuma~ do charuto traz 

Kyty para perto dele. Matra diz: - "Ah, voce veio?" e Kyty respon
de: - "Eu vim, faz muito tempo, eu estava com saudade de voce". 

Os dois se sentam no banco que os transporta como "carro"21. 
O banco se mov;imenta com a f~a do charuto de Matra. Chegam 
na casa de Maira. A mulher amarra a rede para Kyty deitar. Ele deita 
e come amendoim. Ele come, come, mas o amendoim náo acaba. 
Entáo, Matra lhe diz: - "Pare de comer, esse amendoim náo acaba". 

- "Porque voce veio ?", pergunta Matra. 

- "Mulher22 náo me quer. Ela fala: voce é feio, náo presta", 
responde Kyty. 

Entáo Matra lhe disse: - "Amanhá fa~o voce bonito". 

Maira sonha de noite. Kyty, cedo, vai banhar. Maira lhe per
gunta como quer ser: como o mutum ka.iravó, sipemoll23 ou como o 
nambu. 

Kyty quer ser como o nambu. Matra tira a pele grossa, feia de 
Kyty. Tira a pele, co~ando a descolar pela unha dopé. Enquanto 
isso, fuma o charuto. Matra fala para ele náo ficar com medo que ele 

20 Termo usado para se referir ao homcm branco; introduzido por um fndio intérprete na 
época do oontato. 

21 O tradutor compara o banco andando ao autom6vcL 

22 O nome da mullicr é Arimaji. 

23 Espécies de mutum. 
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náo vai morrer. Molda seu corpo. Enquanto está mole náo se mexe 
" ' ' náo está pronto. Experimenta batendo os dedos no corpo dele. 
Quando fica duro está pronto. 

Amarrou o penis (como usamos AsurinO. Entáo, passou a an
dar, a comer. Matra falou para ele levar a pele retirada para a água. 
Kyty jogou no rio: é o jacaré. 

A filha de Matra pinta a boca de Kyty, pinta sua perna, penteia 
seu cabelo, passa resina cheirosa, coloca-lhe enfeites, mi~anga. Ele 
fica bonito. Vai dormir com duas mullieres. Vai ca~ar, mata porcáo, 
pega jabuti, mata catitu, mutum. 

Kyty quer pegar a vagina da mulher, de noite. Maíra fez a va
gina de casca de árvore. Ele quer pegar a vagina com urna máo, mas 
a vagina é grande e ele tem que pegar com as duas máos. A máo 
dele fica grudada na vagina. Matra fuma para tirar a máe dele. Kyty 
quer ter rel~óes sexuais coma mulher. Está apertado, o penis dele 
ficou preso, ele pux.a, puxa e náo sai. Puxam-no, mas mesmo assirn, 
náo sai. Dói. Matra fuma novamente. 

Kyty fica com saudade da máe dele. Deita na rede, Matra per
gunta o que ele tem. Ele diz que está pensando na máe. Kyty escota 
o choro da máe ( é o canto do pássaro uru}. 

Matra diz: - "Voce vai por um dia e volta". 

Entáo ele se vai, usando um apito para chamar. 

Chega na casa da máe. Ela está fazendo mingau. Fica olhando 
surpresa e muda de estupefa~áo. 

- "Fiquei com saudade de voce, máe. Vim lhe buscar", diz 
Kyty. 

Kyty fuma para a máe voltar ao estado normal. 

Todas as mulheres em volta dele lhe dáo comida. 

Kyty guarda seus pertences. 

Arimajá agora o quer. Kyty náo a quer mais. Ela o convida pa
ra banhar, para defecar; quer ter rela~óes sexuais com ele. 

Arimajá fala para ele sentar no cháo. Ele náo quer. Fala para 
ela deitar no cháo e abrir as pernas. Nesta posi~áo, fica imobilizada 
por Kyty. Kyty a engana. Náo quer ter rela~óes com ela. Deixou-a 
neste estado, deitada ao cháo com as pernas abertas, extática. Ela 
grita, grita. 
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Kyty fuma charuto e dá baforadas por cima dela e ela, entáo, 
se levanta. 

K yty vol ta para Matra. Arimajá diz que vai no dia seguinte 
atrás dele. Kyty lhe diz que colocará folha de palmeira no caminho, 
para marcar. Mas mente. O caminho fecha e Arimajá náo o alean~. 

MITOil 

Tajaho Fmomheú (Narrador. M<aera; Tnch•ba. Takiñ, 1981) 

Escutaram porcáo24 perto da aldeia e foram, entáo, ~

BoakordlS foi sozinho. Outro ca~dor atirou flecha e o porcáo 
correu. Boakara ficou parado escotando. O porcáo (remea) viu boa
kara, gostou dele e disse que queria casar com ele. Marido do por
cáo escutou e ordenou que levassem boakara para ela. 

- "Entáo vou levar para voce", disse o marido a mulher. 

Um porcáo passa debaixo das pernas de boakara para desequi
librá-lo e sai correndo, correndo, com ele nas costas. Boakara grita 
e escutam-no. 

- "Cade boakara?", pergunta seu innáo. 

- "Escotamos porcáo levando-o nesta ~áo", respondem. 

Longe, boakara passa a andar. Pikaó, seu irmáo, vai atrás dele. 

- "Eu vou atrás dele", diz Pikaó e vai seguindo as pegadas. 

As entardecer, chega ao acampamento dos pocóes. As mullie
res fazem mingau. Pikaó encontra comos porcóes que estáo no iga
rapé pegando caranguejo e inajá para fazer mingau. Pergunta por 
~u innáo, mas os assusta. Ao invés de falar correto o nome do por
cao como qual se encontra, Kupeoparí, fala Pirakatajaho. E ao pro-
nunciar este nome, composto da palavra ta.jaho, que quer dizer por-
cáo, assusta-os. -

24 porco-do-mato. 
25 O nome proprio do boakara (denomina?<> dada aos guerreiros) é Pilruijó. 
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" Encontra outro porcáo e, sem mencionar esta palavra, pergunta 
novamente pelo irmáo. Entáo, este lhe diz que seu irmáo está no 
acampamento. 

Pikao vai buscar o irmáo. 

A noite, Pikuijo tenta se levantar da rede para fugir, mas como 
dorme com duas mulheres, isto é impossível. Ele diz que vai urinar, 
mas etas o acompanham. 

Pikuijo fala ao irmao: - "Nao dá para eu ir, elas me vigiam". 

Pikao concorda e diz entáo que vai matá-los. Flecha vários 
porcóes. As flechas acabam. 

A mulher de Pikuijo fala para irem embora daquele lugar. 

Pikao vai novamente atrás do bando. Chega ao acampamento e 
pergunta ao irmáo para onde váo. Este lhe responde: - "Vamos lá na 
árvore do frutáo". 

Pikaó fica na "espera" novamente. Pikao flecha os porcóes. A 
mulher de Pikuijo fala: - "V amos embora, seu irmáo quer me ma
tar". 

Pikuijó combina, entáo, com Pikaó que levará o bando até sua 
pr6pria roc;a (ele é tenotara, aquele que vaina frente do bando), pa
ra comer mandioca. Pikao faz mais flechas e, nesta emboscada, os 
porcos sáo mortos pelos parentes de Pikuijo. 

Pikuijo diz que vai A sua aldeia buscar seus pertences para le
var com ele. V ai e vol ta várias vezes. Viu seu filho que deixara pe
que no. Agora está jovem. Boakara fez dois filhos com a mulher
porcáo. Seu filho náo gosta do irmáo-porcáo. Quer matá-lo. Boakara 
vai a aldeia buscar sua pedra de amolar (itakj) e leva o filho porcáo 
consigo. O outro filho tenta matá-lo, mas sua máe o segura e lhe 
aconselha a náo matar o filho de seu pai. Ele escapa das máos da 
máe e flecha os filhos-porcáo. Boakara fica bravo e vai embora para 
sempre, onde tem pedra grande, onde acaba a água, onde mora 
Maira. 
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MITOm 

lavara Uayroyra o (Narrador: MOieaa; Tradut.or. Takiñ, 1981) 

Um filhote o~a cujo nome era Itaona, estava num buraco da 
pedra e chorava. O cunhado26 foi c~ar e ouviu o choro. Viu 0 fi
lhote na pedra e o trouxe para casa. Náo sabe de quem é filho. 

Itaona cresceu e co~ou a ca<;ar. Come carne crua, veado, 
anta. V ai buscar mel. 

Um dia, foi c~ar como cunhado e pegou um nambu e 0 co
men cru, enquanto o cunhado pegava mel. Quando encontrou 0 cu
nhado, este 1be pergunta: - "Vocé matou nambu?" (ele havia ouvido 
o barulho). Itaona negou e respondeu que o nambu voou. Mas, em 
seguida confirma que cornera o nambu e pula no pe~o do cunha
do. 

Derruba o cunhado no chao. Ninguém viu. Comeu alguns pe
da<;os do cunhado. Mas pensa: - "Porque matei meu cunhado?" e fi
ca triste. Chora e depois come mais um pouco. Chora e come. Poi 
andando, lev~o o cunhado pela boca, mordendo . na cintura. Dei
xou o corpo n~m lugar, cobriu-o de folhas e galhos. Perto de casa 
lavou a boca. A tarde, chegou em casa. Perguntaram-lhe, entáo: 

- "Cad.8 seu cunbado?". Ele responden: - "Ficou nesta dire
<;áo". E fingindo, saiu procurando, chamando por ele. O corpo do 
cunhado ficou perto do lugar chamado kurembeyra' aya. Comen 
ma.is um pouco do cunhado. 

Voltou e disse que nao o havia encontrado. Saiu novamente, 
mentindo que iria procurá-lo. Dessa vez, comen até o joelho. Dor
miu no mato. Quando voltou, disse que tinha perdido o caminho. 

Javapá, Javareparí, Javaripandú, Javaripajoví, outros parentes 
váo procurá-lo junto com Itaona. A certa altura do caminbo viram 
sangue e perguntam a ele: - "O que é este sangue?" - "Náo sei", 
responde ltaona. 

26 Jerayroyra. 
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,. Mais adiante, viram os ossos. ltaona, entao falou: - "Eu comi 
meu cunhado". E comeu os outros companheiros. Javaripajovf con
seguiu flechar ltaona, mas náo o mata. Itaona é duro. A flecha náo 
entra em seu corpo. Javaripajovf bateu com um pedac;o de pau em 
sua cabec;a mas náo o matou. Itaona pegou na hunda dele, mas Java
ripajoví consegue se li vrar e sai correndo. 

Quando Javaripajoví chegou em casa, disse: - "Ele comeu to
dos nossos parentes". Todos entao abandonam a aldeia, com medo 
de ltaona. Fica só a a v62 7. 

Quando ltaona chega, pergunta para onde todos se f oram. A 
avó diz que nao sabe. ltaona vai procurá-los e mata outros. Vai urna 
vez, chega ao acampamento, mata e vol ta. V ai outra vez, chega ao 
acampamento, mata e volta. Traz os corpos para casa. A avó ve 
ltaona chegar transformado em on~a, fica com medo. Reconhece o 
que ele traz na boca: peda~o de perna pintada com jenipapo. 

Itaona vai novamente. Enquanto isso a avó fez mingau de an
diraijí (espécie de mandioca). Quando ele volta, a avó dá para ele 
tomar o mingau que preparou para lhe fazer mal. ltaona tomou o 
mingau e donniu de dia. A barriga dele come~ou a doer muito e ele 
teve diarréia e vomito. Quase morre. 

A avó amarrou sua rede no alto da casa e ficou lá de cima 
olhando. 

Transformado em on~a e muito bravo, ltaona tenta subir para 
pegar a avó. Sobe pelo pilao, mas desee novamente e sai para fora 
da casa. Vomita, vomita e morre. 

A avó diz: - "Voce morre". Pegou seus pertences e foi encon
trar comos outros. Foi de acampamento em acampamento. Um deles 
reconhece a avó e quer matá-la, mas ela lhe diz: - "Nao me mate, eu 
o matei", e os chama para ver os ossos. 

Queimam os ossos de ltaona e ao faze-lo, surgem os mosquitos 
"pium", desconhecidos até entáo. Por isso, até hoje, os Asurinf en
frentam o "pium". 
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MITO IV 

Apykwara (Narrador. Avona; Tradutor: Takiñ, 1981) 

Andirá (morcego) teve um filho que morreu logo depois. Andi
rá comeu uisf (fruto). 

J apif (pássaro) fez casa para enterrar (como a tavyve). Fez 
"festa", petymby' iJ<.a28. 

Perekavaka e Uiraondí fizeram a tavyve. Chamam para buscar 
folha de palmeira, para fazer "festa". 

Vanapy29 chama para a ··resta": - ••Paikáo". Mas este náo é o 
nome. Sabe outro e chama: .. Tayakáo" .Pegou a Cobra30. 

Dan~am até o entardecer. Váo banhar. 

Depois da ··resta" váo brigar com seus inimigos, os marim
bondos. 

.. - Quem vai comigo?", pergunta um deles. 
.. Eu ,, tro de - vou , ou respon . 

Fazem acampamento. Náo rem comida. Pegam peixe. Taiovara 
pega peixe. Passam os dias. Viram caminho e acampamento dos ini
migos. Váo pelo caminho. 

Chegam perto da aldeia. Um caga muito, o outro urina, de me
do. Um é Siona e o outro Tykyrí. Alguns entram na casa (Pima, 
Ja'ona, Asingaó) e matamos inimigos. 

Asingaó cortou bra~o e levou; cortou ~ e levou. 

Koropisasaka pega um cesto para guardar os pertences dos ma
rimbondos. No caminho Oiató ve sangue. Fazem acampamento. 
Asingaó pega lenha. Comem a~ moqueada. 

Chegam em casa ao entardecer. &tavam fazendo '"festa": Ti
vá, Apykwara e Karovara. 

28 Ritual xaman&tico. 

29 Nome da fuDJilo ritual de assistente de xamá desempcnhada por jovens. 

JO Rito xamanfstico. 
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Boakara3 l pede charuto. Ouvem ele chegando. Boaka.ra, perto 
"da aldeia, pede charuto. Alguém vai levar o charuto e conversar com 
ele. 

Uirasimbé32 está pilando (preparando o mingau ritual). Ela 
quer ver boakara vai até lá. Está pintada de preto. Pergunta a ele: -
" O que voce trazar?". Ele responde: - " Trago cabe~a, bra~o'' . Ela 
leva as partes para a aldeia. 

Apykwara está cantando. Tivá e Karovara também. Uirasimbé 
traz o bra~o e este agarrra na parede da casa. Por causa disso, Ti vá, 
Apykwara e Karovara "morrem"33. 

Apykwara póe para fora o javart:f34 e volta a si. Pergunta ao 
vanapy: - "Porque eu morri?". Vanapy explica que uirasimbé trouxe 
o bra~o do inimigo, bateu na casa e o bra~o agarrou. 

Apykwara ficou bravo, foi embora para o céu, levando a ~asa. 
Fuma o charuto. Uirasimbé volta para o boakara. Apykwara dtz ao 
boaka.ra: - "Eu náo mato gente, eu vou embora". 

Apykwara e Karovara soben: ao céu. Lá em cima fica noite. 

- "Para onde vamos?", perguntam. 

O caminho de Karovara está escuro. O caminho de Apykwara 
está claro3~. Leva a casa em cima de um galho de ingá (lvavaky, 
galho do céu). 

Chega a urna fenda entre urna pedra e outra. Deve atravessá-la. 
Coloca um piláo, de modo que a ponta da pedra entre na parte oca 
do piláo, fazendo dele urna ponte. Está liso. 

Está levando a casa. Apykwara vai olhar, se s~gura na pedra, 
fica preso nela. o filho dele está brincando, mas quase cai porque 
tem pouca terra, entáo, leva a casa mais longe um pouco, onde está 
até boje. 

31 Denomin~o dada aos gucrrciros. 

32 Nome da ~áo ritual desempenhada pelas m0Cj8S cantadoras nos rituais xamanísticos. 

33 O tradutor explica que .. morrem" como atualmente, nos rituais xamanísticos, isto ~, 
quando os xamás pcrdem os sentidos. 

34 Objeto que os xamás recebcm dos xamás e entra em seu corpo 

35 Há dois caminhos, um para cada lado; o de Karovara é para leste e o de Apykwara é 
para oeste; os dois carninhos tcm uma parte escura e outra clara; no caminho de 
Apykwara, a parte escura é mais longa. 
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La em cima viu muito peixe. Traz para a irmá, Anumbaí, que 
ficou na terra. Traz peixe para Anumbaí várias vezes. 

Kumandoiva36, irmáo de Anumbaí, quer levá-la para o céu. 
Avijá, o marido dela, náo quer e flecha Kumandoiva. 

Kumandoiva conta que lá no céu tem peixe, ~,javarí. Bem 
perto da aldeia tem essas coisas, ele diz. A vijá nao come o peixe, 
está bravo, nao fala com Kumandoiva. Comeram o peixe. 

A vijá flecha Kumandoi va duas vezes. As flechas atravessam 
seu corpo, urna de cada lado. Kumandoiva grita, pisa na cabe~a da 
on~a. Sai água do fundo da terra. 

Kumandoi va subiu ao céu. A água co~ a inundar a terra. 

- "Como vou fazer?", pergunta-se A vijá. 

Ipekombeva37 é xamá, sabe. Fuma o charuto e dá baforadas na 
água. A água volta para o fundo da terra. 

Kumandoiva grita, grita. Cbega lá em cima,. tira as flechas do 
corpo. 

Outro Apykwara é flechado pelo inimigo. Fica doente, doeote. 
Morre, perdem o fogo, mel, comida. 

No caminho de Apykwara tem pedra. Para atravessar, pede pa
ra a arara azul cortar com seu bico. Ela corta, ele passa. 

Karovara, no caminho dele, encontra fundtf.38 Karovara quer 
pegar, sobe, cai e bate o joelho. Por isso, esse Karovara se chama 
Karovarapara. 

Apykwara, no seu caminho, quer pegar javará . . Sobe e cai 
também e bate o joelho. 

Lá no céu, na primeira casa, mora Aohynga. Uajomiré,. Anum
baí, Javarajoví moram com Karovarapara. Na segunda casa~ moram 
Uiraraira, Uirajepéorá. Outros Apykwara que moram no céu, sio: 
Uiraraingava, Andaraira, Pekinekindap. 

36 Nome proprio deApykwara. 

37 Nome proprio de um pássaro. 

. . 

38 Instrumento de percussáo usado em certos rituais xamanísticos, feito de taquara. Ka
rovara quer pegar a taquara para fazer o fundá. 
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MITO V 

Jahytit4 lfl (Narrador: Tavayra; Tradutor: Takirí, 1981) 

Jahytitá u'í oho39 é o irmáo mais novo. 

Jahytitá Mijarejyvá39 é irmáo mais velho; Javos( oho39 é irmáo 
mais novo. Jahytitá o(39 é neto. Javojo39 é, o filho. 

Arimajá e Itaoromé, duas irmás, vao passear pela aldeia a noi
te. Jahy4º também passeia a noite, acompanhado pelo irmáo. Como 
ruído do seu andar as pessoas acordam. Jahy corre para casa. Pegou 
fogo em sua casa, os outros também correm para lá. 

Jahy balan~a a rede de Arimajá, quer dormir com ela. Ela ou
viu seus passos, sabe que é ele e diz: - "Vá embora". 

Ela passou jenipapo no rosto dele. 

Jahy ficou bravo. Amarrou o pé para nao fazer barulho, mas 
nao adiantou. Arimajá ouviu-o se aproximar e o espera como jeni
papo na mao. 

Jahy vem novamente. As duas mullieres donnem juntas. Jahy 
quer dormir na rede com as duas. Elas se cobrem com a rede. 

- "Venha aqui", diz Arimajá, abrindo sua rede. Jahy se apro
xima e ela passa jenipapo em seu rosto. Ele sai correndo. 

O irmáo lhe diz: - "Seu rosto está preto". 

Jahy lava o rosto para tirar a tinta do jenipapo, mas seu rosto 
continua preto. A tinta do jenipapo pegou no peixe quando ele lavou ,. 
o rosto no rio. E o peixe jejorovaona. Jahy tentou limpar o rosto 
com urna folha. Nao adiantou, a folha ficou pintada. É urna planta 
da floresta. 

- "Como está meu rosto, agora?", pergunta Jahy. 

- "Continua preto", responde o irmáo. 

Jahy, entáo falou: - "Eu nao vou mais ficar aqui. Vou para o 
céu". 

39 Constelai;óes de estrel~ 
40 A lua. 
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Outros acompanham Jahy. o innáo mais velbo, o tio, a filha da 
irma, filho, o irmáo mais novo4 l. 

- "V amos flechar o céu", disseram, para subir pelas flechas. 

Flecharam, flecharam, mas as flechas náo ale~ o céu. 
Usam flechas de pena de mutum, de nambu, de arara. 

Toi foi buscar Tatojaré e lhe contou o que estava acootecendo. 
Tatojaré flechou e pegou no céu. Depois lan~ ouq flecha que se 
prende na primeira. Tatojaré faz urna "corda" de flechas, da terra ao 
céu. Usa flecha de pena de arara canindé e de mutum sipemOó (es
pécie de mutum). 

• 
Jahy subiu pelas flechas. Os irmios foram na frente. Jahy foi 

jogando as flechas para a terra, desfazendo a "corda". 

Jahy diz ao irmáo que vai dormir tres dias e depois ~ai ver o 
rosto. Até boje, quando aparece lua pequena é tempo de e~ mu-· 
tum, porcao, jaboti. . . 

Jahytitá subiu pelas flechas. Jahy atira as flechas. Tatojaré fala 
para segurarem as flechas atiradas por J ahy, na tefGl. Elas náo de~ 
vem tocar no cháo. Ficam com medo, ~ muito aito, elas caem na ter
ra e váo para o fundo da terra, onde tem água. Tentar puxá-las é pe
rigoso, pode inundar a terra. 

Jahy falou que seu rosto pintado náo pode ser visto, "faz dl". 

Por isso, na lua cbeia, as mulberes ficam menstruadas C'sai 
sangue do buraco da mulher"). Elas tiveram que fazer sua rede fura
da. 

41 Jeky'yra,jetutyra (irmio da máe),jelamJrymembyra.jera'yra.jeryvyra. 
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MITO VI 

Arapoá (Narrador: Tavayra; Tradutor,. Takiñ,. 1981) 

Um veado e sua esposa, Tekapepyhyka e Tauvyma, foram tra
balhar na r~a, limpar capoeira. 

O homem disse a mulher: - "Náo tem mandioca, batata-doce, 
feijáo. Eu vou buscar para voce plantar. Quando eu trouxer, vamos 
cantar: Mé, mé, mé, apaipari". E entáo, quando ele trouxe, assim 
cantaram (como até boje se faz no ritual do veado, maraká arapoá). 

O veado se foi. Tauvyma falou para seu irmáo42, lovaí, matar 
o marido. Iovaí fica na espreita e quando o homem está dan~ando, o 
mata. lovaí e Tauvyma comem-no. 

Iovaí é quem traz o corpo, cozinha e come o fígado. Depois 
que matou, ficou tres dias sem trabalhar. 

Urna anta vai procurar seu innáo, o veado. Tauvyma o ve e 
quer ter rela~óes sexuais com ele. Senta no pau e o convida. Eles 
rem rela~óes. A anta se vai, mas volta. Toma o mingau que Tauvyma 
lhe leva. A panela de mingau se quebra. Encontram-se várias vezes 
e, toda vez, a panela quebra. lovaí descobre e pergunta a Tauvyma 
onde estáo as panelas. Ela diz que trope~ou num pau, caiu e por isso 
se quebraram. 

As panelas acabaram, Tauvyma vai buscar barro, no dia se
guinte, para fazer novas panelas, acompanhada pelas abelhas: Tiape
rerorová, Javosipytauva, Akusiairová, Jak.uiorová43. 

A av644 faz comida para a anta. (A avó é coelha-do-mato, ta
pis(). 

Iovaí fala para a coelha-do-mato náo acompanhar Tauvyma 
e lhe diz que vai matar a anta. Tauvyma convida a coelha-do-mato 
para buscarem barro mas ela lhe diz que está cansada e náo vai. 

Bem cedo, Tauvyma sai. Bem cedo também, Iovaí vai matar a 
anta. 

42 jekyvyra. 

43 Nomes das abclhas. 

44 Jaryia. 
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- "Vamos matar a anta", disse Iovaí a seu innáo45 Yisigara. 

Iovaí chama a anta como Tauvyma costumava fazer. bate num 
pau e o chama. Iovaí tinha ouvido Tauvyma fazer assim. 

A anta vem e ele a mata. Traz a carne, cozinba e come. 

Tauvyma chega em casa a tarde. Ela quer casar com a anta. 

Lá no mato, fez as panelas. Quando chega, vai fazer mingau. 
Vai a r~a, só encontra as tripas da anta. Chora muito, "o cora~áo 
quase sai". 

Iovaí guarda carne para eta e lhe oferece. Tauvyma viu a cos
tela e sabe que é da anta. Diz ao irmáo que vai trabalhar e depois 
come. 

Tauvyma vai a r~a e chama a anta, mas eta náo vem. Vai pelo 
caminho, encontra flecha, as fezes e seu sangue: "Mataram meu ma
rido!'', ela diz. 

- "Eu quero casar com voce; mataram voce; agora eu vou em
bora~', lamenta-se Tauvyma e chora a noite inteira. De manhá, per
gunta: - "Quem matou meu marido?". Iovaí responde: - "Fui eu". 
Iovaí ~ tenotar<ft6. Tauvyma fala: - "Voce matou meo marido, agora 
tem que fazer tatuagem". 

Primeiro canta sentada no banco, dentro de casa; depois ~a 
fora da casa (ritual tauva). Outras m~ dan~am: Javataraká, Java
pevf, Koati. Javataraká é Vanapy47. Ela vai buscar o avai' ip (ins
trumento usado no ritual) e coloca nete o javará (pequenos cocos 
formando um chocalho ). 

Tauvyma é moreroryv<ft8. 

Acabou a dan~a. Tauvynia foi para a água. Javataraká e Java
peví váo com ela. Os outros anima.is ficaram ( coelho-do-mato, coa.
ti). 

Tau vyma vai pela água, sua casa agora é onde a água se en
contra com o céu. Ficou brava porque seu marido foi morto. 

O innáo acompanha Tauvyma, por terra, mas ela fala ríspido 
com ele: - "Vou embora para sempre". Hojeé tauva. 

45 Jaryvyra. 

46 O que vai l frente. 

4 7 Fun~o ritual de assistente de xamá desempenhada por jovens. 

48 Fun~o principal no ritual tauva. 
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MITOVIl 

Maiforomongava (Narrador: Tu1é, Tradutor: Takirí, 1981) 

A filha de Maiforomongava foi passear, conhecer outras al
deias. 

Na aldeia de Kuisaraka, o sapo, ela ganhou cuias: kuivirl, 
kuiapara, kupeva, kuja.poapeva49. 

A filha conta ao pai que encontrou gente que nao conhecia 
antes. Maiforomongava lhe diz que sao tapiara. No dia seguinte, de 
manha, Maiforomongava vai ve-los. Chegou lá ·e mais cuias foram 
feitas para lhe serem presentadas. O sapo o chama de avOSO. Maifo
romonga va nao gosta do sapo, fuma o charuto e dá baforadas sobre 
ele, afastando-o para sempre, para viver no mato. Maiforomongava 
pegou urna cuia de cada: ku,iapara, kupeva, kuiv(, tekaravynha, 
taiuvf, kuipi, akaraf. Voltou e disse a filha que seu netoSI, o sapo, 
lhe deu as cuias: - "Konomf dá bastante cuia para mim". 

A filha de Maiforomongava vai a outra aldeia e encontra Kui
ponga, outro sapo, tirando entrecasca de árvore para fazer charuto. 
Ele lhe dá a entrecasca. O sapo está ccrri medo que no dia seguinte 
venha Maiforomongava e diz: - "Cuidado coma filha de Matra"52. 

Ela náo sabe quem ~ Kuiponga. Maiforomongava lhe dizque é 
tapiara. Maiforomongava foi a aldeia de Kuiponga, fumou o charuto 
e espantou Kuiponga para o mato, onde está até boje. Maiforomon
gava trouxe muita entrecasca de árvore para fazer charuto e disse a 
fllha que seu neto lhe havia dado. 

A filha vai a outra aldeia, desta vez onde moram os macacos. 
Eles s6 comem mingau de inajá53. Os macacos riem muito. A filha 

49 o·i J,..º 1 crentes es.-ies de ~a que, recortadas e decoradas l fogo servem para servir 
alimento; utensilio fundamental na oozinha Asurinf. ' 

50 T - · 

i ""'°'· 
51 T emomi1111. 
5 2 MaJrajira. 
53 Coco de uma espécic de palmeira chamada indajd. 
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de Maiforomongava toma o mingau e depois tem rel~óes sexuais 
como macaco que lhe faz um filho. O mingau "faz mal" porque ti
veram rela~óes. 

' A noite, a filha de Maiforomongava amarra sua rede na casa do 
macaco. Cboveu dentro da casa, em cima de sua rede, porque o ma
caco abriu o teto. Ela mudou sua rede de lugar e ele abriu nova
mente o teto cm cima dela. Ela tomou a mudar sua rede, ele abriu 
o teto, cboveu em cima dela. Finalmente, ela deitou na rede do ma
caco, como ele estava querendo, e tiveram rel3'ióes sexuais a noite 
toda. 

De ~há, ~la foi e~lx>ra. O macaco a esperou no cam.inbo pa
ra ter mais rel~oes sexU3ls com ela. Ela se deita no chio, no cami
nbo, onde vários macacos a esperam e' tSm rela~s sexuais com ela. 
A barriga da filha de Maiforomongava cresceu. Já perto de sua casa . ' os macacos ainda a esperavam no caminho para ter re~ sexuais.-

Maiforomongava viu a barriga da filha e ficou bravo. A filba 
trou~e o mingau de inajá que os macacos 1be deram e tarnhém disse 
ao pai que náo sabia quem eram aquetas pessoas. Maiforomongava 
lhe d~ que sao tapiara. . , 

Maiforomongava foi até lá. Os macacos riem muito, prepara
ram o mingau de inajá e lhe ofereceram. Ele recusou. ~no 
avOS4 • JajOSS também preparou o mingau e deo a ele. 

Maiforomongava fumou charuto sobre eles e todos foram para 
o mato. Trouxe mingau de inajá para casa. 

O filbo da filba de Maiforomongava nasceu. &te viu a crian~a 
e por ser do sexo masculino, gostou. Passaram-se os dias. Ele qtieria 
pegar a crianc;a, mas a filha lbe dizia que o filbo tinba medo dele. 
Ele nao poderla pegá-lo pois verla que tinha rabo. 

U~ dia, Maiforomongava fingiu que estava dormindo e , quan
do a en~~ cborou, a máe a suspendeu para brincar e o pai viu que 
o neto tinba um rabo. Ficou muito bravo e pediu a ela para deixa-lo 
pegar o menino. A ftlha respondeu: - "Ele tem muito medo". 

Maiforomongava fumou charuto sobre ele, afungentando-o pa
ra o mato, ond~ ficou para sempre. A máe falava: - "Vem, vem, meu 
filbo" e chorava muito. 

54 tamói. 

55 Nome proprio. 
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A filha foi a outra aldeia desconhecida, onde vivia o pássaro 
/akyryna. Ele estava dormindo, durante o dia. Passara a noite toda 
fazendo a "festa" do kavaraS6. Convida a filha de Maiforomongava 
para dan~ar. Ela é pintada para participar da "festa". Cantam a noite 
toda. Ela volta para casa e diz ao pai que náo sabe quem sao. Ele lhe 
diz que sáo tapiara. 

Maiforomonga va vai até lá escutar e aprender o canto do pás
saro jakyryna. Diz ao pássaro que quer cantar. Jakyryna também o 
chama de avo. Enfeita-o e lhe dá a flecha ritual. Fuma o charuto e 
oferece a Maiforomongava. Cantam a noite toda. Maiforomongava 
fica com sono. Dáo o charuto para ele fumar. 

Durante a dan~a, jakyryno, vai urinar, mas só vai o "cora~áo" 
dele, a "pele" fica. Maiforomongava lhe pede para fumar, mas ele 
náo responde, náo está ali. Entáo, o "cora~o" escuta e fala: -"Es
tou aqui, fui urinar". Neste instante, Maiforomongava morre. 

- "Eu matei o avo", diz o pássaro. 

Já é de manhá e o ritual termina . 
. 

- "Porque morreu?", se pergunta jakyryna. Faz os gestos de 
retirar algo do corpo de Maiforomongava (como nos rituais xama
nísticos, para o xamá voltar a si, após o estado de transe) e grita pa
ra ele. Maiforomongava "revive" e pergunta: - "Porque tapiara me 
matou?". Fuma o charuto e expulsa o pássaro jakyryno, para o mato, 
para sempre. 

A filha de Maiforomonga va vai desta vez a outra aldeia, da co
ruja57. Estáo comendo cotia58. Ela come e de manhá, volta para sua 
casa. Leva cotia para o pai e lhe dizque náo sabe quem sáo as pes
soas que encontrara nesta aldeia. O pai responde que sáo tapklra. 
Maiforomonga va vai a aldeia da coruja que lhe dá cotia e o chama 
de avo. 

Maiforomongava fuma o charuto sobre eles que se váo para 
sempre, vi ver no mato. Mas, desta vez a coruja faz escurecer; Maifo
romongava exclama: - "Ejo, ejo". Fica claro novamente, ele fuma o 
charuto e a coruja vai definitivamente. Pegou bastante cotia, leva 
para casa e diz a filha que o neto havia lhe dado. 

56 Ritual do complexo das flautas turé. 
57 orokored. 
58 -men. 
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A filha vai agora a aldeia do vento 59. Ele faz o arco de 
iryva 60. A filha vol ta para casa, conta ao pai sobre o que vira e este 
lhe diz que sáo tapiara. V ai também a aldeia do vento e chegando lá 
pergunta ao filho do vento onde ele está. O filho vai buscá-lo. O 
vento vem, mas Maiforomongava náo o ve. 

- "Fala com meu pai", diz o filho a Maiforomongava. Mas este 
náo o ve e náo lhe fala. O vento volta para o trabalho. Vem de novo, 
mas outra vez Maiforomongava náo o ve. O vento, entáo, levou 
Maiforomongava e sua filha para longe, subiu ao céu, deixando-os 
em sua casa. Antes, o vento tinha avisado sua mulher e o filho que 
os levaría para lá. 

MITO VIII 

Uajaré (Narrador: BaiO; Tradutor: Takiñ, 1981) 

· De manhá, bem cedinho, Uajaré está esquentando ao sol. A 
água co~a a subir e com ela, os caranguejos, O§ sapos, os pei
xes61 : Os parentes de Uajaré comem peixe que tem dente, cabelo. 
Peixe comeu todos os parentes de Uajaré. A palmeira suspende Ua
j~ ao alto, sentado num banco. Af ele ficou. Embaixo, s6 água. 
Nao há outras ~vores. Só a pahneira que segura Uajaré no topo. Aí 
ficou vários días. O camaleáozinho62 vai lá em cima e Uajaré fala 
para ele ver como está a altura da água. Ele vai e ve que ainda está 
fundo. Passam-se os dias. Camaleázinho vai novameote ver como 
está a altura da água e desta vez, fica só um pouco de terra em suas 
unhas. Ainda náo tem terra suficiente. Passam-se os días. Camaleáo
zinho vai ver e diz que já está um pouco seco. Passam-se os días. 
Camaleáozinho vai de novo, pula lá de cima, a água está rasa, ele 
bate com a c~a, fica inchada. 

Uajaré desee. Anda, anda, pega urna g~a63. Chama e mn
guém responde. Náo há ninguém. 

59 yvyrd. 
60 Material predileto para fuer o arco entre os Asuriní. 
61 -4 k .. . ~ o, , ururu, lplTa. 

62 enemby. 
63 .. ..e 

UlTu. 
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,. Uajaré vai cac;ar e pede a gar~a para fazer mingau. Enquanto 
está fora, a garc;a se transfonna em mulher e faz mingau de mandio
ca com amendoim. Quando Uajaré volta, ela se torna novamente 
g~a. Quando ele sai, eta pila, vai buscar fogo com seu innao, o 
urubu. Antes de Uajaré chegar, ela apaga o fogo. 

Uajaré ve o mingau pronto e fica curioso. Toma o mingau. 

No dia seguinte, sai novamente para pescar e fala para a garc;a 
preparar o mingau. Outra vez, ela se transforma em mulher, faz o 
mingau. Uajaré vem e vai procurar quem esteve em sua casa fazendo 
rmngau. 

Quando termina de fazer mingau, a garc;a volta para sua gaiola. 

Na terceira vez que sai, Uajaré descobre que é a garc;a quem 
faz o mingau. Escuta o barulho do piláo, volta para casa e a ve 
transformada em mulher. Convida-a para se deita.r na rede com ele. 
A garc;a pede para ele ir buscar o fogo. .. 

Uajaré coloca cupim no corpo todo. Urubusingoó (urubu.:rei) 
vem e faz fogo sobre ele. Mas Uajaré náo consegue pegar o fogo. O 
urubu voa. 

Uajaré cbega em casa e diz a garc;a que náo pegou o fogo. Ela 
lhe diz para ir novamente. Ele vai. Póe cupim e vem Tapikavara64, 
gaviáo. Belisca todo o corpo dele. Uajaré fecha os olhos. Vem vá
rios urubus sobre ele. 

- "Onde está tivá?"65, pergunta o irmáo do urubu. E lhe res-
pondem os vários lugares onde se encontra ti vá. · 

Urubu-rei vem. Uajaré pega o fogo e o traz para casa. A garc;a 
lhe pergunta: - "Voce trouxe o fogo?" - "Trouxe", responde ele. -
"Entáo faz'~, lhe pede a garc;a. 

O urubu vai atrás dele buscar seu fogo. Critica-o duramente. -
··como voce nao sabe fazer fogo se voce tem a taquara e o ingá?"' 
ensinando-o, entáo, a produzir o fogo com estas duas madeiras. 
l h ubu vai embora. 

64 Nome próprio. 
65 Ser sobrenatural. 
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Uajaré faz filho. Vários filhos, muitos filhos, seus filhos fazem 
filhos. 

Uajaré, doente, diz que quando morrer levará seu filho junto, 
para o céu. Tem febre, vomita, seu dente dói, ele morre. Filho dele 
faz "festa" que o pai lhe ensinou. A "festa" se realiza durante vá
rios dias. Anumbaf, urna mulher corajosa, ouve pessoas falando no 
mato. É boakara66 que trazo corpo do inimigo, um pedac;o, o bra~o. 
Bate na casa onde se realizam as "festas". Apykwara; Karovara, Ti
vá67 morrem. Guardaram seus pertences68 e foram embora para 0 

céu. Tivá, filho de Uajaré fala: - ··vamos levar esta casa para 0 
céu". 

Apikwara e Karovara também sáo filhos de Uajaré. Recortaram 
aterra do cháo da casa e levaram-na com tudo, inclusive o piso. 

Lá em cima, há as grutas de pedra. Váo andando e se estabele
cem primeiramente num local, mas há pouco cháo, as pedras sáo li
sas, há um precipício e o filho pequeno quase cai. Entáo se mudam 

• para outro local onde estáo até boje. 

66 Denomi~oo dada aos guerreiros. 

67 Xamás primordiais. 

68 O piloo (inguá), o pau do piláo (myrá), a peoeira (p.)'1"}'P011Q). 
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(' 

GLOSSÁRIO* 

ajemoona - motivo de pintura corporal (corpo todo preto, até o 16-
bulo das orelhas) 

ajora - esposa do marido 

aka - casa 

akapepum - neologismo na língua Asuriní, casa arredondada 

aketé - casa verdadeira, estilo arredondado 

aki vitá - enfeite da c~a usado nos rituais 

ararava - denomina~áo dada aos Araweté 

araravava - tenno usado por um informante para se referir a refei~áo 
oferecida pelo boakara e associada a captura de ararava (Ara
weté) 

ara vy - enfeite de ca~a com penas de arara, usado nos rituais 

asi'iva - enfeite usado na testa (plaquetas que arrematam o arranjo 
de cabelo) 

atiraó - enfeite de cabe~a com penas tapiradas de arar~ usado pelos 
boakara, no turé 

ava - ocasiáo de pegar 

avá - gente, humano 

a vaeté - gente verdadeira 

avai'ip - instrumento musical do ritual tauva 

avasikiriava - refei~áo oferecida peloa boakara na qual se serve 
mingau de milho verde 

* Nao foram incluídos os nomes de desenhos geo~tricos (capítulo IV), alimentos (capí
tulo 1), seres sobrenaturais (capítulo III), objetos da cultura material (capítulo IV) e ritos 
do maraká e do turé (capítulos II e III). 
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~yngava - imagem, representa~áo, réplica 

boakara - indivíduo que oferece as refei~óes ava (mytuava, javosia
va, etc.), papel ritual no turé, guerreiro 

boravat - nome específico do ritual xamanístico maraká, rito inicial 
de um ritual xamanístico 

gapetymbara - papel ritual no maraká, desempenhado por xamás, 
xamá auxiliar 

iafó - chocalho usado no maraká 

ijara- dono 

ikwasiat - desenho 

imaryna - doente 

imunara - paciente, aquele que recebe dos xamás as substancias 
yunga e moynga, no maraká 

i'yva - aquele que é investido de urna fun~áo, aquele que encama o 
sobrenatural 

janderamói - nossos velhos, antepassados 

jangai va - casa ritual que abriga os tocadores de flauta no turé 

javaraik:á - espécie de gaiola aberta embaixo, objeto ritual do mara-
ká, para onde vem os espíritos 

ja vará "'.' palmeira de nome tucum, o fruto dessa palmeira, apito feito 
da casca desse fruto, usado pelos xamás no maraká 

jemijara - minha vítima, termo usado por um indivíduo para se refe
rir lquele a quem matou 

jamygara/jeremymiga (recíproco) - aquele que me criou/aquele que 
foi criado por mim 

jepaitara/jeremiopara (recíproco) - cónjuge cuja rela~áo de casa
mento excluí a rel~áo sexual, significando aqueles que tem a 
obriga~áo mútua de promover a subsistencia do cónjuge 

jevojá - termo com o qual ego designa indi víduos de ger~óes des
cendentes e com quem se casa 

jevojaferi - ídem; composto pela palavra (f) er significa o futuro 
cónjuge (já náo é apenas jevojá, er indica passado, mas ainda 
náo foi consumada a rela~áo de casamento) 

ka' á - substancia introduzida no corpo do xamá pelos espíritos 
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ká'i - refei~áo ritual (mingau de produto da r~a) dos participantes 
de urna derrubada coleti va 

kaui - mingau, bebida de milho e mandioca (como ingredientes bási
cos, aos quais pode-se acrescentar outros produtos) 

kauirao - papel ritual no turé, jovens iniciados 

kavara - ritual do complexo das flautas turé que invoca sobrenatural 
do mesmo nome 

kavaryva - papel principal no ritual kavara 

kavaryvandara - papel desempenhado por mullieres no ritual kavara, 
aquela que acompanha o kavaryva 

kyrapetym - ritual xamanfstico, relacionado ao nascimento de crian
~as 

maraká - ritual xamanístico, terapeutico e propiciat6rio 

marakanhy - papel ritual desempenhado por jovens no maraká, can
tadoras 

moreroava - objeto usado no maraká para atrair os espíritos 

moreroryva - papel principal desempenhado pelos xamás no maraká, 
líder do ritual , 

moynga - substancia transmitida dos espfritos aos humanos, remédio 

mytuava - refei~áo oferecida pelo boakara na qual se serve a ave 
mutum 

oesak - ver, ver espíritos 

oforahai - canto e dan~a 

oforopyhyk - pegar a coisa, gesto de pegar, parte do ritual xamanfs
tico, inicia~áo do xamá 

okupyt - cortar árvores, derrubada para o plantio da r~ 

omano-morrer' estado de transe extático (perda dos sentidos) quando 
o xamá estabelece contato com os espfritos xamás-primordiais 

omanoaip - desmaiar, estado de semi-transe (com movimentos), 
quando o xamá estabelece contato com espíritos anirnais 

omongap - peneirar; kaui ....... - rito do maraká 

omombe'ú - contar, narrar (mito) 

opereanú - rito das refei~óes ava 

pajé - xamá 
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pareakunhy - versáo feminina de pareara, anfitriá, papel desempe
nhado por mulheres no rito de distribuic;áo de farinha aos convi-
dados, no turé 

pareara - anfitriáo, papel desempenhado por homens no turé 

patavajá - suporte de taquarinha onde é colocada urna pequena pa-
nela, objeto usado no maraká 

petym - tabaco, charuto, cigarro 

simbaika - colar de algodao e penas de ave, usado no turé 

tapyia - cabana, abrigo usado nas excursóes 

tapy'yia - inimigo 

tauva - ritual do complexo das flautas turé que invoca sobrenatural 
do mesmo nome 

tauva rukaia - panela de ceramica, objeto ritual do tauva e kavara 

tauyva - papel principal no ritual tauva 

tava - aldeia 

tavyve - casa comunal 

tayngava - imagem do humano, padrao geométrico (angulo de 90°), 
boneco antropomórfico usado no maraká 

tendava - banco de sentar 

tenotara - o que vai a frente 

tukaia - cabana de folhas, objeto ritual do maraká para onde vem os 
espíritos 

turé - flauta, complexo ritual que compreende ritos associados as 
instituic;óes da guerra, morte e iniciac;áo 

turé ingavf - apito de bambu usado no turé 

turejara - dono do turé, líder do turé 

turepy - tocador de flauta 

turyva - tocador de flauta, convidado, papel desempenhado por bo
rneos no turé 

uiraava - penugem de gaviao usada no maraká e no turé por indivf
duos que desempenham determinados papéis 

vanapy - papel desempenhado por jovens do sexo masculino no ma
raká, e por jovens do sexo feminino, no ritual tauva (turé); papel 
de auxiliar desempenhado nas refeic;óes a va 
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yapema - escultura em madeira, objeto usado no turé (ritual tauva e 
ka vara) 

y'ima - transporte usado pelos espíritos para vira aldeia 

yoga - princfpio vital, substancia transmitida dos espíritos aos hu
manos 

yngaiva - tremor, estado do corpo do xama quando em contato com 
espíritos 

yvara - objeto ritual do maraká através do qual o xama entra em 
contato com os espíritos, dois troncos de madeira decorados, 
semelhantes ao charuto de tabaco 

yvyhyka - resina vegetal, uso ritual no turé 
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