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Partindo do material antropológico, obtido através das 
f ontes bibliográficas e da coleta ·de dados em pesquisa de 
campo, este trabalho quiz enfccar a possibilidade de urna 
leitura simbólica de certos dados da cultura material das 
tribos do Alto Xingu e . dos Kadiwéu. Com ·a mesma Jnten
~áo procurou analisar os ritos e cerimónias, expressóes 
simbólicas destas culturas, tornando-os .textos legíveis den
tro de campo da editora~ao. 

Qualquer outra finalidade foge completamente ao nos
so . intuí to que procurou tao . somente se limitar ª"º . esclare
.cimento dos aspectos simbólicos editoriais desta leitura. 

A coleta e organiza~ao do material antropológico _foi 
feito pelas Profa. Dra. Yolanda Lhullier dos Santos e Profa. 
Dra. Nobue Myazaki, sendo que a análise simbólica ficou a 
cargo da Profa. Dra. Helda Bullotta Barracco da TJniversí
dade de Sáo Paulo. 

Sáo Paulo, Novembro de 1975 

• 
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1.° CAPfTULO 

A Simbólica na Análise 
dos Textos Nao-Verbais 

Simbolo e sinal, dentro do processo da comunica~o, 
comuttnente sáo considerados como dois elementos diferen
tes: o primeiro possuindo urna certa participac;ao com .o 
elemerito que quer simbolizar e o segundo completamente 
desligado de qualquer 'referencia externa. Entretanto, :faze
mos urna ressalva quanto a esta última asser<;ao dos meios 
comunicativos. Assim, o sinal, como qualquer outra forma · 
logogramática que veicule urna mensagem é tudo o que 
nos aponta outra coisa com a qual tem rela<;áo natural ou 
convencional. Considerando que o símbolo tem a fun<;ao de 
estar em lugar de ... , o símbolo é um sinal. Assim estaria 
ele na mesma relac;ao de espécie para genero ( sinal). · Se 
tod.o símbolo é sirial nem todo sinál é símbolo. O sinal é 
convencional e arbitrário, mas o símbolo deve repetir, ana
logicamente, algo ~o simbolizado. Ambos sao codificados e 
convencionais, pois de outra forma, como é óbvio nao pode
riam ser decifrados. 

Ambos se encontram baseados sobre elementos linguís
ticos, urna vez que o próprio sinal deve transformar-se em 
urna frase inteligível. Sao portante, como ocorre com todas 
as línguas convencionais, por isto nao é no grau maior· ou 
menor de representa~ao que deve ser procurada a sua im
portancia. 

O símbolo é tudo aquilo que manüesta urna possibili
dade .cognoscitiva veiculada por um elemento ·codificado de 
origem com forma e conteúdo diferente, porém significando 
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alguma coisa., a.pontando a um outro ponto referencial. 
T1crna-se assim outro que qualquer veículo comunicatrvo 
horizontal, isto é, relativo a passagem da informac;áo entre 
homem e homem, desde os logograrpas linguísticos, atin
gindo a todos os elementos conhecidos como sinais e signos 
que sao convencionais. 

O símbolo pode ser, e. o é polisignificante e o que lhe 
caracteriza esta qualidade é o fato que n~o se refere apenas 
a um simbolizado, podendo se referir a muitos. Por exem
plo: tomemos a cruz que pode ser simultaneamente símbolo 
das quatro estac;óes do ano, dos quatro pontos cardeais, dos 
quatro elementos, etc. Por isto é claro que qualquer sim
bolizado pode ser, e o é, polisirr.:bolizável, ou seja, pode ser 
referido por vários símbolos. 

Esta é a raza.o .pela qual muitas interpretaQóes confusas 
e cont_raditórias foram oferecidas a respeit.o das formas 
comunicativas e de seus conteúdos, na sua imensa ampli
dao de utilizac;ao pelos vários povos. Cada um deles deu 
preferencia a um ou outro aspecto: visual, material signi
ficativo, gerando-se um grande número de comunicac;;o~s 

escritas e orais que nao foram, entretanto, submetidas a 
urna mesma codificac;;ao. 

Ve-se assim que o símbolo apresenta urna série de pro
priedades, tais como a gradatividade, a escalaridade, a sig
nificabilidade a um simbolizado cuja leitura pode ser per
mitida mediante o conhecim·ento do tipo de codificac;ao e 
de convencionabilidade que este símbolo recebeu. . . 

Ele possui a fusionabilidade que lhe permite confun
dir-se com o simbolizado coisa esta que nao é porém im
prescindível. Com efeito o símbolo tem a característica de 
substituibilidade quando se prefere urna con~truc;ao, formal 
e material, ou outra para fazer referepcia a um simbolizado. 

Ele possui também o caráter de universalidade por
que todas as formas de comunicac;;ao devem possuir um 
código que por ser convencional, urna vez conhecido -e uti
lizado perde seu caráter individualístico. · Sua universalida
de é um elemento quar...tico e náo estético, isto é, valorativo, 
porque nem todos os pcvos utilizaram-se dos mesmos va
lores nem os simbolizaram da mesma maneira. 
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A arte e as formas religiosas sáo apenas alguns dos 
múltiplos campos da Simbólica que nos permitem urna fácil 
comprova(}áo. A arte cristá, a bizantina, a romanica, che
gando até os nossos días estao cheias de simbolismo. Ele 
varia conforme a catarsis, acompanhando a arte em todos 
os sentidos, porque a ,estética é o valor do símbolo, valor 
que segue as mudanc;as das épocas e dos ritos. · 

Com efeito a estética nao permanece no símbolo pois 
é o simbolismo mesmo. Foge, entáo, a convencionabilidade 
permitindo afirmar que os valores sao universais em sua 
avaliac;;áo, mas nao em sua forma. As religioes com s·eus 
ritos e cerimónias nos demonstram claramente este abso
lutismo. Assim o crepúsculo todo coberto de rubro, pode 
simbolizar o herói vencido ou ag~nizante no seu último es
tertor. Pode também simbolizar urna metáfora porque na 
re~lidade todo símbolo presupóe urna forma metafórica, 
urna vez que é um elemento construído que representa um 
outro diferente daquele figurado. Algumas vezes esta cons
truc;ao é mais feliz quando representa gradativamente, de 
maneira eficaz, o elemento representado. É o exemplo do 
círculo que simboliza o infinito e que o tem como aspecto 
formal. Com efeito o círculo .náo possui nem princípio nem 

-fim, ou diríamos melhor, princípio e fim esta.o constante
mente se identificando. 

O símbolo surge no ser humano em consequencia do 
próprio ajustamento cognoscitivo do homem ao mundo ex
terno, natural ou sobrenatural, isto é, em sua adaptac;;áo 
ambiental. 

O que se observa entáo é que quando há equilíbrio 
entre a acomodac;áo e a assimi1a~áo, o ajustamento se dá 
melhor e o conhecimento, concomitantemente é mais per
feito. Seria necessário construir entáo símbolos mais aptos 
a proporcionar mais eficazmente este conhecimento. 

Este é um dos pontos importantes a salientar porque 
modifica em muitos aspectos a concepc;ao comum que se 
faz da Simbólica que sempre foi um dentre os vários méios 
de comunica<;áo, e que muitas vezes permanecendo em 
outros campos, faz com que se perdes;:;e a possibilidade de 
sua leitura. 

O símbolo náo pode ser utilizado ao acaso urna vez 
que pertence a um código específico e nao deve apresentar 
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· necessariamente semelhanc;a com o simbolizado, mas tem 
um relacionamento de analogia. 

Com efeito toda analogia indica urna participac;áo por
que o ser que se analoga ao analogado, de certo modo par
ticipa deste último. 

O verdadeiro símbolo é análogo por atribuic;ao ao sim
bolizado, consequentemente há um ponto de identifica<;ao, 
e é essa identifica<;ao que faz a comunhao nos símbolos 
sociais que desta forma unem os homens, numa mais pro
funda i(lentificac;ao, o que atesta o caracter místico da
queles. 

O meio de comunicac;ao simbólica nao-linguística, isto 
é aquela que comumente é chamada nao-verbal nao é estru
turada diferentemente dos códigos que imperam nos outros 
meios de comunicac;ao. Através do método analógico po
demos compreender que todas as coisas de certo modo, 
possuem relac;óes simbólicas um.as com as outras, ou de 
símbolo para simbolizado ou de simbolizado para símbolo. 

Com efeito a Simbólica sendo urna linguagem humana 
possui por isto todas as características das outras . lingua
gens e pode ser lida com a mesma facilidade que as outras 

. formas linguísticas urna vez que seja conhecido o código. 
, 
· Esta forma de leitura no campo religioso abre imensas 

perspectivas urna vez que o símbolo, sendo um meio de 
tornar presente o que nao está ausente, nao é imitativo por 
seu convencionalismo e a própria escolha estética desta 
convencionalidade, possibilitaria esclarecer ·grande parte 
dos problemas ritualfsticos e mitológicos. Permitiría assim 
estabelecer comparac;óes e especialmente, determinar deri
vac;óes e contatos até agora nao suspeitados entre os ma.is 
diferentes povos, urna vez que o símbolo por nao ser arbi
trário, mas intencional, deve ter sido escolhido ªa priori" 
dentro do campo dos valores religiosos presupondo a exis
tencia de um mundo de avaliac;ao anterior. 

Esta é a razao porque os únicos códigos náo-conven
ciruiais sao justamente "aqueles de comunic~io vertical 
que permitiram e permitem a transmissao da mensagem 
entre Deus, ser humano e o que comumente chama-se· de 
diabo, possuindo, também, além de sua forma específica, 
códig-0s, ainda pouco conhecidos. 
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"Enquanto o elemento comunicativo horizontal que per· 
mite a transmissáo da mensagem de ser humano para ser 
humano aparece na editora<;áo européia a partir do século 
XII, com todas suas transforma<;óes linguisticas e materiais, 
o mundo semita inicia o desenvolvimento desta forma co-
municativa escrita já no século VIII. A comunicac;áo ver
tical, ao que parece·, náo se stijeitou aos procedimen_tos . 
característicos dos elementos da selec;áo editorial, assim 
como nao mudou com o decorrer do tempo. 

"O esvaziamento de sua mensagem, que se verificou 
algumas vezes, foi devido a um excessivo manuseio de seus 
códigos ou de parte de seus códigos. Grande parte destas 
mensagens resulta igualmente vazia, levada pelo esqueci
mento. 

"Este tipo de comunicac;ao, possu'indo sempre seu 
mundo específico com .canais definidos, também procedeu 
a salvaguarda informativa. Sua ·comunicac;ao, poré¡n, mes
mo nascendo ao contrário da 6utra no inicio desta forma 
editorial, foi sempre reservada a · urna diminuta elite~ Náo 
poderíamos certamente afirmar que a comunicac;áo vertical 
seja .o ponto zero da comunicac;áo, mas também nao pode
mos afirmar que ela se tenlia encaminhado para o tipo de 
comunicac;ao de massa . 

A forma escrita- de comunicac;ao vertical esteve sem
pre estritamente ligada ao mundo da memoriza<;ao, urna 
vez que seus códigos sáo os únicos nao convencionais e o 
esquecimento, mesmo que seja de urna ínfima parte deles, 
pode anulá-los inteiramente. 

Os canais que lhes pertencem sio a boca, as mios e 
os pés. 

"A veiculac;ao é permitida através de determinados 
sons vocálicos, gestos qualificados e específicos movimentos 
de translac;ao. A sincronia da linguagem vertical nao apre
sentou nem apresenta, varia~óes espaciais, isto é, nao se 
diversüica segundo o ambiente ao qual pertence, com · ex
cec;áo do manuseio do símbolo, que pode tornar-se irreco
nhecível. 

"A diacronia desta línguagem nao sofreu moditica~óes 
temporais urna vez que é a única forma de. comunica<;áo 
nao convencional. Pode ter-se verificado urna perda de 
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conteúdo, um esvaziamento do código ou de algumas das 
suas partes por causa dos problemas memorativos ou de 
fé, ou pode ter sofrido pressóes ambientais, de modo que 
seu logograma perdeu, neste caso, · seu -caráter determinado, 
permanecendo uma simples forma sem possibilidade de 
atuac;ao. 

"A linguagem comunicativa vertical f oi organizada em 
sistema de códigos universais desde as épocas mais remo
tas, seu discurso, mesmo podendo apresentar edic;óes indi
viduais, nao pode prescindir de símbolo algum e, por isso, 
só pode variar qualitativamente. 

"Com efeito o discurso vertical, nao podendo persona
lizar seu estilo sob pena de perder sua eficiencia comuni
cativa nem personalizar seu rítmo, pode somente tentar 
uma melhoria e reforc;ar seus "originais". Esta é a raza.o 

. que o faz entrar no campo da qualidade, náo existindo nele 
ac;ao criativa individual por serem códigos universais e nao 
convencionados. Sua expi'essividade está ligada aos elemen
tos gestual, vocálico e dinamico dos ritos e das cerimónias. 
Apresenta linguagem e editorac;áo completas, com suas for- · 
mas gramaticais e sintáticas, apenas sem possibilidades de 
evoluc;ao voluntária. Sua base editorial é o "rito" e · sua 
esteriorizac;áo a "cerimónia". Seu discurso é baseado em 
infinitos elementos, cujo termo unificador foi, geralmente, 
a "religiosidade". Termo este que recebeu tantos manuseios 
e perdas que se torna difícil a identificac;áo originária. 

"A comunicac;áo vertical é a edl~io do som, do gesto 
} 

e do movimento. É o mundo da comunicac;ao universal que 
nao pode se alterar nem em ordem de tempo nem · em 
ordem de espac;o, uma vez. que seu mundo ·de significados 
~e encontra no relacio11811lento "forma-conteúdo" e nio 110 

pensamento convencional do usufrutuário. Hoje,· · em dia, 
está mais próximo de uma técnica de reprodu~io do que 
de uma estética criativa. 

"Seus símbolos unem indissoluvelmente, uma determi
nada quantidade de logogramas a urna determinada quán
tidade de ac;ao, isto é, a mensagem vertical baseia-se em 
código realizado por som e movimento. Com efeito, a re
produc;áo acústica é tao editorial . quanto qualquer outro 
ma~rial de editorac;áo uma vez que. possui mat~rialidade 
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quA.ntica, assim como movimento e sequéncia ·ritmica. O 
gesto entra no campo da estética posicional. 

"º mundowhorizQDtAl e p_mundQ.. da COQl..!U).i.QlCiQ •. ~i
torjal vertical, atuam 12.0r meio de elementos visuais audi
ti:vos e táteis mas. entre eles a _ düeren~a é profunda. O --,primei¡o convenciona urna imagem . mental através destes 
tt:es _elementos ~ue odem também ser transtorma os erri 
escrita. O seJI!!ndo cria através destes tres elemen os um 
.co.nceit.o cuja atuacj.o_e.stá _c.olocada_ no mesmo elemento 
formal. - . 

ELES NADA POSSUEM DE COMUM EM SEUS Có-
DIGOS. ENTRE ELES O úNICO ELEMENTO COMUNI
TARIO É O SER HUMANO. 

. ".O mundo da comunicac!o horizontal, em suas f o.rm!§ 
oral e escrita qeve preencber_ ..o ~ ..entre-o.. elemento 
piental e_ a forma convencional reore3ent1d.a com todos os 
riscos e a falta de garant.ia que este espaQo representa. O 
mundo da comunicac;áo vertical náo tem espac;o a pre
encher e prescinde de qualquer interpretac;áo ou individua- · 
lidade. É A LEITURA DE UMA LINGUAGEM UNIVERSAL. 
Cada conteúdo pertence a uma única forma, com .possibili
dade de ilac;óe~, -mas náo de modificac;óes. 

"Realmente, um conteúdo gestual náo pode ser repre
sentado a través do elemento fonético e um elemento f oné
tico nao pode adquirir conteúdo corporal. A QUANTIDADE 
DE INFORMAQAO CONTIDA EM CADA LOGOGRAMA É 
A MESMA: PORTANTO, UMA TROCA NAO É JUS'I1FICA
VEL. SENDO UNfVOCO, TANTO EM RELAQAO A FORMA 
QUANTO EM RELAQAO AO CONTEúDO, UMA TROCA 
NAO ~ PERMISSfVEL. Es tes logogramas náo servem para 
determinar um conteúdo, mas para realizá-lo. É tudo o que 
nos resta daquela linguagem universal, cuja perda as pri
meiras editoras, procuraram evitar. Esta linguagem sagra
da, que todos os povos parecem ter possuidor, em grande 
parte se perdeu. É a língua que, mitologicamente, foi cón
siderada dos deuses, mas que na realidade era a língua para 
os deuses. 

"Nas épocas de vulgarizac;óes ritualística e cerimonial, 
ela continua nos códigos salvaguardados, . com todos seus 
caracteres de universalidade e com sua inalterada eficien-.. 
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cia. Perdemos, porém, grande parte da correta utilizaQáo 
de seu discurso. 

"Hoje em dia algumas sequencias fonológicas sao va
zias de informac;;áo. O campo gestual perdeu em muitos 
casos, exatidáo, esvaziando também muito de seu conteúdo. 
A quase total exclusáo do uso dos pés, como forma expres
siva eficiente, perdeu também grande parte de seu código. 

"~ssim, a linguagem sagrada desvirtuou-se, perdendo 
a maior parte de seu conteúdo cont~nuado porém 
a existir· com quase toda sua riqueza formal de ceri
mónia. Por consequencia, sua editorac;;áo também é desvir
tuada. 

"Ela atuaria ainda verticalmente, com seu pleno sen
tido, assim como atuou no passado, urna vez que se cons
cientizassem adequadamente seus veículos e se aplicassem 
as suas edic;;óes as mesmas regras que foram aplicadas no 
passado e que ainda hoje se aplicam as edic;óes de comu
nicac;;ao horizontal. 

"Deve-se entender por "ritual" aquele conjunto de leis 
ordenadas, racionais e experimentadas, as quais, utilizando 
veículos específicos e finalidades particulares, permitem o 
manifestar-se de urna mensagem de comunicac;;áo vertical. 

"Todos os povos do mundo (cujo levantamento de 
dados nos f oi possível realizar) possuiam. conhecimento 
pragmático .da organizac;;áo interna da vida humaría, em 
relac;;áo a natureza que eles vislumbravam, especialmente 
a partir do momento em que passaram do nomadismo a 
estatizac;;áo, isto é, a agricultura. 

"Náo queremos afirmar, entretanto, que anteriormente 
o elemento de comunicac;;áo vertical nao existisse. Ele cor
reu sempre paralelo ao sistema de comunicac;;áo horizontal 
e apareceu, provavelmente, desde o início do sistema co
municativo. 

, "O que queremos provar é que a éditorac;;áo comuni-
cativa, em sentido vertical, aparece no momento em que 
o problema agrícola e sua recorrencia estacional descor
tinam ao ser .humano da época a possibilidade de urna lei 
interna da natureza, em íntima correlac;;áo com seu pró
prio ser, cuja informac;;áo também deveria permanecer sal
vaguardada. 
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"Estes dados experimenta.is, que eles verificaram cui
dadosamente, necessitav~ de códigos específicos a cuja 
organizac;;ao deu-se o nome de "ritos". Ritos que náo se 
manifestaram de forma diferente da cfos códigos horizon
tais mas, que, por estarem baseados em uma experiencia 
tangível, foram os únicos que náo tiveram opc;;oas conven
cionais. 

"Originados pela complexidade dos fenómenos - natu
rais recorrentes, os quais pressupunham um Elemento 
Organizador Superior ao mundo, ·toram necessariamente 
complexos. · · 

'~Assim como a vida, que se foi modificando aos pou
cos, sua editoraQ~o vertical comunicativa náo permaneceu 
imóvel, como imóvel náo permaneceu aquela horizontal 
pa.rticipando, porém, sempre da mesma idéia organizativa' 
idéia que se resumia em salvaguardar a mensagem entr~ 
os que, posteriormente, foram chamados de "Deus" e 
"Diabo", em logogramas convencionais. 

. "O que variou foi a ordem do sistema ritualístic_o, 
todas as vezes em que os experimentos o tornavam neces-
sário. · 

"É d ) erra o pensar-se que estas primárias formas de 
código, em ambas as direQóes, tivessem algum relaciona
mento com critérios educacionáis ou de ensino. Estas for
mas apareceram nos rituais posteriormente, . quando se 
comeQou a levar em considerac;;áo os eventuais problemas 
de editoracáo comunicativa, urna vez que o . ensino · está . 
sempre estritamente ligado a problemas de comunicaQáO. 

"O dogmatismo tarnbém aparece quando á "informa~ao 
mantida" - finalidade editorial dos primeiros . mome.ntos 

. . transforma-se em necessidade social de manutenQ§o, 
ass1m como aconteceu com o estabelecimento definitivo 
do dogmatismo alfabético. 

"O ritualismo foi um problema de llnguagem como 
qualquer outro. Linguagem que foi editada diferentemente, 
segundo os povos que a utilizs.vam. 

"O caos cosmogónico, organizado em leis naturais, foi 
o material salvaguardado desdt os primeiros momentos do 
verticalismo comunicatjvo. 
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"Qualquer organizac;io pressupóe sempre urna lei ne
cessária que permita urna ordem ·recorrente e sempre 
válida que náo dá margem ao convencionalismo. Esta or- · 
dem pode ser continuamente verificada nos experimentos 
dos fenómenos naturais; ordem que, em caso de vertica
lismo, é um verdadeiro "fato" histórico. 

"Isto explica o excesso de compendios "onomásticos" 
da antiguidade, sob forma de calendários, horóscopos, ani
mais-totens ou elementos-tabus. 

"Até as últimas tentativas experimentais da Renascen· 
ca o mundo foi considerado um enorme sistema, cuida
do'samente organizado com todas as possfveis realizaQóes 
relativas aos possiveis elementos que nele se encontrassem, 
em co-participac;áo necessária e lógica de urna vida em 
comum. 

"As palavras que abrem o Evangelho de Sao Joao o 
exemplificam plenamente: "No comeco era o "logos" e o 
"logos'' era perto de Deus e o "logos" era Deus. 

. · "A traducáo, mais u~ vez errada, do "logos" grego 
estático, imutável, que significa també~ "palavra", mas 
cujo significado próprio é "organizac;áo", com termo latino 
"verbum" que exprime a ·palavra com. toda a sua falta de 
manutenc;i.o, tornou muito dificil a compreensáo do proble
ma das leis ritualisticas antigas. 

"Com efeito, . o ritual é imutável, assim como imutável 
é o Deus de cada povo; de acordo comos momentos viven
ciais, isto náo significa, porém, que ele nao possua dina
micidade interna e que náo deva ser adaptado aos povos 
que o utilizam e aos tempos da utilizac;i.o. 

"Por ser elemento comunicativo, o ritual deve manter 
seu código em dia, ou perde-se a possibilldade da orga.niza
c;áo da mensagem, assim como deve manter seus_ logogra
mas editoriais para que náo se perca a informacao. 

- "Assim como a editor~io horizontal foi atribuida, na 
antiguidade, aos elementos sacerdotais por representar um 
dever, isto é, por possuir ética, que consistia na salvaguarda 
informativa, assim a editoraQáo vertical foi sempre reser
vada a urna elite eclesiástica, qualquer que fosse o povo 
que a utilizasse, tomando-se· especifica desta elite. 
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"Se o convencionalismo · editorial - justamente por 
esta característica que prescindia da verificac;áo experi
mental e de grande parte do campo da ciéncia - oferecia 
um campo mais aberto, o realismo editorial - baseado na 
realidade investigada com sabedorta e eficiencia - limi
tava o espac;o de realizac;i.o ~ poucos eleitos. 

"Aqui está a grande importlncia adquirida por estes 
eleitos entre os povos aos quais pertenceram. Esta elite 
náo podia basear-se em outra coisa que nio. fosse sua inte
ligencia e habilidade de pesquisa, habilidad.e e intellgéncia 
que eram o elemento sagrado que lhes permitia participar 
deste diminuto grupo de "escolhidos" ou "eleitos". 

"O material ritualistJco náo estabelecia, em absoluto,
uma gradua~ qualitativa. Todos os rituais eram igual
mente dignos e importantes e qualquer de seus significados 
merecia a mesma aten4}io. Relacionando Deus, a natureza 
e o mundo subterrAneo, os rituais que permitissem qual
quer possibilidade de relacionamento deviam ser organiza
zados com a mesma eficiencia . 

"Os conceitos morais ou teOlógicos que os rituais ad
quirem posteriormente, passando do campo da editorac;io 
vertical para o campo religioso, transformam o elemento 
místico tudo aquilo que havia nascido com finalidade pro
fana de salvaguarda. O Pem e o mal, que depois de infinitos 
nianuseios chegaram a nossa editoraQáo moderna com
pletamente modificados, náo possuiam as caracteristicas 
que agora possuem. · 

-
"Por serem ambos "leis", sáo ambos "o~"; 

por serem ambos organiza~o, pertencem a um mesmo sis
tema editorial; por serem um único sistema editorial obe
de~m ao mesmo principio eficiente de "manutenc;io". 

"De que tipo seja a ,inform~ salvaguarda e sua for
ma exterior, ou seus veíéulos e canais, nio possui a menor 
importancia. O rito é o único sistema que torna possfvel 
o relacionamento vertical. É urn sistema científico e Dio 
religioso. . . 

."Deve-se entender p<>r "cerimOnia" aquele conjunto de 
represen~ visual, auditiva e, · multas vezes, táteis, que 
utUiza veículos especiais com finalidades particulal9, or
ganizadas de maneira a manifestar "textos" de· infor1nadk>. 
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"Além de se manifestar · através de ·códigos : convencio-

nais que caracterizam o sistema logogramático do mundo 
editorial horizontal, as ''cerimónias" manifestam-se a.tra
vés de textos próprios. Seus logogramas específicos sao 
compostos pela sequencia do seu desenvolver-se, isto é, da 
passagem de urna parte para outra. 

"Povo algum da antiguidade considerou-se elem·3nto 
· avulso da manifestac;ao divina - portanto, estático - fren .. . 

te as suas imprevisíveis decisóes. Pelo contrário, a dialo
gac;áo vertical foi sempre considerada um campo táo co
mum quanto aquele entre um ser humano e outro. 

~'As "cerimónias" encontrain aqui suas razóes de exis
tencia, tendo que ser consideradas verdadeiros textos edito-
riais destes diálogos salvaguardados. · 

"Evidentemente, do ·mesmo modo que para os rituais e 
~ editorac;áo horizontal, também sua linguagem se diferen
cia, segundo a diferenc;a .do ambiente vivencia! e a passa
gem do tempo que manuseia seus. símbolos. 

"O homem tem todas as possibilidades de construir 
seus logogramas neste campo, assim como os criou no 
outro. Apenas sua brma editorial apresenta-se diferente, 
assim como seus conteúdos. 

"Esta formul~áo · editorial tende a demonstrar urna 
p08sível leitura e nao urna interpret~io arbitrária, indivi
dual, da organizac;áo intern& de urna informac;áo salvaguar- · 

.. dada,· com um sistema necessário e náo · convencional. 

"Seus símbolos utilizam-se de ·outros canais e do outras 
veiculac;óes, mas suas · leituras procedem de outros textos 
horizontais. 

"Sua reálidade unívóca permite evitar a equivoca~io 
de um·a editora<;ao horizontal e também de um sistema de 

' dogmatismo religioso, como . seja o fato de representar 
estas cerimónias a percep<.;3.o direta de urna inf orma.;;áo 
que difícilmente seria individuada de outra forma. 

"Como qualquer forma editorial, o texto cerimónia 
também está aberto a todos os possiveis diálogos e a qual
quer possível informagao. 
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\ "A verdade possui sempre inil tacetas para se mani
festar e suas possíveis descobe~, através de figurac;óes 
cerimoniais, empolgaram os homens da antiguidade, fazen
do-os ocuparem-se muito mais desta verdade veiculada ver
ticalmente (mais escondida e difícil) do que daquela vei
culada horizontalmente e q~e o relacíonamento humano 
poderia esclarecer a qualquer momento. 

"Nao se deve prosseguir álém do fator representativo 
que a cerimónia ·apresenta, nem procurar a metáfora onde 
o texto é sempre evidente. 

"O fato de havermos perdido o código de leitura, como 
ocorreu em muitos casos, nao significa que estas edic;óes 
tenham se tornado difíceis. Seu discurso foi sempre fácil 
e, geralmente, universal. 

\"Se a cerimónia é uma manifestac;ao editorial de infor
mac;óes verticais, sua representac;ao deve ser sinónimo de 
legilidade e a metáfora nao deverá existir por nao o,f e
recer os problemas da leitura. 

"Com efeito, ao contrário da comuni~áo horizontal, 
cujos códigos, sendo convencionáis, ptocedem da forma 
oposta, - isto é, mais equívoca - que apresenta mait>r 
possibilidade de novos relacionamentos convencionais, na 
comunicac;ao vertical isto nao pode acorrer. ~ 

·"Sendo· nao-convencional, ela nao oferece relaciona
mento algum, a nao ser aquele único e certo, permissível 
pela implantac;ao de ordem nas partes de seu código. A 
cerimónia deve ser, e é, a simples ilustrac;áo de determinada 
salvaguarda informativa. Sua compreensibilidade nao se 
afasta do dominio mental, urna vez que seu código é co
nhecido. 

"A ordem dos logogramas procede em sequencia, que 
obedece a ordem de tempo e de espac;o, ou seja, de setis 
manuseios, dentro do campo da realizac;ao expressiva, · da 
mesma maneira pela qual se exprimem textos cuja veicu
lac;ao permite urna leitura mais fácil. 

. \ 

"Seu texto poderá ser mais rico ou mais pobre, como 
qualq-µer outro texto de editorac;ao. horizontal, segundo a 
informac;áo ~ o ambiente que representa. · É a visualizagáo 
de leis mais complexas ou mais simples, conforme, se qu~ira 
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considerá-las, mas perfeitamente compreensfveis par o 
ser humano. 

''As cerimónias oferecem a leitura de experiencias com
provadas que náo se valem de elementos emotivos nem 
convencionais. Sao dados da realidade e nao da fé, como 
foi interpretado posteriormente. 

"Nao existe, nestes textos, o problema de preencher o 
espa~o entre a conven~ao estipulada relativamente ao ele
mento de um código e a realldade representada pelo con
teúdo. Limitam-se ao campo da pesquisa e da razao; limite 
que é realizado pelo espa~o contido entte o mundo elevado 
de Deus e o subterrlneo, do Diabo. · 

"Desse modo, em muitas cerimónias os dois elementos 
apresentam-se contemporaneamente. Comprovam a possi
bilidade igualitária· da comunica~o humana com um ou 
outro vértice da linha vertical. 

"Os vefculos e os canais específicos dos ritos sao os 
logogramas "posicionais das cerimOnias", posi~Oes que, as
sim como nos outros tipos· de edi~6es, permitem o discurso 
através de urna leitura racional que nao pertence, de ma
neira alguma, ao campo do sentimento." ( 1) 

Povos düerentes utilizaram de maneira düerente os 
símbolos segundo o grau de acultura~ao alcan~ado. 

Urna grande série de elementos sugeriu que se desse a 
escolha de materiais específicos por símbolos específicos e 
a leitura dos textos derivados destas op~oos deve levar em 
conta todos estes fatores. ¿ ) 

Por ter sido ignorado o elemento binário da edito;a~o, 
isto é, a sua forma verbal e a sua forma nao-verbal, e por 
ter sido ignora.Qa as inúmeras varia~óes desta última que é 
incontestavelmente um rico setor de ~orma~áo, caiu no 
esquecimento. Isto favoreceu a perda quase total do rela
cionamento interno dos sínibolos de um texto deste tipo, 
sua metodología de leitura e contínuo esvaziamento de mui
tos dos logogramas utilizados. 

·Os materiais que fomeceram os textos confundiram-se 
e foram transportados para outras áreas culturais·, assim 
como aconteceu com muitas das formas escolhidas como 
textos. 
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Pelo fato de ter-se atribuido a determinados setores do 
conhecimento elementos que náo lhe diziam respeito, · o 
enf Oque do problema editorial náo-verbalfstico apareceu 
desvirtuado e, até hoje em dia, muitos de seus problemas 
permanece~ sem soíu<;óes satisfatórias. 

' 

O que deve resultar claro é que o nio-verballsmo nio 
se refere exclusivamente a expressóes que utlllzam "lma
gens" para se comunicarem, de qualquer tipo que elas se
jam asslm como a qualquer tipd de mensagem transmitida. 

Mas, urna vez que os seres humanos pensam "frases", 
todos os códigos alcan~do o cérebro transformam sua · 
mensagem em sequencias de frases verbais. Náo devemos 
esquecer que todas as patavras sáo logogramas, isto é, sím
bolos construídos partindo. de símbolos básicos e simples, 
baseados sob a convencionalidade. Por isto toda a comu
nica~áo que a primeira· ·Vista deveria pertencer ao campo 
verbalistico pertence na realidade ao pampo náo-verbal e 
que mais urna vez, por conven~ e cos~ume chamamos 
de "verbais" aqueles que transmitem urna mensagem vei
culando-a por meio daquele termo que definimos de "pa
lavra". Por edi!_or!f.eio nao-verbal devemos entio entender 
aquelas inf orm~óes inantiaas • OJI aquetas comunlca~óes 
que utillzaram e continuam utilizando o símbolo no estado 
puro, materlais es~íficos para suas formas específicas, 
objetos particulares para conteúdos particulares asslm 
como ritos e ce.rimonias em sua forma orlginária de textos. 

Com .efeito um grande equivoco se produziu dentro do 
campo editorial, equívoco que levou a identificar o Uvro 
em seu desenvolvtmento histórico formal, desde seu nas
cer até os nossos dias, com edito~o. 

O Jlvro é apenas uma das tantas formas dos melos 
edttoriafs. 

Outros elementos foram utilizados em épocas passadas 
e ainda sao utilizados hoje em dia como muito significati
vamente nas palavras de P. Francastel ... "civi~óes in
teiras tiveram como meio de transmissáo do pensamento 
os sinais náo-verbais." (2) Em certa.3 épocas foram esco
lhidas determinadas formas e logogramas específicos para 
se transmitir algo. Entre povos pré-letrados, a o~ recaiu 
sobre certos objetos encarregados de manter é, mais tarde, 
de transmitir urna inform~. Naturalmente, enquanto, 
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nos chamados t.extos verbalfstlcos a informa.Qao Jcontitla 
em códigos, aos quais já estamos acostumados, nao oferece 
dificuldades alguma de leitura, nos textos nio-verbais as 
düiculdades se multiplicam. 

Pelo esvaziamento de muitos conteúdos simbólicos, pe
lo excesso de manuseio destes símbolos que chegaram a 
se transformar em outros, pela perda da sequencia tem
poral que permite a identificac;ao do aparecimento de deter
minados mitos em seus códigos ritualísticos, pela sobre
posic;ao de muitos destes elementos, rr1uito difícil se torna 
a sua leitura explícita. 

Estes códigos se basearam sobre 'ª convencionalidade 
urna vez que depois dos pictogramas eles sempre repre
sentaram urna idéia, idéia esta que por ser um valor nao 
existe na realidade, mas vale. Assim como nunca encon
traremos no mundo da existencia o b~anco. o honesto. o 
co~ajoso, etc. ternos, entretanto, urna perfeita conceituac;áo 
daquilo que eles querem esclarecer, ou melhor dito, signi
ficar. Este é o mundo da estética, isto é o mundo dos 
valores. 

Daí ter sido necessário organizacóes codüicadas, con
vencionais, para que estes valores abstratos pudessem re
ceber urna figurac;ao concreta. Estes critérios de escolha 
com relacionamentos a imagens, sequencia de códigos que 
nunca foram suficientemente esclarecidos, e sobre os quais 
nos de~ruc;amos at~almente numa tentativa de análise, 
ocupa-se precipuamente dos textos editoriais nao-verbais. 

A principal necessidade é aquela de identificar as 
opc;óes ger.a.is, comum em todos os pavos e em todas as 
épocas, que determinaram a existencia desta editora~io 
específica nio-verbalística. Obedecendo a ordem temporal, 
urna vez que a idéia apareceu . posteriormente a constata
c;ao objetiva do mundo concreto, indicaremos os elementos 
básicos. entre os já pesquisados e reconhecidos como meios 
de veiculac;ao náo-verbalística que permitem a leitura. 

De urna maneira ampla podemos verüicar que estes 
elementos dentro do campo da comunicac;áo horizontal se 
apresentam como: 

1) Objetos pessoais: fivelas, pinturas corporajs, escu
dos, brazóes, anéis., rosários, insígnias, marcas de proprie
dades, etc. 
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2) Objetos pertencentes a grupos étnicos específicos: 
urna particular forma de pavimentac;áo e de fundo, túmu
los, múmias, determinados tipos ·de construc;áo religiosa 
como os dolmens, menhires, trulos, muros, as catedrais do 
sec. XII e XIII etc. . 

3) Obje\os de expressáo social: determinadas confra
rias, algumas rac;as, árvores, coreografía, conceito de tem
po, etc. 

Dentro do . campo da editora~ao nao-verbalística ve~ 
tical poderemos distinguir: 

1) Os mitos, ~orno elementos temporais, utilizadores 
de referencias astronómicas ou metereológicas, para esta
belecer-se datac;óes e períodos determinados que agquirem 
suas figurac;óes nos vários "pantheon". · 

2) Os ritos: que formam os códigos das regras esta
belecidas para cada tipo ~ de comunicac;áo vertical. 

3) As cerimonias: que transf armando em elementos de 
representac;áo figurativa, os ritos, formam a gramática e 
a sintaxe destes textos. 

Todas estas formas de editoracáo possuem o mesmo 
tipo ·de leitura que possuem · os outros textos de informa
c;áo escrita, leitura que atuando sobre elementos simbólicos 
pode ser traduzida a urna língua compreensivel ao leitor. 

Em todas as épocas, os povos deram preferencia a 
um ou outro texto náo-verbalístico, acrescentando-lhe urna 
maior ou . menor expressividade segundo seu grau de de
senvolvimento editorial. Algumas tribos indígenas sul · 
americanas. assim como, por exemplo, os Kadiwéu e os 
Xinguanos se utilizara.ro da pintura corporal como fizeram 
outros povos africanos e polinesianos . . Usaram determina
dos objetos para determinadas informac;óes. Alguns de seus 
mitos, onde podem ser encontradas referencias astronómi
cas, deram origem a específicos textos-ritos e ·textos ceri
monias. 

Alguns povos, pré-colombianos, das culturas pré-incai
cas utilizaram, por exemplo, texto.s-múmias, ligados direta
mente aos textos-túmulos. Povos do sul da Asia escolheram 
coreografias para salvaguardar certas, informac;óes. Estes 
"textos" por fruir dos mesmos sistemas de codificac;áo que 
os "textos" chamados verbais, nao deverio, somente, ser 
admirados ou artísticamente, mas podem ser lidos, uma vez 
que seus logogramas possuem a mesma funcio dos logo-
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gramas alfabéticos. Este mesmo tipo de leitura já vem 
sendo realizada na época moderna dentro do campo da 
Arte Simbólica, dos Audiovisuais, da Publicidade, etc., mas 
náo devemos esquecer que cada tipo utilizado, cada época 
deu ao símbolo escolhido um enfoque particular. 

Oeste angulo é que procederemos a leltura uma vez 
que . este símbolo é índice . sócio-cultural do grupo que o· 
produziu e utillzou. Com efeito, como já foi afirmado o 
símbolo por ser estético, isto é, valorativo, nio existe, ele 
vale. Assim cada um dele deverá ser observado dentro do 
tipo da composi~ a qual pertence, dentro da época que 
o apresentou e dentro do ambiente humano que o expri
miu. Toma-se entáo necessário lembrar que: ao observar
mos os povos nos diversos graus de cultura, dentro do 
seu desenvolvimento histórico, aqui tomado náo nó sen
tido de História, n;ias sim no do próprio desenvolvimento .. 
do ser humano, do horno. saplens, vamos encontrar impor:
tantes manifesta~oos simbó~cas que nos vém desde o Pa
leolf tico. É, entretanto, no Neolitico que elas sáo mais evi- · 
dentes, proliferando em ~de escala, manifestando uina 
das necessidades mais importantes e pouco estudadas do 
homem. No momento em que o homem primitivo depen
dia da agricultura, quando era de vital importAncia conhe
cer o periodo do plantio e da colhéita, em que percebe a 
influencia das fases da lua no processo agrícola, assim co
mo dos f enOmenos meteorológicos, os símbolos relaciona
dos com estes aspectos _naturais sáo criados para satisfa
zer as necessidades mais prementes e ligados a conserva
~º da espécie. 

O ser humano acostumou-se neste período a observar 
a recorréncia de determinadas constel~óes ou estrelas, co
mo referencia para data~ que, revestidas também de 
imagens · místicas, fonµn formando a primeira . forma de 
pantheon. Cada povo manuseou posteriormente estes pri
meiros momentos mitológicos, estes periodos determinados, 
adaptando-os a seu ambiente e a suas institui~s. 

Assim quando ele retira da cri~ de animais o seu 
sustento, novos símbolos e rituais sáo criados. Sáo os 
animais derivados de datas e de mitos que se representam 
nas cerimOnias religiosas e aqueles que estáo ligados ao 
sistema de criac;áo usado economicamente. Na fa.Se de do
mesticador desenvolve UDl$ simbólica poderosa, sáo os no
vos espécimes da fauna. que tem primazia sobre outros, 
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relacionando quase sempre a sua importAncia no complexo 
· econOmico vigente. Por isto é fácil determinar datas levando 
em sequencia a transformac;áo dos nleios que utilizaram 
estes símbolos. 

Quando iniciam-se as concentrac;óes urbanas, a Simbó
lica se complexiona mais pois além de novos elementos que 
sáo criados, os anteriores permanecem. Note-se que a vida 
de um símbolo depende da sua significabilidade. A propor:.. 
c;áo que ela se torna mais conhecida, que a visao do sim
bolizado se clareia e aparece mais manuseado, o símbolo 
comec;a a desaparecer. Assim há uma significac;áo histórica., 
principalmente no campo de religiáo como no da ciencia, 
que posteriormente perdem parte da sua significabilidade, 
esgotando-se. Vemos tal aspecto no caso do elemento criado 
que é incompreensível para quem náo lhe conhece o código, 
pois para os outros resulta claríssimo. ( 3 > 

. .. 
Aceitando-se que em grande parte a simbólica é cor

respondente ao estágio histórico econOmico-social dos po
vos e se manifesta em seus mitos e seu pantheon, teremos 
facilitado a sua adequaQB.o e identifica~áo, pois quando ela 
náo está de acordo com o estágio histórico cria urna inau
tenticidade do homem, urna · espécie de alienaQB.o. Quando 
o homem se encontra de posse da sua simbologia atinge 
urna maior autenticidade, pois há urna perfeita. adaptac;áo 
na sua utilizaQio dentro do contexto histórico-cultural. Em 
caso contrário há desarmonía e desajuste. 

Assim nas diversas religióes os símbolos estáo sempre 
presentes sem grande variA.ncia efetiva. Ela é só aparente 
e deriva da ignorAncia de decifra~áo de um código quase 
totalmente perdido para nós. No Cristianismo encontramos 

·símbolos de povos pastoris, de . povos cac;adores, que 
f oram muito difíceis de serem reconhecidos, o que 
causou grande dificuldade para a sua penetrac;áo en
tre os povos agrícolas. A simbología oferecida pelo Cristia-· 
nismo com efeito era inautentica para estes povos gerando 
reaQio por parte do homem do campo, que foi chamado 
de pagio (4) 

Assim apareceram símbolos que sao mais significativos 
que outros, pertencel)tes a civilizac;óes · de 2 .000 arios antes 
da nossa era, como os adoradores do cordeiro, cuja influén
cia é bem mareante no Cristianismo. Os adoradores do 
touro, por serem muito · anteriores tiveram influéncia, mas 
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se tornaram difícilmente identificáveis. No caso do peixe, 
símbolo mais recente por pertencer a nossa era, sua in
fluencia foi saliente, especialmente na religiáo crista. Assim 
urna comparac;áo através dos graus de referencia a outras 
simbólicas, o próprio estudo do símbolo . em relac;áo ªº 
simbolizado nos proporcionaria os caminhos .para um 
ecumenismo dentro das religioes e nos ·permitiría um es
tudo comparativo da real influencia de urna forma sobre 
outra, o que seria urna soluc;áo para um dos problemas mais 
prementes do homem. 

O simbolismo mac;ónico, por exemplo, confraria que 
mais deve ser considerado texto de editora9iQ nao verbal 
fornece nas suas quatro provas (da terra, do ar, do fogo 
e da água), um aspecto essencialmente -de lecturabilidade, 
urna vez que se consiga superar o aspecto material de seus 
ritos e cerimonias .. É seu significado interno e a sua com
paiiatividade com outras simbólicas que f ornecem a cha ve 
de seu código, código que possibilitou a mesma fácil lei-
tura permitida no início de sua codificac;áo e que nos leva 
a afirmar que, em nossos dias, ele náo deve ser conside
rado inautentico, mas, simplesmente, manuseado. 

Os símbolos f oram manuseados no transcorrer dos 
tempos, isto é modificaram-se aos poucos, tanto na parte 
formal como na parte conteudística destacando-se al
guns quase totalmente diferentes de sua representac;ao 
originária. Ritos e cerimónias, formas especüicas de edito-
rac;ao, . por utilizar símbolos também sofreram o mesmo 
destino. Assim ele pode transformar-se em arbitrário, con
vencional, composto ao juntar-se a outros. 

Dentro da investigac;ao histór~ca, a maior dificuldade 
se apresenta na determina<;áo daqueles denominados sím
bolos originais e símbolos manuseados. É claro que os 
primeiros se referem aqueles que deram origem a outros, 
que lhe sao derivados de várias maneiras. Os originais sao, 
na realidade, muito poucos e criaram-se com o decorrer 
do tempo e nao contemporaneamente, urna vez que nem 

' todos os valores humanos apareceram concomitantemente. 
Quanto aos manuseados devemos entender ·aqueles que 

sofreram mudanc;as com o passar dos tempos por várias 
razóes e que derivaram originariamente de outros. 

No caso da simbólica crista nota-se a permanencia de 
um símbolo de muita i~portancia: Cristo como o bom 
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pastor. É ele o vigila.nte, o que cuida do rebanho enquanto _ 
este descansa e dorme. Ele vela, vigia e está em constante · . 
estado de atenc;ao. A simbólica do bom pastor é a dos 
adoradores do carneiro, cujos símbolos esta.o presentes no 
Cristianismo, inclusive no báculo do próprio Papa. Com 
efeito, sempre sáo reencontrados nas épocas sucessivas em 
pleno vigor e, geralmente, como mínimo de manuseio todos. 
os elementos característicos da simbólica de épocas pre
cedentes. É da junc;ao destas duas simbólicas que surgem 
aqueles que poderíamos chamar modernamente de ruidos 
que impedem a decodificac;áo. No caso do Cristianismo a 
importancia do símbolo pastoril, pois é a consciencia vigi
lante que impera e que cría a idéia de Salvador que, neces-
sariamente por causa da época equinocial no qual se pro
cessou o acontecimento, teve que assumir o símbolo de 
peixe. 

No caso da simbólica dos povos coletores, cac;adores, 
pescadores, pastorís e domesticadores, assim como a do 
homem industrial, do técnico científico dos nossos dias, 
todas elas se ligam através de sequencia temporal dos sím
bolos que nunca desaparecem. Podem esvaziiar-se de sig
nificado ou permanecerem inutilizados mas seus códigos · 
sempre se encontram presentes e legiveis aos que compre
endem suas organizac;oes. Assim quando o homem que é 
coletor se torna caQador, ele nao deixa de ser coletor, con
servando a sua simbólica, e e mesmo se dá quando passa 
para qualquer das outras fases, demonstrando um parale
lismo bem mareante em alguns casos. O grau de significa
bilidade do símbolo utilizado pode variar coniorme se dá 
a variancia entre esses povos, daí que os meteorológicos 
sao muito mais poderosos para um agricultor no grau 
intensivo, do que para um povo essencialmente pastoril, 
devido a.o seu modo económico de vida. No caso dos sím
bolos heteromórficos ou derivados do ambiente circuns
tancial da espécie e do lugar sao os diversos esteios de 
símbolos que váo se acumulando e formando verdadeiras . 
capas que permanecem e podem aparecer com maior · ou 
menor evidencia. 

De forma que a Simbólica que, a primeira vista parece 
oferecer grandes dificuldades par~ se constituir nnma 
ciencia, depois que é fe ita a identifica<;ao do ~ímbolo, colo
cac;io em seu código e nas referencias segundo as épOC8S 
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históricas e econOmicas, distinguindo-o da alegoría, da me
táfora, da quimera, etc., nos permite afirmar a existencia 
de urna semintlca de organizacáo gramatical e sintátioa 
perfeitamente estruturada e própria. É urna verdadeira 
Jinguagem, com todas ·as características de outras formas 
linguísticas, cuja leitura conteudística náo é só eidética. Os 
símbolos primários sáo os arquetipos que o ser humano 
construiu e que se encontra ainda presentes em sua lin
guagem podendo ser reduzidos a urna. metaliilguagem. Me
talinguagem que foi investigada em todas as esferas e em 
todas· as épocas desde as mais remotas. Na atualidade per
cebemos um revigorar-se deste tipo de pesquisa cujo ma
terial em grande parte danificado deu origem a sérios e 
profundos equívocos que dificultam o correto proceder das 
Ciencias da Comunicac;áo e da Sociología. 

O estudo des~a metalinguagem seria urna reduc;ao da 
ciencia, da filosofía, da religiáo, da linguagem pragmática 
na procura daquela linguagem universal que parece ter sido 
a origem de salvaguarda informativa, assim como dé co
municac;áo entre o ser humano, e que esperamos possa 
ser re~onstruida novamente em toda a sua eficiencia e 
riqueza. 

\ 

NOTAS 
( 1) Trecho retirado do Guia a História da Editorafiío de HeJda Bul

lotta Barracco, Ebraesp Edit. S. Paulo, 1975. O leitor encontrará nesta 
obra urna análise mais pormenorizada da forma~io e do desenvolvimento 
da editora~áo através dos séculos. 

( 2) Francastel, Pierre - O aparecimento de um novo espa!ro - em 
Sodol<>Ria da Arte JI/ Zahar, R. Janeiro, 1967. 

( 3) Este aspecto semeiótico é visto psicologicamente, na análise psi
quiátrica. em certos esquemas, como o de persegui~io, o de perda, que sáo 
adornados simbolicamente por urna série de elementos, cujo significado sim
bólico é desconhecido· pelo paciente. O analista conhece-os como síntomas, 
tornando-se apenas elementos· do conjunto da semeiótica. No momento cm 
que é conhecido o esquema, automaticamente tais símbolos tornam-se apenas 
sinais. 

No caso, por exemplo, de qualquer teoria científica, enquanto ela se 
est~utura em torno de hipótese, é símbolo, como mostra muito bem Yung, 

' po1s se trata de urna caracteriza~áo antecipada de urna ordem de coisas 
ainda desconhecida . . Quando fundamenta-se, morre o aspecto simbólico e 
s.urge o simbolizado. 

( 4) Paga11ümo vem do latim paJ.?llS, vila. O termo partiu da prega~io 
cristá nas pequenas cidades, onde ainda d.ominavam antigos resquícios de 
cren~as antigas. Somente no século IV. da era cristá é que o termo passou 
a ser empregado para referir-se as cre~as e práticas. que nio pertencem ao 
cristianismo. 
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2.° CAPfTULO 

Elementos Artísticos do Alto -Xingu 

Sáo esparsas e de certa forma incomple~as as inf or
maQóes sobre a arte ornamental ·das t~ibos do Alto Xin~. 
o etnólogo alemáo Karl ·-von den Ste1nen · pode ser consi
derado aquele que se ocupou dela com bastante atenQáO 
pela primeira vez. Realmente, é através de suas observa
Qóe~ que se podem obter alguns dados concre.tos sobre as 
diversas manüestac;óes artísticas das tribos x1nguanas, ~o 
século passado. 

Durante urna rápida estadia na regiáo - Posto Leo .. 
nardo Villas Boas - nos anos de 1956 e 1962, observamos 
que muitos dos padróes artí~ticos vistos por von deri 
Steinen, durante as duas expediQóes, a de 1884 ~ a de 1887, 
ainda permaneci,am com bastante evidencia, enquanto q~e 
outros tinham desaparecido completamente, porém a ma10-
ria dos existentes já perdera o seu· significado originário. 
'I'rata-se de elementos constituintes de um complexo cul
tural que se perde dia a dia atestado· _?e f arma. eloquente 
pela Cerimónia do Jawari, representac;ao gu~rre1ra, ~ou?o 
realizada atualmente, mas· que o era com ma1or frequenc1a 
em outros tempos. De~tacamos entre eles somen~e. aque~es 
.que permitem urna análise dentro do campo da ed1torac;ao, 
nao ocupando-nos de urna série bem extensa de outros que 
mereceriam urna descric;ao artística a qual esperamos fazer 
futuramente. 

Assim salientamos os seguintes: 
1 De~os na arela - é urna das mais antigas for-

. . - ·- d • Alto V'~ ... gu encontra-se mas de composu;ao. Na regiao o ;Ali~ • :osos fi-
. frequentemente, trac;ados na arela perto de r1os P~' 
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guras de losango. Para von den Steiilen nada mais era que a 
representac;áo gráfica do peixe matrinchá ( mereshú ou me
reschú) que, sendo abundante na regiáo., é um dos elemen-
tos bá$icos dentro do cardápio alimentar indígena. Também 
notou ele a figura estilizada de certcs animais como o 
morcego, o besouro e a abelha que nada mais seria que o 
sinal indicativo da sua existencia em determinados locais. 
Faz referencia ao costume bororó de desenhar na areia 
cenas de caoadas. Para isto retiravam a areia de dentro do 
contorno da f.igura do animal e preenchiam-na com cinza 
grisalha alvacenta. No caso de quererem representar um 
ja.guar ou urna onQa colocavam um pouco de areia mais 
escura para delimitar os olhos e as manchas da pele. 

2. Desenhos. ornameritais nos frisos das casas - tanto 
von den Steinen como Ehrenreich descrevem o friso de 
uma casa bakairi, 'residencia do capitáo. Numa cortic;a presa 
ao longo das paredes ·destacaram vários motivos sendo 
dos mais comuns, o losango ( aqui neste caso representando 
o peixe mereschú 5, o zigue-zague e a linha onduLada ( a 
cobra). Feítos com linhas grosseiras, a argila esbranqui
c;ada ou ainarelada· em aplicada com as pontas dos 
dedos (t) 

. 3. Máscaras e adornos para dancas ( 2) 

4. Objetos de uso cotidiano - bancos, pente_s, potes, 
tigelas, panelas,. colares de conchas, pá de virar beiJu, etc. 
Neste último é comum a figura · do lo.sango ·ria superfície. 
Alguns deles seráo objeto de uma maior análise posterior
mente. 

5. Desenhos em postes - · aparecem comumente de
coraQóes pictóricas em postes de madeira, onde as figuras. 
de animais sao simplificadas e com urna colorac;ao ene
grecida. Entre os Aueti, os Kamaiura e os Meinako havia, 
segundo von den Steinen grande número deles. Hoje já é 
urna raridade. Estas reresentac;óes de um realismo muito · · 
elementar·, extremamente simplifioadas e esquematizadas, 
tanto de animais como de fenómenos naturais, era comum 
nos frisos das malocas e nos postes centrais das habitac;óes, 
assim como em troncos de árvores. 

6. . Zunidor - objeto cer!monial oblong9 tendo as duas 
superficies desenhadas, ora a figura do losango ora a do 
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triangulo. Conserv8:.d? na Casa dos Homens, . é considerado 
como um bom esp1r1to que serve pa.ra esconJurar os maus. 
A mulher está proibida de tocá-lo porém pode presenéiar 
o seu uso quando utilizado pelo pajé. · 

7. Os tortuais . - sao de grande importancia, . porém 
náo pudemos fazer urna análise mais ·completa, como de-
veria ser feíta, por falta de dados. . 

. . 

8. Pintura corporal e · f~ial ~ elemento gráfico de· 
grande riqueza, que náo mereceu, entretanto, de von d~n 
Steinen, a importancia devida. No seu livro "Entre os Abo
rígenes do Brasil Central" determina a diferenc;a en~re .ª 
simples untura e a pintura ornamental corporal. Na pr1me1-
ra · prevalecería o sentido de . utilitarismo, usado so.mente 
para protec;áo da eplderme as mudanc;as '.climáticas e p~
oadas de insetos enquanto que na segunda, e.ra bem ev1-' . ~ 
dente a procura do belo, tendo somente como finalidade a 
decorac;ao. 

-
Entretanto, mesmo com a progressiva perda dos va-

riados motivos, artísticos usados neste campo, a.inda nota .. ·se 
os resquícios de urna antiga riqueza que merece um estudo 
bem mais completo. Para melhor seguimento dividimos o 
corpo em faixas delimitadas: 

.a) cab~a - espalham tima pasta de colorac;ao ver
melho forte, ob~ida da mistura do urucu com óleo de jeni
papo, em forma de coroa, circundando toda a cabec;a. ·A. 
parte central é dividida em se9óes decoradas com desenhos 
geométricos, comumente o losango com os quatro cant?s 
preenchidos e a área central pintada com pontos ou c1r
culos. 

· b) facial - na altura dos olhos pintam de vermelho 
ou preto um trac;o que desee em · dire9áo aos zigomas. Mui
tas vezes esta superfície apresenta pontos em cor branca 
ou trac;os inclinados e para.lelos imitando perfeitamente a 
colorac;áo que apresenta o rosto do papagaio. 

Na mulher, a pintura do rosto é feíta comu~ente com 
pasta de urucu, onde destaca-se um. ,trac;o hor1zo~tal na 
testa, feíto com maior espessura; na altura dos z1gomas . 
aparecem em forma de dois angulas abertos com colonv 
c;áo preta. No corpo passam a cor vermelha com desea: 
geométricos feitos só a altura das coxas e das pernas, 
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xando a descoberto os joelhos e um pequeno espac;o mais 
abaixo. 

e > corpo - durante a realizac;áo das grandes ceri
mónias, com os preparativos feítos na Casa dos H0mens, 
a pintura corporal apresenta os padróes mais diversüicados, 
além de urna riqueza digna de aprec;o. Utilizam o corpo 
humano como material virgem onde se destacará.o os di
versos motivos gráficos indo concentrar-se estes nas costas, 
no peito, nas coxas e nas pernas. Nas costas aparecem de 
forma variada, assim podem: 1) ocupar toda a sua super
fície; 2) urna · faixa decorada acompanhando a coluna ver
tebral que serve comó elemento separador; 3) dividida em 
duas sec;óes horizontais na altura do omoplata; 5) em de
corac;áo contínua até a altura das nádegas. 

d) pelto - · apresentando várias modalidades ternos 
entre as mais usuais: 1) ocupando toda a superfície; 2) 
urna faixa central decorada delimitada pelos mamilos des
cendo até a cintura; 3) duas sec;óes retangulares na altura 
do peito que, formando duas palas decoradas, ficam na 
altura dos ombros e na.- parte central, ·pintadas porém de 
uma só cor; 4) coxas e .. pernas pintadas. 

Os motivos ornamentais da pintura corporal assim co
mo da facial,· segundo o que foi por nós observados sáo 
distintos para cada sexo. Assim, quando o homem utiliza 
um número determinado deles, a . mulher nao os pode re
petir, usando por sua vez, outros. Enquanto para o sexo 
masculino é bem comum a linha quebrada que toma diver
sos feitios; no feminino é constante a linha sinuosa, náo 
impedindo porém que em ambos os sexos aparec;a também 
o triangulo e o losango, só que com algumas diferenciac;;óes. 

Utilizam para a feitura destes motivos corporais ma
terial bem variado. Em geral, no caso da simpies úntura 
feíta diariamente usam o óleo de · piqui e o urucu. O óleo 
de piqui é retirado da semente de cor amarelada apresen
tando urna consistencia bem espessa. O urucu por sua 
vez possui urna cor avermelhada de tom . brilhante. O jeni
papo é obtido do jenipapeiro e tem urna colorac;ao azulada 
escura, porém é usado entre os xinguanos só em certas 
ocasióes. O preto vem do carváo vegetal ou da fuligem 
retirada do fundo das panelas queimadas e o branco da 
tabatinga. ;usam os próprios d~dos (o polegar para os 
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trac;;os mais curtos e o indicador e o médio para os mais 
longos). As vezes utilizam também um pauzinho ou um 
pincel feíto com fibras vegetais, tendo preso na extremi
dade um chumac;;o de algodáo. 

Pouca atenc;áo deu von den Steinen a pintura corporal, 
o que é de admirar, já que a sua descric;;áo dos motivos 
ornamentais, utilizados. nos mais variados objetos é bem 
extensa e minuciosa. Numa breve citac;;áo diz ele: "Um dos 
meus atletas tinha o corpo pintado com quadrados pretos, 
cujos cantos se ligavam por pequenos traQOS. O traQado do 
qua dril de outro - urna linha . preta ondulando com sal
picas nas sinuosidades - lembrava, decididamente a pele 
do peixe pintado ( 3)." · 

Tivemos oportunidade de verificar um· número bem 
razoável de desenhos gráficos, representados de forma es
tilizada; entre eles o losango com os quatro cantos pre
enchidos, chamado pelos. próprios índios de kulupeyene, 
representando o peixe matrincha. O retA.ngulo, com os qua
tro cantos pintados tendo em volta linhas paralelas, seria 
a carapac;;a do tracajá; pontos espalhados, aves; pontos 
circulares, a pele da cobra sucuri. No caso da linha que
brada teriamos a cobra, e círculos concéntricos, a peie da 
onQa. No caso de linhas paralelas em torno de um losango, . 
a espinha de peixe. 

Karl von den Steinen ao encontrar linhas onduladas 
e em zigue-zague, ligou-as a representac;ao gráfica da cobra; 
as cobras com pintas, seriam as aquáticas como a sucuri 
ou anaconda. O losange, além de representar o peixe me
reschú, também serviria como forma gráfica estilizada. do 
morcego, do pacu e da jibóia. No caso do peixe, ele analisa 
a forma apresentada tendo numa das pontas a cabec;;a, na 
outra a cauda e nas duas do lado as barbatanas, no caso 
a dorsal e a abdominal. 

Há, portanto, urna concreta imagem na mente do sel
vfcola, a pesar da figura ser ·decorativa, pois, quando o 
índio foi questionado a respeito do que se tratava, soube 
responder prontamente: pelxe na rede. Portanto, chegar-se
ia a forma abstrata do losango atravé~ de vias bem dife
rentes. 

Tratando-se do uluri, cujo uso é comum ~ntre o sexo 
feminino, tem entre os Aueti urna express~o ma1s ri~, 
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pois varia a forma, senao as vezes um triAngulo ou um 
losango, e na superfí-cie, numa e as vezes nas duas leva 
estampado um motivo desenhado. Para gravarem utilizam 
a madeira, onde fazein inicialmente o desenho; a seguir, 
esfregam-no com tinta. obtendo assim. semelhantemente ao 
processo conhecido de água-f orte, o que desejam deixar 
fixado. · 

A utilizac;ao dos motivos ornamentais numa quantida
de tao variada de objetos de uso cotidiano e cerimonial. 
nada mais seria que a forma estilizada de determinados 
objetos do mundo natural, segundo von den Steinen. O 
índio te ria assim a sua . .atenc;ao despertada pela forma de 
certos ·objetos com valor1''.Ja<;ao de alguns detalhes em de
perecimento de outros. Repetindo-o constantemente atin
giria a urna certa depurac;ao, obt~ndo a forma geométrica 
ornamental. O que acontece é que ao perguntar-lhe a que 
se refere urna determinada forma, nem sempre o sabe, o 
que l~va a crer que foi esquecida. 

Verificou que em desenhos feítos por adultos havia 
mesmo urna grande simplüicac;áo de formas, como no caso 
comum do losango. Entretanto na nossa pesquisa de. campo, 
ao pedirmos para desenharem peixes, notamos que o faziam 
com diferenc;as bem evidentes de urna espécie para outra. 
Alguns indígenas desenharam o que viram, e o fizera.m na 
sua maioria com facilidade como se o tivessem feito repe
tidas vezes. :t: interessante notar-se que muitos nao tinham 
anteriormente manipulado um lápis e um papel. 

Karl von den Steinen percebeu entretanto a dificuldade 
existente em colocar-se o problema do desenho ornamental 
numa posiQao muito rígida, afirmando que sao grandes as 
dificuldades em querer interpretar-se acertadamente estes 
esquematismos, devendo-se antes de tudo procurar ouvir 
a explicaQáo dada pelo próprio indígena, ou entao desistir 
de querer compreende-los. Daí afirmar que é preferível ter
se mais modéstia em rel~o a interpretaQóes rápidas, as-

, sim como também superficiais, e querer classificar simples
mente como rabiscos, figuras que nao se entendem. Quan
do elas se repetem regularmente, tratando-se até de um 
motivo ornamental adotado pela tribo, e comum em toda 
a área, pode-se ter a certeza de que os primeiros a faze-la 
queriam expressar um modelo bem determinado. Se o sen- · 
tido fof negligenciado pelas geraQóes seguintes, chegando 
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mesmo a ser totalmente esquecido, isto nao impede que 0 
ponto de partida· tenha sido conhecido. 

Portanto é o próprio von den Steinen que afirma -
se as figuras geométricas sao ·designadas como modelos 
concretos" isto nao se daria somente pela semelhanQa, hipó
tese que ao seu ver nao é viável. Para exemplificar tal 
pensamento descreve um remo encontrado, onde é evidente 
o formato de quatro peixes düerentes, o que anula a hipó
tese de ser um mero rabisco, e sim tratar-se de urna ·estru
tura bem definida, representando, de fato, o ponto básico 
de um elemento nio-verbalístico, segundo o que considera
mos por náo-verbal. 

Karsten também dedicou-se ao estudo dos pad:róes or
namentais na arte dos povos chamados primitivos. ( 4) Para 
ele os padróes de arte ornamental como triAngulos, qua
drados, círculos, etc., . foram originariamente derivados de 
alguns objetos concretos ligados a própria experiéncia do 
índio. Representariam alguma8 partes vitais do próprio 
corpo ou os de determinados animais habituais ao meio 
ambiente. O tronco h~ano pode ser assim representado 
por urna figura quadrada, que também servirla para indi
car o corpo do peixe, e no caso em estudo - da área xin· · 
guana - o mereschú. Em · relac;áo a pintura corporal ela 
nada mais seria do que urna utilizaQáo, segundo o mesmo 
autor, de um meio para alcancar fins supersticiosos, o qual 
ta::nb-~m é jndicado r-Aa decoraQáo das malocas que possuem 
frisos ornamentais, nos adornos e enfeites de danQas e ce
rimó::1iac, servindo específicamente para escopjurar os 
maus espíritos. Neste caso, ao desenharem um determina- · 
do objeto, isto seria feito com um intuito mágico, com a 
finalidade de manter longe as influéncias maléficas. Pos
tula como uma primeira necessidade fazer-se o estudo da 
arte ornamental indígena em conexáo com o estudo da 
religiáo e das crencas mágicas. 

A característica desta zona compreendida pelos afluen
tes do Alto Xingu que, além de apresentar um mosaico 
proveniente de düerentes grupos linguísticos, é de urna re
lativa homogeneidade cultural, já evidencia claramente o 
manuseio de alguns símbolos entre ' as própri~ tribos 
indígenas. Quando von den Steinen a~i chegou em final do 
século XIX, ficou altamente admirado pela concordancia de 
certos elementos culturais e pelo elo comum que ligava 
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todas elas. Tempos depois o Capitáo Vasconcelos admirou
-se também da intimidade mantida entre as tribos, os cos
tumes iguais e o contato continuo, pois apesar de náo fa-

·1arem a mesma língua, entendiam-se perfeitamente. Além 
das aldeias serem franqueadas por caminhos regulares, 
eram desprovidas de qualquer defesa, permitindo um con
tato assíduo. ( s) 

Em 1946 quando da chegada dos Irmáos Villas Boas, 
a mesma situaQáo foi encontrada, tendo eles observado 
que as práticas e os costumes eram estritamente os mesmos. 
ressaltados anteriormente pelo etnólogo alemáo von den 
Steinen. (6 ) 

Estes elementos culturais em comum, possibilitaram os 
. estucos que vem sendo feitos por antropólogos e pesqui

sadores na área que indubitavelmente oferece um dos mais 
ricos materiais etnográficos da nossa época. 

Na Mitología grande número de argument9s como a 
origem e a conquista do fogo, o aparecimento do primeiro· 
hornero, a origem dos gemeos: Sol e Lua, a. festa comum 
do Kwaryp, sáo os mesmos para toda a área. Alguns foram 
incorporados a cultura já senda utilizados como patriml>
nio comum. Nesta modalidade encontra-se a Ce·rimonia 
do Jawarl que trazida pelos índios .Trumái é realizado. com 
a participaQao de outras tribos atualmente porém, em 
franco desaparecimento. Nao se varifica o mesmo com· o 
Kwaryp que ., ainda mantém urna pomposa riqueza no 
desenrolar do seu cerimon.ial. . 

( 1) Steinen, K. von den - Entre os A boríge11es do Brasil Central. 
Cap. X - Publicado pela R ev. Arquivo Municipal, S. Paulo, n .0 45. Trad. 
Egon Schaden. 

(2_) Nao consideramos as máscaras textos-objetos por sua fun~ao 
acaba Juntamente com o término do cerimonial. 

(3) Steinen, K . von den - O Brasil Central (expedi~áo em 1884 para 
a explora9ao do Rio Xingu. Comp. Edit. N ac. S. Paulo, 1942. 

( 4 ) Karsten, R. - Tl1e Civilization of tite Soutlt A m erica11 J 11dia11s. 
London, 1926. 

(5) Vasconcelos, Cap. V. da F . - Expedi~áo ao Rio Ronuro. Conselho 
N ac. de Prot. aos Indios,"' publica9ao n.~ 90. R. Janeiro, 1945. 

(6 ) Villas Boas, lrmaós - . Xingu, os índios, se11s mitos. S. Paulo, 
Zahar. 1970. p. 17. -
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3.° CAPfTULO 

. Mitos e Cerimonias do Alto Xingu · 

O JAWARI 

. ~ 

Schultz em seu trabalho sobre "Lend~s Waurá", relata 
o Jawarí dos pá.ssaros que apresentamos aqui num breve 
resumo: Patrocinada pela tribo do Inambu (pássaro) outras 
tribos sao convidadas. Assim vieram a do Sol convidada 
que foi pela do Inambu. Para isto foram enviados tres 
mensageiros e trcuxe a participaQao da onQa pintada, da 
onQa preta e do veado, enquanto que do outro lado parti
ciparam: a tribo do gaviáo, da gaivota e do mutum. A dis
puta foi iniciada com a tribo da gaivota que arremessou as 
flexas contra o boneco de palha. Depois, f oi a do Sol que 
utilizando urna flexa com ponta de faca matou um dos pás
saros. O chefe do Inambu ficou muito zangado com o 
acorrido, e a tribo do Sol foi embora da aldeia. A tribo do 
Inambu realiza va anualmente o Jawari e o Sol f oi matando 
os pássaros. Quando todos morreram o Sol fez um cha
ruto muito comprido de fumo, soprou a fuma~a sobre os 
mortos que ressuscitaram. ( 1) . 

Neste mito em que há a participa.Qáo de pássaros e 
animais, Schultz afirma em nota de rodapé que o grupo da 
gaivota sao "os meninos náo iniciados nos jogos do Jawari". 

Segundo Eduardo Galváo o mito seria assim: " Contam 
que ao tempo de K\vát e lay, os gemeos, filhos de -Mavutxi
nin, o heroi civilizador, o Jawari era conhecido apenas pelo 
Kawaryb tribo tida como muito "brava" . . Panhetá, lider ou 
herói desses Kawaryb era o "dono do iawari". Kwát, um 
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dos gemeos Kamaiurá jogou o iawari com o filho de Pa
nhetá. Embora desconhecesse o . manejo do propulsor, foi 
bem sucedido e matou o filho de Panhetá, acertando-lhe 
um dardo na cabec;;a. Kawahyb opá, os Kawahyb acaba~ 
ram-se, comentam os Kamaiurá. Káwt trouxe o iawari para 
os companheiros de tribo e lhes ensinou o jogo. Estabe
leceu-se, porém, que os dardos somente poderiam ser ati
rados na altura da coxa dos adversários para evitar o que 
sucedera ao filho de Panhetá, isto é, golpes mortais"; (2) 

Este mito descrito por Galváo foi por nós presenciado 
·em 1962 na aldeia Waurá, porém ultimamente é feíto com 
pouca frequencia. Náo coriseguimos obter maiores detalhes 
do porque dessa perda, entretanto seria de grande interesse 
levantar-se material mais farto em relac;áo a este complexo 
cerimonial. 

Como o ritual do Kwaryp e da Inicia.Qáo dos Adoles
centes, o Jawari é realizado durante a época de seca e 
segundo o antropólogo Eduardo Galváo, no período com
preendido entre os meses de agosto e setembro, ocasiáo 
da desova do tracajá. · 

. Tivemos oportunidade de observar que os Kamaiurá 
tinham sido convidados pelos Waurá para a participac;áo 
do Jawari, feito em homenagem a um dos chefes que fa
lecera. Na .aldeia, os índios e seus familiares que iriam 
participar da cerimOnia, preparavam os propulsores e as 
pontas das flexas que seriam utilizadas no transcorrer do 
ritual. Na extremidade dos dardos eram colocados .. coco 
de tucum, revestido de ce.ra, porém alguns deles haviam 
colocado urna pedra recóberta de cera .. ( s) 

. Os. guerreiros Kamaiurá juntamente com ·os seus fa
miliares partira.m de sua ald~ia em direc;;áo a dos Waurá, 
pernoitando na mata antes de atingirem a meta. Os Waurá 
que se encontravam em .intensos preparativos para receber 
a tribo visitante, davam os últimos retoques nas pinturas 

, corporais. Diante da Casa dos Homens, tendo a parede 
fechada com troncos cobertos de sapé, estava o túmulo de · 
um dos filhos do capitáo, enquanto no interior da maloca, 
adultos e adolescentes pintavam o corpo e adornavam-se 
com os enfeites plumários. Numa das extremidades da 
prac;a, tinham .erigido um boneco com bastes de ma.deira 
todo recoberto de sapé e diante dele, os homens em fila, 
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dan<;avam e cantavam, depois usando o propulsor Q.rremes
saram flexas contre o boneco ( calunga). 

O grupo de homens cantou e danc;;ou durante a noite, 
marcando o compasso e. o ritmo da danc;;a com o bater do 
feixe de dardos contra o solo, pisando sempre fortemente 
com um dos pés. Mais tarde formou-se o grupo . das mu
lheres que da.nc;;ou e cantou, tendo cada urna o brac;;o en
lac;ado na altura da cintura da companheira. 

Os dois grupos, o dos homens e das mulheres em se
parado, cantaram e da.nc;aram durante toda a noite, fazendo 
uin perfeito rodízio e penetrando no interior de todas as 
habitac;;óes. 

Ao amanhecer, os Kamaiurá, acompanhados , de seµs 
familiares vieram também para a prac;a da aldeia, ficando 
agrupados e sentados num dos cantos da pra<;a, quando um 
grupo de homens. com flexas e propulsor sobre os ombros, 
alguns tinham espingardas, porém, sempre cantando e dan
c;;ando, arremessavam llexas contra o boneco. DUrante isto 
soltavam bramidos e palavr~s esconjuradas ao antagonis
ta, incentivados cqnstantemente pelos outros participantes 
do mesmo grupo. A sequencia de cantos e dan<;as assim 
como arremessos . de flexas eram alternados entre os guer
reiros. das tribos participantes. 

A seguir formaram-se dois grupos bem distanciados um . 
do outro. Cada um dos homens segurava · um feixe de va
retas que iria servir de protec;;io como escudo ante as flechas 
que seriam Ian<;adas pelo grupo antagonico. Os Waurá 
estavam dirigidos pelo capitáo que nao tinha, porém, par
ticipac;;áo ativa na luta. Os jovens iniciaram a disputa in
centivados pelos adultos para arremessar e servir de alvo. 
Posteriormente foram substituidos pelos guerreiros que 
arremessavam com mais violencia procurando atingir o· 
antagonista, enquanto que esteo procura va esquivar~se o má
ximo possível, escondendo o corpo atrás do feixe de varetas. 
Quando um deles era golpeado, com·emoravam o feíto com 
cantos e dancas. A disputa terminou quando um -dos 
grupos teve maior número de gtierreiros atingidos e a quan
tidade de varetas ficou reduzida em ·duas. Os Waurá tira
ram das m_ios·· dos Kamaiurá as varetas sendo o mesmo 
feíto por estes. Os cantos e dan<;as continuaram com a 
participa.c;áo do grupo enquá.nto os Kamaiurá voltavam ao 
local onde s.e encontravam os outros membros da tribo. 
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Depois que os chefes se sentaram os Waurá ofereceram 
cinco panelas contendo mingau de mandioca, convidando-os 
a permanecerem no interior da habita<;áo. A finalizac;;áo do 
ccrimonial deu-se com a queima das flexas e C.o boneco, 
enquanto os guerreiros visitantes, em número de dois ou 
t res, entravam nas habitac;óes para receber presentes. Ao 
findar-se a entrega, voltaram os Kamaiurá a sua aldeia. 

Todo o decorrer da cerimonia conta com a participac;áo 
do grupo visitante, porém requer preparativos bem intensos 
antes de sa realizar, sendo urna das condic;óes primordiais 
que a tribo que convida esteja em condic;óes económicas 
favoráveis. 

Esta é urna das maneiras de realizarem visitas formais, 
sendo que as individuais sáo feitas quando existe qualquer 
relac;ao de parentesco, mas, nao durando mais do que 
alguns días. 

Existe entre as tribos xinguanas urna boa dose de ri
validade e hostilidade que está altamente condicionada, 
porém nestas ocasióes quando é realizado um cerimonial 
em conjunto, como no acima, há a oportunidade para. ma
nifestar este sentimento de hostilidade. É frequente ouvir
-se críticas entre o grupo convidado a respeito da situac;áo 
económica do grupo hospedeiro, quanto a quantidade e 
a qualidade dos alimentos oferecidos durante o transcorrer 
do cerimonial. 

O KWARYP 

"Nas suas tradic;óes n1ítico-religiosas, particularmente, 
é muito significativo o fato de sempre estarem especifica
dos, centro da regiao, os lugares onde viveram e agiram saus 
heróis, o que denuncia, evidentemente, urna profund!l e 
p~rfei~a ªI'!1?ientac;ao geográfica. Assim, a trama da grande 
h1stór1a m1tica dos xinguanos, na qual se encontram o fundo 
e a forma ritualística das suas crenc;as religiosas, passa-se, 
conforme a lenda, na conflueucia dos formadores do Xingu 
- o Morená -, na língua dos índios. É a sua terra mítica, 
envolta numa aura de mistério e sobrenaturalidade. Ali 

' re~idia M~vutsnim ( nome Kamaiurá), o personagem que 
cr1?u a mae dos heróis gemeos - Sol a Lua, e que distri
bu1u, numa das praias do lugar, os vários tipos de armas 
que os homens hoje utilizam e os distinguem entre si". ( 4) 

A cerimónia máxima dos índios xinguanos é a do 
Kwaryp, grande ritual religioso, em homenagem aos mortos, 

- 44 -

comemoraQáo de tristeza e pesar que revive a lenda da cria
Qao e é compartilhada pela totalidade das tribos locais. 

Normalmente é feito em fins de setembro, comec;o de 
outubro, quando a . estac;áo seca está chegando ao fim. 
Note-se que o ciclo ritual ligado ao Kwaryp é bem extenso 
e por nao dispormos de material levantado até agora, no 
qual poderiamos nos apoiar, cingir-nos-emos ao cerimonia1 
da festa principal. (5) 

O mito dá como local de realizac;ao a regiáo da praia 
do Morená, ponto situado na confluencia dos rios Batovi, 
Ronuro e Culuene, formadores do Xingu, Mavutsinim, o 
herói mítico, considerado o primeiro homem, vivía só, náo 
tinha mulher nem filhos . Resolveu criar o seu povo e para 
isto cortou toras de madeira, sendo seis representativas do 
sexo masculino e seis do feminino e fincou-as na praia de 
Morená. Adornou-as com p~nachos, colares, fios de algo
dáo e brac;adeiras de penas de . arara. Nas que representa
vam os homens desenhou sucuris (cobras) e nas femininas, 
o peixe pintado (losango). Fez um fogo diante de cada urna 
e cantou durante todo o resto do dia e parte da noite para 
que os protetores dessem vida a madeira inerte. Como elas 
náo se animassem comeQou a chorar, mas no momento 
em que o sol raiou comec;aram a movimentar-se lentamen-
te, primeiro os braQos e a cabec;a, depois o tronco e, por 
fim, as pernas. Os peixes saltaram dágua e os pássaros 
cantaram fazendo alvoroQo. Chegaram as onQas e comeQa
ram a luta com os p~ixes. 

Ao participarem também do ritual, as onc;as e os peixes 
foram transformados em gente, mas, de cond~áo inferior. 
Assim as onc;as representam as tribos vizinhas e os peixes 
sáo os de "status" social mais baixo na tribo, que está sendo 
criada. Os nobres, os de linhagem, foram criados das tóras 
cortadas por Mavutsinim. 

Mas ele nao se sa.tisfez só com isto, resolveu fazer o 
mesmo ritual para ressuscitar os mortos. Proibiu, entretan
to, no momento· em que comec;assem a movimentar-se, 
f ossem vistas por quem tivesse tido relac;áo sexual na noite 
anterior. Quando comec;ou um tremendo alarido por parte 
da tribo, um homem que tivera contato sexual com urna 
m~lher, nao suportando a curiosidade, saiu para ver; no 
mesmo momento os kuarups pararam de mexer-se, · voltando 
a imobilidade completa. 
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Mavutsinim ficou muito zangado pois acabara-se a 
oportunidade dos mortos voltar a vida, e, desde ai foi 
sempre assim: os mortos nao voltaram mais reviver e o 
Kwaryp só foi festa. 

Feito o Kwaryp que tem ensejo a morte de um chefe 
influente, acreditam os índios que os espíritos dos mortos 
sáo libertados, seguindo para urna aldeia distante que fica 
no alto (talvez no céu). Assim como o herói cultural cria 
a dinastía dos chefes, o Kwaryp liberta o espírito do morto 
que vai reviver em outra aldeia. Acreditam que antes de 
ser feito o cerimonial, o e~pírito está preso a terra (as 
arvores, as florestas, aos rios, etc.). Só com a realizaQao 
do ritual, . em que o espírito é encarnado na madeira, pode 
ser libertado. 

Os toros criados por Mavutsinim representam indiví
duos de alta posiQáo social. Como os troncos sáo indivi
duais, o número de pessoas influentes é sempre reduzido 
Os índios comuns, descendentes das onQas e dos peixes 
podem ser reverenciados no ritual de homenagem ao nobre, 
porém nunca terao motivo para a realizac;ao de outro 
cerimonial. 

Nao há época determinada para a realizaQao de um ou 
outro Kwaryp, pode intercalar-se, as vezes, um período de 
vários anos: o importante é que existam mortos influentes 
para serem homenageados. 

Participam das lutas de huka huka, que fazem parte 
do ritual, os índios sem linhagem. Estes é que irao dispu
tar ante toda a assistencia, pois aí mulheres e crianQas 
também se encontram presentes, · o título de campeao. Os 
nobres comparecem com todos os enfeites (colares de con
chas, encares de penas, brac;adeiras e cintos) revivendo, da 
mesma forma como foi .feito por seus ancestrais, que so
rnen te depois de transf armados das toras, viram as lutas 
entre os peixes e .as onc;as. 

O cerimonial comeQa praticamente com o convite ofi .. 
cial, levado pelos pariát ( dois enviados da tribo que pro
porciona o Kwaryp) as tribos convidadas, apesar de todas 
elas já terem confirmado com antecedencia a sua presenc;a. 

Os preparativos sáo intensos e se desenrolam durante 
este período para culminar na festa. As mulheres fazem os 
beijus e os homens as pescarías que devem ser abundantes. 
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Para isto realizam a pesca do timbó que proporciona o 
alimento necessário. Parten:i para o timbó, todos os guerrei
rps da tribo, com os apetrechos necessários para urna au
sencia que regularmente dura tres dias. Para a pesca 
escolhem os lugares de preferencia mais piscosos. Cortam 
algumas varas que sao fincadas náguas formando urna bar
reira. e, depois, batendo com o timbó, conseguem empurrar. 
para o local desejado o peixe que é ali aprisionado. O re
torno é esperado com ansiedade pois servirá para marcar 
a data certa da cerimonia. Normalmente é marcado para 
tres dias mais tarde tempo necessário para o envio dos 
emis.sários oficais, os pariát, e a chegada dos convidad()s 

Estes enviados partem, algumas vezes, acompanhados, 
outras nao, mas vao sempre com todos os seus adornos e 
apetrechos. 

· Um grupo parte para~o mato afim de cortar os troncos 
que ainda faltam· para a cerimónia, pois alguns já foram 
cortados anteriormente. A madeira com que fazem os 
kuarups é o jabotá ou ipe. 

Na mailha da festa pintam os troncos, a. esta cerimónia 
as mullieres nao podem assistir. Eles sáo da altura de 
1,40 cm., e bem grossos. As toras trazidas até a aldeia ·. 
e diante delas dois cantadores, carregando urna maracá na 
.mao ·direita, e um arco na esquerda cantam sem cessar,· 
esperando como deve se processar a omamentaQáo. As 
toras sáo colocadas numa fila paralela diante da Casa dos 
Homens e de frente para o nascente. Alguns homens da 
tribo comeQam a trabalhar nelas, primeiramente retiram 
parte da casca e pintam com tinta preta fazendo o trac;ado 
gráfico que depois será colorido com tinta vermelha do 
urucu. Caso seja masculino fazem o símbolo gráfico da . 
cobra sucuri, ~e for representativo de urna mulher, o lo-. 
sango do peixe pintado. Durante todo este preparativo ar
tístico continua o canto dos maracá-ep. Os ornamentos uti
lizados representam urna cópia fiel dos que sao usados no 
corpo do guerreiro. 

No alto, há urn cocar de. penas de cor amarela, tendo 
presas seis penas grandes, de diversas pores (azul, .amarelo, 
pretó e vermelho), que representam o cocar. Logo abaixo, 
vem urna parte de alguns centímetros de pau de madeira 
descoberto e a seguir amarrada um~ br~eira (de. tiras 
de algodáo pintadas de vermelho), semelhante a que é · 
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usada no biceps do homem. Mais abauco, a pintura orna
mental representativa dos .sexos. Após este desenno que. 
representa o tronco vem outra parte descoberta e, mais 
abaixo urna jarreteira, seguindo-se por fim a zona corres
ponC.ente a parte inferior das pernas e dos pés. 

Sao colocados sobre cobertores tranc;ados, dispostos no 
fundo do buraco, e na frente sáo ofertados beiju e peixe. 

Cada kuarup representa urna só pessoa morta de · li
nhagem e é preparado pela familia do morto. 

Enquanto isto, os tocadores de uruá, pintados cuida
dosamente com os motivos ornamentais característicos da 
pintura corporal e com todos os adornos, m9vimentam-se 
repetidamente. Fazem continuamente o mesmo movimen
to: um ao lado do outro batem o pé direito com mais forc;a 
que o esquerdo. Principiam a andar, sempre batendo o pé, 
para marcar o ritmo. Dirigem-se para urna das casas e 
aí dáo tres passos atrás com menc;áo de entrar, mas ~ó o 
fazem após o terceiro. Dentro da casa. fazem evoluc;óes, 
cruzando a flauta de um com a do outro e saem nov~mente 
um atrás do outro (a abertura da porta é estreita). Quando 
entram numa das casas convidam duas mo<;as que devem 
ser adolescentes reclusas, para acompanhá-los, aceito o 
convite, cada urna vai atrás do seu correspondente par com 
o brac;o direito no ombro e com o esquerdo executando um 
movimento rítmico a altura do peito. Gom isto pedem que 
o espirito mau permanec;a afastado de dentro da casa e 
que nela reine alegria e paz. É considerado a única de
monstrac;áo de alegria no ritual xinguano. Perman·ecem 
horas e horas, seguindo sempre o mesmo ritmo. 

No mesmo dia dá-se a retirada do luto. Um indio lava 
o outro com um pouco d'água, simbolizando neste ato q~e 
está livre do luto que vinha mantendo por um parante 
morto. A viúva, cujo marido morto vai ser homenageado 
póe-se a lamentar a sua perda. 

As mulheres choram ao pé dos kuarups, muitas vezes 
convulsivamente, só senda interrompidas pela ladainha óos 

' cantadores. Alguns indios inclusive mulheres e crianc;as, 
fazem escoria<;óes pelo carpo. Usam para isto, um pedac;o 
de Gabac;a em que estáo incrustados dentes de peixes; 
passam pelas costas, bra<;os e pernas. Depois das escoria
c;óes sangrarem passam, mas nem sempre, pimenta para 
mostrar resistencia a dor. Demonstram com este sofrimen
to físico, suportado fríamente a dor que sentem pelo ente 
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homenageado. A tarde pass~-se com estes preparativos, 
entremeado com a ornamenta<;áo corporal que é feíta com 
todo o cuidado. 

Ao entardecer chegam as mulheres e as crianc;as da 
tribo que oferece o Kwaryp para a pr~ central. As tribos· 
convidadas estáo acampadas nas proximidades da aldeia. 
Chegam os parlát e os pajés que tomam assento na pra<;a, 
defronte aos troncos que está.o cobertos por um estrado de 
sapé. Aí a tribo hospedeira oferece-lhes charutos (de· fumo 
selvagem) e deixam-nos sozinhos. Cada um isolado do 
outro. Mais tarde aproximam-se os guerreiros das tribos 
convidadas; vem pintados e cóm todos os seus adornos. 
Pulam e cantam, fazendo evoluc;óes, tendo como centro do 
círculo o terreiro onde estao colocados os troncos e, para 
finalizar, dirigem-se para o centro, brandindo as armas que 
levam, dispersando-se logo em seguida. Encaminham-se 
para o local onde se encQntra a tribo acampada, náo muito 
distante e onde estao as mulheres e as criancas. 

Passam o resto da noite a volta dos troncos só a tribo 
que proporciona o Kwaryp, os ch~fes, os pajés e os parlát 
das tribos convidadas; aos quais sao ofertados piqui, peixe 
e beiju em abundancia. . 

No dia seguinte, quando o sol já está alto, comeca a 
competicao: a· luta huka huka, na qual tomam parte todos 
os guerreiros inscritos das tribos convidadas. · 

Ninguém mais chora os seus mortos e o momento é 
de comemorar a libertac;áo do . morto· das coisas terrenas. 
Ele nunca mais será lembrado ou chorado, pois já está em 
outro local. 

A entrada das tribos é anunciada pelo chefe da ceri
mónia, todo adornado, que em voz alta brada a chegada de 
cada um delas. Depois de um breve discurso vai até o 
limite da aldeia, segura a mio do chefe· visitante e o conduz 
para o lugar que lhe foi reservado no pátio. As tribos vi
sitantes ficam dispostas em semi-circulo, cada urna com 
sºeu chef e a frente. Por · um determinado momento mantém · 
um completo silencio. As mulheres e as crian~ com seus 
apetrechc_s <redes, panelas, cestos, etc.) acomodam-se no 
local reservado, tendo a frente o capitáo. 

Os guerreiros que vio lutar sáo chamados e dirigem-se 
ao centro do pátio, ajoelham-se colocando também as ~ 
na terra. Assim cada um fica em frente ao seu adversário 
e a luta comeca. Um segura a máo direita do outro e, com 
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a esquerda, tenta agarrar-lhe o pescoc;o. Cons~dera-s: ven
cedor aquele que consegue fazer o adversário tirar o JOelho 
da terra derrubando-o de costas. Trata-se de urna luta , . 
limpa, um duelo, no qual perde aquele que ca1 de. c?st~s._ 
Durante a pugna, tanto os lutadores como a ass1stenc1a, 
gritam incessantement€. 

A luta encerra-se antes dos raios solares estarem muito 
fortes . Serve-se a seguir a~imentos aos visitantes e aos can
sadcs guerreiros. 

Os dais tocadores de uruá continuam percorrendo as 
malocas sempre no mesmo compasso. 

É hábito entre as tribos convidadas reclamarem a co
mida achando-a pouca e também o resultado da luta mesmo 
sabendo que é justo. Trata-se de um detalhe do ritual. O 
piqui, retirado do · fundo do rio onde estivera depositado 
há oito meses especialmente preparado para a cerimonia, 
é of erecido aos visitantes. 

Após isto as tribos visitantes partem e os kuarups per
manecem no mesmo local, pois todos da tribo vao descan
sar. Quando chega o entardecer sao rolados até a beira 
do rio e jogados nas profundezas das águas, para lá per
manecerem até apodrecer. 

RITO DA INICIACAO: 

Os Irmaos Villas Boas narram a cerimOnia de Uuatsin -
a cerimOnia do fura orelha - na aldeia dos pássaros (:mito 
K.amaiurá), que aqui ·apresentamos resumidamente, rela
tando somente o que . consideramos essencial para o desen
volvimento da análise que após faremos. 

Uuatsin e seus irmaos sairam para pescar numa canoa 
e passaram por tres aldeias para conseguir o alimento dese
jado: o mingau de mandioca. Nao encontrando continua
ram a viagem; foram, porém, advertidos pelos moradores 
das aldeias que estavam perdidos na mata. Flexaram um 
pintado que fugiu e Uuatsin e seus irmaos perseguiram-no 
quando os jakuí, que estavam tocando no fundo da lagoa, 
viram os pescadores caminhando na Via Láctea, procura
ram avisá-los de que estavam perdidos. Quando tal fato 
perceberam urna cobra grande lhes barrou a passagem. 
Após discutirem, partiram a procura da aldéia dos pássaros 
e encontraram no caminho um socozinho que lhes relatou 
o seguinte: os pássaros estavam em festa preparando-se 
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para turar as orelhas dos periquitos. Durante a viagem no 
céu, encontraram a garcinha e o jaburu. O filho de Uuatisin, 
um periquitinho, teria a sua orelha furada. Encont~ram 
entao a aldeia dos pássaros que cantavam e danc;avam no 
pátio. 

A cerimonia comec;ou com o corte de cabelo e depois . 
com a perfurac;áo da orelha. Os meninos foram levados 
para o interior da· casa onde ficaram deitados na :r;-ede e 
em jejum. Dais dias depois Uuatisin foi pescar com os pe
riquitos. O resguardo terminou com o corte de cabelo e 
. Uuatisin passou carvao nos brac;os e no pescoc;o um colar 
como adorno. ( 6) 

Durante a nossa pesquisa de campo observamos que, 
após a cerimonia do Jawari e do Kwaryp, realizou-se a ce
rimOnia de perfurac;ao do lóbulo auricular dos meninos. No · 
dia seguinte, findo o Jawari, iniciou-se na aldeia Waurá o 
ritual, do qual participávam 5 meninos cuja idade variava 
de 8 a 13 anos. Os jovens iniciados estavam pintados e 
enfeitados · com ornamentos de pena: um deles, usa va no 
pesco<;o um colar de placas de conchas atado numa baste 
de madeira horizontal. Já viramos este mesmo colar . ao 
término do Kwaryp, na aldeia Kuikuru, usado pelo ven
cedor do huka hulta. 

No dia seguinte, ainda de madrugada, dois homens e 
duas mulheres entraram na casa do capitáo Waurá, can
tando e dan<;ando. A pouco e pouco, o número de partici
pantes foi aumentando. A cerimonia era dirigida pelo ca
pitáo dos Waurá que saltitava e cantava diante dos inicia
dos que se encontravam no colo dos seus aparentados. 
Neste momento os jovens estavam sem nenhum adorno, 
haviam retiracto toda pintura corporal e o cabelo fora 
cortado. 

Trouxeram duas panelas; numa delas havia carvao que 
f.oi utilizado para pintar em volta dos olhos, na outra havia 
um líquido que foi passado no lóbulo, para evitar sangria 
e impedir a dor ·durante a operac;Bo. 

, 
Atrás dos meninos, dois homens, um com o maraca e 

o outro com um arco e flecha, iniciaram o~ cantos e as 
danc;as. 

Terminada urna das fases da cerimOnia, um grupo de 
homens trouxe do interior da casa do capitáo . para o pátiO 
da aldeia as hastes preparadas - afinadas e lixadas - para 
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perfurar o lóbulo dos iniciados. Os jovens aguardavam 
diante da Casa dos Homens sentados no colo dos seus apa
rentados. O capitao deu duas fortes batidas com um dos 
pés, dirigiu-se para um dos jovens e com ·urna das agulhas 
perfurou o lóbulo, colocando no orificio urna haste de ma
deira. Posteriormente, colocaram urna haste de madeira 
também entre os lábios. O mesmo ritual foi repetido para 
os outros jovens simultaneamente. Foram carregados pelos 
adultos que os amparavam· para o interior da casa do capi
tao, ficando ali reclusos num -quarto isolado e fechado com 
esteiras. Nesse dia os jovens deviam guardar jejum e ficar 
deitados nas redes. 

Durante dois dias a alimentac;ao consistiu somente em 
mingau e beiju, sendo proibido comer peixe. Ao mesmo 
tempo iniciaram o preparo de flechas, enfeites de penas, 
bra«;adeira, brincos. e diademas. 

No 11.º dia deram continuidade a cerimónia. Os jovens 
foram pintados e ornamentados pelos adultos. No pátio 
foram colocados bancos, urna esteira com beiju, tres peixes 
defumados e uma cuia com mingau de mandioca. Os ra
pazes, todos enfeitados, sentaram-se no banco enquanto um 
dos homens, cortou dois peda<;os de beiju, aqueceu-os sobre 
o fogo e aplicou-os nas faces, ombros, nádegas e joelhos. 
Partiu um peda<;o de peixe colocou-o na boca do rapaz, en
quanto um dos adultos, segurando um arco e flecha, le
vantou-o sobre a cabec;a do jovem iniciado que recebeu 
assim um novo nome. 

NOTAS 

( 1) Schultz - Rev. Museu Paulista, n. s. vol. XVI p. 46-48. 
(2) Galváo, Eduardo - O uso do propulsor entre as tribos do Alto 

Xingu.· p. 353-368. Rev. Museu . Paulista. n. V. V. JV. 1950. S. Paulo. 

( 3) Von den Steinen faz urna descri~áo de doze variadas pon tas de 
flechas utilizadas durante o Jawari, sendo que este termo, segundo o autor 
foi tirado do nome . da palmeira tucum, que os Kamaiurá diziam "yauari 
amonoáp" significando tucum que despeda~a a distancia. p. 286. Posterior
mente o mesmo autor cita: "Yauari - a dan~a do propulsor. Com grande 
talento plástico representaram urna cena em que um guerreiro é ferido e 
cai morto". p. 416. Entretanto, Galváo diz que .. J awari em Kamaiurá significa 
umn espécie de gato selvagem - Felix pardalis. 

r4) Villas Boas, J - Mitos ... p. 47. 

(5, Agostinho, P. Kwarlp. Mito e Ritual no Alto Xingu p. 135 
(6) Villas Boas, op. cit. pgs. J25-129. 
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4.° CAPíTULO 

Leitura dos Textos-Objetos Xinguanos 
Ternos como precipua finalidade a · declfrariio de uma linguagem niio-

11erbal utilizadq em a/guns objetos da cultura 1naterial Xingua11t1. 

1 - Desenhos na arela 
Levantamento de dados: 
Areia · ~ 
Rio piscoso 
Losango 
Estilizac;io de . pec;as zoomorfas 

SIGNIFICACAO OOS SfMBOWS LEVANTADOS 

Utiliza-se a arela como fundo pa.ra sobrepor a ela urna 
€Xpressao simbólica, urna vez que areia significa vida. IC 
evidente que o uso de pintura < com desenhos gráficos ou 
cores somente > está informando sobre acontecimentos ma· 
teriais, relativos a vida da tribo ou do próprio informante. 
Que a escolha da areia recaia sobre aquelas que estio perto 
dos rios piscosos, nio é devido ao acaso. A água em geral, 
e especialmente a náo salgada, é o simQolo de receptlvl
dade que permite assim o desenvolvlmento da vida ( 1). Por 
isto é real e, logicamente, ligada ao significado da arela. Ern 
relac;áo ao elemento peixe, seu simbolismo é um dos mais 
complexos e de maior amplidao, porém a forma composi
cional, utilizada pelo indígena do Alto Xingu, isto é, o lo
f.ango, indica com bastante precisio qual é a anotac;áo que 
devemos escolher: isto é a sorte. 

O losango é um dos iconogramas mais antigos, sem 
ser porém um dos componentes do grupo dos ortginais, e, 
difícilmente se encontra em expressóes de Itnguagem sim
bólica sendo mesmo rarissimos, e cujo perfeito conbeci
mento, sempre utilizado com precisio, nos leva a pensar 
que devem ter os Xinguanos possuido um elevado conhe-
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cimento em termos de seu simbolismo. Com efeito, o lo
sango representa justamente aquilo que nunca se julgou 
ser, pois observando a sua forma gráfica que é junQáo de 
dois triangulas ligados pela base, representa, segundo nosso 
ponto de vista baseado no estudo da simbólica: os gemeos. 

A representaQáo das peQas zoomorfas que na origem 
devia obedecer a urna ordem determinada, nada mais é que 
urna confirmaQáo de serem os símbolos utilizados nos de
senhos feítos na areia, pertencentes a esta particular forma 
de linguagem, chamada simbólica. O zoomorfismo nao é 
.outra coisa que o tipo de religiáo que considera animais e 
seres humanos como pertencentes a um mesmo plano, iden
tificando uns aos outros. A rica mitología Xinguana nos 
evidencia que também pertencia a este determinado tipo 
de religiáo pois os desenhos de certos animais deviam obe
decer a um critéri<? sequencial linguístico, relativo ao poder 
simbólico que este mesmo animal representava. Poder este, 
que náo se deve esquecer podia ser utilizado só uma única 
vez ao ano. Por exemplo: se o elemento gráfico represen
tado fosse urna abelha., era claro que se aproveitava aquele 
dia determinado para o aperfeiQoamento de alguma prática 
relativa ao elemento simbolizado. Se, ao contrário o ani
mal representado fosse um morcego é evidente que se pro
cura manter no conhecimento de todo o grupo a infor
maQáo de alguma cerimónia, ou qualquer outro elemento 
relativo ao crepúsculo. Assim os dados levantados após a 
leitura dos diversos tipos utilizados na pintura sobre areia 
resulta bem claro o sigruficado do seu uso: 

Para que o desenvolvimento da vida da trlbo se pro
ce~se segundo os melhores auspícios, pedimos a prot~o 
dos gemeos (sol e lua) para que este determinado aconte
cimento se verifique (o determinado aconteclmento era 
expresso pelo símbolo f elto na arela). 

2 - Desenhos ornamentals nos frisos das casas 
(Figs. nº. 1 e 2) 
Levantamento de dados: 
CortiQa 
Verticalismo ou horizontalismo 
Lo sango 
Zigue-zague 
Linha ondulada 
Cor branca 
Cor amarela 
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SIGNIFICADO DOS StMBOLOS tEVANTADOS 

O friso da casa deve primeiramente partjr da ampla 
signific~áo simbólica do elemento porta. Símbolo este 
antiquíssimo e bem ·que perdura até os nossos dias, man
tendo-se intacto. Atualmente encontra. maior uso nas so
ciedades ocidentais, havendo náo obstante algumas refere
rencia entre alguns povos primitivos (2). 

No entanto o indio do Alto Xingu devia estar ao par de 
sua conotaQáo, urna vez que o utilizou, segundo referencias 
de von den Steinen e de outros·, com relativa constancia (3 >. 

A cortiQa por sua vez é inequívocamente o meio de co- . 
nhecimento. Assim é lógico que f osse o material mais apto 
a ser utilizado, desde que seja encontrado no meio ambien
te caso contrário outro é usado como a madeira, por 

'· exemplo, para a gravaQáo da mensagem. Poderiamos dizer 
que estamos no mesmo caso do Album romano ( 4) com a 
düerenQa que em vez de utilizarem-se signos alfa~éticos, 
usam-se símbolos de imagens. A colocaQáo vertical ou ho
rizontal destas imagens é aquela que indica, em termos de 
discúrso simbólico, se os diversos símbolos deveráo ser 
utilizados em sentido temporal ou em sentido de unlfic&9io. 

o losango continua a ser usado com sua oonot~áo in· 
variante, assim como o é o mito dos gemeos utilizado 
também por outros povos da. antiguidade. nevemos lembrar 
que a linha em zigue-zague é um símbolo -rouito antigo .que . 
pode ter tido sua origem tanto na linha interválica, co~o 
na ondulada. Somente a conjunQáo com as outras partes 
da mensagem poderáo demonstrar a proveniéncia . deste 
símbolo, e por isto o signülcádo de sua expressáo. A linha 
ondulada conhecida ainda hóje em dia pelos indígenas é 
ao contrário, um sim'bolo originário e de multa amplidáo. 
Muitas vezes representa simplesmente a cobra que por sua 
vez, no caso de ser usado nos frisos, apresenta-se com a 
conotaQáo de sagrado. · 

A cor branca geralmente indicada como a cor da pu
reza, na realidade rara.mente tem este significado. Seu 
sentido mais correto, principalmente relativo ao caso de 
cerimonias ou rituais, é a posslbllidade. 

A cor amarela, bastante usada, segundo .sua posiQáo e 
sua jun~ao com outros símbolos que compóem a mensa-
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gem, parte do significado originário ·que é o Intelecto, p/ra 
chegar-se, através de urna série de ilac;óes ao de avareza. 

De posse dos dados levantados na leitura dos fri~os e 
pela característica conotac;áo da porta obteriamos o se
guinte: Para que nossa possibllidade de sobrevivencla (físl· 
ca e moral) seja garantida, pedimos a ajuda do Sol e da. 
Lua que nos ilu1nlne. 

3 - Objetos d~ uso cotidiano 
. . 
Nesta área de pesquisa fornecemos algumas contribui-

c;óes relativas a estes elementos. Assim analisamos: 

Vasilhas 

Levantamento de dados: 

Forma oval 
Forma redonda 
Losango 
TriAngulo 
Faixas . 
Linhas retas , 
Marrom 
Vermelho 
Pre to 
Branco 

O fato de algunias vasilhas .Xinguanas serem represen
. tadas em forma ovalada, pode causar certo espanto, já que 
elas sao, geralmente, utilizadas na vida cotidiana comó pa
nelas, potes, tijelas com urna funQáo bem determinada. 

No en tanto, a forma ovalada é de extrema importancia · 
e interesse dentro do campo da editoraQáo nao-verbal. Seu 
símbolo de bastante antiguidade mas náo originário, sempre 

' teve como significado a genese, a perfei~áo alcan~ada, um 
novo renascimento. É a mesma forma que vem utilizada 
para conter o desenho pontual utilizado pelos adolescentes, 
durante a cerimónia da puberdade. Evidentemente, no ini
cio, as .formas ovaladas tiveram um significado ligado ao 
problema da sacralidade e, com toda. probabilidade, eram 
utilizadas nos rituais. Os desenhos que as decoravam con-
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tinham uma mensagem relativa aó · ·rito~· oü eeríinOnla -para 
a qual eram designadas. Assim como se deu entre outro·s 
povos a forma elíptica sempre foi um indice de várias uti
lizac;óes. Nos dias de boje, os indios do Alto Xingu devem 
ter perdido a memória desta forma de utilizaeáo, uma vez 
que estas vasilhas sáo usadas quase sempre de forma um 
tanto comum, para o cozimento e depósito de comida. 
Faltam dados relativos ao seu antigo uso, em seu sentido 
sagrado. É óbvio que . a representac;áo ovoidal, assim ·como 
a circular de algumas vasilhas refletem o mesmo problema 
do zoomorfismo explicado no inicio do nosso levantamento 
de dados simbólicos. · Elas nada mais fazem a nio ser in
dicar melhor o ritual · ou o tipo de· conteúdo que lhes era 
permitido salvaguardar. 

. Em rela<;ao a vasilha circular, utilizada tambéin como 
simples panela de uso diário, a investigac;ao torna-se mais 
especifica. Ligada ao problema do rito da fertilidade, e eis 
aqui a razáo do. seu . formato, que de outra . maneira po
deria ter sido, por exemplo, quadrada ou de qualquer outro 
formato que é mais fácil de ser feito tecnicamente, ela en
tretanto repete· até boje o mesmo significado que todos os 
povos· primitivos lhe atribuiram. Se apareceram algumas 
variac;óes foram sem dúvida, · ao constante manuseio do 
símbolo, ou em certos cas·os, para enfocar melhor alguns 
aspectos concernentes do rito fértil . . 

Quanto ao que se diz respeito a decorac;io destas va
silhas, em alguns símbolos em particular, a situa<;ao torna
-se um pouco mais obscura. Harald Sqhultz e Vilma Chia
ra (5), descrevem as duas formas simbólicas, que neste 
caso, significariam a mesma coisa. Trata~se do Triangulo 
e do losango, ambas formas gráficas que representam o 
peixe, quando eles resultam dos angulos pintados de preto. 
Quandc s~ trata de losangos brancos e colocados em se· 
quencia dentro de urna faixa, adquirem, ao conttário,. o 
significado. da cobra. É claro que aquí nos encontraríamos 
ante verdadeiros problemas de linguagem, isto é, de lin
guagem simbólica, se nio soubessemos. que, no decorrer da 
História humana., eles receberain um manuseio. seja na sua 
parte formal como na sua parte conteudística que pode 
chegar, como chega muitas vezes, a um completo esvazia
mento ou a um enriquecimento progressivo (8). 
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. É verdade que assim como muitos deles sáo equívocos, 

ísto é de significado múltiplo, alguns outros podem ser re
presentados·. com variadas formas de imagem, no entanto, 
náo só desta maneira procede o código de linguagem sim
bólica. Muitas vezes percebemos que nos encontramos ante 
símbolos altamente manuseados, cujo sentido foi paulati
namente esquecido, chegando a ser substituído por conteú
dos que devem lhes ter aparecido como mais apropriados 
a causa do ductus grafico ( 7). É o que deve ter acontecido 
também entre os índios Xinguanos. É . verdade que o ductus 
gráfico de um losango pode muito bem levar a lhe ser 
atribuído o signifipado de peixe, mas neste caso estaríamos 
frente a um outro problema que se coloca imediatamente, 
o do triangulo, que deveria entáo adquirir o de meio-peixe, 
ou d.e cauda de peixe e mais longe iríamos, afirmando ca
be~a de . peixe. E, . também nao se justificaría como tantos 
peixes em sequencia dentro de urna faixa passariam do 
status de peixe para aquele de cobra. Bem claro,- entretan
to, se torna o problema, se sabemos que originariamente o · 
losango nao representaría o . peixe mas sim o gemeos. O 
triangulo, este sim um verdadeiro símbolo originário, náo 
tem ligaQáo nenhuma com os animais do mundo aquático, 
mas é referente ao elemento tempo que, por ilaQáo, chega 
até o significado da fatalidade por um lado e de absoluto, 
por outro. 

A cor preta, sempre com o sentido de obstáculo, nos 
povos primitivos adquire, náo tendo aqui, observe-se bem, . 
um significado preciso, mas sim é índice (8) de malícia. 

A cor branca, como já examinamos anteriormente, é 
também um índice, e este é o da possibilidade, por isto 
possui urna aplicaQao muito ampla . e a berta, sendo possível 
várias consideraQóes, segundo seja feíta a sua análise com 
os· outros elementos componente~. 

A faixa, símbolo antigo, mas náo originário, sempre in-
' dicou demarca~io temporal, e aquí pode-se verificar como 

ela este ve sempre muito bem relacionada a forma de trian
gulo. Neste ponto podemos estabelecer duas hipóteses 
viáveis: 

~) que os símbolos colocados em ordem sequencial e 
cont1dos dentro das faixas fossem triangules e que os indí-
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genas em periodos passados tive~m se esfor~ado. atra vés 
deste meio, em real~ar a importa.neta do elemento tempo. 

2) que estes mesmos símbolos em ordem sequencial, 
contidos dentro das faixas, sempre tivessem sido represen
tados com losangos, e neste caso estaríamos nos aproximan-, 
do a um dos vários sistemas de calendário, urna vez que 
esta expressao tepresentaria a época proplciatória dos 

... gemeos. 

As duas hipóteses sao válic;las, sendo que se optamos 
pela 2.ª é por estar estruturada com mai~ fundamento, m~s 
por falta de material adequado .no qual pudessemos de
senvolver com maior amplidao a nossa análise, nao esta
mos em condiQáo de ter urna completa certeza. 

· Com efeito, o signifiGado da cobra, também considera
do um símbolo antiquíssimo e originário, com <;> de poder 
de terra, isto é, for~a da natureza, nos levaria a acei~ar 
esta 2.ª hipótese que possibilita . urna leitura mais racionaL . 

Portanto estes fundos de panelas ou vasilhas que tem 
representados estes símbolos, significariam em geral que: 
em urna determinada época pede-se que os gemeos protejam · 
a posslbilldade da terra produzir , mals. Os A.ngulos pretos 
indicavam a malícia com a qual era colocada esta ex
pressao. < 9) 

A colora~ao vermelha em conjunQao com as Unhas retas 
oferece urna leitura clara, urna vez que o vermelho é índice 
de cólera e a linha reta por . sua ·vez, partindo do signüicado 
de lei, . cl1ega, por ilaQao, a adquirir entre os outros o de céu. 

É evidente que este tipo de expressao simbólica era 
utilizado· para conjurar a cólera do céu. 

As vasilhas pintadas exclusivamente de marrom sem 
qualquer outra imagem gráfica a nao ser ra1os, deviam ser, 
evidentemente, reservada& ao uso diário, urna vez que o 
marrom é índice dé penúria (escassez) ou avareza, e a 
linha reta, como já ressaltamos, o céu. 

Seriam utilizados entao para que o céu· nio permltlsse 
escassez de mantimentos. 
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3) P' para virar beljú 

A pá de virar beijú, constantemente utilizada com um 
losango na superficie para utilizac;áo doméstica, junto aos 
elementos de alimentos, coloca sua produ~áo gráfica na 
mesma altura das vasilhas, jsto. é, no desejo para que exista 
sempre fa~tur~. 

4) Os desenhos em postes (Fig. n.º 3) 

Eles pertencem a mesma linha de editorac;áo náo
-verbal dos frisos das casas. 

A segunda das figuras representadas dif eren temen te é 
de onde se procederá a leitura da mensagem. Mais urna 
vez o enegrecimento representa a "malicia" corn a qual o 
indígena procura quase constranger o elemento representa
do pelo símbolo a ficar de qualquer forma, amarrado as 
suas rnensagens. 

5) O zunidor 

Este instrumento também se junta a todos aqueles já 
observados anteriormente, pelo que diz respeito a leitura 
náo-ver balística. 

A utiliza~ao do ductus losango e triangulo, já suficien
temente esclarecida, e sua forma ovalada, exprimem, sem 
sombra de dúvida, urna clara mensagem: Ped~-se aQs ge· 
m.eos um tempo oportuno para renascer (logicamente este 
novo renascimento possui urna significa~ao muito ampla, 
tema que nao desenvolveremos no carpo dest.e trabalho). 

6) Os tortuals (Figs. n.0 4 e 5) 
1 

Sem dúvida que merecería um capitulo a parte estes 
notáveis objetos, seja utilizados no uso doméstico ou como 
elementos decorativos, como von den Steinen e outros ad
mitiram, o que para nós foge da sua verdadeira finalidade, 
pois ligados ao problema do mito, sáo na verdade urna 
forma de editora~áo nao-verbal de grande importancia. 

Pouco sabemos a respeito de seu uso dentro da cul
tura material Xinguana, mas é evidente, devido ao elemento 
ar~edcndado que se repete tanto na forma quanto no con
teudo que o faz deri\far de um ponto ligado ao rito da 
fertilidade. 
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No que se refere ao mito, e para lsto utilizamos os 
tortuais decorativos Aueti que segundo von den Steinen 
deviam significar ( 10 > .o Sol, de quinze estralas pretas e 
quinze luas brancas, ligadas de um lado a cria~ao do fir
mamento e do outro· a profetizaQáo do fim do mundo. Na 
nossa análise procedemos assim: 

Levantamento de dados: 

Sol 
Quinze estrelas pretas 
Quinze luas brancas 

O Sol sempre significou o nada e seu símbolo sempre 
gerou muitos equívocos em relaQáo ·a. sua forma redonda. 
Isto é. há urna tendencia a considerar o círculo como sím
bolo do sol, enquanto que o círculo sendo um dos mais 
antigos símbolos orlginápos está ligado ao da fertilidade, 
nao por aquilo que diz respeito ao Sol, mas pelo contrário, 
naquilo que diz respeito a Terra ( 11): 

A estrela que quan(io nao .é expressamente qualificada 
como e.strela de seis pontas, a. estr~la d~ cinco pontas, re
presenta o ser humano (o hornero) ou o arquetipo do ser 
humano. 

A Lua, e todos os seus derivados, símbolo também 
antigo, mas náo originário, sempre foi ligado a vida afetiva. 

O número quinze, mesmo náo pertencendo a série dos 
números básicos é bastante usado, e sempre teve o mesmo 
significado de destino, fatalldade, predestlna~áo: 

Torna-se evidente entáo que os tortuais estáo relacio
nados com o antigo rito órfico, de origem oriental, como 
aliás muitos outros elementos . simbólicos e mitológicos de 
aigumas tribos inaígenas brasileiras que apresentam no
táveis elementos orientalistas. 

A leit\lra destes raros objetos entáo poderia ser feita: 
. o nada, cujo destino f oi repartir-se, deu orlgem a elementos 

afctlvos cujo contrário é o ser humano. É urna verdadeira 
lástima que cheguem as nossas máos t~o poucos elementos 
0 que pouca coisa foi levantada sobre eles, u!lla vez que 
fcrneceriam interessantíssimos dados para pesquisa com
parativa com elementos orientais com os quais apresentam 
notáveis semelhan~as. 
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7 - Pintura corporal e facial 
Leva.ntamento de dados: 
Vermelho 
Coroa 
Lo sango 
Ponto 
Parte superior da cabec;a 
Trac;o que desee até os zigomas 
Pontos ern branco 
Trac;os paralelos em branco 
Pre to 
Coxa 
Pernas 
Costas 
Peito 
Coluna vertebral 
Retangulos 
Azul escuro ' 
Uso dos dedos: polegar, indicador e rnédio 

O verrnelho é urna cor cujo significado nunca ·foi equí
voco desde que se comporte como símbolo e nao como 
índice. Sernpre procura realc;ar a sexualidade, o poder do 
s~xo e toda~ as ilac;óes que possam derivar-se deste signi
frcado, que e bem amplo e com muitas conota:<;óes variadas. 

A coroa circundando a cabec;a, a qual já fizemos men
c;ao na descri<;ao inicial dos objetos-texto, é urna imagem 
bem antiga e típicamente oriental. De significado muitó 
recondito, demonstra mais urna vez ·o perfeito conhecfmen
t? do índio Xinguano quanto a est~ determinado tipo de 
hnguagem e _ do uso dos .símbolos apropriados. É pois car
reta a s~a coloca<;áo com a finalidade de pedir prote~io do 
responsavel para cada determinada cerimónia. Quanto ao · 
losango e ao ponto já fizemos referencia anteriormente. 
A par.te .superior da cabec;a é o lugar típico utilizado entre 
a rna1or1a dos pavos primitivos, quando se trata de esta
belecer urna. mensagem durante urna cerimónia ou um ri
tual. Em termos editoriais, poderíamos a.firmar que é a 
forma apta ao tipo de conteúdo gráfico. 

Qua~to ao . que diz respeito ao trac;o que _dos olhos 
des~e a~e os z1g?mas o problema já é outro. O olho é, 
com ~fe1to, um s1mbolo que se presta a urna série de co
notac;oes que chegam, muitas vezes, a urna contradic;áo. 
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Somente dentro do contexto da face é que· seria. possível 
escolher o mais apropriado e mais condizente. Na realidade 
o traQO do olho varia de significado que vai desde o conhe
cimento, até o medo ou a feminilidade. 

Em rela<;ao · aos pontos e da cor branca, já oferecemos 
. os elementos que permitem compreender o sentido da ex
pressáo encontrada neste caso. Os tra~os paralelos indicam, 
por sua vez que ele possui um significado particularíssimo 
e rnuito pouco conhecido, isto é tra,jetória.' Unido a cor 
branca a mensagem torna-se clara. 

Sabemos que o preto é urna cor que funciona, . geral
mente, como índice, isto é, leva .a urna determinada ten
dencia. 

nevemos frisar que as cóxas e as· pernas devem ser. 
observadas juntas. Ao ·menos que náo se t.rate de um lugar 
específico desta parte do corpo humano, utilizado como 
texto com o é em certos casos, porém náo neste estudo, 
elas sempre expressam um todo unitário. Sáo o símbolo 
da evolu~ao que pode proceder tanto errt sentido· espiritual · 
como em sentido material, dependendo dq contexto da 
mensagem. 

Quanto as costas, o problema torna-se mais complicado, " 
pois ela é símbolo repetitivo do símbolo om.bros, uma vez 
que ambos possuem o mesmo significado. · 

Quando sáo utilizados os dois estamos ante o problema 
c.:·e · urna repeti<;áo ( 12), problema de bastante gravidade 
na linguagem simbó~ica e de sua utilizac;áo. Com eféito 
possuem o mesmo valor, ligado ao de libert~io e suas 
ilac;óes váo desde um sentido de acesso até o de a sabedoria. 
Ligado ao símbolo das pernas e coxas está o da coluna 
vertebral. Expressáo antiquíssima recebido, sem dúvida, do 
Oriente tornou-se um dos elementos mais usados em todo 
o mundo. É o suporte .da evolu~ao e suas ilac;óes infinitas 
especialmente na abordagem espiritual. 

O retangulo também é um dos símbolos mais antigos, 
apesar de náo ser propriamente· originário. É bastante úní
voco e com poucas ilac;óes. Além disso é pouquíssimo co
nhecido, devido ao seu reduzido uso. Mais urna vez nos 
defrontamos com um perfeito conhecimento por parte do 
nosso indígena, do correto uso dos símbolos, mesmo da-
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queles mais cripticos. O retangulo é a expressáo da matéria 
porém no sentido de· substancia. 

A cor ·azul-escuro, fomecida pelo jenipapo pode ser 
tanto símbolo como indice, e aqui nos encontramos frente 
a um problema de escolha que só com a análise do res
tante da mensagem poderá ser esclarecido. Tomado como 
símbolo, ele significaria o eleito com todas suas ilac;óes; 
como índice, indicaria porém divindade ( 13). 

A pintura corporal nao deve ser considerada um ele
mento puramente decorativo, mas na maioria das vezes 
como um texto de editorac;ao nao-verbal < 14), demonstrado 
que está plenamente pelo sistema de utilizacio dos dedos. 
É evidente que para os tra<;os longos, muito mais prático 
seria n utiliza~áo . do polegar. No entanto eles utilizam o 
indicador médio, . deixando ao polegar a func;áo de expressar 
os trac;os curtos. Ora isto, pode-se perceber claramente que 
o processo ~e utilizac;ao deveria proceder ao contrário, e 
que de qualquer maneira a utilizac;ao do dedo médio é 
muito mais difícil para a realizac;ao dos trac;os longos nas 
Artes Plásticas. Em pintores simbolistas, como por exem
plo o lituano Ciurlionis (is) é ccmum utilizar o pinc3l em 
trac;os longos quando querem dar um determinado con
teúdo simbólico a estes tra~os, e utilizam o pincel com 
trac;os curtos quando o conteúdo é diferente. 

Com efeito, a situac;ao se esclarece quando refletimos 
que o significado do símbolo representado pelo dedo pole
gar é a forca criativa, e o indicador, o ar e o dedo médio, 
o fogo. 

Entáo, para conclusao no caso em estudo, ou seja a 
pintura ·corporal das tribos Xinguanas, especialmente aque
la feíta durante a cerimónia do Kwaryp e do Jawari, é urna 
editorac;ao bastante clara e definida. 

Assim sintetizaríamos: Que o poder do sexo seja pro
tt,gido pelo~. gem~os que iluminem o conhecimento, enquan
to a f orca criativa do ar traga as posslbilldades da fertlli
dade; a forca evolutiva permite a evolu~o da matérla crian
do o eleito, criador e puro. 
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NOTAS 

( l) A água poderia ser considerada um símbolo veicular, isto é, um 
meio que permita a realiza'YáO de determinadas expressóes simbólicas. 

(2) Sobre este tema outro trabalho está em fase de coleta de material. 

(3) Note-se que Lévi-Strauss no seu Tristes Tropiques apresenta os 
desenhos gráficos que aparecem nas paredes e portas das .moradias dos 
índios Nhambiquara. 

( 4) Vide - Barracco, H. - Alguns elementos de linguagem Editorial, 
Com-Arte. ECA. U.S.P., 1974. 

(5) Schultz, W. e Chiara, W. - Revista do Museu Paulista. 

( 6) Neste campo a maior dificuldade se apresenta na identifica~áo de 
símbolos originários e secundários e de seus processamentos históricos. 

(7) ductus gráfico significa o tra9ado da letra. 

(8) Todas as cores sáo índices na sua origem. Posteriormente, adqui
rem conota~áo própria. O sistema das cores como índices participa do 
mesmo sistema de iconograma-índices em hieróglifos e ideogramas. 

Vida Barracco, H. - Guia- a Hisr. da Edit. op. cit. 

(9) Muitas vezes foi levantado o · elemento malicioso na a9ao dos 
povos primitivos; entre os indígenas brasileiros é constante a sua manifes
ta~ao bem clara e evidente. 

( 10) Karl von den Steinen, op. cit. Entre. . . Cap. X. 

( 11) o círculo simbolizava o ·buraco sem referencia a profundidade 
que se fazia no chao durante a planta~ao da semente. 

( 12) Quando estamos ante um problema repetitivo, nao pode ser 
utilizado duas vezes o mesmo símbolo. porque teríamos entáo dois símbolos 
diferentes: um representado pelo número dois e outro pelo símbolo que se 
deve repetir. Neste caso deveráo utilizar-se dois símbolos diversos, mas de 
igual significado, por ex.: árvore e castii;al. · 

( 13) O azul é uma das poucas cores que nao apresenta excessiva 
diferen~a quando funciona como índice e quando ocupa a posi¡;áo de símbolo. 

( 14) Vide Barracco, H. e Lhullier, Y. - Elementos de editora~áo nao
verbal na pintura corporal dos índios Caduveo. Com-Arte. ECA. USP, 1974. 

( 15) Cavalli, F . e Barracco, H . B. - Ciurlionis, o grande desconhecido. 
Ebraesp Edit. no prelo. 
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5.° CAPfTULO 

Leitura dos Textos-Ritos e 
Textos-Cerimonias Xing~anos 

Por cerimonia entendemos a :realiza~o exterior, qua&e 
diriamos Jn~lhor1 ,o. el~mento espetaculo. de 11m rito ;pe[-.. 
tencenfe . a urna determinada f arma religiosa humana. -Por rito, deveríamos entender o conjunto sequenc!!J. 
de regras pertencente a urna cerimónia religiosa _humana. 

No primeiro caso, estamos entáo dentro do campo das 
formas. No segundo estamos evidentemente frente a um 
sistema de codificacáo que nos leva ao campo de conteúdo. 

Pela terminología utilizada, e que corresponde ao sen
tido real destas duas palavras nao .resta dúvida que nos 
encontramos frente ao campo dos meios de comunicacáo, 
mesmo que esta comunicacáo perten~a mais ao sistema por 
nós chamado comunic~io vertical. 

Daqui a justificada expressáo textos-cerlmonias e 
textos-ritos cuja estética procederá sempre unitariamente 
e com uma sequencia determinada, urna vez que o rito faz 
parte do sistema de valores e da linguagem simbólica. 

A propósito do texto-Jawarl, .do texto-Kwaryp e do 
texto-Inlctacio da Pu berdade, a sequencia procede justa
mente desta maneira. Compete, porém, salientar que a 
cerimónia - rito do Jawari - encontra-se quase em fase 
de desaparecimento, permar.ecendo a do Kwaryp. . 

A primeira é uma luta simulada, mas eficientemente 
oonduzida ~ dedicada ao morto homenageado pelo Kwaryp, 
ambos precedentes a iniciacáo da pube1·dade. 

A utiliza<;áo da luta, como elemento mitológico, é co
mum a muitíssimos povos desde a mais. remota antigui
dade: 
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o próprio cerimonial para os mortos, expressáo tipica
mente oriental, também pode ser encontrado em muitos 
povos desde as épocas mais recuadas, e a própria iniciaQao 
da puberdade, também orientalista, é muito utilizada até 
os nossos días, e se reconhece nelas formas simbólicas. 

O que resulta do maior interesse é a razio desta se· 
quencia que particulariza urna determinada organizacio de 
código simbólico Xinguano. Urna pesquisa mais aprofun
dada poderia explicar melhor esta ordem sequencial e con
sequentemente o gradual desaparecimento da cerilnónia -
rito do Ja wari. 

Esta leitura que fazemos dos tres textos poderia con
tribuir a este tipo de pesquisa. 

8) Levantamento de dados do Jawari: 
(Figs. n.0 6, 7, 8, 9, 10) 
Luta 
Dois grupos 
Gato selvagetn 
Pontas de flecha-s 
"Sepuh" 
Queima~ao do "Sepuh" 
RefeiQáo 
Vermelho 
Pre to 
Branco 
Carvao 

A idéia de luta que encontramos já nas mais antigas 
formas religiosas e que podem ser, em muitos casos, a 
própria esséncia destas religioes como o é no caso do 
Zoroatrismo, do Essenismo, do Ma.niqueismo por exem
plo, sempre apresentou o · significado unívoco de energia, 
futuro resultado, etc. É um símbolo encontrado de preferen
cia no mundo oriental, entretanto continuou até os dias de 
hoje em todo o mundo com formas variadas, após ter 
passado por urna série de fases ( 1), e deu origem ao jogo 
de cartas ( 2) 

A existencia de dois grupos, e que formou o conteúdo 
destas formas religiosas, sempre significou o bem, e o mal, 
a luz e as trevas, etc . 

O gato selvagem, que é o significado do termo Jawarí 
< Felis Pardalis) possui porém o significado bem caracterís
tico de anti-d~strui~ao com todas as suas ilac;oes. 
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As pontas das flechas que apresentam tipos bem dife
rentes durante o desenvolver da cerimónia, sáo tora de 
qualquer dúvida, os elementos chaves e pontos de partida 
de· qualquer pesquisa_ que quizesse ser feita sobre ·º. sim
bolisrr.o do rito do Jawari. De origem estritamente oriental 
é utilizada, até os nossos -dias . em várias partes do mundo . . 
<.:ada tipo de punta µossui u1n sigulfica~o especi~ico e urna 
utiliza~áo diversa: Da sua ortlem sequenc1al poderiamo~ pro
ceder a urna leitura de extrema importancia. As pontas das 
flechas utilizadas no cerimonial significam o elemento ter
restre corn suas centenas ou milhares de ilac;oes, expressos 
justamente pelo tipo de ponta utilizada em cada ~omento. 
Deram origem, por exemplo, ao lan<;amento ~os buzios, ao 
jogo islamico de pedras e huracos, a determinados· alf~be
tos, a um tipo de número de l!uro, como o renascentista 
europeu, mas em base 16, e a determinadas figuras umban--
disttt~ no Brasil, ete. .. ~ 

() "St!puh", isto é, o bone<:o de palha, está por sua 
vez ligado ao conceito de máscara, e é também um ele
mento encontraco frequentemente nas formas religiosas,. es
pecialmente mais primitivas. Representa o conceito de 
suporte desviador da aten~ao ·maléfica e, por isto, em certo 
sentido, simboliza a substitui~ao. 

A queima do Sepuh, conclusa.o típica de muitos rituais, 
geralmente de origem oriental é em nossa op~niao extre· 
mamente importante, senda neste caso necessár10 urna pes
quisa exaustiva sobre a origem, e o sigll:ific~do relacio~~~o 
a versa.o americana (o Jawari do Alto Xingu nos perm1t1ria 
abrir novos campos de pesquisa). Com efeito a qtieima pos
sui um significado extremámente ~acífico e que, ; n~ ~as? 
desta cerimónia, deixa-nos perplexos. Ele com efe1to s1gn1-
f ica os Gemeos. 

A panela com o mingau de mandi_o~a que é o~eracid~ 
aos participantes possibilitando a refe1~ao e~ conJ~nt?, e 
urna das tantas formas do símbolo de comunhao, cuja tipo
logía bem específica, assim como os elementos utilizad_os, 
deriva do ambiente que a gera no momento. Todas as cor~s 
adquirem aquí um significado de índice e já f oram sufi
cientemente explicadas no levantameqto das partes ante
riores. 

Unicamente quanto ao uso do carvao para enegrec~r 
urna superficie em lugar do jenipapo, é um símbolo ~ nao 
um índice. Com efeito, se encontra. oportunamente utihzado 
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e, mais urna vez, nos deparamos com o imenso e profundo 
conhecimento do sistema codificado deste tipo de lingua
gem, por parte do indio. O significado do carváo foi sem
pre unívoco, apesar de muito aberto, e utilizado, neste caso 
mais que corretamente, pois é o elemento de transic;áo que 
junta o Jawari a inicia<;ab da puberdade. Ele· significa 
energla, mas energia do semen ou da matriz. 

A energla triunfante que. nio permitirá a destrul9io do 
elemento humano (terrestre) está sob a pro~o dos ge
meos asslm que se desenvolva o sexo do Iniciado. 

9 --:- Levantament~ de dados do Kwaryp: (Fig. n.0 11 ) 
Períodos de tempo variável 
Vermelho 
Carváo 
Luta 
Flauta 
Dois indios paralelos 
Ritmo do pé direi_to 
Tres movimentos para entrar · na casa 
Tres evoluc;óes den~ro da casa 
Casa ovalada 
Possi vel saida de do is home ns e duas mulheres 
Br~o direito no ombro do homem ,. 
Bra~o esquerdo baten do o ritmo na altura do 
peito 
Pesca com o timbó 
Corte das árvores 
Altura de 1,40 cm. Identica espessura 
Pintura e ornamentos dos· troncos idéntica ·a do 
coipo humano 
Retirada da pintura 
Utilizac;áo da água 
Pajés com maracás, cantando ·e danQ-8,ndo, mar-
cando o ritmo com um dos pés · 
Evoluc;óes 
Inalac;áo do fumo, após um isolamento 
Limpeza das máos com areia 
Joelho no cháo 
Retirada da semente do piqui do rio após oito 
meses (3) 
Terra sagrada (prometida) · 
Jogar os troncos na água do rio 
Época: Seca e Lua Cheia 
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o período de tempo variável, urna vez que o, Kwaryp é 
uma coínemoraQio de mortos importantes, liberta todo o 
texto-cerimOnia e seú símbolo de qualquer conceito tem
poral. 

Muito já foi rela~do sobre a cor vermelha que mais 
urna vez aqui deve ser considerada como indice e nao como 
símbolo, índice relativo a todos os elementos ligados ao 

· problema da vitalldade. 

O carváo utilizado no kuarup para escurecer é sempre 
um símbolo e mais urna vez aqui significa energla e também 
for-9& solar e matriz. 

A luta como já foi explicado com relac;ao ao Jawarí, 
possui um significado bastante preciso, isto é o futuro pode·r 
m~s sem qualquer elemento da individualizac;áo. A utiliza
c;áo da flauta como nos ~ casos precedentes nos deixa bas
tante admirados ante a carreta . utilizac;áo de determinados 
símbolos relativos a sentenc;as bem especificas. ·Com efeito, 

. a flauta é uma ilac;áo do campo da simbologia cujo signi
ficado, comum a todos os instrumentos de sopro, é um . 
~onteclmento Importante. Os indios que reallzam o movi- · 
mento paralelamente, é um símbolo, cuja utilizru;ao pelo · 

· indígena Xinguano é de notável interesse na nossa análise. 
Bastante conhecido é o fato que, segundo a simbología nu
mérica, o dois é o elemento femlnlilo que chega a ilac;áo 
de crlatlvldade. No entanto, o elemento paralelismo, além 
de trajetória é o elemento utilizado. para esvaziar os sím
bolos de alguns dos seus conteúdos. É claro que o perfeito 
conhecimento em relac;áo a linguagem simbólica por parte 
do indio lhe permite chegar a este esvaziamento, mantendo 
o elemento criatividade, urna vez que os dois seres huma
nos, movimentando-se paralelamente, sio homens. 

OUtro símbolo de grande riqueza é o relativo ao ritmo 
marcado pelo pé direito. O ritmo, contrariamente ao que 
muitas vezes se pensa,' é representado por um iconograma 
de linha ondulada. Este que é original e antiquissimo, · em 
muitos casos, porém, foi interpretado como cobra; ao con
trário senipre Significou ritmo, com ~odas. as suas ila~, 
aliás bastante amplas. O pé, outro iconograma tamb,éJD 
muito antigo e de origem oriental, possui uma conot&Glo 

. interessantissima, que os indígenas xtnguanos .parec81!lj r.; 
nhecer perfeitamente, apesar de sua oomplexidade. ,.. 1 
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fica a terra em sua expressáo mais ampla o pents em seu 
significado específico. Utilizando sempre nos ritos da purl
fic~ao dos derviches, possui a mesma utilizaQáo nos ritu~is 
indígenas prasileiros e também nos povos pré-incaicos e 
incaicos. É encontrado, com igual func;;áo, na Africa .sendo 
que nos iconogramas mais remotos era representado com 
o polegar marc&damente levantado. O lado direito do cor.
po humano, · assim como o de qualquer simbólica, sempre 
significou a matéria e por ila<;áo tudo o que é terreno. Daí 
vir a necessidade de usar o lado direito junto com o ele
mento apropriado para os rituais de purificaQáo. Este com
passo determinado pelo pé cireito, durante todas as fases 

· da cerimónia do Kwaryp é o elementos de liga<;áo com 
aquela que vai ser realizada a seguir, a da inici~áo da 
puberdade. 

Os tres mov:imentos que fazem para entrar em cada 
cas3:, voltando atrás sem se virar, no espa<;o de dois passos, 
reahzados pelos dois índios, que se mantém sempre em 
f ormac;;áo paralela, iniciam a cerimónia. Eles sao um sím
bolo que encontramos ainda hoje em muitos terreiros afri
canos ou de origem africana. Os tres movimentos signifi
cam a divindade, eles sao um iconograma antiquissimo 
sem ser, no entanto, original. O significado das costas foi 
explicado suficientemente em relaQáo a cerimónia do Ja
warí: O que mais nos deixa assombrado é, porém, o co
nhec1mento perfeito do símbolo casa, de origem mediter-

. ranea e muito pouco conhecido em seu conteúdo real. É a 
vitó ria do espírito, em sentido geral, aquí · específicamente 

. ·sobre a rr~atéria. Esta codifiéac;;ao é também o elemento de 
lig~~o com o. rito da puberdade, cerimonia que se realiza 
·depo1s do Kwaryp. 

· As tres evoluc;;oes realizadas dentro da casa feitás com 
a participac;;áo de adolescentes reclusas, o cru~amento das 
flau~as _e o prosseguimento do discurso, iniciado com a 
reahzac;;ao do ritmo do pé direito e termina com a saida · 

, para a pesca com o timbó. Discorre tudo claramente e 
~luente, nao deixando dúvidas quanto a sua leitura e que 
e o C" el~~ent~ central nao do Kwaryp, como cerimonia, mas 
c\e ~.u,. hga~ao_ com a c~rimonia da puberdade que, sem es
ta i~t~rpretac;;ao. parecería um pouco deslocada e incom
preens1vel, depo1s de um Jawarí e de urna cerimónia para 
os mortos. O cruzamento em geral é utilizado também em 
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muitos terreiros, e é este o único sinal de luto que carac
teriza o cerimonial do Kwaryp e nao as pinturas dos tron
cos e do corpo dos participantes. Mais urna vez nos encon
tramos frente a urna simbologia de origem oriental. 

. . . 

A forma ovalada da casa Xinguana é um significado 
que ~ambém teve sua explica<;ao anteriormente e está em 
perfeita concorrencia com o restante deste discurso ceri
monial. 

No momento em que se dá . a saída de um só homem 
por vez da casa, seguido por duas adolescentes que colocam 
os bra<;os no ombro de cada um. dos tocadores do uruá, 
possui um conteúdo muito amplo que vai desde . aquele 
de for~a até o de Justi~a, passando pelo de prote~ao. Como 
é o brac;;o direito que se apoia no ombro esquerdo do ho
mem é claro que está se esperando urria protecáo espiritual. 

Quanto ao bra{!o esquerdo o títmo mantido já foi es~la
recido na leitura anterior. Quanto ao elemento peito, com
pletamente novo, nesta sequencia, tem um significado sem
pre unívoco éependendo, porém, da co~correncia co-n os 
outros elementos utilizados. Neste presente caso significa 
criatividade. 

A pesca é urna expressáo que gira a volta do símbolo 
água e que nada tem que ver com o losango, ·como · já 
dissemos antes. O símbolo do peixe, participando estrita
mente do da água, torna-se por isto extremamente com
plexo e muito m~nuseado. Dai ser comum encontrar-se se
gundo o povo e o ambiente em que vai ser utilizado com 
significados diversos; porém, sempre ligado a problemática 
da água e da impureza. Aqui torna-se necessário urna expli
caQao a respeito da utiliza<;ao, por parte da linguagem sim- -
bólica, · destes elementos. Com efeito, o elemento ~gua, é 
de .modo geral, interpretado de maneira, quase sempre, er
rada. Sua utilizac;;ao em batismo de diversas religióes, e 
do uso de certos banhos lustrais . levaram a considerar.-se 
este elemento como o símbolo da pureza, no entanto o 
significado deste símbolo é exatamente o oposto; . a água 
é utilizada na cerimonia batismal porque ela é um dos 
melhores elementos condutores; existindo urri ser a ser pu
rificado ela permite a rápida veicula~ao dos elementos óleo 
e sal, ·na sequencia ritualística assim que se possa proceder 
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a puritlca~io~ ,Quando se qulz usar s puriflc~io set;npre 
se usou a queima do elemento. ( 4) 

Por isto a pesca como timbó neste particular momento 
da cerimónia é o preparo para o rito da purific~ao, sobre· 
o qual se implanta o rito da puberdade. 

A respeito do símbolo da árvore, já discutimos ante
riormente, aqui seu significado específico de evolulr está 
estritamente ligado ao problema da reincarnac;ao de origem 
oriental. Com efeito todo o ritual do Kwaryp se baseia nesta 
crenc;a. A própria altura de l,40cm. com idéntica espessura 
dos troncos, é, ao nosso ver, um conteúdo de fácil identi
fica.c;ao. Simbolizando os capitaes ou pessoas de alta linha
gem, e nao possuindo o conceito de pirAmide feudal, evi
dentemente os Xinguanos nao possuem um sistema hierár
quico. Assim as árvores representantes dos vários seres 
humanos, sao todas iguais e possuem todos os mesmos 
aspectos. Por aquilo que. se diz respeito a metragem, geral
mente corresponde, em média, a altura do peito de um 
índio. Porisso está ligado ao símbolo do br~o esquerdo 
batendo o compasso na altura do peito, nada tendo a ver 
com qualquer expressao com o que se pensa comumente, 
ligado ao símbolo co~io. 

Fácil é perceber o porque -da pintura ornamental dos 
troncos plantados urna vez que eles sao a imagem do mor
to que está sendo cultuado durante o cerimonial. Nao sa
bemos se houve mudanc;a quanto a forma de os colocarem 
no chao, caso tenha sido sempre a mesma seria possível 
tentar-se urna comparac;ao com outros tipos de cerimó
nias mortuárias que utilizaram os mesmos suportes. 

A retirada da pintura é um rito que oferece múitos 
pontos dé0 contato com o uso das máscaras e as pinturas 
de múmias egípcias ou dos túmulos etruscos. A retirada 
simplesmente, se verifica urila vez que (j morto se libertou 
da a!ltiga individualidade adquirindo urna nova. E o mes
mo conceito de determinadas cores, em certos povos, para 
indicar o luto ou a sua finalidade. 

O uso da. água também é o mesmo que foi relatado 
acima, nao se está purificando · o índio nem o tronco da 
árvore, mas se está oferecendo a um elemento impuro, 
qual urna- personagem em contato com urna cerimOnia mor
tuária, ou urna árvore que represente um morto, o elemento 
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suficientemente veiculador e apto a ocor:i'encia, isto é, apto 
a permitir urna melho.r veiculac;áo para urna nova vida, 
provavelmente .pura. 

Os pajés com dois maracás que pulam de urna perna 
a outra é também um rito muito antigo e que encontramos 
repetidamente entre qutros povos primitivos. É a oscilac;áo 
contínua do elemento material e espiritual, que caracteriza 
o ser humano, cuja veículac;ao, neste caso bem específico, 
é auxiliada pelo elemento sonoro dos maracás. 

O oferecimento do fumo selvagem é a correta sequen
cia deste processo de purificac;ao que alcanc;ará seu ponto 
máximo na iniciac;áo da pubetdade. Com efeito o fumo é 
sempre relacionado com o significado de purific~ao e 
f.&crifício. 

As evoluc;6es, com referencia ao centro do terreiro on
de estao colocados os troncos, . depois de um período de 
isolamento, mais urna vez nos demonstram o ·requinte es
pecial que o indígena Xinguano consegue alcanc;ar em ter
mos de rituais. O significado deste ritual oscila entre dois 
únicos significados, aliás. bastante concomitantes: a ro~io, 
com sentido muito amplo e que ilatamente pode chegar a 
rotac;ao das esta~óes terrestr~s e a todos os problemas da 
agricultura, ou a reprodu~io que mais se adapta ao ceri
monial que segue o Kwaryp, podendo assim ser urna ·nac;ao 
da forma anterior, ligado ao sistema cíclico das produc;oes 
estacionais. 

A limpeza das maos com areia, q~e é fe ita antes de 
iniciar k luta, muitas vezes superficialmente interpr~tádo 
como ac;ao que as torne escorregadias, náo corresponde a 
realidade simbólica. Sabemos que era costume dos antigos 
lutadores untarem-se com material oleoso para se tornar, 
justamente, mais encorregadio. Mais urna vez deparamos 
ante um perfeito conhecimento pelo nosso ·índio, a respeito 
do código d~ linguagem simbólica. Com efeito, esta expres
sao é dificílima e muito pouco conhecida. Deriva de urna 
série de .·elementos, cuja exata junc;ao, é a prova de um 
alto teor de cultura xinguana neste campo. É a retirada 
da prote~io do luto que deixa o campo aberto ao· domínio 
alheio. (5) 

A tentativa .de conseguir_ que o adversário levante seu 
joelho do chao é o prosseguimento da frase iniciada com 
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este ritual. Com efeito é a perda do poder e, por conse
quencia o dominio do outro. Haver ~scolhido o piqui, fruto 
tipicamente ovalado e carregad~ ?e oleo, par~ s~r colocado 
no rio mais urna vez nos cert1f1ca da sequenc1a exata do 
desen;olar da linguagem simbólica por parte do índio xin
guano. Esta última parte do ritual do Kwaryp está, sem 
dúvida, preparando o evento da Inicia~áo da puberdad~, 
enquanto conclui o ritual da purificaQao dos mortos. Ja 
foi esclarecida impureza do elemento água e a perfei9io 
do símbolo ovalado assim como a sacralidade do símbolo 
do óleo. O que falta determinar é o significado do númer9 8 
correspondente aos oito meses de estadia do piqui no fundo 
do rio. Ele significa, segundo a simbólica dos números, o 
cquilíbrio. Por isso essa expressao poderia ser lida como a 
sacralidade que retira a impureza, permitindo a perfeic;áo 
e o equilíbrio. Equilíbrio porque, urna vez que seja libertada 
a alma do morto, o adolescente iniciado, posteriormente 
no rito de puberdade~ poderá substituí-lo, re-estabelecendo 
novamente um paralelismo. 

A terra prometida, o mais típico símbolo de origem 
oriental, é o lugar onde a substancia material perde sua 
passividade para tor.nar-se uma coisa, permitindo, assim, a 
criatividade. (6) . Termina aquí, re~lmente, a Cerimónia do 
Kwaryp, sendo a jogada dos troncos no rio; mais urna vez 
a jun~áo do ímpuro com outro elemento impuro, que liber~ 
tando ·o caminho de passagem a pureza. A utilizac;áo em 
fase de lua cheia, cujo signüicado simbólico é o máximo de 
produtivldade, e sendo a época da seca a causa da impureza 
da água, máis urna vez nos coloca ante a uma exata termi
nología de comunicac;áo vertical. 

A vitalidade é a energia que permite o elemento mais 
importante que é o futuro. A criatividade permitida pelo 
penis, elemento divino, permite a vitória do espirito de 
acordo as possibilidades de cada um, através da prote9io 

' t:spiritual. A criatividade, livre da impureza, permite a com
pensa9io ( reincarna9io) ( 7) libertando da matéria e do 
espirito. Deixando o luto e deixando o campo .livre ao do
minio perde-se de um lado o poder, mas sé restabelece, 
por outro lado, o equilibrio tio necessário uma vez que o 
morto volta a sua possibilidade criativa deixando ao ado
lescente seu lugar. 
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10 - Levantamento de dados da Cerimónia da 
puberdade: (Figs. ns. 12, 13, ~4 , 15) . 
Bebida medicinal na prepara~ao anterior 
Escarificac;ao corporal 
Reclusa.o em um local cercado, dentro da casa 
Água levada por parente feminino 
A reclusao termina com a desova da tartaraga
tracajá ( setembro ) 
Período de reclusao variável 
Idade variável entre 8 e 13 anos 
Brac;os enlac;ados 
Tonsura dos jovens 
Falta do enfeite 
Carvao 
Olhos 
Líquido para orelha 
Saltitar do "malakuyava" sobre o mesmo pé 
Grupo de fumantes 
5 hastes de 7 cms. de ossos de macaco 
Pintura preta nos brac;os, peito e pernas 
Cruzar as maos a altura dos joelhos 
Duas batidas fortes com o pé direito 
Furo na orelha direita 
Duas batidas fortes com o pé esquerdo 
Furo do lóbulo esquerdo 
Entre os lábios colocam urna haste de 10 cms. 
Jejum 
Aleo va 
Beberagem que provoca vómito 
Restri<;ao alimentar 
Utilizac;ao de camisa e calc;a com a cabec;a cober
ta 
Onze dias de reclusáo 
Fogo aceso no chao 
Tiro das flechas com pontas de cera em direc;ao 
a praQa desordenadamente 
Aplica~áo dos pedac;os de beiju nas bochechas, 
ombro, nádegas e joelhos 
Pedac;o de peixe na boca , 
Flechas atiradas para o ce~ . 
Os meninos de família nao nobre recebem o furo 
na orelha no momento de nascer 
Com 14 anos, novas provas 
Luta. 
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Poucos sáo os dados possuidos a respeito da bebida 
medicinal que inicia o preparo do menino a Cerimónia da 
Puberdade. Esta lavagem prévia do interior do iniciado é 
bem comum em muitos cerimoniais de outros povos. Está 
ligada a idéia de purifica~io interna, porém em sentido ma· 
terial. A sangria se provocada através da escarüica<;áo é 
porque ela sempre foi o veículo ligado ao problema da 
vida. A utilizaQáo da espinha de peixe com esta finalidade, 
demonstra claramente como este cerimonial tem o intuíto 
de fazer sair da impureza da vida naquele momento, para 
entrar em outra. A criac;áo de um cercado dentro da casa 
de cada iniciado, qualquer que seja sua forma (a figura) 
e qualquer que seja o lugar onde ele se encontre, nao apre
senta nenhuma dificuldade a leitura. Com efeito, a posiQáo 
e forma des te recinto nao sao o elemento central des ta 
expressáo nao-verbalizada, mas a forma ovalada da casa é 
o elemento realmente importante. Já o problema ovoidal 
foi examinado quando analizamos o cerimonial que consta 
no Kwaryp. 

Em relaQao a água levada aos reclusos só por mulheres, 
mais urna vez nos coloca ante o conhecimento minucioso 
da linguagem simbólica por parte do indio do Alto Xingu. 
Sobre a impureza da água, já desenvolvemos acima, e no
tamos que é continuamente utilizada neste sentido que 
demos, e o é dado dentro do conhecimento simbólico. Mas 
o uso do elemento . feminino para este tipo de veicul~~o, 
quando empíricamente a mulher é considerada elemento 
de segunda categoria e muitas vezes, impura, nos demons
tra que estamos ante urna correta utilizaQao de linguagem 
simbólica. Com efeito o elemento feminino é o simbolo da 
emancip~io espiritual. 

De aspecto realmente interessante é a escolha da data 
para o término da reclusa.o no período da desova da tarta
ruga. Já foi explicado a respeito da extrema importancia 
do elemento ovo que quase sempre significa genese. Mas, 
a tartaruga possui um significad& realmente peculiar que 
vai desde o sentido de mediadora até o de concentr~o 
ilatamente. O período de reclusa.o variável, neste caso, nao 
possui a mesma conotac;ao daquele do Kwaryp, isto é, . a 
saida do conceito espac;o-tempo. Ele depende da situac;ao 
pessoal de cada um dos adolescentes. A idade variável 
entre 8 e 13 anos, comum a muitos tipos de iniciac;áo sig-
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nifica o equilíbrio certo para a transfo~io, donde por 
ilaQáo ternos o momento apropriado. 

Quanto aos br~os enl~os, já foi suficientemente ar
gumentado a propósito do Kwaryp. Entre outros signifi
cados do brac;o o mais oportuno neste momento, seria o 
de prote~ao. Quanto ao que diz respeito ao ·enlac;amento, 
por sua vez, nao encontramos dúvida na leitura significa 
simplesmente, uniao. 

A tonsura dos Jovens, símbolo utilizado até hoje em 
dia em diversos pontos do mundo, outra vez é de origem 
oriental e náo mudou em nada o seu sig;nificado que é bem 
antigo. Possui urna série de ilaQóes entre as quais pareceu
-nos a mais apropriada por ser aqui escolhida é de possibi
lidade real. A falta de enf eite está na mesma ordem do 
conceito de máscaras e bonecos que será futuramente es
tudado, em trabalhos nossos. 

Quanto a utilizaQao do carvao para enegrecer já f oi 
esclarecido o suficiente no desenrolar dos outros cerimo
niais. O símbolo do óleo é muito amplo e muito complexo, 
e foi utilizado entre todos os povos da Antiguidade. Ainda 
sobrevive coma mesma amplidao de significados em certos 
rituais primitivos e em confrarias. 

Entretanto, é preciso frisar-se que nao se trata de um 
símbolo original e foi manuseado com mais abundancia na 
parte da forma do que na de conteúdo. A propósito da 
cerimónia da puberdade, a ilaQao mais apropriada deveria 
ser o conhecimento. 

Náo possuímos suficientes dados quanto ao que diz 
respeito ao elemento vegetal, utilizado para o lóbulo da 
orelha, antes do furo. Deve haver um conhecimento da 
terapéutica vegetal muito utilizada entre povos primitivos, 
porém sem maiores dados náo aventamos urna hipótese. 
'fambém se nos apresenta muito difícil a determinaQáo do 
significado do símbolo representado pelo chefe do grupo 
que saltita num só pé. Grande diferenQa pode surgir se
gundo o pé que é utilizado para sal titar. Infelizmente, por 
nao ter sido observado tal minúcia torna-se impossível a 
sua leitura através da decodificaQáo d'a mensagerri simbó
lica: O mesmo podemos afirmar em relac;ao aos cantos . · 
entrecortados e aos gritos agudos que acom~nham o an
damento do cerimonial. Sabemos que eles fazam parte da 
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simbólica sonora, (dos sons) mas nao dispondo do corn~ 
passo do canto nem da medida de intervalo entre um grito 
e outro difícilmente poderemos proceder a urna iden
tificac;ao. 

A presenc;;a do grupo de fumantes, enquanto a cerimó
nia procede é urna das regras ritualísticas mais comuns 
porém uma das mais sugestivas e de grande beleza. ' 

A defuma<;áo, utilizada ainda hoje em -día, na maior 
parte dos ritos religiosos, possui um significado bem de
finido e comovedor: é o sacrifício. 

As 5 bastes de 7 cms., utilizadas para furar o lóbulo 
das orelhas dos meninos, apresentam urna leitura de muito 
interesse. Com efeito o número cinco ( 5) indica as vibra
~óes, isto é, a chegada final dos cantos e dos pulas que 
acompanharam toda a cerimónia, e dos quais nada sabe
mos.ª respeito que nos permita proceder a urna contagem. 
O numero sete ( 7) representa a solu~áo do mistério ou 
para dizer melhor, a vitória sobre o mistério. A esdolh~ 
do macaco como o animal mais apto a fornecer os ossos 
necessários a esta cerimónia, que determina a passagem 
do estado de adolescencia ao estado do homem, é mais uma 
ve~ extremamente correto e bem esclarecedor. De origem 
oriental o macaco sempre simbolizo u a inteligencia ( s). 

. Sobre .~ pintura corporal de todas estas cerimónias 
xinguanas Ja analisamos anteriormente. A única ressalva 
que mais vez poderíamos fazer é a respeito da pintura 
braQal dos meninos que, algum.as vezes, se apresenta em 
f º~1:1ª bem parti~ular. Algumas vezes os pontos pretos 
utiliza?os como pintura neste ritual de iniciac;áo, aparecem 
recolhidos dentro de urna forma ovoidal, tipo cartucho que 
n~da possu~ de misterioso. Urna vez que estamos ' per- · 
feitamen~e. ~nteirados do significado desta figura elíptica, 
como foi Jª bem esclarecido, o recolhimento dos pontos 
neste ambiente representa um frisar do elemento vital e 
gerativo contido nesta cerimónia. 

Em rela.Qao a leitura do símbolo joelho foi também 
J~ _?Omentado anteriormente, assim como foi tratado o sig
nificado da cruz. Neste caso específico, urna vez que o 
elemento cruz possui urna gama de significac;óes extrema
mente ampla, estaríamos lendo a chave do poder. 
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.:\.s dtÚ\<:: batida~ foltes com o pé direito, também nao 
apresentan1 proble1nas de leitura, e já ·foram explicados nas 
fases anteriores des te cerimonial. O que nos deixa per
plexos é a utilizac;ao do elemento orelha para a iniciac;áo 
da puberdac!e. Símbolo pouco conhecido e de muito pouca 
utilizac;áo, cuja conteúdo resulta quase esquecido, ele re
presenta a possibilidad~ de alcan~ar a. sabedoria. A se
quéncia furo da orelha direita, batida de pé. furo da orelha 
esquerda é um conjunto expressivo, perfeitamente elabo
rado com concordancia linguística carreta, nada mais siJ
nifica a náo se a E~peran~a que é quase urna certeza qúe 
essa sabedoria seja alcanc;ada. : 

A haste de 10 cms, entre os lábios, ·~ambém nos deixa 
admirados frente a perfeita utilizac;ao de símbolos apro
priados a urna correta expressao linguística simbólica no 
campo editorial náo-verbtllizado. 

Com ef eito o número 1 O representa a eleva~áo e a boca. 
pcssuindo uma conota<;iio muito pouco conhecida que é 
passagem < transi~áo). Sem dúvida encontramo-nos aqui 
ante o problema do logos. problema de especial magnituda 
nas filosofías ocidentais e otientais e que também aquí, 
entre os índios do Alto Xingu, que apesar de nao possuirem. 
sistemas filosóficos e religiosos elaborados. o usam num 
sentido coordenado. 

O jejum é um antigo procedimento e náo símbolo 
como muitos sao levados a pensar. Este procedimento uti
liza uni índice que é aquele do vazlo. Este índice, assim 
acontece com as cores, muitas vezes representa, também, 
urna imagem específica. A alcova, que encontramos muitas 
vezes na história dos povos indígenas, ( 9) possui um signi
ficado bastante comum e unívoco. É a regenera~áo. Nada 
sabemos de específico sobre a fórmula de beberagem que 
provoca o vómito, mas muito clara é porém sua utilizac;áo. 
Ligada ao conceito de vazlo náo é nada mais que uma re
peti<;ao deste conceito. O mesmo se pode dizer em relac;áo 
a restric;áo alimentar observada durante certo período. A 
regenera~áo deve proceder por graus e nunca de lmedlato, 
urna vez que qualquer rito e qualquer cerimónia, ria ordem 
de comunica~ao vertical, baseiam-se sempre numa sé~e de 
sequéncias, devidas ao intervalo e náo a. um~ cr!aQ&O ab 
abrupto < 10 J . 
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Que os meninos iniciados a puberdade, vistam agora 
roupa seja em forma de camisa e calc:;a, assim como de 
qualquer outra forma que os acobertasse, porém, mais pos
sível que seja na leitura, sem dúvida, pelo fato da roupa 
ser símbolo de muita utilizaQao, está no mesmo plano da 
forma expressiva realizada pelas máscaras, apesar de nao 
ter urna completa identidade com elas. Qualquer tipo de 
roupa nasceu com o significado específico de prot~io. 
Deriva da forma específica roupa e de sua cor a especifici· 
dade do tipo protetivo que se quer solicitar. A razao da 
escolha do número onze para que os adolescentes ficassem 
reclusos, náo foi ao acaso, mas, pelo contrário, continua 
o discurso náo-verbalístico muito eficazmente. O. número 
1.1 significa volta a acáo. A respeito do lanc:;amento de fle
chas, desordenadamente no meio da prac:;a, já foi analisado 
anteriormente. O que se deveria aqui esclarecer é a utili
z~áo das pontas ·de cera. Infelizmente poucos dados ternos 
a respeito des te lanc:;amento que f oi sempre só constante 
e náo lido. Com efeito, a cera é um veiculo que deveria 
permitir a passagem de urna inform~áo ligada ao problema 
da caída destas flechas. Isto é, deveríamos estar na mesma 
situac:;áo da leitura da molibdmancia, do lanc:;amento de bú
zios, etc. Mas nada podemos dizer aquí de particular por 
falta de dados mais esclarecedores. 

Em relac:;áo aos beijus aplicados nas bochechas, nos 
ombros, nádegas e joelhos a leitura é fácil. Estamos frente 
a urna das tantas formas de comunháo. As bochechas sign1-
ficam a possibilidade de saída asslm co~o de entrada, ·o 
ombro significa realizacao, as nádegas significam forcas 
que permitem a elevacao, o joelho, como já foi mencionado, 
o poder. A introduc:;áo do pedac:;o de peixe na boca termina 
o rito da comunháo. É a purific~áo de passagem. 

Enquanto isto um tic:;áo permaneceu aceso no cháo. 
O discurso é fluente e a leitura bem clara. O fogo, verda
deiro veículo de purificacao, permite que a velha energia 
impura, identificada com o passado do adolescente ainda 

, náo-iniciado, seja purificada. 

A mudanc:;a do nome utilizado até hoje em dia, depois 
do cerimonial api:opriado ·em várias formas religiosas, en
tre as quais a católica pois mesmo ·o Papa pode mudar de 
nome ao ser eleito, está colocado no mesmo campo das 
máscaras. 
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,A tirando as flechas ao ar, os adolescentes já iniciados 
por completo, nos passam a informac:;áo que pelo futuro, 
representac:;áo pelo veículo ar, a situa<;áo náo será mais 
aquela representada pela vida, cujo símbolo é a terra (11) 

passada. Nao é permitido urna leitura mais completa, 
urna vez que aqui também estamos ante urna total falta 
de dados. Que os meninos de família náo-nobre, recebendo 
0 furo da orelha ao nascer nao podem participar da· inicia-
9ao da puberdade, é um problema hierárquico que já le
vantamos. A colocac;áo que com 14 anos o~ adolescentes 
passam por novas provas nao oferece, também, a menor 
dificuldade de leitura, urna vez que o número 14 significa 
mudanca completa. · É neste momento preciso que o ciclo 
iniciático se fecha e que o adolescente ·passa a nova vida 
de adulto. As novas provas, certamente contém outra carga 
informativa mas; dado algum possuímos a respeito, o que 
nos daría, sem dúvida, dados informativos para identificar 
mel11or esta última passagem. 

o fato da cerimónia iniciática da puberdade conclwr 
com as lutas, mais urna vez nos demonstra a fluencia do 
discurso simbólico xinguano; urna vez que nós já lemos 
este símbolo como energia futura, o que está perfeitamente 
de acordo com a etapa do cerimonial. 

Para que se obtenha urna purificacao material, co~ . 

sua veiculacio externa, através de um elemento impuro, 
é necessária a emancipacao espiritual que liberte da im
pureza Mediadora eterna, no momento apropriado, a uniao 
realiza a possibilidade real, possibilidade futura que leva 
ao conhecimento, através do sacrificio. Com efeito o racio
cínio é a vitória sobre o mistério, é a chave do poder. A 
possibilidade de alcancar a sabedoria, que é quase uma 
certeza, é fornecida pela. passagem para a elevacao, o vazio 
qu.e deve ser protegido permite a regeneracao paulatina 
e a volta a a,cáo. Assim necessita.mos da comunháo da en
trada e da saída, do elemento que permite a realizacio da 
forca que permite a elevacáo, e do poder, por isto purifi:
éamos a passagem. O adolescente purificado será outro em 
futuro próximo, e a completa mudanca lhe f~rnecerá tu· · 
turas energias. 
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NOTAS 

( 1) Todas as formas de competi~s. cenames, duelos, etc. sao seus 
derivados. 

(2) Estas lutas fazendo parle do m1¡1ndo de comunica~áo e editora~áo 
nao-verbal, transfm·mou-se num cipo de comunica~ao a dois que é a origem 
dos jogos de cartas. Outros jogos a dois. como podem ser, desde esta época 
remot íssima, o jogo de xadrez. estao mais ligados aos sistemas de adivinha~ao 
e <le horóscopo, isto é. ligados ao elemento tempo. 

( 3) O piqui floresce no início <las ch uvas e as sementes sao conservadas 
e urilizadas durante a cerimónia do Kwaryp. 

( 4) O problema físico de nao-fusilo do óleo com a água, nada há 
u ver com este tipo de elemento simtx'llico, que se baseia sobre a comuni
ca~iio. 

• 
(5) O luto, segundo a antiga conceitua~ao egípcia, é uma prote~io, 

enquanto mantem o ser vivo ligado ao morto e vice-versa. nao permitindo 
interven~áo alheia. 

( 6) Esta é a ra~o porque muitos rituais orienrais como. por exemplo. 
a yoga, dao tanta importancia ao elemento único. 

. ( 7) Para poder escf>lh~r exatamente um dos dois termos, cujos signi· 
f 1cados a pesar das aparencrns sao íntimos, precisaríamos de mais porme
nores. 

( 8) A niio ser confundido com co11/ie<:i111t>11to · que é simbolizado pela 
cobra. 

(9) Como o conceito de Cul'fult• que Frazer nos oferece na R1111111 
de 011ro. 

( 1 O) A mesma genese blíbica. por exemplo. nos relata a cria~iw Jo 
mundo em 6 días. 

( 11 ) Anteriormente as fle1.:has haviam ~iJo jogadas nu te1Tu. 
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6.~ CAPÍTULO 

A Arte Corporal dos Kadiwéu 

Os Kadiwéu, considerados como os remanescentes e_m 
território brasileiro, dos indios de língua Guaicurú, cons
tituem a última tribo dos~ famosos Mbaya-Guaicurú, ou in
dios Cavaleiros ( 1 ), que tanto se destacaram pela tenaz 
resist€ncia oferecida aos espanhóis e portugueses na bacia 
do río Paraguai. Em tempos ·passados, sob o nome de Guai
curú englobav~-se um grande número de tribos do Chaco 
e parte oriental da bacia do Paraguai que, apesar de apre
sentarem certos elementos culturais idénticos, outros por 
sua vez, eram completamente divergentes, a~élll do fato 
de pertencerem . a fam1lias linguisticas diversa8. Os Kadi
wéu, o grupo mais setentrional de~s trib~s, apr~s~nta 
relevante import~ncia pelas suas manifestac;oes art1st1c~s· 
apesar de boje encontrar-se numa fase de progressiva ex
tinc;áo. Sua arte ornamental, considerada como urna das 
mais importantes e sugestivas mereceu, e ainda merece. 
atraentes e contraditórias interpreta<;óes tanto por antro
pólogos como estudiosos que tiveram a aten<;áo despertada 
pela magnifica fio~c;áo e riqueza de motivos gráficos. 

É da 2.0 metade do século XVIII que nos chegaram 
algumas das informac;óes mais seguras sobre este grupo 
indígena. Entre elas a do jesuita Sanchez Labrador que, 
em 1760 fundou a missao Belém no rio Ipané, vivendo 
entre eles sete anos, até a expulsáo da Cqmpanhia de Jesus 
das possessé'>es espanholas. · < i) ; 

Outro importante informante, Felix de Azara, velo en
viado como comissário e comandante das· fronteiras espa
nholas· no Paraguai durante o periodo 1781 a 1801 <3 >. assim 
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como Francisco Rodrigues do Prado que velo na condic;io 
de comandante de Coimb~a, forte portugues situado no 
rio Paraguai. ( 4). 

Quando Guido Boggiani ali chegou na última década 
do século XIX, encontrou-os já em número bem reduzido. 
Náo seriam mais que 200 vivendo em Nalique (considerada 
a capital do reino Kadiwéu), distribuidos em duas aldeias, 
na de Morrinho e na de Etóquija. Alguns deles se encon
travam dispersados pelas fazendas das vizinhan9as e já em 
fase aculturativa adiantada. Ao voltar a sua cidade natal, 
Roma, o jovem artista levava um valioso material etno
gráfico coletado em sua estadia nesta regiáo, assim como 
um diário de viagem publicado posteriormente. (5). 

· As fartas e belas ilustra9óes que compóem a obra, foi 
utilizada para a · análise artístico-simbólica. Estas repro
du9óes dos motivos da pintura corporal assim como sobre 
a superfície de determinados · objetos pertencentes a cul
tura .material despertou bastante a aten9aq de Boggiani que 
levantou interessantes observa9óes a respeito do estilo e 
dos diversos processos técnicos de execu9ao. Observou que 
alguns deles repetiam-se constantemente e numa mesma 
ordem, tanto na · pessoa humana como sobre objetos de 
uso cotidian~, e parecendo estar impregnados de um de
terminado significado. Apesar de nao ter se aprofundado 
na análise aventou algumas hipóteses (6). Considerados 
como um verdadeiro patrimOnio cultural da tribo sao re
produzidos com perfei9ao, com pouqufssimas varia9oes. 

Colini, no prefácio da obra Os Caduveo reconhece que 
est~s combina9oes geométricas nada mais seriam que a 
repeti~áo de determinados sinais característicos e repre
sentariam figuras estilizadas de animais. Diz ele:· "O pro
cesso pelo qual, das reproducoes realistas dos objetos na
turais, mediante variac;oes conscientes ou inconscientes se 
pa~s~ as f~rmas convencionais e as puras combinacóes geo
metricas e urna das pesquisas ma.is interessantes para o 
estudo das origens e da gradual forma9ao dos motivos 
ornamentais de ·cada pais" (7). 

~rocur~~s neste nosso trabalho analisar alguns destes 
m0t1vos--art1st1cos, utilizados na pintura facial e corporal 
que entre todas as outras manifesta9óes artísticas dos Ka
diwéu é a mais signüicativa e a que apresenta maior ri-

- 86 --

queza náo só pelo interesse despertado em viajantes e 
antropólogos, mas pelo fato de ser pass~vel d~ aná~ise como 
objeto-texto dentro do c~po da e~1torac;ao nao-verbal. 
Pela sua carga informativa, concom1tantemente com os 
diversos símbolos utilizados, aspecto este já apontado co
mo de- relevante importAncia por Egon Schaden . quando 
diz: "Infelizmente náo sabemos até que ponto. e ~~ que 
sentido a arte pictórica dos Kaduveo, extraord1nanamente 
desenvolvida ultrapassa o simples a.mbito de estilizac;áo de
corativa, para conservar e desenvolver um caráter ideo
gráfico ou simbólico-representativo. As siglas. de reconhe
cimento ou marcas de propriedad«:~, a que . ac1ma fazemos 
referencia, tal vez constituam um. coinec;o de escrita. . De 
fato como informa Boggiani, aparecem as vezes reurudas 
em 'quantidade sobre algum objeto a ponto de darem esta 
impressáo ". ( s) . 

Em 1933, ao viajar por esta regiáo, Lévi-Strauss entrou 
em contato com alguns grupos caduveos, permanecendo 
algum tempo em Nalike que nesta época contava coro 5 
choc;as, o que atestava claramente o estado de decrésci~o 
espantoso em que se encontravam. Durante a sua estad1a 
conseguiu reunir cerca de 400· desenhos .de motivo~ corpo
rais e admirou-se bastante, . após ter fe1to urna minuciosa -
ccnfrontac;áo, de náo encontrar dois iguais. Além ~essa 
extrema variedade, os motivos eram dotados de urna r1q':1e
za que o levou a afirmar. . . "criaram ~a arte gráfica _ 
cujo estilo é incomparável a quase tudo aqu1lo que a Amé
rica pré-colombiana nos deixou, náo parecendo-se a nada, 
a náo ser a decorac;áo de nossas cartas de bara:lho" (9

). 
"Alguns autores, diz Darci Rib·eiro, tem indicado a 
presenc;a de elementos pré-andino~ (Cha vi~), . europeus e 
até rococó na pintura e na decora<;ao da ceramica Kadiwéu 
(Mét:raux, 1946, pp. 211, 291); mostramos q~e ~s~s influen
cias e muitas mais sáo historicamente adm1ssiv~is e talvez 
se tenham dado. Este é, entretanto, um assunto que ain~a 
está exigindo estudos comparativos mais completos. A pin
tura Kadiwéu tem de comum com inúmeras outras em todo 
o mundo, a utiliza<;áo de motivos geométricos; o que . pre
cisamos verificar é que padróes eles i-eceberam e . qua1s as 
fontes da arte européia, ou de outra, da qual os apanha
ram". (10). 

Sobre este interessante aspecto náo nos estenderemos, 
pois, se há elementos incorporados, vindo de tnfluéncia 
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t:xterna, cingimo-ncs somente naqueles em que uma men· 
sagem é preservada e transmitida. 

Lévi Strauss ao receber urna publicaQáo ilustrada 
quinze anos após a sua estadia nesta regiao ( 11). verific~1.1 
que grande parte das ilustraQóes, concernentes aos motivos 
ornamentais, nada mais eram que urna repetiQáo daqueles 
anteriormente obtidos por ele. Isto demonstrava, sem dú
vida, um mareante conservantismo. 

Conservantismo, porém, que se manifestava em relaQao 
ao plano estilistico da pintura corporal ,q_ue se encontrava 
nas máos das mulheras mais .idosas, pois as mais jovens 
já teriam perdido o seu conhecimento. Tanto neste ramo 
como no da ceramica teria havido urna perda progressiva 
destes elementos tradicionais, com tendencia para um fran
co desaparecimento. 

A partir destas observaQóes, formulou uma série de 
hipóteses relativas a funcáo da pintura corporal, sobretudo 
as faciais, pois além da sua excelente técnica, dentro deáta 
complexa cultura é passível de várias interpret~óas. 

Entretanto, a primeira descri~o da pintura corporal 
foi feita por Sanchez Labrador quando escreveu: "Las mu
jeres tienen pinturas pasajeras y permanentes. La que son 
de la plebe se graban desde la frente hasta sobre las cejas 
con unas rayas negras que en su uniforme desigualdad 
remedan las plantas de un organo. Otras añaden grabarse 
todo el labio inferior hasta la barbilla. Las cacicas y mu
jeres de capitanes se abren los brazos con el mismo arti~ 
ficio f ormanco ~uchos cuadrángulos y triángulos desde el 
hombro hasta la muñeca. Esta és una de las señales inde
lebles que caracterizan su nobleza. Rarissima de estas se
ñoras pr~mite grabaduras de la cara; estas son como la 
marca de sus inferiores y criadas . . . Muchos pobres criádos 
no merecen el Notique <genipapo) Nibadena (urucu), y 
menos la harina de la palma Namogoligi, de la cual for
mam l~~ estrellas. Estos suplen la falta con carbon molido; 
Y se tlnen tan feamente, que parecem ascuas apagadas". 
( 12) . 

É flagrante através desta passagem que a aristrocracia 
distinguía-se da plebe pela tatuagem e pela pintura. .4. 
estratificacáo social bem mareante. já f ora notada por Ro· 

drigues do Prado quando assim os diferencia com bastante 
clareza. 

"A naQáO Guaicuru se divide em tres partes: a primeira 
é a dos nobres, a que chamam capitaes, e as mulheres des
ses, donas, título que também tem as filhas, a outra parte 
chamam scldados, que obedecem de país a filhos; e a ter
ceira, que é mais considerável, é a dos cativos, que assim 
chamam a todos aqueles que apanham na guerra, e a seus 
ctescendenlt~s. aos qu&is tratarn conl 1nuito amor, sem os 
abrigar á fazer traba~ho algum . . Há, porém, a circunstanéia 
de reputar-se vileza casar com escravo, a ponto de que o 
fHho despreza a mae que casou com escravo". (13). No 
entanto as noticias vindas através de outros escritqres sao 
imprecisas e discordes quanQÍo se trata dos Mbaya. 

. Discorrendo sobre o problema da estratificac;áo social 
em relac;áo com a estrat1ficac;áo étnica examinada por Her
bert Baldus, após utilizacao de antigos relatórios tanto em 
língtÍa portuguesa como espanhola concluindo que "os 
Guaicurú formavam por meio de estratificaQáO étnica urna 
sociedade constituida por camadas sociais clar~mente limi
tadas e distintas urna da outra, tendo, porém, estabelecido 
tamanha harmonia entre si que puderam fundir-se em uni
dade política e cultural", Egon Schaden salienta que "Se 
esta unidade política é bem mareante, o mesmo nao se 
pode dizer em relac;áo a unidade cultural, onde os dados 
já nao sáo tao precisos, daí ser de interesse conhecer _a 
fase de aculturac;ao alcanQada pelos vassalos com relac;ao 
aos dominadores e vice-versa". (14). Adiante: "Certamente 
muitos elementos culturais passaram de um grupo para 
outro. E um conhecimento mais exato desse aspecto seria 
também de utilidade para ·a justa avaliac;áo ca mito!,,o-i~. 
heróica como expressáo da configurac;áo cultural dos Ka
duveo e do respectivo padráo de comportamento tribal". 

A própria relacáo da arte com a estrutura social sobre 
a qual se teria desenvolvido seria objeto de interessa~te 
análise. Pois como muito bem diz Ribeiro "atualmente os 
padróes de desenho sao usados indistintamente ~r t~os 
os membros do grupo, seja na pintura, de rosto, ~inda em 
moda", se ja na decorac;áo de objetos. E nossos 1nfonnan
tes, continua ele, náo adiantaram mais sobre o ass::: 
que notíeias confusas, de um tempo em que -os d rua' 
como os apelidos pessoais, eram patrimonios de fam • 

- 89 - -



constituindo ofensa grave o uso indevido de um padráo de 
pintura de rosto ou de corpo. Mas nem esta idéia é co
participada por todo o grupo, muitos a negam, explicando 
que tal acontecía apenas com os desenhos desenvolvidos 
como composic;óes estilizadas das marcas de propriedade, 
usadas na decórac;áo dos mantos de couro -Com que os an
tigos se abrigavam do frío. Todos os demais seriam de 
livre uso para qualquer membro. do grupo. Ficaríamos nes
tas dúvidas náo fóssem as noticias dos velhos cronistas; o 
fato é que nem sempre foram táo democráticos, nem isto 
seria compreensível numa sociedade táo rígidamente estra
tificada". ( 15). 

Estes elementos serviriam · de importantes suportes pa
ra o desenvolvimento de urna interpretac;áo artístico-sim
bólica mais ampla, a qual ainda náo nos propomos fazer 
por falta de material suficiente. 

As primeiras representac;óes gráficas entretanto, já 
vem da viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1791, 
que teve contato com eles no momento em que se proces
savam os primeiros passos .da pacificac;áo. 

Posteriormente, já em pleno século XIX, ternos tres 
composic;óes de Debret (1823) e posteriormente em 1845, 
Castelnau desenhou indios e acampamentos guaicurú. 

Em Sanchez Labrador nota-se o espanto e a admiracáo 
ante a prolixidade dos motivos ornamentais que eram uti
lizados em maior incidencia pelas muiheres jovens . . As 
mullieres mais idosas náo o utilizavam, enquanto os ho
mens passavam longas horas nesta tarefa, realizando-a co
mo se fosse urna verdadeira obrigac;áo da qual nao se po
diam furtar. Os guerreiros coloriam-se totalmente dos pés 
a cabec;a, especialmente o rosto, com urna grande diversi
dade de desenhos de várias cores, que diferiam segundo a 
idade e o grau ocupado na organizac;áo militar. O cabelo 

, e os ornamentos dependiam do sexo e da idade, assim co
mo do grau social ocupado. Era hábito os nobres pintarem 
semente a testa, enquanto a plebe ornava todo o rosto. Mas, 
pergunta-se Sanchez Labrador: Por que alterar a aparencia 
humana? Várias sao as explicac;óes porém nao satisfatórias: 
seria para enganar a forne, dedicando-se várias horas a um 
lazer? Ou seria para tornar-se desconhecido ao inimigo? 

- 90-

De certa forma, como diz o jesuita, era preciso estar 
pintado para ser homem; aquele que permanecesse no es
tado natural náo se distinguiría do animal. 

Descreve também a ornamentac;áo de motivos que se 
apresentam em forma , de estrelas:. . . "Assim _ cada ~
guayegui se ve como um outro Atlante que, nao semente 
seus ombros e em suas máos, mas por toda a superficie 
de seu carpo, vem a ser o suporte de um universo errada
mente figurado " ( 16) . 

A pintura corporal e, principalmente a facial, é feita 
pela mulher; sao elas as conhecedoras fiéis dos motivos 
usados ao mesmo tempo que donas de urna técnica espe
cializada, · atingindo urna perfeic'áo incomum ne~ta arte. 
Lévi-Strauss admirou-se bastante pelo fato de nao sofre
rem nenhuma inibic;áo quando lhes f oi oferecido urna folha 
de ·papel branca, para que nela reproduzissem os motivos 
feítos sobre o carpo; sem qualquer dificuldade, desenvol
vendo sempre o mesrr10 ritmo, realizaram~nos com a mes
ma perfei<;áo, o que ele absolutamente ·náo esperava. 

Anteriormente, em épocas recuadas, estes motivos 
eram tatuados ou pintac;los . . Lévi-Strauss só teve oportu
nidade de ver a segunda modalidade, utilizado pelas mu
lheres no carpo assim como no rosto e em alguns jovens 
também, pois os homens tinham abandonado este hábito. 

Relatando n que se encontra sobre tatuagem, diz Co
lini: "As mulheres Mbayá como as Guaicurú, talvez na época 
da puberdade, se tatuavam com um espinho e colori~m a 
tatuagem com jertipapo. Formavam de tal modo quadr1nhos 
sobre as faces e o mento e lin~as na fronte, da raíz dos 
cabelos as sobrancelhas. As mulberes e as filhas dos chefes 
realizavam com o mesmo sistema desenhos quadrangulares 
sobre os brac;os: operac;áo esta que lhes causava dores agu
díssimas." ( 17) . 

·Adiante encontramos outra nota que trazemos para o 
texto pela sua importaricia: "O uso de tatuar várias figur~s 
geométricas sobre o corpo das raparigas e de preferencia 
na cara, quando chegam a puberdade, é obs~rvado por 
várias populacóes do rio da Prata, entre as qua1s se acha:n;i 
especialmente recordados os Charrua, os Minuanos, os To
ba., os Paiaguá, os Abipón, etc."" 

"As raparigas Abipón tinham tatuados desenhos negros 
na cara, no peito e nos braQOS. Quanto mais a mulher era 
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de classe elevada e mals nobre de nascimento, tanto mats 
complicada era a tatuagem. A operac;áo era realizada pelas 
velhas por meio de espinhos vegetais; elas com as .recor
qac;óes dos avós ~lustres da rapariga, com exprob~ e 
gracejos procurava infundir coragem as medrosas e tími
das, afim de que se submetessem ao doloroso processo e 
permanecessem impassiveis. A omamentaQáo era efetuada 
um pouco de cada vez e exigia vários dias" ( 18) . 

~m 1860 ainda observado por Moutinho ( 19) já no fim 
do s~ulo passado náo existiam mais ( 20). A própria arte 
de pintar o rosto e o corpo, cuja riqueza ternos conheci
mento através dos desenhos de Boggiani, diminuíra sensi
~elmente. ~tualmente os Kadiwéu vestem-se como os civi
hzados o que, sem c!úvida, é um dos !atores de decréscimo 
da. utilizac;áo da pintura corporal con10 importante texto
ObJeto dentro da editorac;áo nao verbal. 

Esta decadencia é bem flagrante nas pinturas de corpo 
usadas peles homens nos di as de festa, onde é nítida a 
pobreza artística pois consistem em simples listas para
lel~· nas pern~s e brac;os e em VV no peito, feítos a carváo 
e cinza, combinando com círculos vermelhos pintados no 
rosto, com bat~n, tend~ pontos brancos, de tabatinga, ao 
centro. Estas pinturas sao feítas pelos próprios portadores, 
momentos antes das danc;as, e lavadas lago depois. É unica
mente na pintura de rosto que o grupo conserva suas prá
ticas tradicionais de embelezamento". (21). 

Afirmac;ao que vem em contradic;So com a emitida por 
Sanchez Labra?~r ~11:1 que ~ . au~ncia de tatuagem ou pin
tura no ro~to e 1ndíc10 de !Ihac;ao e alta linhagem, segundo 
suas próprias palavras (vide nota 12). O mesmo aspecto 
tambem é deixado bem evidenciado por Rodrigues do Pra
d? qu~ndo distingue mulheres e donas segundo o uso mais 
difundido ou náo da tatuagem e pintura facial. 

Ent:etanto Boggiani diz que náo usam eles a tatuagem 
verda~e1ra, fazem somente desenhos na cara, nos brac;os, 
no _pe1to e nas espáduas que sao para toda a vida e algu
mas vezes também dos pés, até a metade da bar~iga das 
pernas <a semelhanc;a . de botas) que sáo superficiais, du
rando uns sete . ( 7 >. d1as. Esta dura~o se deve pelo fato 
de lavarem-se seguidamente o que ~az desaparecer a pin
tura, sendo portanto realizado novos e complicados ornatos. 

- 92 ~ 

O caráter assimétrico da pintura facial e corporal pa
rece nao ter sido sempre urna constante, pois segundo re
latos anteriores era evidente a simetría, que progressiva
mente- f oi dando lugar a assimetria que é mais manifesta 
nas planchas por nós analisadas. Castelnau referindo-se a 
regularidade dos desenhos no rosto diz: "A mulher da tribo, 
chamada Etacadauana, tinha o rosto enfeitado de figuras 
regulares, mas nao incrustadas; o carpo era todo malhado 
<.:onio o da pantera" ... (22) e "Os Cadiueu pintam o · corpo 
com jenipapo, desenhando nele figuras muito regulares, 
feitas de linhas concéntricas e de bJnitos arabescos". 

A 1nudan<;a ptti·u u usshuetria que val apareceudo -e 
tcrnando-se constante, foi observada por Boggiani e, pos
teriormente por Lévi-Strauss e Ribeiro, tendo sido perce
bida por Castelnau. "Por singular capricho, os cadiueus 
nunca pintam da mesma ~cor os dois lados do corpo, sendo 
muito comum verem-se individuos com um lado vermelho 
e o outro branca. Isso lhes dá urna aparencia diabólica. É 

também frequente pintarem as _ máos de preto, dando a 
impressao de estarem de luvas. As mulheres usam mais ou 
menos os mesmos desenhos.- mas as tatuagens de sua pele 
sao indeléveis, nunca mais pocenqo ser removidas ( idem). 

Numa das suas aquarelas segundo observaQoas do 
texto: "o indio tem o braQo esquerdo pintado de vermelho 
e a mao, a partir do pulso, é preta. O braQo direito apre
senta-se tatuado ou pintado até o pulso, e a mao, nova
mente, está coberto ce tinta preta. o peito apresenta ta
tuagens, o rosto um pontilhadc e a perna direita é pintada 
ou tatuada ao longo da tibia" . < 23 > 

Boggiani faz men~áo de ter visto, confirmado por ou
tros viajantes e alguns estudiosos, cavalos pintados da ver
melho (urucu), o que os levou a supor que se tratava de 
urna verdadeira manía _a exuberancia de cores e arabescos 
dispostcs tanto nas pessoas como nos animais e objet')s. 

Segundo Ribeiro antigamente a pintura corporal utili
zava trés cores .. Assim as linhas diretrizes do desenho grá
fico eram de cor negro azulada, obtido do suco de jenipapo 
e as meias tintas de fundo com o vermelho do urucu, onde 
intercalavam-se manchas brancas feitas com polvilho de 
cerne da palmeira bocaiúva. < 24 > Sanchez Labrador nos dá 
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a melhor descri~ destas pinturas: "Muchas horas del dia 
emplean en pintar todo su cuerpo, y las mujeres sus rostos 
Y brazos. En comparación de estas telas, ni los más vis
tosos tisús. merecem estimación. Tres materias les compo
nen la urdimbre y trama de estas piezas vistosas. Colorado 
el fondo, negro el de los principales lisos y el ultimo blánco 
que hermosea el floraje. Unos dias se dejan ver del todo 
colorados, tinturados de nibadena ( urucu); en otros les 
agrada el negro y se transfiguran en etíopes con del zumc 
del notique (jenipapo). Para variar el traje, mas ordinaria
mente se ves ten de cintas lisas u ondeadas, que forman 
de los dos referidos colores. Tiran varias lineas por todo 
el cuerpo, y hacen dibujos, enrejados y celocías, princi
palmente en la cara, anteponiendo a la natural gracia la 
fealdad artüiciosa". 

O uso simbólico das tintas do corpo e suas conexóes 
mágicas na guerra também sao dadas pelo mesmo autor: 
"Se embijan b pintan de negro de pies a cabeza para 
hacerse espantables a sus enemigos. Con s·ar tan amarte·
ladores del color encarnado, como ya se dijo, no le usan 
en la guerra. Le tienen por infausto para sus victorias. 
Dicen que si van teñidos de Nibadena, fijamente su sangre 
correrá por tierra, y quedarán 6 muertos 6 saldrán heridos 
~in gloria" Porém nas festas de iniciac;;ao, diz Ribeiro, dá-se 
~us~amente o contrário, o urucu é usado sendo proibido o 
Jenipapo. 

Boggiani descreve o processo da pintura feíta. com pó 
de carvao misturado com o suco de Náantau (fruto da 
~egiao) d!ssolvido em um pouco dágua. Incolor logo que 
e espremido toma-se enegrecido em contato com o ar, to
mando f arma de urna bola cor de tinta negro-azulada. 
Penetrando na pele através dos poros, desaparece bastante 
tempo depois ao ser ef etuado um grande número de la
vagens. O carváo, segundo· ele, só é usado para ver logo 
o desenho que é feito, pois ao passo que se desenrola os 
arabescos, o Náantau é que permanece, enegrecendo sem 
demora, e o carváo desaparece. Num tubinho de cana (ge
ralme.nte ornado de hieróglifos, trata-se das marcas de 
propriedad~ possivelmente), estao os pincéis ou instrumen
tos. Descritas como varinhas de cana de tamanhos varia
dos, !-lgumas t~m . na extremidade pequenos chumac;;os de 
algodao. Os prrmeiros, os mais finos servem para trac;;ar as 
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linhas e os contornos e os com chumac;o para os fundos 
com meia tinta. · 

Quanto a operac;ao artística destacamos este trecho: 
"Geralmente o paciente estende-se de costas, com a cabec;a 
apoiada nas coxas do artista que está sentado com as per
nas estendidas. E este comec;a a trac;;ar as linhas funda
mentais do desenho que a sua fantasía lhe sugere. Como 
primeira coisa, quase sempre, é trac;ada urna linha de pon
tinhos que do lóbulo de urna orelha vai para o da outra, 
passando pela extremidade do mento e seguindo a linha 
ressaltada no maxilar inferior, · dentro de cujas limites é 
circunscrita a ornamentac;;ao da face. 

"A bela rainha", continua ele, "em pouco menos de 
urna hora, com urna destreza sem par, terminou o seu 
delicado trabalho. A urna das duas escravas dividiu a -cara 
em duas partes iguais com urna linha transversal que do 
alto da témpora direita desee a . se juntar a linha de pon
tinhos até a orelha esquerda. A metade inferior encheu com 
um fundo bastante complicado de finas linhazinhas curvas 
e retas, formando um desenho que poderia ser tomado 
como modelo para um bordado. A outra metade deixou 
ao natural, contentando-se com um ligeiro hieróglüo no 
meio da fronte, a raíz do nariz e com urna espécie de fina 
sobrancelha muito curva, terminando num arabesco sobre 
os dois olhos. Na outra trac;;oti urna larga faixa transver
sal no mesmo sentido da primeira, subdividida por um 
ornato de triangulas dos quais os da parte superior dei
xadas em branco e os de baixo cheios de urna intrincada 
e complicada. E todo o resto da cara encheu com volutas 
de muitas voltas, regularmente dispostas urna ao lado da 
outra e entremeadas de pequenos rombos de tinta escura 
unida. "Pretendo", diz ele, "copiar alguns destes desenhos 
que sao, realmente muito interessantes". Já no processo 
de urna pintura facial feíta por urna escrava Chamacoco: 
"Numa das máos tem um espelhinho e um fruto aberto 
de urucu (Bixa orellana); com o indicador da outra que, 
banhado na saliva, vai, de instante a instante, sendo esfre
gado na semente do urucu, cobertas de urna camada duma 
bela cor vermelha viva, faz-se urna faixa que do alto da 
fronte a raiz dos cabelos desee direta, sem interrupcáo 
até a extremidade do mento, passando pelo _nariz e pelt> 
lábio, dividindo assim a cara em duas partes iguais. Uma 
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outra fabca semelhante divide transversalmente a fronte 
de urna a outra témpora; · outras ·duas faixas partem dos 
dois angulos da boca, atingindo o lóbulo das orelhas, e aos 
lados do ·nariz dois pequenos círculos completam a es
tranha ornamentac;ao". < 2s) . 

Em Lévi-Strauss também encontramos urna explicac;ao 
detalhac!a do roteiro percorrido pela mulher-artista que, 
com grande habilidade, sem ter nenhum ponto de apoio e 
sem utilizar qualquer esb~o ou modelo, inicia o seu tra
balho no rosto humano de urna companheira; ornam ini
cialmente o lábio superior com um motivo em forma de 
arco tarminado nos cantos por espirais; depois separam 
o rosto ao meio por um trac;o vertical, cortado muitas 
vezes, horizontalmente. A face separada, ou melhor dito, 
cortada em oblíquo é, na maioria das vezes, decorada li
vremente com arabescos onde nao leva em considerac;áo, 
o artista, a posic;áo dos olhos, do nariz,. as protuberancias 
dos maxilares e do queixo. O desenho desenroia~se livre
mente como se a frente só houvesse um espac;o contínuo. 
Compcsic;óes assimétricas, mas perfeitamente equilibradas 
comec;am a partir de qualquer um dos cantos do rosto e 
continuam sem hesitac;ao ou retificac;áo até que consigam 
cobrir toda a superficie facial. Partem estes motivos de 
cruzes, meandros, volutas, gregas, etc., combinadas de tal 
forma e engenhosidade qua nenhuma delas possui moti
vos repetidos, como observa L. Strau~ . Segue ele, "como 
fiza constatac;áo inversa comparando minha colec;ao e aque
la recolhida mais tarde, pode-se deduzir que o repertório 
extraordinariamente extensivo dos artistas é assim mesmo 
fixado pela tradic;áo. Infelizmente, náo foi possível a mim, 
nem aes meus sucessores penetrar na teoría subjacente 
desta estilística indígena: os informadores soltam alguns 
termos correspondendo aos motivos elementares, mas in
vocam ,ignorancia ou esquecimento para tudo que se ligue 
aos motivos mais complexos. Seja, em efeito, que eles pro
cedem de urna certa forma de um conbecimento empírico 
transmitido de gerac;áo em gerac;áo; seja que eles procu-

' ram ~ardar o segredo sobre os arcanos de sua arte" . < 2s >. 
Ribeiro também se preocupou bastante com o sentido 

desta pintura. Encontrou ele referencia, dadas pelos pró
prics indígenas em relac;áo aos padróes de ter havido, an
t~riormente, urna designac;áo própria para cada um, po
rem, no momento de citá-las nao eram capazes de se lem-

~- 96 -

brar além de dois ou tr!s no máximo. Conseguiu que um 
deles, considerado o melhor artista, citasse um maior nú
mero, porém todos eles designativos das figuras geomé
tricas básicas do de$enho. Assim havia um determinado 
nome para as composi<;óes de losanges, os espiralados, os 
escalonados, as linhas cruzadas, etc. , também havendo al· 
gumas indicativas da regiao do corpo em que costumavnm 
ser desenhadas, o que o levou a considerar a nomenclatura 
dos desenhos, portanto, confirma a natureza puramente for· 
mal, nao simbólica ou figurativa dos desenhos femininos 
Kadi wéu ( :!7) . 

Discordamos desta afirmac;áo,. pois após a análise dos 
símbolos é decodifidada urna mensagem. 

.A constancia de certos ornamentos decorativos, típicos 
do barrcco espanhol levou Lévi·Strauss a formular a hi
pótese de urna possível aquisic;;ao quando em contato com 
os conquistadores. Parece ser certo que os indígenas se 
apropriaram de alguns .temas pois, segundo um episódio 
pitoresco que se deu quando da chegada do vapor Mara
canha da armada imperial em 1857 ao forte Coimbra, al
guns C.esenhos náuticos serviram como motivo na pintura 
corporal de índios Kadiwéu que por ali. se encontravam de 
passagem , vendo pela primeira vez um navío de guerra. 
Os diversos motivos foram reproduzidos com tinta turque
za escura , obtida do jenipapo sobre os seus carpos. Um 
deles, sem dúvida, mais hábil, chegou a representar do 
peito para cima, um uniforme de oficial onde se destaca
vam numa perfeita repetic;;ao do visto sobre o corpo do 
civilizado : os botóes, o colete, os galóes da divisa, etc . 

Esta habildade em se pintar e, dotados como eram, 
de virtuosidade conseguiram realizar a arte ornamental 
de tanta riqueza. "Náo é, diz Boggiani, urna arte que apren· 
deram do contato com a civiliza<;áo. Este talento artístico 
notavelmente desenvolvido por todos, e mais especialmen
te, nas mulheres, devem te-los herdado de anterior civi
liza<;áo indígena assaz importante antigamente, que foi pau
latinamente degenerando miseravelmente com o contato dos 
vícios importados juntamente com as persegui<;óes da civi
liza<;ao espanhola e portuguesa, a qual, a primeira, sobre· 
tuda, teve o poder de destruir quanto de bom encontrou 
nas suas conquistas". (28) 
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Lévi-Strauss altamente intrigado pelo que encontrou 
pergunta: Para que serve a arte caduvea? Encontra nela, 
urna evidente func;áo social. Ela exprime urna sociedade 
complexa, onde a hierarquía dos status é urna constante. 
As preocupa<;6es de etiqueta, a segregac;áo das castas com 
a endogamia crescente que os levou a um racismo, origi
nário do deperecimento eugenico que foi avassalante, en
contraría nesta arte rebuscada um testemunho bem 
positivo. 

Darci Ribeiro entretanto analisou a arte caduvea de um 
outro ponto. Para ele, se manifesta em dois estilos prin
cipais bem definidos um geométrico, formal, abstrato, sem 
qualquer esfor<;o de representac;áo, é o estilo da pintura 
decorativa de que se ocupam as mulheres: o outro figu
rativo tern sempr~ urna intenc;áo de retratar e nele os ele
mentos formais sáo relegados a um papel modesto; a este 
se dedicam os homens. A alta virtuosidade que alcanc;ou 
a arte feminina no domínio da pintura a várias cores, para 
a decorac;áo do corpo, dos couros, esteiras, abanos e quase 
todos os seus artefatos, devia ter criado urna base técnica 
que permitisse enfrentar a pintura figurativa ou ao menos 
ensaiá-la. Entretanto nunca ocorre nesta arte ferninina a 
preocupa<;áo de representar, ou mesmo simbolizar. 

Sua arte ambiciosa embeleza as superfícies a que se 
aplica e nisto alcanc;a resultados supreendentes, sem jamais 
figurar ou mesmo estilizar. (29). 

Mas nenhuma destas explicac;oes sao satisfatórias e,. o 
próprio L. Strauss tenta urna confrontac;áo com outras ma
nüestac;oes artísticas do continente americano nas quais o 
estilo curvilíneo impera, porém náo nos chega a fornecer 
dados consistentes. Ele mesmo sente que o problema é 
de difícil soluc;áo pois "qu·ando se estuda os desenhos ca
duveos urna constatac;áo se imp6e: sua originalidade nao 
se prende aos motivos elementares, que sao bastante 
simples para terern sido inventados independentemente 

' talvez mais que emprestados (e provavelmente os dois exis
tiram lado a lado); ela resulta da maneira pelo qual estes 
motivos se combinam entre si, e os coloca ao nivel do 
r~s~ta~o, '!ª obr~ acabada. Ora, os processos de compo
s1c;ao sao tao refinados e sistemáticos que ultrapassam de 
longe as sugest6es correspondentes que a arte européia do 
tempo do Renascimento pode ria ter f ornecido aos índios". 
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E finaliza: "Qualquer que seja o ponto de partida este de
senvolvimento excepcional . nao pode ser explicado a nao 
ser por raz6es que lhe sao próprias". ( oo). 

Anteriormente tehtou, como ele próprio o afirma, urna 
aproximac;áo com manifesta<;6es artísticas de outros povos, 
ne s quais se evidenciavam flagran temen te, certas analogías. 

Aceita, também, um dualismo já apontado por . Darci 
Ribeiro, no qual os homens sáo preferencialmente esculto
res enquanto as mulheres, na sua maioria, constituem· a 
classe dos artistas-pintores; enquanto os primeiros estáo 
presos a um estilo representativ.o e naturalístico, apesar da~ 
estiliza<;6es; as mulheres se dedicam a urna arte nao-repre
sentativa. Utilizando somente as considerac;6es relativas a 
esta última modalidade desenvolve ·urna hipótese na qual 
confirnia este dualismo em outros planos da vida social na 
qual sao bem diferenciados. 

Boggiani tece elogios a habilidade técnica fe minina que 
sendo feíta por hábeis desenhistas, ornam de belíssimos e 
intrincados arabescos, · dispostos originalmente, as suas 
faces. Infelizmente, como ele. o diz numa nota de· rodapé, 
perdeu o esboc;o a lápis de dois desenhos interessantes, 
feítos em duas escravas. · 

Aceita também que as mulheres usam dois· estilos, 
ambos inspirados pelo espírito decorativo e a abstraºao; 
enquanto um é essencialmente geométrico o outro é curvi
líneo e livre. Quase sempre encontram-se as composic;óes 
ligadas sobre urna combinac;ao harmonica dos dois estilos. 
Enquanto um é utilizado como marco ou enquadramento, 
o outro serve para a decorac;áo principal. Enquanto para 
a pintura facial é utilizado em maior escala o estilo curvi
líneo, o geométrico o é para o corpo; ou o que se encontra 
algumas vezes: urna combinac;áo entre os dois numa mesma 
superfície. 

Discorrendo sobre esse tema, ao· qual remetemos o 
leitor que dese ja maiores inf or~a<;óes ( 31)' chega a con
clusao que o dualismo é urna constante que se projeta 
sobre planos sucessivos: homens e ml,llheres, pintura e es
cultura, represen~ao e abstr~ao, angulo e curva, geome
tría e arabesco, simetría e assimetria, etc. 

Na análise da pintura facial e corporal como elemento 
autentico e de grande importAncla na editoracáo náo-verbal, 
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apresentaremos urna série de outras hipóteses, após a aná· 
lise simbólica dos elementos gráficos nela constantes. 

A pintura corporal era de tanta importancia entre estes 
indígenas que, ao morrer, urna jovem de status mais ele
vado era pintada e ornada com contas nos brac;os e nas 
pernas. Além disto colocavam tubos e placas de prata no 
colo, envolvendo o carpo com um pedac;o de pano tingido 
e ornado de contas, cobrindo-o finalmente por urna esteira 
bem fina . 

Boggiani foi também o primeiro a assinalar a existen
cia de insígnias de famílias que constituiam, na maioria 
das vezes, em figuras humanas ou de animais estilizados 
e que lembram o totem, os quais, comum em outras re
gi6es, também c!eixou trac;os na América Meridionai. Im
Thurn os encontroli entre os Aruak da Guiana e Ehrenreich 
entre os Carajá do Araguaia. Diz ele: "Totem explica a 
vida social em ralac;áo a organizac;áo de grupos mais ou 
menos grande de parentes, como fazem conhecer a história 
e o significado de certas formas conservadas com objetivo 
ornamental, pois que insígnias semelhantes sáo quase 
sempre representac;oes convencionais de animais e outros 
objetos naturais, ou, outras vezes, estes se acham indicados . 
com simples combinac;oes de figuras geométricas". ( 32) . 

Os Carajá do Araguaia tem costume de colocar nos seus 
túmulos, paus nos quais se encontravam gravados o totem 

. que podía, segundo Boggiani ser também representado por 
um mosaico de plumas. Sobre um destes paus algumas 
figuras eram colocadas a semelhanc;a de cruzes e indicavam 
os iguanes. 

Outro elemento digno de nota como texto-objeto sáo 
as marcas de propriedade ou siglas. Referindo-se a elas 
Egon Schaden afirma: "No padráo cultural está muito 
desenvolvida a idéia de propriedade, o que se explica pre
dominantemente pelo fato de se tratar de um povo de pas-

, tore~ e de escravocratas. Os sinais de propriedade, aos 
quais ligam muita importáncia e que, aliás, constituem 
interessante manifestac;áo artística desses índios, sao apli
cados nos animais e nos mais variados objetos" c1:1 ) 

Comumente f oi obervado que as · mulheres levavam no 
peito um motivo que se encontrava também repetido na 
garupa de animais como dos cavalos, bois, etc. T'ratava-
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-se, sem dúvida, da marca do chefe da familia, colocada 
em todos os seus pertences. Algumas delas seráo objeto de 
análise senda que aquelas observadas por Darci Ribeiro, 
segundo ele mesmo afirma ainda estavam em uso ( 34), 

apesar de ter havido simplifica<;áo de outras, chegando a 
seren1 substuidas por letras, costumes, etc., ainda em voga 
entre os moradores da campanha mato-grossense. 

Noticiado por vários autores, entre eles Rodrigües do 
Prado o que demonstra ter sido bem intenso o seu uso. 
Entretanto foi Boggiani o primeiro a reproduzí-los gráfica
mente com bastante perfeic;ao.. Ele mesmo afirma serem 
elas dotadas de grande beleza, senda que em algumas esta
riam representadas figuras humanas simbólicas. Ribeiro 
afirma que alg·uns indígenas· ao serem questionados a res
peito do seu significado mostravam-se surpresos quando 
era, aventada a semelhanc;a com figuras humanas, pois para 
eles trata va-se sornen te· de letras-marcas. ( 35) . 

Neste trecho abaixo de Boggiani "reproduzo aqui algu
mas das ~ rincipais; usam ainc!a os Caduveo marcar es 
objetos de uso pessoal; encontrei-as sobre pentes, cachi:n
bos, espátulas de tecer, cabacas reduzidas caixas, estojos, 
etc ., e sobre alguns objetos ·entáo reunidas em quantidade 
ce rno se fossem caracteres de urna escrita" (36) já está 
levantando-se a hipótese de urna possível forma de comu
nicacao, a qual precisamos levantar na análise feíta con
juntamente com a pintura corporal e facial. Infelizmente 
nao tivemos as condi9óes necessárias de ver estas mani
f esta9óes artísticas no seu processo criador, onde sem dú
vida, detalhes que passaram desapercebidos a Boggiani po
deriam ser de grande importancia para a formulac;áo de 
novas hipóteses, na tentativa de interpretac;áo da arte sim
bólica dos Kadiwéu. 

A ecología, por sua vez, condicionou certas informa-
96es transmitidas através destes objeto-textos, onde o ca· 
rácter agrícola é bem salientado. Assim os elementos me
teorológicos, o tempo do plantío, da colheita , o preparo· do 
terreno, etc ., que tinham importancia para o bom desen
volvim6nto da colheita, eram transmitidos e salvagardados 
para toda a coletividade. · 

"Pode-se acompanhar, diz Hartn1ann, passo a passo a 
decadencia dos Kadiwéu como grupo integrado desde 1872 
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no histórico da tribo que um velho médico-feiticeiro relatou 
em 1904 ao viajante tcheco Frie (citado por Baldus in 
Boggiani, 1945, págs. 36-38). Esse período, de 1872 a 1904 
crucial para a sobrevivencia desses restos de Guaiakurú, 
é concomitante com o ponto mais alto atingido pela pintu
ra corporal e pelas demais manifestac;oes artísticas do 
grupo, e ·tem, portanto, importancia vital para a investiga
'-'ªº do nexo porventura existente entre o declínio mais 
acelerado dos Kadiwéu e o subito florescimento de sua 
arte. Nao vem ao caso, no ambito deste trabalho, procurar 
as razoes para o fenomeno, que poderiam, por exemplo, 
ser encontradas numa tentativa de fuga a urna insuportá
vel situa<.;áo d~ ten~ao. O importante, ao meu ver, é que 
a documenta<.;ao existente, e particularmente a iconográfi
ca, parece vincular o momento de máximo desenvolviment:J 
da arte kadiwéu com um período de profunda desorgani
zac;áo do grupo" (37). 

Este trecho em confirmar a possibilidade de serem estes 
motivos gráficos um elemento editorial, fazendo-se neces
sário a sua perpetuac;áo. Justamente por terem a fun<.;áo 
de texto-editorlaJ nao-verbal, deviam ser mantidos e trans-
mitidos a todos do grupo. 

Todas as implicac;oes etno-históricas com sensíveis in
terferencias de outros grupos indígenas, a própria origem 
dos kadiwéu, etc., merecem e necessitam ser retomadas 
pelos estudiosos do assunto, já que observa-se a existencia 
de !acunas de real importAncia. Acreditamos que com esta 
nossa colaboraQáo no importante campo a.rtístico-simbó
lic~, abrir-se-áo novas perspectivas aos estudiosos e pes
qu1s~dores da cultura des te importante grupo, em franco 
desaparecimento infelizmente, processo este ~ue já vem 
se dando há bastante tempo. · 

NOTAS 

, ( 1) As tribos Guaicurú eram distribuídas por todo o grande Chaco 
compreendendo o.s, ~bipón! Mocoví? Toba. Pila~á, Paya e os Mbayá, qu~ 
ocupavam o terntono ma1s setentnonal. De todas estas na atualidade só 
resta um _grupo . que, despojados dos seus rebanhos, ~:n possibilidad~ de 
guerra, sao obnga,dos a permanecer nas terras que lhe foram destinadas 
pelo Governo~ Alem dos Caduveo, ainda encontram-se alguns Mbayá já 
cm fase de acultura~ao. ' 

( 2) Labrador, J . Sanchez - El Paraguay cat61ico. Buenos Aires, 191 O, 
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(3) Azara, Félix de - Viajes por la América Meridional. Madrid, 
1928. 

'( 4) Prado, Francisco Rodrigues do - Hist6ria dos indios Cavaleiros 
ou da N~io Guaicurú. Rev. Instituto Hist. e Geogr. do Brasil. Tomo · 1. 
3a. cd. R. Janeiro, 1908. 

(5) Boggiani, Guido -· Os Caduveo. (Bib. Hist. Bras.) lntrodu~áo 
e notas de Herbert Baldus. Martins. S. Paulo, 19 54. Prcf ácio e cstudo 
histórico e etnográfico de G. A. Colini. Trata-se da aprcsenta~áo da obra 
em portugues, da qual retiramos o material usado para a análise de edito-
ra<;áo-simbólica. 

(6) Em 1895, Boggiani publicou Tatuaggio o Pittura? Studio intorno 
da una curiosa usansa delle popolazio ni indigene dell'antico Peru, nos ~tti 
del 11 Congrcsso Geog. Italiano, Roma, . 32 pas. 2 pranchas. Náo tiver:nos 
acesso a este intercssante trabalho, o qual poderia vir a preencher alguma 
}acunas encontradas em alguns dados. 

(7) Prcfácio do livro Os Caduveo. op. cit. pg. 56. 

( 8) Schaden, Egon - Ensaio etno-sociológico sobre a mitología he
róica de algumas tribos indígenas do Brasil. p. 67. S. Paulo, 1945. Rev. 
Socio'logia. Vol. VH. N .0 4, 7. . ~ 

(9) Lcyy-Strauss, C. - Tristes Tropiques. Pion. Paris. 1957. p. 18'. 

( 10) Trata-se do trabalho de Darci Ribeiro, Arte dos índios Kadiúeu, 
Cultura, 1 V. Rio de Janeiro, 1951. pp. 145-190, 65 figuras em pranchas 
fora do texto, resumo em ingles. (pp. 188-190) . Bibliografia. P. 159-160. 

cit. 

( 11 ) Trata-se da obra acima. 

( 12) Sanchez, Labrador, op. cit. p. 285, 286. 

( 13) Apud. Egon Schaden~ op. cit. Prado, Rodrigues F. História, op. 

(14) Schaden, E, op. cit. p. 58. 

( 15) Ribeiro, D. op. cit. p. 161. 

( 16) Cit. por Lévi-Strauss, op. cit. p. 194. 

( 17) Boggiani. G. op. cit! p. 272. 

(18) Trata-se da nota n.0 19 da Parte onde se encontra o estudo 
feito por O. A. Collini . . .p. 272. 

( 19) Moutinho, J. Ferreira - Noticia sobre a província de Mato Grosso. 
S. Paulo, 1869, p. 197. 

(20) Koch - Grunberg - Die Guaikurústamme, Globus, t. LXXXI, 
Braunscheweig, 1902, 44. 

(21) Ribeiro, D. op. cit p. 163. 

(22) Castelnau F. de - Expedifao as regioes centrais da Américá do 
Su/. Trad. de O. M. de Oliveira Pinto - 2 vols. S. Paulo, 1949. 

(23) Hartmann, T. - A contribui,ao da iconografía para o conheci
mento de índios brasileiros do séc. XIX. p. 126. 'Ed. Fundo de Pesquisa do 
Museu Paulista da U.S.P. 1975. 

(24) Ribeiro, D op.. cit. p. 163·164. Quanto a San.chez Labrador a 
indic~o vem da p. 284 da 'ed. 1910. op. cit. 
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(2S) Boggiani, op. cit. p. 123 /124. 

(26) Lévi-Strauss, C. op. cit. p. 192. Nota-se que esta tradi~áo apon
tada pelo autor se deve ao fato de ser ela um meio de comurucativo do 
objeto-texto da sua manuten9ao e conhecimento, tanto para o presente como 
para o futuro, o que explica perfeitamente a nosso ver, a sua afirma9ao. 

(27) Ribeiro, D. op. cit. p. 159. 

(28) Boggiani, op. cit. p. 118 . . Transcrevemos esta nota de rodapé 
pela sua importancia: "Mais tarde, na Exposi9ao Mundial de Chicago, tiv.! 
ocasiáo de confrontar objetos achados na antiquíssima necrópole de Ancon 
com aqueles por mim reco!hidos e em uso ainda boje e fabricados pelos 
Caduveo e Chamacocos. Pude observar, nao somente a identidade de ma
teriais e de formas, mas a estranha identidade de desenhos, especialmente 
nos tecidos. O Museu Pré-Histórico, Etnográfico e Kircheriano de Romá 
possui também na esplendida cole9ao Mazzei de antiguidades peruanas, 
alguns objetos sobre os quais se encontram a miudo, motivos ornamentais 
identicos aqueles usados pelos Caduveo. Forma parte do material do mes
mo Museu também a minha cole9ao. etnográfica ,pelo que, para quem se 
iriteressa por isso, é fácil verificar a minha assertiva ( N. do A.) . 

(29) Ribeiro, op. ci~ . p. 154. 

(30) Lévi-Strauss, C. op. cit. p. 196. Faz algumas referencias biblio
gráficas a este tópico. 

( 31 ) No cap. Os Caduveoo do livro de Lévi-Strauss há urna aborda-
gem mais ampla sobre este tema. 

(32) Boggiani, G. op. cit .. p. 51. 

(33) Schaden, E, op. cit. 

(34) Ribeiro, D . op. cit. p. 156. Trata-se da figura 102 da p. 229. 

( 35) Ribeiro, D . op. cit. p. 156 

(36) Boggiani, G . op. cit. p. 31. 

(37) Hartmann. T. p .. 128/129. 
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7 .° CAPíTULO 

Leitura de um Texto-Objeto: 
a Pintura Corpo_ral e Facial 

( Análise da Fig. n.0 16) 

. ~ 

Pintura facial de mulher caduvea - (A cunhada de 
Joáozinho) . Segundo desenho de Guido Boggiani ( 1). 

Concentra~áo do trabalho: queixo e maxilar direito 
aproximando-se das mac;ás do rosto '. 

Dire.;áo: sudeste com prolongamento em dire<;áo norte. _ 

Em evidencia: Utilizando o rosto em diagramac;áo se
melhante a dos pontos cardeais, destaca-se a disposic;áo do 
trac;ado gráfico na regiáo oeste com urna leve tendencia 
para o lado norte, localizando-se no olho esquerdo e suas 
adjacencias ccm mais intensidade. Nota-se claramente a 
procura de urna situac;áo de equilibrio. 

Levantamento dos símbolos utilizados: Labiríntica: seja 
sob forma de scapula ou de convergencia; linha ondulada, 
demarcac;áo temporal, intervalo, pontos, demarcac;áo po
sicional. 

Carácter evidenciado: mes de julho (2). 

Seguindo a ordem sequencial do aparecimento qos 
símbolos neste texto de editora~áo náo-verbal e procedendo 
a leitura em dire~áo sudeste-norte, ob~ivemos os seguintes 
dados: 

1) Scapula: antiga forma de pavimenta<;áo de origem 
provavelmente mediterranea, porém difere do ·mosaico que 
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náo possui qualquer qualidade editorial. Utilizado como 
ponto de apoio por determinados rituais, indica tanto pela 
sua informac;áo de táo larga amplidao como pelo · seu uso 
repetido que se trata de urna mensagem religiosa. 

2) Labirlnto de convergencia: também é considerado 
um elemento altamente religioso e de origem remotíssima. 
Neste caso é indicativo do tipo de mensagem a ser trans
mitida e do ritual religioso a ser observado. A convergen
cia para o ponto central está sempre ligado aos ritos de 
fertilidade. 

3) Linha ondulada: um dos primeiros .sinais utiliza
dos no campo editorial. Neste caso, juntamente com outros 
símbolos, indica urna ac;áo em andamento, com sentido 
repetitivo. 

. 4) Falxa obliqua: índice de demarcaQáo temporal 
tanto a comum (como urna banda simples), como a múlti
pla, que sao usadas para marcac;áo do calendário sobre uma 
superficie visual. Encontrada em grande quantidade nos 
mais diversos quadrantes, sempre tem este específico sen
tido e, aqui, o encontra.nios mais evidenciado por tratar-se 
de urna mensagem na qual o tempo é bem preciso, nao 
podendo sofrer atraso ou avanc;o. 

5) Sentido de intervalo: seccionamento da ondula
c;áo contida na faixa oblíqua temporal. Trata-se de um dos 

·símbolos mais difíceis de serem identificados, além da ori
gem remota. Já Pitágoras o destacava como um elemento 
primordial dentro do vasto campo da Simbólica, sendo que 
náo corresponde a unidade de tempo fixa, mas adquire seu 
valor interválico segundo as circunstancias. Torna-se daí 
difícil proceder a sua identificBQáo, porém neste texto é 
facilitada a sua interpretac;ao, pois sendo clara a mensa
gem contida na informaQáo, aparece como um intervalo de 
um verao a outro. · 

6) O ponto: primeiro sinal gráfico a aparecer na 
História da Editor~áo. Encontra-se ligado aos antigos 
rituais de fertilidade .. ~ aquí mantém a sua simbologia em 
forma clara e originaria. (a). 

7) Linha reta: neste texto em estudo aparece com 
o seu sentido primordial, sendo, como o é, um dos símbolos 
gráficos mais antigos, já que seu aparecimento no 2.º mo-
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mento da História da Editorac;io se faz notar. Possui o 
valor especifico de Lei ou Determ~o inelutável. 

8) Demarca~io posicional: nao possuindo um signi
ficado próprio adquire valor simbólico segundo as circuns
tancias em que se encontra. Neste caso indica claramente 
o lado posicional ou seja o noroeste onde a plantac;ao de
verá ser efetuada. Ternos conhecimento que a pintura facial 
dos indígenas sul-americanos quase sempre é de ordem 
temporal, ligada aos vár.ios sistemas de calendário, cujos 
pontos cardeais sao representados pela fronte, queixo e ou
vidos que indicam as direc;oes: norte, sul, leste e oeste. ne 
acordo com o significado que possuem podemos fazer a 
leitura da seguinte informac;ao: Cada mes de julho proce.: 
déremos, impreterivelmente ao plantío do lado noro~ste de 
nosso povoado e as suas festas decorrentes. 

O caráter evidenciado na análise além de possuir um 
simbolismo próprio, acrescenta a sua carga informativa um 
outro elemento: o da datac;áo, .de bastante importancia, 
principalmente tratando-se do plantío que deve ser feito 
numa época bem determinada. 

Neste texto possuímos a data com exatidao, pois en
contra-se o sinal gráfico· representativo da Lua e sua 
influencia. 

ANALISE DA FIG. N.O 17 

Pintura facial de mulher de Etóqulja. Segundo desenho 
de G. Boggiani. 

Concentr~io do trabalho: horizontariedade 

Em evidencia: ó retangulo 
Levantamento dos símbolos utilizados: scalpula, as di

visoes verticais e horizontais, o retangulo, urna parte da 
espiral. 

Seguindo a ordem · sequencial do aparecimento dos 
símbolos neste texto de editorac;áo nao-verbal, relativo · a · 
pintura facial, e procedendo a leitura de qualquer extremi
dade das linhas intersecantes, obtivem9s os seguintes da
dos: 

1) Scalpula: náo é um símbolo com significado pró
prio, mas é um elemento· indicador que fornece a tónica 
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da informac;áo contida nos outros símbolos. Como já dis
semos indica sempre religiosidade. 

• 2) Linhas verticais e horizontais entrecortantes: sím-
bolos utilizados de várias formas, urna vez que, qualquer 
composiQáo linear deriva do símbolo básico que é a linha . 
reta, cuja antiguidade remonta ao 2.0 momento da Histó
ria Editorial: é a lei. Sua especificidade é adquirida pelas 
figuras que se formam com as retas. Neste caso aqui indica 
a ma terialidade. ( 3 ). 

3) Retangulo: símbolo antiquíssimo, mas posterior ao 
anterior. É utilizado por vários povos suficientemente co
nhecedores do linguagem simbólica, significando a fo.r9a 
material. Náo teve o seu significado modificado, se algumas 
vezes foi usado ilatamente, neste caso em análise nao o 
foi. 

4 ) Espiral parcialrriente determinada e com os limites 
definidos: este tipo de figura é um dos símbolos mais in
tere~santes que se tem conhecimento. IVfuito pouco utilizada, 
porem denota um conhecimento simbólico e urna prática 
na sua aplicac;ao extremamente requintada. Possui urna 
gama muito ampla de significados ilatos mas todos deri
vam do original e que se mantém: a nutricio. 

De acordo com os dados a cima podemos f azer a se
guinte leltura do texto: 

Deus, ó Senhor, mantenha a minha forca corporal! 

ANALISE DA FIG. n.° 18 

Pintura corporal de jovem Caduveo. Segundo desenho 
de Boggiani. 

Concentracio de trabalho: emoldura<;áo do corpo hu
mano. 

Em evidencia: o duplo gancho. 

Levantamento dos símbolos utilizados: duplo gancho, 
, gota, espiral, pontos, losango, elipse, repetic;ao. 

Seguindo a ordem sequencial do aparecimento dos sím
bolos deste texto de editorac;ao nao-verbal, relativo a pin
tura do co~po humano e procedendo a sua leitura, partindo 
da extrem1dade inferior do brac;o esquerdo, obtivemos os 
seguintes dados: 
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1) Duplo gancho: é um dos símbolos específicos mais 
usados na linguagem simbólica primitiva e primária. É o 
índice da espiritualidade, da tentativa de alcanc;ar o sobre
natural. Mais propriamente poder-se-ia dizer que é um 
canal que serve de ligac;áo entre os dois mundos: o natural 
e o sobrenatural. Por estar aquí bem evidenciado, deveria 
dar a tónica do tipo de informac;áo a ser salvaguardada e 
transmitida. 

2) Gota e ponto ruanuseado: símbolo posterior, criado 
ilatamente. Significa a vida, vitalidade, criatividade e, ge
ralmente, abrange urna gama bem ampla de sentidos, rela
cionado sempre a outros símbolos que lhe estáo ligados. 

3) Espiral: é um símbolo relativo ao mundo humano. 
Muito usado entre vários povos está ligado a idéia de evo
luc;ao, seja espiritual, sejá física. Do restante dos símbolos 
relacionados com ele é que se poderá deduzir a qual dos 
dois mundos se refere. 

4) Ponto: um dos mais antigos símbolos utilizados 
para este tipo de linguagem. · Cheio de significados que se 
foram acrescentando por ilac;ao original, que é a reproduQio'. 

5) Losango: de grande complexidade e posterioridade 
ante vários outros pois foi criado sobre elementos simbó
licos primários, adquiriu urna série de significados Hatos 
que váo desde o de uniáo ao de resistencia.. Neste caso 
parece ha ver guardado o significado originário de unifica
~áo. 

6) Elipse: símbolo antiquíssimo e bem claro. Nao 
recebe alteraQáo de significado e sempre manteve a deno
taQao de espa~o físico. É evidente que aqui o significado 
espac;o indica claramente terra. 

7) RepetiQiO da inf orma~áo no lado esquerdo do c.or
po humano: náo se trata absolutamente de urna mera ten
tativa de decorac;ao. Pelo contrário, possui o significado 
próprio que sempre possuiu, isto é, a t.ranslatac;áo em outro 
ambiente dos mesmos sentido possuidos pelos que se en
contram do lado direito. Neste caso significa a espirituáli
zac;ao de todos os símbolos terrenos contidos ·na parte di
reita do corpo. 
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8) Emoldura~ao que parte da extremidade de um 
br~o para alcan~r a extremldade .. do outro, passando pelo 
corpo a altura do cor~io. 

Mantém urna infortnac;áo que lhe é própria e que nos 
permite determinar que 'esta composic;áo pictórica náo foi 
criada ao acaso. E o símbolo da for9a. · 

De acordo com os dados f ornecidos ¡podemos fazer 
a leitura: 

Com todas as for~as de· nosso cora9io pedimos ao nos
so deus que se junte a nós para que os nossos campos 
produzam bastante, assim como o nosso espírito. 

ANÁ~ISE DA FIG. N.0 19 

Pintura .corporal 
Segundo desenho de Boggiani. 

Concentr~io do trabalho: -verticalismo acentuado. 
Em evidencia: espirais como elemento central. . Náo 

existencia do vazio. 

Levantamento dos símbolos utilizados: espiral em co
res contraistantes, gotas horizontais alternadas e em oposi
<;áo; anforas também dispostas alternadamente ao longo 
da espir~L 

Seguindo a orde:rp. sequencial do aparecimento dos sím
bolos deste texto nao-verbal da pintura corporal (no brac;o) 
e procedendo a leitura de baixo para cima, obtemos: 

1 . Espiral: símbolo muito utilizado neste tipo de lin
guagem e sempre ligado ao problema espiritual náo do 
mundo sobrenatural mas do natural. É um símbolo rela
tivo ao ser humano e representa, geralmente, a evoluc;áo. 
N est~ . caso ternos urna clara tent~tiva de equilibrio pela 
d'!'phc1dade das linhas e das cores, duplicidade que é tam
bém, sinal de ~posi~io. 

. 2. _verticalismo: é um elemento temporal, · geralmente 
ligado a qualquer informac;áo desta ordem. Também refe
r~-se a espiritualidade, porém em sentido limitado de pe
riodo. 

3. ~ota: símbo~o posterior derivado por ilac;áo, do pon
to. Indica vida e v1talidade, em geral, e aparece em. povos 
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que já alcanc;aram um determinado grau de civilizac;áo, 
mesmo que seja ero forma primária. O elemento horizontal 
é de conteúdo muito claro. É um símbolo de referencia e 
está sempre ligado a. elemento do mundo humano. Nao 
possuindo significac;áo própria é índice de onde devem ser 
colocados os símbolos que se seguem: 

4. Anf:ora: símbolo de grande antiguidade e aparecen
do em civiliza<;óes que se encontram ero fase posterior, as
sim como o é a gota. Denota a inflexibilidade com todas 
suas possíveis derivac;oes ilatas. A colocac;áo escolhida re
lativa a parte inferior da espiral é índice que este símbolo 
ref ere-se a terra e seus derivados. · 

5. Alternancia: outro símbolo também bastante pri
mitivo e antigo, significando ritmo. Usado nas mais varia
das . realizacoes artístico-simbólicas. 

. ·-
6. Oposi9io: símbolo do c_ontra-signo. É indicador qua-

litativo e temporal. Está co~ocado no grupo dos mais pri
mários e é um dos mais rígidos dentro deste campo espe
cífico, tima vez que náo sofreu altera<;ao alguma coro o pas
sar do tempo. Indica sempre a necessidade de se opor, com 
as regras devidas, ao símbolo que está especificado. Esta 
oposicáo e observac;áo as várias regras deveráo perdurar 
de um mínimo de tres (3) a um máximo de no:ve (9) días. 

Urna vez que a inf orma<;ao contida neste fragmento de 
pintura brac;al náo é completa, impossibilitando-no~ . a l~i
tura, podemos somente esclarecer o sentido do texto em 
exame. 

ANÁLISE DA FIG. N.0 20 

Desenho 

Concentra9io do trabalho: extremidade superior. 

Em evidencia: o losango. 

Levantamento dos símbolos utilizados: o losange, a re
partic;áo quádrupla, a escada piramidal, a espiral, as linhas 
retas interse~ntes, a linha ondulada, a gota. · 

Esta composic;ao pictórica nao é um elemento decora
tivo nem um texto específico, mas é um scalpula, isto é, 
uro índice editorial que fornece o conhecimento do tipo da 
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informaQao contida nos símbolos que lhe sao relacionados 
numa composic;áo náo-verbal que o utiliza como material 
de fundo. O scalpula é um carácter opcional que se acres
centa a urna inf ormac;áo em linguagem simbólica para in
dicar o tipo e as características desta mesma informac;áo. 
Jf: sempre colocada embaixo de urna composic;áo náo-verbal, 
qualquer que seja o local escolhido para ela assim como 
o material utilizado. 

Geralmente ela aglutina . todos, ou alguns dos mais im
portantes símbolos utilizados pelo grupo que o manuseia, 
como se fosse urna espécie de resumo. Ele é extremamente 
indicativo das _características fundamentais deste mesmo 
grupo que o utiliza. 

Neste caso aqui apresenta este conteúdo: 

1 ) Losango: símbolo suficientemente tardío e náo-orF 
ginário, mas construido, utilizando outros elementos sim
bólicos, demonstrando que o grupo humano que o escolheu 
havia chegado a um grau de conhecimento simbólico bem 
evoluído. 

2) ReparU~ao quádrupla.: simboliza a constru<;áo em 
geral e, específicamente, a construc;ao do próprio mundo. 
Utilizada nesta composic;ao, mais urna vez nos indica que 
nos encontramos frente a um grupo humano bem prepa
rado para montagem de um resumo explicativo simbólico. 

3) Escada. ·piramidal: símbolo bastante antigo, mas: 
náo-originário. Pos.sui as mesmas características, em rela
Qáo ao conhecimento deste grupo, dos símbolos preceden
tes. Ele é rico de significados Hatos que partem todos de 
um s_ó, básico, que. é o de ordem, e que se ampliam segundo 
os s1mbolos com os quais se encontra relacionado . 

. 4) Espiral: símbolo originário mas nao primário, pos
su1 sempre, pois nao sofreu alterac;oes, um significado mui
to claro e preciso. Denota a evolu~io. 

? ) Gota: símbolo bem mais recente porém construido, 
part1ndo do ponto, que é mais primário. Utilizado por gru
P?S ~umanos de. cultura mais avanc;ada, é o índice de vida, 
v1tahdade, en~rg1a. Com esta última acepc;áo só se dá quan
do está relacionado num contexto pois nem sempre tem 
este sentido. ' 
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6) Linhas retas intersecantes: construido do simbo lo 
primário que é a linha reta. Quando aparece em intersec
c;áo, como nesta scalpula em estudo, tem o significado bem ' 
claro: a natureia. 

7) Llnha ondulada: símbolo posterior, porém, or1g1-
nário, cujo significado básico adquiriu urna série de ilac;oes 
com o decorrer dos tempos. Seu significado primário é o 
movimento e a ilaQao, em muitos casos, é fornecida pelo 
relacionamento com os outros símbolos utilizados numa 
composi<;ao, quando e.ntáo a sua leitura poderá trazer novos 
elementos significativos. Neste c~so em estudo nao ternos 
meio de realizar a sua leitura completa. 

Tratando-se esta composiQao simbólica de um índice e 
nao de um texto, náo é possível realizar-se a sua leitura. 

' ' 

NOT A S 

( l) Parte deste trabalho já foi publicado anteriormente sob o título: 
Elementos de editora9iio niio verbal na pintura corporal dos í11dios C ad u veo. 
de Helda Bullotta Barracco e Yolanda Lhullier dos Santos. Com-Arte. ECA. 
USP, 1974. 

Os cliches foram retirados do livro de Boggiani, Os Caduveo. 

(2) O pl&ntio é feilo nos meses de julho e agosto, período de seca 
na regiáo. 

(3) Remetemos ao leitor a obra Guia el Hist .. .. op. cit. onde encon
trará farto material de consulta sobre este assunto. 
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8.° CAPfTU LO 

As Marcas de Propriedade: 
um Provável Texto 

As marcas de propriedade características dos indios 
Kadiwéu parecem oferecer a t1ma primeira vista urna com
posicáo unitária. Segun<;i9 as teorías mais acreditadas elas 
existiram com sua composic;ao desde épocas bem remotas 
e, além de guardar urna intormacáo: a de "possesso" guar
dava.m também a de identiftca~io. A nosso ver um terceiro. 
elemento deveria ser acrescentado a estes dais ou sejar o 
próprio carácter "informativo". Com efeito as marcas de 
propriedade sao verdadeíras informa<;óes salvaguardadas 
que transformam o objeto ou o material que as apresentarn 
em verdadeiros "textos" cuja leitura poderla ser tentada. 
Elas sáo facilmente decomponíveis, porque a forma unitária 
que parecem conter num exame superficial, nada mais é 
que urna cqnstru<;ao logogramática, isto é, a jun~io orga
nizada de determinados elementos. Podemos entao afirmar 
que as marcas de propriedade sáo "constrµídas" e nao 
criadas como re12resentac;ao unitária . 

. Sempre se negou qualquer f arma de informac;io escrita 
entre tribos indígenas sul-americanos. No entanto decom· 
pondo estas marcas poderiamos constatar suas extremas 
semelhan~as co1m caracteres silábicos ou alfabéticos per
tencentes a códigos gráficos de outros. países. 

Naturalmente elas nao. apresentam aqui uma natureza 
de organizac;ao linear como acontece com os logogramas que 
em nossa época chamamos de "palavras". · 

Elas parecem ter-se utilizado do sistema circular de 
composic;áo, sistema este utilizado em época8 antigas por 
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vários povcs e bem conclizente a utilizac;áo do critério de 
tempo em alguns povos americanos. 

Sabemos que alguns indígenas do continente americano 
utilizavam um sistema circular em relaQáo ao espaQO tem
poral. Na realidade entre muitos povos o tempo era cíclico 
portanto qualquer logograma gráfico sendo composto de 
elementos separados, é reduzível a urna série de números, 
números que pertencem a'O campo do tempo e do espa<;o. 

Nao deveríamos assim estranhar a perfeita coerencia 
da forma logogramática das marcas de propriedade que 
bem se atina com critérios específicos de memorizac;áo exis
tente nas Américas. Encontram-se elas na mesma linha for
mal dos "quipus" e "vampus". Aceitando a hipótese que 
elas possam estar ligadas de alguma maneira a sistemas 
codificados gráficos de outros países e urna pesquisa mais 

· ampla deveria ser · conduzida a respeito . Pesquisa que po
deria levar a solucionar problemas arqueológicos e socio
lógicos ainda nao satisfatoriamente esclarecidos e que _po
deriam ievar a revJsio de algumas teorias até agora manti
das nestes campos. 

Foram examinadas por nós 16 marcas de propriedade, 
todas da mesma tribo e nos foi possível, depois de sua car
reta decomposic;áo, identificar cada signo correspondente 
a cada elemento gráfico codificado em organizaQáo gráfica 
de outros povos. Também náo foi possível identificár a 
"frequencia" destes módulos gráficos, isto é, determinar 
quais os signos mais constantes nestas composic;óes. T'am
bém foi possível identificar os códigos gráficos estrangeiros 
com os quais se parecem numa tentativa de compara<;áo. 

1) Pertence ao antigo código chines. Significa receptá
culo. Pronuncia-se khan. 

2) Pertence ao código gráfico Maya. É relativo a conste
la9áo das Pleiades. Pronuncia tz. 

3 > Pertence ao antigo código etiépico. Signüica tha. Pro
nuncia-se acentuando a característica dental. . 

4) Pertence ao antigo código etiópico. Significa ba. Pro
nuncia-se com som curto. 

5 > Pertence aos inúmeros antigos códigos semitas. Signi
fica S. Pronuncia-se um tanto duro. 
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6) Pertence ao grupo dos antigos :códigos mediterrAneos 
silábicos. Significa JA. Pronuncia-se aberto. 

7) Pertence ao antigo código chines. Significa deserto. 
Pronuncia-se kueng. 

8) Pertence ao alfabeto Nesky do grupo semi~a. Signüica 
H. Pronuncia-se aspirado. 

9) Pertence aos códigos Norte-americanos. Significa 
L+ l+e. Pronuncia-se com som normal. 

10) Pertence ao código Maya. 1: relativo ao signo zodiacal 
do T'ouro. Pronuncia-se Kim ou Km. 

• 

11 ) Pertence ao antigo código chines. Significa receptá· 
culo. Pronuncia-se Khan. 

12) Pertence ao grupo ·dos antigos códigos mediterraneos. 
Significa JA. Pronuncia-se com som aberto. 

13) P~1tence ao antigo código chines. Significa receptáculo. 
Pronuncia-se Khan. 

14) Pertence ao antigo código Pali. Significa KH. Pronun
cia-se com som bastante duro. 

15) 

16) 

17) 

18) 

19 ) 

Pertence .ao código Maya. É relacionado com o signo 
zodiacal do Tauro. Pronuncia-se Kim ou KM. 

Pertence ao código grego primitivo. Significa Y. Pro
nuncia-se I. 

Pertence ao antigo cóC.igo etiópico. Significa HA. Pro
nuncia-se com bastante aspirac;ao. 

Pertence ao código Maya. É ligado ao símbolo zodia
cal do Tauro. Pronuncia-se Klm ou KM. 

Pertence ao código etiópico antigo. Signüica H9lJ. 
Pronuncia-se com urna certa aspira~áo e com som 
fechado. 

20) Pertence ao código silábico Cariano. Significa TS. Pro
nuncia-se com um som bastante duro . 

21 ) Pertence ao antigo código chinés. Significa Deserto. 
Pronuncia-se Kueng. 
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Poderíamos afirmar que nas cinco ( 5) marcas de pro
priedades em análise observadas a respeito dos símbolos 
que compóem suas figt1ra<;óes, teríamos um índice de fre
quencia 8 Coito) para o símbolo gráfico do antigo código 
chines. Um índice de frequencia 4 ( quatro) Maya também 
pode ser comprovado, de forma que contando com estas 
frequencias nos é permitido identificar, com urna certa 
seguran~a, a qual código preferencial e las es tao apoiadas . 

. Se dúvidas razoáveis podem surgir em rela<.;ao a exis
tencia de um código dos índios Kadiwéu, porém náo pode 
haver nenhuma quanto a sua correspondencia em códigos 
g.ráficos de outras civiliza~óes. 
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9.° CAPfTULO 

Os Gemeos: Análise de um Texto-Mito 

Difícil se torna determinar a história de um mito, náo 
tanto em termos de conteúdo, urna vez que seus suportes 
básicos sempre se distinguem dentro da sua estrutura, mas 
em termos geográficos de nascimento. 

Com efeito, sendo ele organizado num código como 
qualquer outro, possuindo características próprias e um 
sistema especifico, a sua leitura náo se torna mais düícil 
que aquela feita de qualquer outra mensagem ou informa
<.;ao salvaguardada. Da mesma maneira como em qualquer 
um dos outros códigos simbólicos específicos procede-se a 
um levantamento de dados básicos, estabelecendo-se as es
truturas a volta das· quais se desenvolve o conteúdo. Desta 
forma as metáforas e as alegorías tornam-se claras, desde 
o momento que sao esclarecidos os conteúdos simbólicos. 

Os mitos assim como os ritos e as cerimónias deles 
derivados dentre os códigos de comunica<.;áo vertical, sáo 
utilizados por quase todos os povos do mundo, porém com 
alguma variedade devido, em parte, ao manuseio e ao áes
gaste a sua adapta<;áo ao ambiente e a época de sua utili
za<.;áo. 

O problema das datas também nao levanta exces~ivas 
margens a dúvidas, urna vez que os mitos sempre tiveram, 
em sua origem, referencia ao processo equinocial. Processo 
este que é determinado pelos signos. zodiacais e· com um 
movimento que dura aproximadamente 2100. Mesmo nao 
sendo possível determinar o momento exato do aparecimen
to do mito, o suporte básico que permite ·o trA.nsito da 
inf orma~áo nos proporciona elementos para marcar o pe-
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riodo eqainocial que o gerou, urna vez que est2 supor~e 
usará o signo zodiacal correspondente aos dais mil e poucos 
anos do seu aparecimento em sua forma originária. (1). 

Urna vez que cada mito se espalhou entre os mais 
diversos pavos, ele pode entretanto ser reconhecível apesar 
dos constantes manuseios ·sof ridos. Assim, todas as vezes 
que deparamos com ele, apesar das modificac:;óes recebidas, 
quando suas estruturas básicas nao foram destruidas, sem
pre é permissível a sua leitura. O que se torna difícil de
terminar, urna vez que nunca foram. realizadas pesquisas 
realmente exaustivas sobre estes códgos, é o lugar geo
gráfico onde apareceu um determinado. elemento mitológico 
pela primeira vez. · . 

No entanto, urna pesquisa -deste tipo permitiria definir. 
a influencia primitiva de um pavo sobre outro e o rela
cionamento de culturas que, muitas vezes, consideradas 

. completamente estra.nhas, sem nenhum contato, abriría 
novas e promissoras perspectiva~.s aos estudos etnohistóri
cos. 

Entre os importantíssimos texto-míticos apresentados 
no contexto cultural xinguano e caduveo, destaca-se o dos 
Gemeos onde é fácil perceber que estamos fr·enté a um 
código estruturado para urna informa~ao editada mais ou 
menos 6.300 anos antes da nossa era. Com efeito, é esta a 
data processional dos equinócios que utiliza os Gemeos do 
Zodíaco em seu trA.nsito. Reconhece-se o mesmo mito ·na 
história bíblica de Caim e-. Abel, na problemática asiática do 
Bém e do Mal, na figura lendária dos gemeos gregos Castor 
e Pólux, e entre os romanos, Rórnulo e Remo, assim. como 
é encontrado fazendo parte do pantheon de alguns grupos 
indígenas brasileiros, como nos Kadiwéu e algu,.""nas tribos 
do Alto Xingu. Urna leitura comparativa de grande interes
se deveria ser aquela conduzida relativamente as variantes, 
isto é, ao manuseio do símbolo gemelar (2) entre os mais 
diverso.s povos nos quais ele aparece. Os relatos encontra
dos tanto nas páginas literárias como nas científicas, rela-

, tivos a mitología dos gemeos, se apresenta com urna varie
dade tal. que nos deixa em dúvida a respeito de urna pos
sível originalidade de um ou de outro relato. O conteúdo 
por sua vez, sofreu urna série de modificac:;óes que reduziu 
as estruturas básicas, ou mais explícitamente os suportes 
comuns, a um número tao reduzido que dificultou b~stante 
a análise que realizamos. 
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Procedendo ao levantamente de dados bútcos comuns 
entre as variante do ·mito encontramos os seguintes: 

Gémeos 

Ligados a problemática dos ritos de fertilidade 
cuja cerimOnia se utiliza do elemento sanguíneo 
sobre a cabec;a 
provavelmente veiculado por urna ancia. 

Este levantamento de dados foi conduzido em forma 
quantitativa, isto é, levando em . considerac;ao quantas vezes 
cada um dos suportes aparecía nos diversos relatos (a) po
rém ordenados em sentido decrescente, separando portan
to as estruturas básicas das variantes. Assim no estudo 
comparativo, separamos o que neles se repetía daquilo que 
se apresentava como novo. 

. ~ 
Para identificar o conteúdo dos símbolos devemos uti

lizar os códigos de comunicac:;áó que se baseiam sobre o 
principio da nio convencionalldade e da perfeita correspon
dencia entre a escolha da representac;áo formal e seu con
teúdo, exatamente o contrário de qualquer outro código lin
guistico ·que se baseia sobre a convenclonalldade. 

Sabemos que, na realidade, o simbolo gemelar é repre
sentado por um losango; cuja figura geométrica ainda é 
encontrada hoje em dia com bastante frequéncia nos tex
tos-objetos de tribos indígenas (4). Devido o seu manuseio 
e esvaziamento vários antropólogos, estudiosos da arte, in
terpretáram-no como a figura esquemática representacional 
do peixe. Porém na · maior parte concernente ao contexto 
artístico ele significa, segundo somos levados a crer após 
toda a pesquisa feita, os gemeos. Com efeito, a comprova
c:;ao disto ternos quando se observa a existencia destes dois 
seres mitológicos no pantheon destas tribos e na utiliza<;áo · 
ainda carreta, mesmo que inconsciente, do losango_ na ~ri
mOnia da puberdade ligada a problemática da fertilidade e 
em muitos textos-objetos xinguanos. 

Além de oferecerem urna data, · os signos zod1acais mos
tram urn significado próprio que deu origem ao modelo 
formal deste signos. Os Gemeos representam o Sol e a Lua 
e por isto a possibilidade da produc;ao agrícola, da ferti
lidade em geral, e da volta periódica das estac;óes. Mas pos
suem, também, um conteúdo simbólico multo menos co-
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nhec1do e mutto mais importante: a necesstdade de wn 
morrer para o outro viver. É este o elemento básico qua 
encontramos em toda a mitologia gerr1elar em qualquer lo
cal onde ela aparec;a. Também é neste sentido que repre
sen ta o Sol e a Lua, isto é, o Dia e a Noite. 

É também esta a razao pela qual eles sao ligados aos 
ritos da fertilidade, mais especialmente, as cerimónias da 
puberdade. Com efeito o rito da puberdade simboliza o 
morrer de um período de existencia humana para nascer 
a urna nova vida , urna vez que é só a.través da libertac;ao 
e.os antigos conteúdos que se podem alcan~ar novas · formas. 
É a morte de urna estac;áo que prepara o nascer de urna 
nova colheita. E o necessário desaparecimento de um Mal 
para que um Bem possa aparecer. 

A própria utilizac;áo do sangue ligado ao mito dos Gé
meos nao poderia ser mais apropriado urna vez que ele 
sempre significou a vida, assim como o f ogo. A représenta
c;ao gráfica do fogo, em termos de simbología foi sempre 
o triangulo, isto é , metade de um losango. O mesmo Sol, 
em antigas grafias codificadas como em alguns hieroglifos 
ou ideogramas, assumiu esta representac;ao, somente por 
ilac;áo e manuseio foi simbolizado pela circunferencia. É 
lógico entao, que a vida assim como um novo fogo vital se 
encontrem presentes num correto mito gemelar e suas ce· 
rimónias da puberdade e da fertilidade. 

Que este sangue seja derramado principalmente sobra 
a cabec;a, nos demonstra, mais urna vaz quanta exatidáo se 
encontra contida nas várias partes deste discurso mitoló
gico, cuja evidente codificac;ao permite a leitura. Com efeito 
a cabec;a simbolizou a manif~sta~io, isto é, o aparecimento 
de um novo elemento. No mito gemelar estamos frente a 
manifestac;áo de urna nova vida que aparece além da pu
berdade, livre das cadeias anteriores. 

Mas o que nos impressiona é a perfeita construc;ao 
deste mito e a existencia, em seu elemento informativo de 
um veículo de simbolizac;áo, neste aquí urna velha. ( 5 ). A 
simbología da figura da anciá, que é bem pouco conhecida 
e muito utilizada, é justamente a fmortalldade. Realmente, 
a realizac;áo de urna nova vida contém em si a supera<;ao 
da vida anterior que j á morreu. A espera de urna nova 
esta<;áo de plantio contém em si a superac;ao de urna época · 
agrícola que permitiu alimenta~áo suficiente par.a alcanc;ar 
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um novo periodo. O reaparecimento do dia vindouro pres
supóe o superar-se de urna noite permitindo novas realiza
c;óes. o mito gemelar tornAa-s~ assim c.lar~mente legível, ló
gico, e de extrema importancia comunicativa pela exata or
ganizac;ao de seu código. 

Quanto ao que diz respeito as variantes, que se des
tacam neste texto-mito, através das modalidades dos rela
tos elas náo sáo, em seu conjunto, de grande importancia. 

1 -

O manuseio dos vários símbolos nao se afastou grande-
mente do conteúdo original, tendo havido pequena varian
cia. 

Entre os personagens em torno dos quais se desenvol
ve o mito ternos o herói Nibetad· que desceu do céu e se 
casou com urna rilulher caduvea tendo áesta uniáo gerado 
dOi$ filhos, sua plantac;áo foi considerada como urna das 
melhores, pela tribo e isto leva diretamente ao rito da fer
tilidade. ( 6) . 

No caso de um irmáo que quer matar o outro irmáo, 
variante de outro relato utilizado, mais urna vez nos coloca 
ante o problema da passagem de urna idade para outra, 
de urna estac;ao para uní novo período anual. 

A versáo da mulher caduvea que casa com uma onc;a, 
também pertence as variantes deste código mas, náo nos 
afasta muito do conteúdo original do mito, urna vez que 
qualquer felino simboliza a angústia. Angústia muito bem 
justificada nos tipos de situa<;óes como a pub3rdade e a so
breviyencia. 

Digno de menc;áo e o nome atribuído a um destes' ge
meos: Go-neono-hodi que nos coloca frente a urna das mais 
antigas representac;óes fonéticas encontradas em outras re· 
gioes, cujo afastamento geográfico da regiáo onde se en
contram os Kadiwéu é bem mareante, levanco-os a 
série de considerac;óes que passamos a fazer: A raiz foné
tica Go é bem antiga e está ligada ao nome dado a Terra 
e o que ela pro duz sen do assim acrescentado o~tros fo
néticos dando nascim·ento a palavras porém sempre com 
o mesmo radical. Encontramos a mesma raiz Go em outros 
dois nomes atribuidos aos dois gemeos: Goda-kil e Goda
Txak. Esta mesma :rai:;j foi também ligada ao ~ito da copa, 
do receptáculo, elementos evidentemente ligados ao problema 
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da Terra que segura,, em seu seio, a semente para faze-la 
brotar com a nova vida, assim como o púbere guarda seu 
semen que permitirá vidas futuras. Encontramos este mito, 
posteriormente a data da procissao equinocial dos gemeos, 
na literatura semita com _o texto da Ruptura dos vasos, na 
mitologia grega com o mito dos ventos libertados dos vasos, 
e na literatura européia a procura do Santo Graal. Todos 
eles derivam do mito gemelar e também, no Brasil, nós o 
encontramos na versa.o dos gemeos que abrem a ta.m.pa 
dos ventos. Tendo o vento sempre simbolizado os Gemeos, 
que por sua vez está ligado as Pleiades que vinculam suas 
mensagens, e estas na maioria das vezes através de cordas 
( sempre consideradas elementos sagrados) com diferentes 
nós, é daí que o eniorcamento por corda é um elemento 
de sorte e prosperidade. 

Numa das versóes encontramos a morte dos dois ge
meos enforcados por urna corda quando tentavam subir 
urna árvore. 

Atualmente sabemos, através dos deciframentos obti
dos, que os qui pus e os vampuns f oram cordas com nós ou 
com conchas utilizados como veículos de inf orma<;áo tipica
mente das Al'l)éricas. No mesmo relato tivemos conhecimen
to que os órgaos genitais dos gemeos tinham sido arranca
dos pela vulva dentada de urna velha, e tendo sido a concha 
sempre o símbolo da vagina, está por ilac;ao ligado aos ritos 
da fertilidade. (7 ) 

Quanto ao problema da datac;ao para maior precisao 
destes mitos ternos ainda algumas dúvidas, isto porque os 
ritos da fertilidade utilizavam para suas oerimónias de en
terro, além do gráo de milho, uma gota de semen masculino. 
O sangue entretanto náo se encontra presente neste ritual, 
mas náo foi feita nenhuma pesquisa. que nos permita de
terminar se o elemento sanguíneo foi um fator cujo · apa
reciID:ento se verificou posteriormente, ou se foi originário 
e que desapareceu por desgaste do símbolo. · 

. . 
Consideramos altamente oportuno juntar a análise dos 

Kadiwéu com as tribos do Alto Xingu abrindo um campo 
a futuras pesquisas de comparac;áo entre estes grupos in
díge~as, já que existe um elemento comum, o mitológico, 
que e o mesmo nos dois pantheon. As representac;óes geme
lares, em forma de losango, constante nos objetos-textos 
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xtnguanos com seu riquissimo leque inf ol1'llati'VO, nos vem 
a confirmar esta asserc;ao. 

Da mesma. forma em relac;áo a pintura corporal que 
foi usada como um meio de comunica<;áo tanto horizontal 
como vertical, assim· como os outros -elementos pictó.rjcos 
e coreográficos que veiculam, neste último caso, .a comu
nicac;áo com os espiritas. Este significado que muitas vezes 
se perdeu totalmente, mantendo-se somente na forma, le
vou-nos a desenvolver esta pesquisa, na qual procuramos 
examinar alguns aspectos básicos sem que tenha-se esgo
tado todas as possibilidades . deste riquíssimo assunto. 
Estas representac;óes, sem dúvida, sáo uma concretiza<1ao 
bem definida de urna maneira de se comunicar utilizada 
pelo indígena. A maior dificuldade, entretanto, é determi
nar se se trata de símbolos secu~dários ou de símbolos 
originários, problema este que suscita, entre os estudiosos 
do · assunto, uma série · de dificuldades, quando é feita a 
interpretac;ao simbólica. Observa-se que na maior parte 
destes motivos artísticos simbólicos já foí perdido o slgni
(icado; otitras vezes perdeu-se a forma por excesso de ·ma
nuseio que é dévido ao contato com outras tribos ou com 
o civilizado. Assim tend~ procurado limitarmo-nos nos es
clarecimento do simbolismo desta leitura, eremos que ven
tilamos alguns aspectos que poderiam ter passado desa
percebidos, of erecendo portan to uma contribuic;ao a mais 
na vasto campo da Editorac;ao simbólica. 

NOTAS 

( 1) Vide Guia a História da Editor(lfao, de Helda Bullota Barracco, 
Sistemas para datar - Estrutura T, Se~ao J l. 

(2 ) Usaremos o termo gemelar, o qual se torna imprescindível para 
melhor compreensáo do que queremos especificar. 

( 3) As variantes da mitología dos Gemeos é apresentada por Darci 
Ribeiro em Religiiio e M itología Kadiwéu, op. cit. 

( 4 ) O losango é um dos elementos mais constantes na arte indígena. 
Muitas vezes aparece separado em triangulos que se apresentam ora isolados, 
ou nas mais diversas combina~óes. 

( 5) Na análise do processo mitológico dos Indios Barasana; o autor dá 
aos personagens que aparecem, e em torno dos quais se desenvolve a narra
~áo, o nome de autores, com o intuito de nao lhes serem atribuídos conteúdos 
estranhos, já que possuem configura~óes diversas em cada ·cultura onde apa
recem. 
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. Labordc A. Torres - Miro- y cultura entre Jos Barasana (Tese de licen-
ci:i.tur:t) - Un grupo indig~n:t Tukano del Uaupes - Unic. de los Andes, 
Bog~t'i . 1965. p:íg. 1 :'6. 

t 6) N l pl'Jp1 i:i vcrs?io apresentada por Ribeiro, D. - Religiiio ... op. 
cit. Nibetád é um homem vigoroso que devido ao seu trabalho constante pro
porcionou grande abundancia de mandioca e milho. As outras versóes constam 
do trabalho acima. onde se encontra elementos de bastante interesse. 

( 7) Na versáo que colhemos há a inda alguns elementos a comentar: 
os gemeos. entre seus mal feítos abrem a "tampa do vento" ocasionando sérios 
prejuízos: e, enquanto que, na versáo de Frie eles encontram a m.orte quando 
mexiam com a corda. que um velho papudo fizera para subir nas árvores, na 
que ouvimos morrem envenenados por urna velha que já havia decepado seus 
membros genitais com sua vulva dentada. op. cit., pág. 3 7. 
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Maclelraa de 
.FIG. n.0 1 

dorso dos Bakalrí, com motivos de merachú, 
morcego e cobra ( 1/ 4 do natural) 

ulurl, 

FIG. n.0 2 
Madelra de dorso com gafanhoto 

(1 /3 do natural) 

1 
FIG. n.0 3 

Dnetnhos em postes - Cobra, 
Pequena Tartaruga, Kumayá, Pacú, 

Lagarto, Macaco, Cobra. 
(1 / 5 do nalUral) 



FIG. n.0 4 
Tortuals de enfeite dos Kamayurá (tamanho natural) 

FIG . n.0 6 
Guerreiros preparados· para a Cerimonia do Jawari 
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FIG. n.0 5 - Tortual de enfelte dos auetti 

FIG. n.0 7 
Pintura corporal usada no Jawari 



FIG. n.0 8 
A queima do "Sepuh" 

FIG. n.0 10 Jawari 

., 
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FIG .. n.º 9 
Guerreiros participantes do Jawari 

FIG . n.0 11 
Preparo para o Kwaryp : pintura corporal 



FIG. n.0 12 
Preparativos para a cerimonia da inicia~áo FIGS. n .os 14 e 15 - Meninos durante a lnlcia~o 

\ 
) 

FIG. n.0 13 - Desenrolar da cerimonla 



FI G. n.o 16 A cunhada de Joiozinho FIG. n.o 17 Mulher de Etóquija 
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FIG. n.0 18 Jovem Kadlwéu 

FIG. n.o 19 
Motivo ornamental 
pintado sobre um 

bra~o. 

FIG. n.0 20 
Motivo ornamental de muita impor
tancia por uma provável significac;áo 

simbólica (seg. Bogglani). 
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