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Um dos mais importantes trabalhos realizados pela
Antropologia é a decodific~áo dos mitos das civiliia- .
cóes antigas, notadamente daquelas conservadas atra.
vés da tradicáo oral, que cada vez mais se patenteia
como um elemento de editor~áo bastante válido, uma
vez encontradas as chaves necessárias para seu: perfei·
·to entendimento e compreensáo.

,

Os resultados já Obtidos váO pree1ichendo laCunaS
do conhecimento do passa.d o da humanidade, tanto que
fatos insólitos~ ou mesmo considerados além _do limite
do absurdo tem obtido explic~óes convincentes. Dest~
modo o episódio mtitológico do Minotauro pode ser
·entendido conio o avistamento - . náo .compreenclido' ·~
de sacerdote$ com ·máscaras aninidis, no caso· ae· urT,.
touro~. durante a real~áo de ritos de fecundt<J,ade no~
s.ubterrá~os de Creta.
· ·
.

..

Este simples episódio, devidamente decOdificado,
s~rve c<rmo d~n$trativo da atividade a que se· dedi.cam ~studiosos do$ mitos existentes entre tl$ p()p'l!lacó~s agrárias, ·onde _
séculos e séculos de transmissao
individual conseguiram obliterar dramaticamente o jun.
_d o real, crianclo conc~usóes que sugerem contlitos com
a . Genética em geral· e a Biologia ...em particula.r.
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A autora deste · livro, a Prófessora.Doutora H elda
BuUotta Barracco~ é ·ufiza-especialista no tipo· <!,e pesquisa em questáo, possuindo pleno doml.nio das técnicas
"necessárias a interprewcáo ·do rico acervo mitológico
existente-· entre as diversas culturas nativas das· Améri·
cas, A/rica e Oceania, separando cuidadosamente as
.narrativas originais ·daquelas que apresentam elementos
introsivos, resultantes de contatos com .os CQnquistado.res brancas, por suci vez também tTansmissores:·'e adapta.
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dores de mitos similares, conhecidos no contato com
sociedades afins da conquistada.
Este imenso cabedal, demonstrado em diversas
obras, rwtadamente num livro que já li e reli por tantas vezes que esqueci o número, intitulado "Os Dourados de Parima" onde H elda demonstra uma capacidade
de interpreta<;áo de in/orma<;oes con/ litantes a tal ponto que seu inteira· trabalho pode ser com1J<Lrado coma
mais apurada investfgagáo científica de qualquer área,
verdadeira exegese dos relatórios dos conquistadores
.(l,q,Novo. Mundo foi,. já, .há.alguns anos, direcionad0i para
esl~~g ·~e Ufr!- :,d os .;.~is . ir,_trigantes, mitos . huryaru.:~,
surgindo com<;> ..re.s ultado . a presente obra) . a. pr.zmeir(L
~nterpretar .. signijicd.(lo . reai,Cio .Andr64:ino. . .. . . . :,
. Tema ._ delicafi.o., vi~to ·:qUre !para mu.i tos represento
apenas.: ·Um(L -·Qi1J,9n:u;Lli(l, ·CO'T)génita,.'· O mitq . do .Andrógino
tem versoes eni todos os .-QU4drantes do .globo. Na maioria 4os c~,os, ·ª te(lqenqip; d...e. certos e$critqres... ~ q.ssociá.
,-z~ "' ~ . ri?,itolqgia. g.fega., Pº'T!?- ·, ó:. P~tsqnagem He,rrnafr<;>.dit<:>,
filf!,9 . de; 1{~rme$. · ~.· Aft.o.4~t~~- ·Pdi.'tG:p _da ,n irifa Salrn4,éi,4~,
.qµ~, apó$ .·tert.tp,r__sedUZi-lo .in'l!-~iJmente,. obteve dós ·d~U$es
.u~W.-9 . ~eteffl!J, ·cp1Jl,. o mes·tjtc>/ pa,Ssp,ndó eyt(i~ a co~~i;
tuírem um_.. ro ind~Víd'iio,..:Pf!rfador-_de ·n;a,tureza dup~,
'.9.91'n..ótgP,Ps sf!±uq,~s . 11JC.S~liM.;, <::..·1crrnininp. E_·.em ·~l
:cfi!jo, .,.s~r#t.,esta q, ., (Jrige~_ .únicr,i ...~ · de$c:ti<1.~~·s ·e;~ten.
·tes entte os · diversos · povó·s do ·m/ü,tµlo, ., (J'l!-é .. lfgqrl4.m . 9
mito a casos reais de hermafrodtti'smo~).¡ bu ··pseudo:.het. . ...
:ma,froditisroo.
.... '·'
· · · A ·própria coneép~áo
het'friiLfroditismo: rea,l niib
·é !aceita pelós diversos ramos da Ciéncia, que considera
que · no . ·te·í no animal ·esta condi~áo acorre m:utto raratrumtete ·nos casos ·dos briozóários~ de uns p&ucos ·vermes, ·terres·t res e ·tnarinhos, e em po'licos exemplos maís,
tais como os caramujos, ostras e mariscos. Por· tais
motivos, a tendencia geral .é considerar casos }á identificados em seres humanos e nos antr,opóides .cf)mo
"pseudo-hermafroditiSmo", em que muito embora a criatura apresente órgáos .-Sexuais de macho e f émeq,, existe
a predominancia total de um dos sexos, sendo o outro
inerte.
· Porém Helda Barracco observou que a mitologia
de povos de 'regioes distantes umas das outras apresen·
tavp,. a crent;a persistente na existencia de Andróginos
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no passado remoto, e que entre os polinésios, tanto
quanto entre os índios das tres. Américas existiam rep:esenta<;oes similares de tal criatura. Com seu espirito
inquiridor aproveitou suas permanencias entre os povos
que estudou para· recolher o máximo de in/orma<;oes
existentes entre os detentares das tradigoes, e pet;a a
pe<;a f oi montando o quebra-cabega, até atingir um resultado que deverá sáéitdir diversos alicerces das várias
áreas que se entrelagam neste táo misterioso e sensacional assunto .
·" Náo riié ·cabe;· cbmo ·apresentaaor, fornecer : mais
in/ofma<;6es. Poss'o·, apenas ,.e tao soment1e~ inforrriar que
·esta· obra de ·1Jes..qitisa é um trabalho "fascinante e frf.ófundo, que levara:: o: leilor no camínho de um Univers9
novo e ··provavelttie'Tjte : irisuspeitaao.' .E · além do" ~i~,
·um novo livro ·ae ·H elda Bullotta Barracco, escritorq. que
se dparta' "dos 'diversos ·"' títulos-'academicos que pbssui,
·-pará ,numá· linp?j,aj¡em clara, e"franca, até · mesmo ·~la_s~i
}icável corno coloquial~ bri1idhr · seit público com maís
esta obra·:inólviddvet , ~ . . . . :'"' .
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INTRODU{:AO
....

Dentro do desenvolvimento de um processo de co.
municac;;áo verbal e náo verbal, a prol;>lemática dos símbolos é urna dás mais sérias e ~as rp.ais. importantes.
Com efeito, compete a eles 'tomar ~essível ao .recep.
tor, qualquer ele seja, o conjunto da mensagem total.
·o receptor, muitas vezes em tudo alheio. a~ ,_si~tema
ideológico em pauta, permaneceria incomunicável ao
j.Inaginário da fonte onde se desenvolve . (epi primeiro
nível) o discurso simbó~co, imp_ossibilitac;lo de entra~
em contato com o interpretante e~te~o,,.. se ~le nao
extravazasse, de alguma maneira' em elementos concre.
..
tos detectáveis. através de alguns dos nossos cinco
sentidos.
.
Estes elementos concretos sáo justamente os sím
bolos repletos de conteúdo significativo cuja postura
ideológica determina o valor a ser codificado e a ordem
escolhida no tempo e no espaQo de suas seqüencias.
Assim, o conhecimento exato da idéia criativa, origem e diretora do discurso, sua codificaQáo prossemica
e sua produQao imagética final, permitem ao receptor
o trabalho interpretativo e o recúpero da info~o
em nível lógico como a ace~ao do novo ato construtivo em termos de mensagem e de nova leitura.
Nós, perfeitamente conscientes da importancia deste mecanismo comunicacional, tivemos como preocupaQáo básica, desde a época dos estudos universitários,
voltar a atencáo a este desenvolver simbólico e a seus
vários contextos.
Acompanhamos o percurso da construQáo sígnica
em vários campos de seu agir, desde a simples ordenacao alfabética a sistemas cerimoniais bem mais complexos e específicos. A salvaguarda e a recuperac;;ao da
matéria informativa (característica do trabalho edito.
12

rial) a . interpreta<;ao verbalística,· o estudo da semiologia' e 5eu nao verbalismo, foram investigados ao longo
de muitos e muitos anos cuidadosamente. Assim, desde
a época de nosso curso superior em Filosofia · Pura na
Universidade Estadual de Roma, símbolo e simbologia
formaram o campo fundamental de nossos estudos, concretizando-se em Tesé de Doutoramento. Para esta tese
foi escolhido o pensamento e a obra De Sensu Rerum,
em latim de Tommaso Campanella particular filósofo
da Renas~en<;a, polémico e controvertido, cuja codificacao simbólica nos permitíu galgar os primeiros degraus
do árduo caminho do processo "significativo".
.
O bom resultado desta reconstrucao e interpretaQao ·
com· a apresentaQaO de outro tipo de leitura possível,
no campo filosófico, foi ponto de partida para outros
trabalhos do genero e anos e anos de estudos e pesquisa em matéria.
..
Numerosos textos dos setores particulares da Biblioteca Vaticana foram por nós consultados, analisados e
interpretados como,. por exemplo, as vastas obras cosmogónicas caldaica, chinesa, babilónica, órfica etc.,.excelentes demonstrativos da problemática "histórica" do
símbolo. ,
Autores ~~clássicos", como Frazer, Danzel, Maxwell,
Barthelot, Fidi etc. (só para citarmos apenas alguns),
foram por nós selecionados e acompanhados na transparencia de suas formas diferentes de leitura simbólica
e mitológica. Particulares bibliotecas públicas, originá-rias de antigos mosteiros, bem como acervos documentais de antígas instituiQ6es ou de específicos palácios
senhoriais, foram por nós vasculhados e situacionados.
Devido a isto nos foi conferido pela Universidade
de Roma. o trabalho de resolucáo de urna problemática
editorial relativa a outro famoso autor da Renascenca:
Agrippa de Netteshei:m, trabalho que nao poderla ser
levado a termo satisfatoriamente se já nao nos tivésse~
mos inteirado suficientemente na sistémica da leitura
simbólica, bem como no recupero e identific~o de
origem nao verbalísticas. A nossa obra De Occulta Philosophia de Agrippa de Nettesheim, posteriormente publicada pela própria Universidade de Roma em dois
textos diferentes, salienta dois aspectos ·de andamento
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da leitura sígnica: o levantamento e .identifica<;ao das
fontes e a sistematizac;ao do trabalho interpretativo. .
Para prosseguir com possíveis outros estudos do
gen~ro, fomos obrigados a um reestudo e 'a urna relei~
tura dos trabalhos concomitantes de autores, quais, Tri:temio de Spannheim, Filippo Bombast, o antigo e d.is~
cutível Alberto de Bholdast etc., e enfrentamos
também
..
autores ·específicos como Mircea Eliade, Ernest Cassi:.
rer, Aldo Mieli etc.-· (para citarmos mais úma vez apenas alguns).
·
Aprimorando assim sempre mais nosso& .e studos
sígnicos a este tipo de comunicac;ao nao verbal e ..tendo
alcangado resultados satisfatórios no · camp9, nós foi
confiado, ·sempre pela Universidade ·~e Rúma; a resolui
Qao de mais urna problemática ed.itoria1·1 relativa a ·outrq
autor da Renascenga:· Pietro Pomponazzi; professor fa:
moso na antiga Universidade de Bolonha ·'dos· sécs.
XVII e XVIII. Este trabalho, em latim, deu origem a
nossa Tese. de Livre-Docencia na . Universidade,. de Sao
Paulo, USP, - com o título: De Eff~ctu Admirandprum
'

Causis Sive de Incantationibus.

Delineando-se · em nós setnpre m.ais as : séqüencia$
espaciais e as passagens verbalísticas e nao verbalísti~
pas.· relativas ao andamento desta parte particular do
imaginárip humano, .·.continuamos trilhando o ·caminho
difícil e controvertido do signo acompanhartdo o pro.~
ceder de alguns "d.iscursos" humanos . particUlates c·o m
suas particularíssimas .expressividades ~ . . . · -,·
O reconhecimento de elementos·· em · transitó nesté
caminho "significativo" nos foi, · sem: ctµvida, ,· fatilita~q
por 'hábitos e costumes ·já inseridos em nossa · cultura
durante a nossa longa e ininterrupta convivericia com
o d.iscurso ~imbólico . africano. Com ..efeito,~. . residimos
neste território até.. o momento de nossa entrada: na
Universidade de Roma, fato este que conscientizou e
moldou nosso espírito a recepgao mais compreensível
deste rico universo. Outros frazeares, -outras combina~
c;oes sígnicas, outros sistemas de cod.ificac;ao, outros
imaginários e outros cerimoniais, d.iferentes daqueles
propostos pela cultura ociderital, tomavam, eni nós1
assento lógico em um d.iscurso muito J.llais amplo e que
estava agora se delineando com bastante clareza.
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Os costumes do passado e· o exercício de outros
tipos de decodificac;ao e de atos interpretativos, onde.
signos, contextos e limites separadores desenvolviam-se
de maneira peculiar, nos ind.icaram outras solu96es de
leitura e novos sistemas de cod.ificac;ao. OUtras r~alida
des e outras express~vidades, sempre dignas ,qe respeito, cheias de riqueza. cultural e admiráveis ..em suas
mensagens, identificaram para nós um prov~vel sistema de "compensaQ5es" sul-americana e prováveis possibilidades de leituras particulares. Autores inai$ recentes - Barthes, Bense, Pearce, Moles, Eco, Pignatari,
Little John (pai:a citarmos só :alguns) - acrescentaram
mais elementos aos já pos~uídos através de suas obras .
preciosas.
, . ..
.. . ·
No Brasil, onde a fartura do elemento "·sígnico"· e
a possibilidade do recupero da irifoimáQao ainda existe,
determinadas constru~6és básicas· de ·um -particularíssi..
mo discurso simbólico foram por· nós· investigados in.;
tensamente. Nossa constante ·estad.ia -em terras· de ·Mato
Grosso e o contato · contín:uo, com forma expressiva de
fontes dii::etas bastante resguardadas, ·nos empolgaram
a· continuar os estudos . interpretativos no campo do
processo ·eomunicacionál desta ·nattireza, seja .n'o:·campo
vérbalístico: ·como · ne · nao-verbalístico;" ben:i ·cómo ·sua
conseqüente tipología de leitura .. Posteriormente; . .,.aní~
pliamos nossa área de ac;ao a Polinésia, onde nos deslocamos numerosas vezes (e onde ternos parentes nativos maori que nos proporcionaram valiosíssimo mate:.
rial) iniciando outro segmento de pesquisa simbólica,
unificador do hemisfério sul e que se concretizará provavelmente em urna próxima obra.
Para maiores comprovagoes, voltamos a África maravilhosa para reconfirmar os antigos pressupostos, percorrendo novamente vastas e várias extensóes de terras e culturas, sempre com a mesma finalidade.
Nos certificamos que este processo sígnico com suas
possíveis leituras encontrava respaldo no território est~
dunidense do Arizona, Colorado e Nevada, para onde
nos deslocamos, percorrendo regioes que poderiam implicar na existencia de elementos deste processo.
Estendemos nossa verificac;ao ao território da British. Columbia, coletando e selecionando informac;oes
~

,
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relativas ao táo característico povo dos "Totem Poles",
por considerá-los também patrícipes do mesmo discurso.
Apresentamos várias etapas deste nosso trabalho
de campo e de gabinete em vários Congressos Internacionais e Nacionais, como aqueles organizados, por
exemplo, pela Societé dos Americanistes e da Associa~ao América-Latina, África e Asia, ALADA. Consubstanciamos algumas coisas destas etapas em vários cursos
de PóS-GraduaQao por nós ministrados em várias Faculdades e em vários textos por nós escritos individualmente ou junto a conceituados colegas.
Tentamos finalizar de m.aneira coerente algo de
Mito, Símbolo e Rito, elementos sempre presentes num
discurso interpretativo desta natureza e em nosso tipo
de leitura.
Continuamos em outros ambientes sulinos a mesma experiencia· levada a frente em ambiente romano,
com novos/velhos interpretantes.
Sugerimos ao receptor brasileiro, assim como o fizemos em outra época e para com outros receptores,
a mesma proposta: um tipo particular de interpreta~o
verbalíst~ca e nao verbalística, urna investiga~ao específica de gabinete, um discurso simbólico moderno de
antiga mensagem e a apaixonante leitura "significativa"
de um Mito diferente.

OS AMERICANOS
Desde os séculos V e VI, homens dedicados ao
estudo falavam de terras estranhas e habitadas ao .
oriente da Asia, nas regióes por eles definidas "parte
extrema do universo". Tudo isto f oi considerado con.
tos atrevidos, desejos insatisfeitos de mercaderes que
esperavam encontrar novas possibilidades de negociaQóes. Estranhos relatds configuravam estas estranhas
terras a oriente da China e do Japao. Eram territórios
povoados por seres humanos completamente civilizados em nada diferentes daqueles que, na mesma época,
podiam ser encontrados em muitas aldeias da Eurásia
com suas adaptaQóes relativas ao próprio meio-ambiente.
Nao compete a nós entrar nesta problemática antropológica, mas o que nos interessa sao as "notícias" que
se derivam destas edi<_tóes, ou melhor a "falta de notícias". Com efeito, estranhamente nao se relatava nenhum tipo de "incidente" ou de "acidente" a perturbar o relacionamento mencionado e estabelecido entre
os povos que parecem ter entrado em contato nos dois
lados daquela água que, mais tarde, receberá o nome
de Oceano Pacífico. As sociedades constituídas nestas
terras orientais pareciam ser a altura de qualquer outra
com instituiQóes, cerimónias, agricultura, povoamento
etc., assim que nao estranharam nem foram estranhados pelos forasteiros asiáticos que, segundo estes relatos, pareciam ter chegado lá.
Alguns documentos deste tipo apresentam medidas
que, reestudadas modernamente, permitiriam descartar
a hipótese de qualquer possível ilha ~ ocidente do nosso
continente, mas que se encaixam beníssimo com possíveis medidas que levariam da costa asiática a costa
oeste americana. Eram terras habitadas e seus povoa-
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dores foram definidos por "civilizados" pelos chineses,
considerados já altamente civis nos séculos V e VI. (1)
Até o fim do século XIX e o inicio do XX a teoría oficial antropológica bem conhecida leva em consideragao o estreito de Bering como possível caminho
de entrada do homem nas Américas em época calculada mais ou menos ao redor de 3.000 anos atrás.
Como famoso estudioso e pesquisador Paul Rivet,
esta passagem nao se constituí como a única possível
para o povoamento humano de todas as Américas. Estudos profundos que envolveram línguas, costumes,
cerimónias etc., levaram o antropólogo francés a concluir (pelo menos por algumas regióes americanas) que
o homem chegou neste continente por volta deste período de tempo, através da Polinésia, em vagas sucessivas. O antropólogo Imbelloni, posterior ao francés .
alinhou-se a esta teoria que, mais tarde, foi partilhada
por outros.
Obviamente, a respeito disto faz-se míster pelo menos urna pergunta: Os polinésicos que aqui chegaram
eram autoctones destas miríadas de ilhas e ilhotas ou
vinham de algum outro lugar? A resposta é muito i·mportante urna vez que identificaría para sempre a cultura americana e aquela da Polinésia. Desde o início
do século, ela foi consensual: os habitantes destas sugestivas ilhas do Pacífico eram todos de procedencia
asiática. A discussao se limitava em estabelecer qual
dos povos asiáticos se encontravam mais envolvidos
com a problemática. Foi a aceita<_;ao desta teoría bem
clássica que abriu caminho a outro grupo de perguntas, desta vez pouco estimulantes e pouco tradicionais.
Primeiro: se a Polinésia recebeu habitantes provindos
da Asia, estava ela vazia? E se nao estava vazia, de
onde haviam chegado os outros? E mais: se o imenso
espago aquático do moderno Oceano Pacífico e o grande mundo americano que, juntos, representam mais da
metade do mundo, estavam todos vazios, como fica,
na Antropología, a problemática do homem? Como
ficam as perguntas do "porques" destes vazios nos estudos antropológicos? E mais importante, por que os

horr~ns

de 3.000 anos atrás andaram sempre contra os
movimentos solares, saindo da Asia, atravessando em
pouco tempo todas as ilhas da Polinésia, chegando a
longínqua América e sossegaram para sempre? Por que
nao continuaram enfrentando o futuro Oceano Atlantico? E por que ós europeus do mesmo período nao
se estimularam a proceder da mesma maneira? No entanto, a navegaQao para o Atlantico seria bem menor
que o transito pelo Pacífico e um percurso deste tipo
poderia ser também, para estes últimos, sedutor como
o foram para os asiáticos. E que dizer da África, onde
o homem parece ser antigüíssimo e, para tanto, com
tempo mais que suficiente para caracterizar seu pro- .
cesso civilizatório com fa<.;anhas deste tipo? Foram eles,
~ntes de tudo, povos sedentários? Nunca tiveram -curiosidade de partir para o mar do oeste para verificar
o que poderia se encontrar além desta massa líqüida?
No entanto, existem · teorias antropológicas que nos
dizem como os habitantes da .Melanésia, no oceano Pacífico, poderiam. ser de origem africana. Entao, mais
urna vez, os habitantes do continente negro funcionaram navegando só contra o caminho do sol e indo por
urna água que podia ser difícil, longa e complexa. Por
que?

1) GARDINI W., Influencia de Asia em las culturas precolombiana. Depalma 1978, Buenos Ayres, pág. 8 e seg.

Observando-se a carta geográfica de hoje, que é a
mesma daquela de 3.000 anos atrás, época estabelecida
por alguns antropólogos tradicionais como período de
aparecimento do homem asiático em nosso continente,
a distancia entre o sul do Senegal e a curva do Pernambuco é a menor possível entre estas duas partes. Os
geógrafos nos dizem que correntezas possíveis permitiriam plausíveis acessos, enquanto os antropólogos afirmam geralmente que, pelo menos, os africanos foram
sempre bons navegadores. Esta opíniao também poderia se estender, em principio, ao próprio índio americano sempre envolvido com problemática aquática. No
entanto, nenhum destes povos teve desejo de explorar
estes caminhos marítimos. Por que? Poderíamos considerar os asiáticos grandes navegadores historicamente?
Resolveram enveredar por caminho,s opostos ao cam1nho do sol e, de repente, estranhamente pararam? Por
que estas duas atitudes comportamentais? Por raz6es
astronómicas? Por raz6es cerimoniais? Quais respostas
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plausíveis nos sáo oferecidas a respeito pelos comunicadores sociais e pelos teóricos do comportamento? E
qual forma de "leitura" simbólica se originaria deste
fato?
E como fica nisto tudo a problemática americana?
Com efeito, a perplexidade poderia originar outra
série de perguntas também embaragosas. Uma €ntre
tantas é aquela relativa a um problema agrário fundamental, urna vez que toda a ritualística índia baseia-se
sobre a sistemica agrícola.
Se a cultura neste continente espraiou-se da velha
Asia, também a agricultura deveria ter gozado do mesmo privilégio! No entanto, nao parece ter existido aqui
nenhuma cultura de cunho asiático como o importantíssimo arroz nem outras, tipo trigo, lúpolo, centeio
etc. Por que? ~ também por que nao foram encontrados aqui (pelo menos por aquele que parece), alguns
dos importante instrumentos agrícolas euroasiáticos
usados no mesmo período nos territórios do Velho Mundo, para levar a frente o mesmo tipo de trabalho nas
novas terras conquistadas?
É de conhecimento aceito que os Incas foram , entre os povos da América pré-colombiana, aqueles que
melhor organizaram suas instituig6es sociais, seus servigos comunicacionais e, sobretudo, sua organizagao
agrária em um território difícil. No entanto, parece
também ser de conhecimento comum e aceito que o
Inca é u1n povo recentíssimo que desfrutou de muitos
aportes de culturas anteriores, brilhantemente civilizados como o demonstram Tihuanaco e Mocbica.
O mesmo acontece com os Azteca e Maya que sacaram grande parte de suas magníficas culturas dos
mistérios Glmeca dos quais, ainda boje, parece, nao
sabemos quase nada. Entáo surge mais urna vez urna
pergunta: de onde estes últimos aprenderam? Se foi do
Velbo Continente a pouca informagáo, que deles sobrou,
difere ou nao daqu.e la euroasiática? E como estava a
Europa 3.000 anos atrás?
No terceiro milenio antes de Cristo, a Asia apresentava urna valiosa cultura em pleno desénvolvimen
to, que foi a Mesopotamica. Neste período também a
fndia e a China apresentavam culturas que foram e

ainda agora sáo muito discutidas e consideradas um
tanto inferiores a mesopotamica da mesma época. De
acordo com a opiniáo clássica, o Japao, considerado
absolutamente recente "colonia" devedora de suas luzes aos rasgos civilizatórios chineses e coreanos, apresenta urna ceramica .que pode ser datada de onze mil
anos antes de nossa época, isto é, muito mais antiga
de qualquer outra asiática. Este estranho e misterioso
povo, conhecido por ter chegado em seu território atual
de outro ambiente, até boje nao desvendou nem comprovou sua saída originária. Nao é ignorado que a América produziu ceramica marávilhosa pelomenos já no
oitavo milenio antes de Cristo como alguns achados ·
arqueológicos denotam estimulando nossa atengáo, urna
vez que esta ceramica se apresenta identica a suá com.panheira japonesa até nas decorag6es . .
O mesmo rigor formal que obriga determinadas
formas artesanais de barro a qeterminados tipos de uso,
que nao deixa nada livre ou entregue ao acaso por serem
ritualísticas, é comprovável em ambos os lados do ocea·no Pacífico. Os bastante recentes acbados de Valdívia
·no Equador, sao ·urna espantosa demonstragáo destas'
semelbangas e destas posturas sociais. E·m ambos os
ambientes, as pinturas antropomorfas nao permitem
son1bra de dúvida! Es tudiosos japoneses mencionam
textos chineses do século III depois de Cristo que tratam de viagens japonesas em díregao ao leste e no ·he.
misfério sul, viagens longuíssimas que superavam
todo e qualquer tempo necessário para se alcanc;ar algumas ilhas da· Poiinésia. O famoso trio de antropólogos americanos, Estrada, Maggers e Evans, levaram ·e m
consideragao um possfvel contato entre estas duas culturas em épocas bem anteriores aquelas anteriormente
consideradas. ( 2)
Voltamos mais urna vez a Europa e aquilo que conhecemos de suas relag6es com o ambiente americano.
Quais sao as notícias que possuímos a respeito? Até
·.a gora: texto algum apareceu que nos esclarec;a algo a
r~spe1to de possíveis contatos inter-atlanticos J}Um periodo anterior a Cristo. As primeiras no'Vidades que te-
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mos relativamente a contatos com territórios além do
oceano é a conhecida história de Érico, o Vermelho, navegador viking, que parece ter aportado, por acaso ou
por necessidade num novo continente desconhecido ao
leste de seu ponto de partida. Por muitos anos, esta
hipótese teve poucos adeptos entre antropólogos e arqueólogos, mas posteriormente levantou muito seu índice de aceitac;ao. Alguns estudiosos, boje em dia, ainda
relutam em aceitar como verdadeira a viagem deste
chefe viking, empurrado pelas tempestades e perdido,
encontrando um caminho marítimo que levaría ao norte de um território ainda nao descoberto anteriormente. Outros já aceitam sua veracidade, baseando-se especiamente sobre a grande maestría dos vikings no domínio do mar, identificando o lugar com o norte da América. A nao ser este episódio, nada mais consta, na Velha
Europa, a respeito.
Precisamos chegar muito mais perto da idade moderna para sermos testemunhos de alguma mevimentac;ao marítima. Foi na época humanística, quando homens dispostos a tudo resolveram deixar as estreitas
amarras de suas próprias terras de origem para, de
maneira qrganizada, enfrentarem mares bravios, esquadrinhar novas possibilidades e tentar novas aventuras.
Rumores relativos a estranhas rotas secretas e a estranhos territórios estimularam estas tentativas. Mas foi
a sede de conhecimentos que mais empolgou seres desta época a fac;anhas dos descobrimentos geográficos. É
conhecida a história de Cristóvao Colombo e seu descobrimento de novos mundos. Teráo realmente as carave·
las espanholas aportados em territórios povoados por
homens nunca anteriormente contatados? Hoje em dia,
se levantam sempre mais dúvidas sobre esta primazia
e sempre mais aumenta o grupo de contestadores.
Por tudo aquilo que foi dito é óbvio que urna reformulac;ao a respeito da verdadeira origem do "americano" se tornara necessária. Para poder circunscrever realmente as características destas culturas para a
carreta colocac;áo de seus enfoques, um sério trabalho
de interpretac;ao é indispensável.
Com efeito, urna série grande demais de perguntas
nao satisfatoriamente respondidas continua permanecendo no ar. Por exemplo: como se encaixa o "hemis-

fério sul" no meio a tantas dúvidas e perplexidades, a
tantas idas e voltas e a tantas contradic;oes? E qual o
papel da África? Dúvida importantíssima esta e tao
pouco trabalhada em ambiente e.uropeu ou asiátic<? mas
que surge já pre:rµente no continente negro! Sera que
0 relato que a África culta faz de si mesmo, de seus
contatos anteriores a chegada dos europeus, de seus
contatos com o hemisfério sul, pode ser em parte con·
trastante com a visáo da eurásia? Por que? Onde está
a certeza e onde reside a dúvida? Como se desenvolveu
realmente a história do mundo culto?
Em relac;ao a América, ás perguntas se fazem mais
prementes. Por exemplo: pode-se considerar existente
no hemisfério sul urna diferenc;a entre os índios andinos e os outros? Entre aqueles das planicies e aqueles
das montanhas na América do Norte? Porque a meta·1urgia difundiu-se de ~ maneira táo desigual em nosso
vasto território? Por que suas referencias temporais
sao tao diferentes que impossibilitaram acompanhar
seu desenvolvimento através dos séculas? Que dizer da
ceramica índia produzida em Valdívia e as asiáticas?
Como encaixar no extenso mundo polinésico a presenc;a
mareante da "serpente sagrada" tao fundamental no
mundo asiático e americano, quando este réptil parece
ter sido completamente desconhecido nestas ilhas? Como
terá chegado até os Maias de Copan a representac;ao
repetida dos elefantes esculpidos, que náo figuram de
forma alguma nas espécies zoológicas americanas da
época em pauta? Eles vieram 3.000 anos atrás nas pequenas canoas polinésicas ao séquito dos primeiros povoadores? E, se foram trazidos na "memória", por que
nao permaneceriam também na Polinésia como testemunho editorial? Se o elefante era um animal sagrado
como os Maias e Copan sugerem, por que se dessacralizou nas ilhas dos mares do Sul? E se nao era sagrado
por que permaneceu e, aliás, por que "só" Copan? E
se (nas canoas) náo · trouxeram nem serpentes nem elefantes mas "idéias", "represen~es", "usos", onde está
a idéia de RODA, de tanta utilidade no Velho Mundo e
que teria facilitado tanto a vida do indígena americano
que, aliás, conhecia muito bem o círculo e provavelmente a idéia de movimento circular? E por que complicar tanto o feitio das ceramicas se os sábios chine-
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ses que aquí chegaram, utilizavam esta arte com per.
feiQao? Nao quiseram ensinar esta técnica aos novos
companheiros ou estes eram ignorantes demais para
aprender? E onde se encontram o trigo, o arroz e os
pequenos animais domésticos que a China tanto aprecia e que seriam mais facilmente transportados que
serpentes e elefantes? Como seres tao sábíos, quais os
antigos chineses, teriam se deslocado de tao . longe e,
sem dúvida, em tao "organizada" viagem sem levarem
consigo alimentaQao que lhes permitisse a sobrevivencia? E se estes elementos chegaram mas nao findaram
na memória, por que permaneceram os elefantes de
Copan? Alimento sempre foi importantíssímo para os
povos da antigüidade!
Dado por assentado que o Oceano Pacífico foi, em
época humana recuada, urna água de muito transito,
como este transito se movimentou e por que? O que
se passou na realidade?
Como o berQo da civilizagao sempre foi considerado o continente euroasiático, pareceu sempre muito lógico que tudo tenha vindo de lá para cá. Mas entao
surge urna pergunta lógica: por que vieram? Qual foi
a razao que os empurrou a tao longe, em perigosa navegaQao? E outras perguntas mais importantes ainda:
por acaso alguém voltou a seus asiáticos fabulosos; civilizados lugares de origem? Se a resposta é nao, por
que continuaram a vir? Se, com efeíto, estamos frente
a algtim sistema primordial de imperialismo colonial,
por que continuou-se a aportar em países de onde nada
eta possível levar de volta como fruto · de conquista? Se a resposta é sim, quem voltou e· qliais ·foram
as produg6es novas que foram levadas daqui ·para lá?
Por que se estabelecer um comércio ultramarino, se
ele nao oferecia, a nenhum dos doís lados, qualquer
garantía de lucro? E onde se encontram quaisquer vestígios históricos ou estudos "clássicos" que aceitam que
3 .000 anos atrás alguém navegava das Américas :a Asia?
E urna vez que aqw encontramos numerosas e importantes formas culturais asiáticas, quais as ·, piramides
da fndia e do Cámbodja, as ceramicas chiriesás e do
Japao, as serpentes sagradas e os -obeliscos, .-.a "grega"
européia e a .misterioSá swástica, alguns "jogos" --d e sementes e cordinhas como .n a índia, na África ·e no Japáo

e muitos outros símbolos que seria longo enumerar,
nao surgiría urna indagagao? Por que tantos povos diferentes do Velho Mundo ficaram, todos eles, interessados por aquilo que existía do outro lado do Oceano
Pacífico, de onde µa.da provinha e que nao levava a
coisa alguma? Mas, se por acaso existía urna possibilidade de retorno a metrópole originária, ou existia urna
ótima razao para deslocar-se tao longe e a história nao
f oi bem assim, como foi interpretada até agora, quaJ
a pesquisa que deveria ser levada a frente? E, ·em primeiro lugar, como se encontra a problemática das correntezas marinhas? .
Sabemos que existe urna corrente "negra'' ou Kuro- ·
shiva que leva diretamente das ·costas do Japao as costas da Califórnia; existiría outra, em sentido contráric»
que ofereceria a mesma possibilidade?
·
Thor Heyerdahl com sua expedigao de ~on TikÍ,
oferece resposta. O antropólogo noruegues, partindo do
porto peruano do Callao, em 20 de abril de 1947; rep~
tiu na construQao d~ .sua balsa os mínimos detall.les
das embarcaQ6es índias, antiquíssimas, sem nenhum~
tecnología rnoderna. Ele, com um pequenísl;)imo grupq,
colocou em movimento este antigo meio de nav~g~a6
e seguiu a corrente de Humboldt, que corré pelo he
misfério sul em diregao oposta a corrente Kuroshiva,
permitíndo aportar tranqüilamente em algumas ilhas
do arquipélag9 polinésico. Um discurso pertia110 dizia
que Tik~, Senhor e Chefe poderosíssimo, levo'tj aptigo~
seres humanos do continente para . as. ilhas óqearii.c~~
misturando as duas culturas. Thor Hayerdahl. '.tr~nsfo~
mou este discurso em um relato e, imitando seus predecessores, alcangou · em apenas quatro meses a , Ocea·.
"'
nía, em seu Kon Tiki.
Mais urna vez, surgiría, entao, urna pergunta; : seantiga informagao foi verdadeira, se o que o antropo:_
logo· noruegues quis qemonstrar, ficou sobejamente démonstrado, como se encaixaria a hipótese da incipiericia indígena americana, a falta de processo civilizatório
adequado, a incompetencia e -o subdesenvolvimento-'que
lhe foi sempre atribuído, com ac;6es deste tipo? Foi possível? Será que -os ancestrais americanos eram tao primitivos assim? Será que Cristóvao Colombo, quaJ!l.dO 'én~
controu estes povos·; encontrou-se deveras frente a -":prt-
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mitivos"? Ou · apenas "diferentes"? Eles eram deveras
tao abaixo do normal que, ficando milhares de anos em
contato com civilizac;6es asiáticas, que até por europeus
podiam ser considerados altamente civis, nao aprenderam .nada? Com efeito, se China, india e ,J apao através
das águas lanc;aram a base da cultura americana, por
que esta cultura desapar~ceu e o indígena se tornou
tao pobre de espírito como os considerou o europeu
de Colombo? Ou será que estes povos asiáticos, tao
ricos em artes, religiao e conceitos civilizatórios ao
saírem do próprio continente se desgastaram durante
a viagem, antes de chegarem a América? E onde se desgastaram? Na Polinésia? E por que? E se o índio americano fosse deveras tao incipiente que náo soubesse
aproveitar de nenhwn dos valores culturais asiáticos,
por que conseguiu faze-lo inteligentemente após a chegada de Colombo, com valores tao alheios quanto aqueles anteriores e outro tanto estranhos? E como enea-.
rar as preciosas construc;6es megalíticas do Peru, Bolívia, México, perfeitas obras arquitetónicas frente a wna
mentalidade inadequada, . selvagem e primitiva? Como
se justifica o arrojo matemático complicadíssimo e
extremamente avanc;ado do calendário azteca, realizado
por seres humanos com mentalidade subdesenvolvida?
Sabemos que os valores nada mais sao que segmentos culturais assumidos e que o critério de avaliac;ao
deriva da ideologia por elas acionada e que determina
o contexto. Sabemos que qualquer cultura produz suas
próprias avaliac,;6es que originarao depois outros valores civilizatórios. Como entao se justüica a história do
hemisfério sul?
Urna incómoda resposta poderia ser oferecida a wn
tao incómodo e insistente questionamento que também
pode ser formulada através de wna pergunta prévia:
se o transito pelo Pacífico e o contexto cultural americano tivessem sido interpretados em sentido contrário
as coisas dariam mais certo?
Se tivessem sido indígenas deste continente, ainda
na alvorada de sua civilizac;áo, levados pela corrente de
Humboldt, indo para a Polinésia com seu singelo mas
já estruturado universo cultural, os dados entrariam
nos eixos? Nao ficaria mais fácil dar melhores conotac;oos a tantas perguntas ambíguas e incómodas se acei26

I
tássemos a idéia de ter existido aquí alguma antiga
cultura codificada de maneira diversa mas congr~~~te?
Se admitirmos que os latino / americanos da ant1gu1dade organizaram seu mundo de avaliac;6es em sistema
ideológico antes de muitos outros, e a outr~s levaram
estas estruturac;6es, , procedendo-se de mane1ra oposta
ao imaginado, muitas coisas poderem eventualmente
tornarem-se mais claras?
Enfim, se nao foi assim que aconteceu, ou se foi
assim: quem sao .estes americanos?
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Quando enfrentamos o trabalho de análise 'd e um
mito nos deparamos necessariamente com urna série de
problemas que podem nos conduzir, em seus desdobramentos, muito longe do ponto de partida.
Se os seres humanos em análise sáo alguns povos
americanos da antigiiidade ou do presente e estes povos
pertencem aquele conjunto de terras comumente denominado "América Latina", os problemas, por aquilo que
diz respeito a constru<;áo mítica, se multiplicam. Com
efeito, o sul deste continente, suas solugóes ambientais,
sua história real, seu passado verdadeiro, podem deixar ainda muito a desejar em termo de pesquisa de
comunicac;ao, em termo de notícia, em termo de leitura e especialmente em termo de interpreta<;áo nao-ver.
balística. Os povos que lhe pertenceram, seus usos e
costumes, sua específica colocac;áo simbólica no convívio de outros seres humanos ao longo de antiquíssimas
épocas, poderiam ter, em muitos casos, outra abordagem.
De modo geral, grandes estudos, válidos e interessantes, foram e sao ainda conduzidos na investigac;ao
de povos como Azteca e Maias ou, ao sul da linha do
equador, pré-íncaico e incaico.
No entanto, outros territórios do continente e, possivelmente outras civilizaQóes, mereceriam um amplo
quociente de atividade investigada, pela originalidade
e antigüidade de seus pressupostos culturais.
Mitos, ritos e cerimónias, desenvolvidos em várias
partes da América Latina, esperam ainda ser reconhecidos como parte fundamental de um particular conjunto histórico e sócio-político deste território, cujo
enfoque comunicativo reza para despertar o interesse
de estudiosos, especializados nesta matéria. Estudiosos

que poderiam concentrar suas preocupaQóes em algumas facetas precípuas da natureza índia, possivelmente
um tanto diversas de posturas européias 'e asiáticas, por
exemplo.
Mitos que em outros ambientes seriam relegados,
civilizaQóes "primárias" poderiam se tornar aqui o ponto de partida de tóda uma estrutura "significativa",
requintada e especial.
Falar de "mito" é, muitas vezes, falar de coisas que
a maioria das pessoas, em tempos modernos consideram ilógicas, ínfantis ou pelo menos primitivas, dignas
de sorrisos complacentes. No entanto, entre qualquer
povo e também em ambientes "super-civilizados", os
fato res externos e suas formas· ecológicas ou históricas
predisp5em a cria<;áo e desenvolvimento culturais e a
criaQáo de valores mitológicos. É óbvio que o conteúdo
destas estruturas míticas, baseadas na incongruencia
entre a ideología do in1aginário e a própria realidade
física, percorrem caminhos diferentes e se manifestam
de maneíra diferente. Muitos mitos de povos moder
nos, com seus rituais ·burocráticos e diplomáticos, nada
diferem dos antigos ritos tribais primitivos e angustiantes, a nao ser pela matétia intrínseca que lhes serve
de suporte. O desejo do estabelecimento de urna ordem
vigente, garantía de congruencia e bem-estar, o estabelecimento desta ou daquela posi<;ao que pernlitirá um
avanc;o social, se encontram a base de todo e qualquer
processo mítico.
A partir do século XVI, as escassas e atribuladas
referencias a povos estranhos encontrados em um Mun.
do Novo, rico e temível, forneceram apressadas conclusóes a filósofos e estudiosos europeus da época, dando
início ao desenvolver de infinitas polemicas e dúvidas.
Foi sobre estas dúvidas, as vezes carentes de objetivas
interpreta<;óes, que se basearam teorías particulares,
atropeladas e hetel_"ogeneas, procurando corroborar
"científicamente", mas na realidade com pouco respaldo, determinadas facetas culturais dos habitantes dó
hemisfério norte.
Para se entender melhor o desenvolvimento da
ac;áo mítica dos habitantes do hemisfério sul necessitamos, antes que tudo, distinguir dais pontos de partida
dos povos que lhe pertencem em rela<;ao ·ao "estado
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de natureza". Estes pontos de partida que sao bem diversos a pesar de serem misturados e confundidos amiude, sao aqueles conhecidos pelos estudiosos da matéria em pauta, com a alcunha de primitivismo "cronológico" ou "cultural". Este tipo de divisao levou até ao
início deste século alguns intérpretes do setor cronológico a considerarem que o homem de tempos "primitivos" como possuidores de maior bem-estar e bondade
inata. Daqui, a postura filosófico-social da "idade de
ouro" do selvagem de sua natureza intrinsecamente
"boa" e estragada por determinados desenvolvimentos
posteriores, aquí a visáo paradisíaca da socialidade primitiva com seus tempos maravilhosos e seus contatos
divinos.
Por outro lado, investigadores do naturalismo cultural, mesmo aceitando as sedu<:;6es da vida mais singela e denunciando o outro lado das complexidades civilizadas, contrap6em, na realidade, tipo de civiliza<:;ao a
tipo de civiliza<:;ao, fundindo a saudade de um retorno
a natureza com o conforto de um desenvolvimento
tecnológico.
Se for verdade que os primitivos podem ser mais
felizes ou mais "autenticas" poderíamos afirmar que os
contemporaneos mais adiantados, sao, por outro lado,
mais construtivos e artísticos. Assim, se os primeiros
transitam por urna vida dura e desajeitada, mas sob
alguns aspectos doce e bucólica, os outros, tendo adquirido um esquema complexo e rico, podem considerar-se
"cultos" e de alguma forma superiores.
Os mitos orientais, a respeito da origem do homem, também foram trabalhados neste sentido binário,
logo amarrados a este tipo de considera<:;6es. Os heróis
míticos orientais, quase todos antidiluvianos, titulares
de urna vida paradisíaca, moderadamente primitivos, resultaram aceitas e consideramos sob este prisma. Seus
desejos e valores foram julgados instintivos e naturais,
baseados na sociabilidade e na necessidade utilitária
que lhes permitiu atingir estágios avan<:;ados, após complicadas experiencias. Os ciclos culturais desta postura
ideológica, as ascens6es e quedas destes heróis mitológicos, as conquistas técnicas das sociedades que lhes
foram confiadas, estruturam um sistema evolutivo ao
qual muitos pesquisadores deram a máxima importan1
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cia. Este quadro de desenvolvimento foi tao valorizado,
remanejado e sublimado, o que levou como conseqüencia a completa desvalorizaQao e repúdio dos homens ·
que se mantiveram firmes e totalmente fiéis aos pressupostos culturais, simples e espontaneos, que lhe deram
orígem, levando a Sérias restri<:;5es a análise de culturas que nao transformaram seus heróis do passado em
mitos ou crenQas religiosas mas, pelo contrário, mantiveram seus homens ao nível de heróis perenes e ~ra
dicionais, sustentando valores originários e inamovíveis.

O esotismo americano teve influencia muito mar- ·
cante na imaginac;ao dos europeus do século passado
e toda a sábia constru<:;ao de cosmógrafos antigos
comegou a corroer, em tempos ·mais modernos, determinadas posturas religiosas.
Com o descobrimento da América a existencia de
antípodas, considerados ~ contrários a fé crista e a própria razao, como haviam salientado Lactancio e Santo
Agostinho e como haviam sido condenados repetidamente em concílios, demonstravam sua existencia de forma irefutável, obrigando a outras reformula<:;6es. Langando-se a conquista de um novo mundo, o descobrimento de um novo "partido terrea!" e o conhecimento
de novas culturas sedutoras, estava sempre presente na
imaginaQáo e descobridores, mesmo dos mais preocupados com questoes políticas e económicas. Por isto, nos
perguntamos: será que determinadas civiliza<:;6es do
hemisfério sul e particularmente do território hoje bra- .
sileiro foram realmente investigados comunicacionalmente. Será que seus valores foram, realmente, canalizados de acordo a seus referenciais e levados em justa
consideragao? Será que seus mitos e concepg6es foram
enquadrados em coordenadas exatas e suas dúvidas
resolvidas?
Do ponto de vista comunicacional, muitas falhas
parecem cingir os sistemas apresentados, e muitas interrogag6es relativas a América Latina, sobraram e
muitos vazios interromperam o fluido decorrer dos·
ciclos culturais interpretados.
Com efeito, quando falamos de. mitos, devemos
lembrar que estes últimos sempre representaram valores específicos de urna sociedade, elementos bem característicos, atitudes que nem sempre se ligam· a proble31
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mática religiosa (sabemos que o termo latino ·'religare"
do qual nosso atual "religiao" significava amarrar, juntar outra vez). Todas as formas de religióes, quaisquer
que tenham sido 'e sejam agora, parecem perseguir sempre urna finalidade bem comum: ligar forQas naturais
e/ou sobrenaturais que tenham se desatado. E é justamente aqui que se insere a problemática do mito.
LigaQóes expressadas de diferentes maneiras, manifestand? valores específicos, crenQas e posturas sociais,
constrwram a alma dos povos da terra indicando critérios para a classificaQao desta particularidade. É através destas formas que poderemos realmente inteirarmonos dos enfoques assumidos por esta ou aquela civili·
zaQao, do tipo de junQao levada a frente e do tipo de
codificaQao manifestada.
Os símbolos utilizados de acordo1(valores assumidos, fazem parte de um "discurso" muito maior, compendioso e atraente, ao qual dá-se comumente o nome
de Mito. E1e contribuí a determinar urna maior compreensao da alma da civilizaQao em pauta e de seus
fenómenos culturais, averiguáveis posteriormente.
Saben1os, por exemplo, que na América Latina e
nao somente aqui, antigos ancestrais de 1povos mais modernos costumavam marcar o tempo através das sucess6es estacíonais, tendo em canta, como é óbvio, o movimento estrelar, cujo início se processaria através de
equinócios ou solstícios. Marcavam-se, assim, as épocas
das grandes cerimónias, das grandes celebraQóes populares e dos ritos altamente secretos. Entre os pavos da
América Latina, onde a agricultura era o valor fundamental, equinócios e solstícios pautavam o resto de
todas as outras atividades sociais, dando origem a simbologías específicas, a mitos e heróis espetaculares.
Para os homens que, no processo agrário, baseian1 a
origem de sua própria vida e no produto da terra sua
única raza.o de sobrevivencia moral, o retorno das esta.
c;6es e o aparecimento de determinados astros adqui.
rem importancia fundamental. Na vida de muitos destes pavos a "marcaQao" dos espaQOS celestes percorridos, a contagem das partes sucessivas e a junQao de
vários fenómenos típicos da regiao, ligaram na mente
e na história do índio americano os dois mundos. O
celeste e o humano foram amarrados de urna maneira

espantados pesquisadores competentes, pela exatidao <:
rigor de sua lógica.
É claro que com o decorrer dos tempos e devido a
antigüidade do processo civilizatório destes habitantes
e a causa do sucessivo manuseio das linhas mestras
destas ideologías ' muitas modifica~óes
ocorrerani , tor"S
nando difícil a decodificac;ao dos mitos originários. No
entanto, vários povos da América Latina salvaguardaram, até hoje em dia, a riqueza e a exatidao de seus
mitos básicos, esclarecedores de sua cultura, cuja focalizac;ao e análise devem ser retomadas para ampliar o
nosso conhecimento a respeito. do processo acultura- ·
tivo deste henµsfério, verificando as exatas modalidades da junc;ao de seus valores. Muitos mitos destes habitantes podem ser conhecidos e sao de satisfatória antigüidade comprovada. No mundo inteiro, urna das referencias mais antigas a este respeito que Ievou ao consenso a quase maioria dos pesquisadores é o mito que
recebeu o nome de Arvore da Vida. É encontrado apenas com diferenc;as interpretativas do seu discurso simbólico em quase todas as culturas com maior ou menor
carga simbólica. Este mito que, como todos os outros.
teve que adaptar-se aos tempos e espac;os históricos,
adequar-se a contextos modernos, a ecologías mais abaladas e a pressóes aleatórias se encontra estritamente
ligado a seqüencia do processo equinocial em pauta.
S~bemos q~e o céu estrelado muda totalmente de · posi<;ao em ma1s ou menos 2.500 anos, de .acordo com. os
signos zodiacais e dá-se a este movimento o nome· de
p~ecessao dos equinócios. Sabemos que a Arvore da
.Vi~a apareceu. na história da humanidade (segundo
ant1gos relatos) na época do "escorpiao" isto é numa
data imprecisada ao redor de 16.900 anos:
'
A fabulosa cultura Maia, por exemplo, menciona
este acontecimento através de símbolos, ritos e cerimónias. Alguns de seus maravilhosos hieróglifos, que lhe
serviram de escritura, sao relativos a este mito e o
visualizam esteticamente. Milhares de anos mais. tarde,
o reencontramos em terra asiática com manuseios de
significante/significado e mais tarde, na própria Europa ainda mais desvirtuado.
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tao particular e diferente, que ainda hoje, podem deixar

.

O "Escorpiáo" é um símbolo solar representado graficamente pelo "ponto" puro e simples e no mnndo
inteiro, paredes de cavernas, picos de montanhas, lugares particulares, foram enriquecidos com gravaQóes es.
peci3:is onde o "ponto'' isolado ou o conjunto de pontos e urna constante. No nosso próprio hemisfério e
particularmente no Brasil, podemos facilmente comprovar esta verdade, hoje já bastante conhecida. Antropólogos e arqueólogos já mapearam bastantes "itacoatiaras" (como os nossos índios cham.am estas inscric;óes
em pedras) e outros países do nosso hemisfério procederam .da mesma maneira. Fora destas regióes, sáo bem
conhec1das as gravac;óes deste tipo nas antigas cavernas da Espanha e no sul da África. É muito interessante enveredar por este caminho, analisando alguma~:
"itacoatiaras" geométricas quais ponto, grupo de pontos, circunferencias, triangulas etc., que nos levam a
deduzir algumas identidades de interesse simbólico,
urna mesma representaQao de acontecimentos sociais e,
para tanto, um identíco discurso mitológico.
. Este elemento primeiro de "ponto-escorpiáo" amphou sua comunicaQáo visual passando a ser representado por urna simples circunferencia dando início a
urna segunda fase no desenvolvimento do mito anterior
da "árvore", passando a construir a parte que foi alcunh8:<1a pelo mito da serpente que morde sua cauda. Em
mwtos lugares da antigüidade, especialmente no he~s~ério sul, escorpióes e serpentes possuíram caracter1st1cas sagradas fundamentais para a própria comunidade e a serpente se revestiu de destacada divindade.
O próprio dragáo asiático e posteriormente europeu
nada mais é que um desdobramento da simbología ru{
serpente veiculando a sacralidade do elemento arredondado como hóstia, alianQa, círculo mágico etc. que alicerQam suas conotaQóes exatamente neste segÚndo mom.ento~
\

A. grande interrogaQáo que se coloca pois, para urna
pesquisa deste porte, é relativo ao segmento represen.
tado pelo "Escorpiáo" circular, depois pela "Serpente"
que morde sua cauda e posterioripente pelo "Draga.o~'
soltando amplas línguas de fogo, refletindo se eles
devem ser considerados como início de um mito original ou segmento medianeiro de um mito anterior liga34

do a outro elemento. Com efeito, os símbolos utilizados
nunca sígnificaram apenas urna simples data temporal·
mas significam o próprio sistema codificador que lhes
deu origem, alicer~ado em alguma ideología e valores.
Tentar definir qual o mundo de referencia e em
qual conjunto ideológico se inserem estes mitos,. foi a
pesquisa que levamos a frente por muitos anos, servindo-nos do material que nos pareceu o mais indicado e confiável: o mrundo simbólico do hemisfério sul.
Seus antigos mitos, sua antiquíssima cultura, seus par~
cos documentos, suas "memórias" arqueológicas e seus
impenetráveis e discretos relatos, nos indicaram o .
caminho.
Hoje em dia, grande número de estudiosos, parecem reconhecer que os povos da América Latina
nao sao tao primitivo~s nem recentes como se havia
prazenteiramente aceito anteriormente. Hoje em dia já
muitos reconhecem que a cultura do nosso hemisfério
é longe de ser banal, e que nao somente Aztecas, Maias
e Incas devem ser considerados dignos de atenc;ao e
pesquisa. Foi por isto que, em algumas regióes brasileiras como a bacía amazónica (e nao sornente os Andes)
com~aram a ser contemplados. Assim mitos, ritos e
cerimónias de culturas as vezes julgadas de pouca releváncia fizeram seu aparecimento no palco de novas
análises.
Esta foi a razáo que nos levou a examinar, por
quase 30 anos, o táo importante rito da fertilidade que
t~o pouco havia sido coletado no hemisfério sul e particularmente no Brasil e que autores clássicos consideram importantíssimo nas culturas originaís. No entanto, ~a~ aparecía em território índio onde, apesar
das opmioes contrastantes, seus povos foram realmente possuidores de ricos acervos simbólicos. Os ritos da
fertilidade eram realmente alheios a estes ambientes?
Por que nestes terriiórios tao agrários, o referencial
fértil se reduzia a poucas oferendas de milho descuidadamente apresentadas, náo se sabe bem a quem, nem
como, em recipientes táo pouco id~ntificados? É porque o Popol Wuh, a mais prestigiosa cosmogonía da
antigüidade Maia Quiché, que nada deve em simbología, complexidade cultural e codificac;áo as judaicas ou
gregas mais conhecidas, considera o próprio ser hwna35
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no náo impastado com terra mas amassado com o próprio maíz que, sagradamente, parecia servir a bem pouco? E por que na América Latina onde a idéia de mito
era conhecida e trabalhada, nada se encontra da Arvore
da Vida enquanto a Serpente é tao particular? Eram
verdadeiramente os índios da antigüidade táo irracionais ou inadequados que náo souberam construir formas míticas eficientes? Ou foram elas construidas em
outras direc;óes? Se a primeira hipótese for a exata,
como explicar entáo o alto grau de competencia Azteca,
Maia, Pré-Inca etc., a respeito dos quais ninguém apresenta dúvida?
A incipiencia poderia ser apenas urna característica
particular daquele território, nao andino, que boje chamamos Brasil? Mas neste caso por que? Qual o fenómeno de embrutecimento ou falta de desenvolvimento
levou os povos destas regióes (que no entanto conseguiram sobreviver com tenácia e altivez até nossos
dias), a permanecerem em um rúvel de desenvolvimento imaginário quase inconsistente? Com efeito, se a
característica humana que faz este animal diferente de
todos os outros, é o particular poder de criar ideologias e códigos. por que o índio brasileiro náo a desenvolveu quase por nada em um território, que fisicamente, oferecia tudo? Pareceu-nos mais lógico raciocinar a segunda hipótese, isto é que estes mitos básicos
e especialmente o da fertilidade tenham sido processados em outras direc;óes, guiados por outros referenciais.
Com efeito, os próprios primeiros cr9nistas áu vi~
jantes da antigüidade, aventurando-se no ·hemisfério siil
americano, ao séquito das várias entradas de conquistadores, nos fornecem .relatos em tudo opostos a realidade humana, considerada altamente subdesenvolvida.
É claro que cronistas e conquistadores se encontraram
frente a povos simples, altamente tradicionais, criadores de poucos símbolos básicos mas todas amplamente
trabalhados e utilizados socialmente de maneira corre·
ta e madura. Eles nao foram encontrados tateando,
ainda ao redor de problemas superiores a suas possibilidades intelectuais e emotivas. É claro que as socieda.
des eram muito pouco complexas e parcamente legisladas, mas já eram sociedades reais, desenvolvidas racionalmente e atuantes com perfeic;ao. De forma alguma

podiam ser consideradas organizac;óes primárias imaturas e insensfveis.
Assim, sempre somos levados a considerar que ~
hipótese de um caminho diferente envergado, por estas
civilizaQóes pareciá ser mais consoantes aquilo que diz
respeito a este mito -básico e possivelmente mais consoantes a história humana do hemisfério sul.
Qual entao a melhor direQao a seguir, para in~ciar
a análise do andamento civilizatório destes homens? E,
principalmente, quais os referenciais utilizados que nos
permitiriam seguir a trilha correta das várias passagens deste processo? Por onde comec;armos? Por onde .
ela comec;a?
"Liberdade e autosuficiencia" sao conceitos que
nao parecem ser próprios ao corpo humano, regidos
por sólidas leís físicas e químicas e que deixam pouco
espac;o a valores desté ~ tipo. Aparentemente, parte algu.
ma da natureza copsegue desvencilhar-se por completo
das limitac;óes criadas pelas regras da necessidade cósmica e de um restrito mecanicismo. No entanto, algumas idéias, a primeira vista, nascidas do "próprio nada"
parecem ter-se apossado das mentes de alguns homens,
em determinado período de sua existencia. Hoje em
dia, estamos cansados de saber que nenhuma idéia pode
ser construida nem pode se manifestar se nao existe
um referencial adequado a sua formac;ao específica.
Mas, qual foi o referencial criador do valor "liberdade",
se todo o nosso mundo e toda a nossa cosmologia demonstra fisicamente o contrario? As próprias sociedades primitivas, muitas vezes ideologizadas, apressadamente como "livres" dentro da própria natureza incontaminada, permanecem bem limitadas as próprias leis
naturais de sobrevivencia que nao podem evitar. Assim,
como se encaixaria um conceito de "autosuficiencia''
indicador de qualquer possibilidade, num mundo onde
a necessídade de todos os tipos impera soberana, nao
conseguindo nem mesmo os abstratos pressupostos filosóficos? No entanto, estas duas idéias passaram a ser
confeccionadas sem referenciais aparentes, contrariando todas as regras de lógica e de comunicac;ao. ·
É óbvio, entáo, que surjam perguntas a respeito,
como, por exemplo, qual o imaginário az:iterior que
abriu o caminho a urna conceituac;ao deste tipo? Qúais
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as referencias externas, físicas ou ambientais que per.
mitiram estas formulac;óes? Quais as sociedades que
serviram de modelos para a assunc;ao destas atitudes
sociais, tao conflitantes com a realidade e com determinadas posturas posteriores?
Na América Latina, na África e na Polinésia um
mito originário, de primeira importancia, mantém ainda
hoje suas características originais, apesar dos desgas.
tes que sua narrativa sofreu com o passar do tempo.
Nem todos os povos destes territórios mantiveram, com
a mesma clareza, seus relatos de "boca para ouvido",
urna vez que a escrita nao podia documentá-lo da ma.
neira que estamos hoje acostumados. Porém, ainda po·
demos reconhecer as linhas mestras do desenvolvimen.
to cultural que permitiram, a um único mito, se estabelecer como soberano entre estes povos que o salva.
guardaram o mais possível longe das interferencias equí
vocas ou inadequadas. Estamos falando daquele que
foi conhecido, em épocas remotas do hemisfério sul
com a expressao de Mito do Andrógino.
A longa história que nos conduz a compreensao
correta desta postura cultural, se alicerc;a numa passa.
gem evolutiva que nas atitudes sociais destes povos é
de enorme importancia. Eles afirmam que, quando os
habitantes destes .vastos territórios passaram de urna
simbologia e de urna mítica baseada sobre urna refe·
rencia "lunar" a urna mítica que reservava ao "sol"
posiQáo de destaque, urna mudanc;a substancial alterou
todas suas estruturas sociais, seu ritualismo e suas
construc:;óes ideológicas. Tudo mudou, transformando
em possíveis "fatos históricos as antigas posturas luna.
res, criando aqueles que foram conhecidos pelo nome
de "Filhos do Sol". Conotac;óes diversas iniciaram o
andamento de novas características, enquanto valores
outros se apresentaram em novas func;óes.
As partes fundamentais do Mito do Andrógino permanecem documentados em várias representac:;óes arqueológicas ou em símbolos parietais criados com esta
finalidade particular. Vários e particularíssimos obje.
tos, ocupam espac;os especiais na vida culta destes povos
e lhe fornecem ainda os suportes visuais e sonoros
que, pelo relato apresentado por algumas comunidades
indígenas, se liga estritamente aos ritos da fertilidade

e a eles precede. Confunde-se em várias partes, com a
própria simbologia da "árvore da vida", amarrando-se
a cerimoniais noturnos particulares, ciclos estelares específicos e a um elemento medianeiro entre aquela que
será posteriormente a grande divisáo biológica homem/
mulher: o Andrógino. Este ser diferente, variável espe
cífíca da grande linha;animal, nem mulher nem homem,
mas ambas as coisas, deve possuir um corpo notável.
Se tivéssemos que imaginá-lo através das descríc;óes,
seríamos empolgados a visualizá-lo como os grandiosos
Moahi da misteriosa Ilha ~ Páscoa alguns dos gran~
des megalíticos que aparecem ao longo do território
latino-americano. Qualquer estudioso sabe que ainda ·
nao se desvendou congruentemente o significado des.
tas personagens inquietantes, nem foram fornecidas
explicac:;óes plenamente satisfatórias. Ainda hoje nao se
afirma, com certeza, .de onde foram retiradas as aparencias estranhas destas formas gigantescas, a primei.
ra vista todos iguais, mas tao diversas, a um exame
acurado. Tudo parece nao passar de conjecturas ou se
alicerc;ar em pressupostos náo satisfatórios.
Os habitantes da América Latina consideram que,
em épocas remotas, realmente antiquíssimas, o próprio
homem (como alguns animais primários ainda o sao)
procedia biologicamente de maneira androgínica. Sem
trauma algum ~ sem contradic:;óes os povos do sul en.
cararam, no passado, esta estranha personagem como
caracterizada por dois elementos peculiares: a liberdade e a autosuficiencia, fornecedores de natureza "completa" e autónoma. "íntegro" e com o mundo aberto
as suas infinitas possibilidades, o Andrógino destes
povos possuiria aquela natureza que hoje chamaríamos
de maneira imprópria de "divina" ou de maneira mais
própria de "heróica". De corpo perfeito, adequadamente
inserido no ambiente externo apropriado, que lhe servia de salvaguarda, o Andrógino se encontrava desvin.
culado das limitac:;óes modernas, que nos pressionam
no desenvolver de nossa criatividade. Do ponto de vista
físico, este ser extraordinário e todo poderoso, a meio
caminho entre a mulher e o homem, possuía, em seu
corpo, pontos e partes de extrema importancia, articuladores de vida autónoma. A coluna vertebral, poderosa e de grande resistencia um pouco mais arredon~-

38

39

dada e emergente da nossa, possuía correspondencia
na frente, no nosso externo, cujo inserimento das costelas bem reforc:;ado, se projetava para frente de maneira pontuda. (Mais urna vez se quiséssemos representá-lo virtualmente, deveríamos apelar para urna estranhíssima figura da Ilha da Páscoa, tao pouco interpretada e explicada: o cava-cava.) O dedáo do pé direito
incrementado e a uniao dos dedos médio e anular e
seus encaixes na mao direita, extremamente desenvolvida, fomeciam os canais reprodutores desta genética
diferente. Duas entradas, nas bases inferiores das duas
colunas sustentadoras destes seres especiais, forneciam
lugares particulares relativos a reproduc:;ao. O nascimento (sempre um de cada vez), se operava através
de um caminho oposto aquele hodierno, transformando a cavidade bucal, o maxilar inferior até as orelhas
e a própria língua em elementos altamente envolvidos
nesta problemática.
Todas estas partes do corpo humano mais o joelho que, dobrando-se, permitía o som da batida do pé,
se transformaram posteriormente em partes sagradas
que, enfeitadas ou pintadas, passaram a simbolizar a
e.ntiga soberanía e o indiscutível poder destas comuni<lades.

\
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. . .

A PROBLEMATICA DOS

G~MEOS

Como os povos da América Latina e da Polinésia
encaixam a existencia dum ser androgínico com a exis- .
tencia em separado do macho e femea na biología hu.
mana de nossos días? Como este ser bissexuado . póde
se transformar tanto e o que determinou sua mudanc:;a?
E acima de tudo aonde? Como o hemisfério sul justifica, através de suas complexas símbologias e inenarráveis mistérios, a evoluc:;ao e a história desta possível
variável humana?
Apesar do mito em pauta se repartir em diferentes formas, atuando com discursos diversos, com tená·
cia constante, é muito difícil proceder a urna verifica.
c:;ao exaustiva do registro desta postura ideológica, ape
sar que antiquíssimas informac:;óes tenham circulado
sempre de "boca para ouvido" mais ou menos fielmente. Comunidades amazonenses e pré-amazonenses e
povos particulares de urna linha geográfica imaginária
que reúne a Ilha da Páscoa as Marquesas, passando
por Samoa e Tonga, salvaguardaram e salvaguardam
relatos suficientemente esclarecedoras em muitos pontos. É óbvio que algumas partes se perderam com o
decorrer do tempo, deixando vazios importantíssimos,
de difícil .preenchimento e é óbvio, também, que outras
partes se encontram fragmentadas e pouco identificáveis a primeira vista. Deve-se acrescentar também que
é óbvio que contatos · com culturas estrangeiras, pregac:;óes religiosas alheias ao contexto do passado náo permitem, em nosso tempo, identificar facilmente algumas
das passagens míticas da história de um sistema físico
e social que transformou um ser livre e autosuficiente
numa natureza limitada, constrangida em necessidades
diárias de todo o tipo. Também é 6bvio que nao foi
possível encontrar registro completo de todas suas eta.
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pas náo permitindo urna reconstruc;áo total dos acou.
teci.Ínentos táo recuados no tempo, segredos e sagrados
que em parte se perdeu. Mas o que salvaguardou-se é
o suficiente.
O Mito do Andrógino com sua interessantíssima
codific~áo, se intersecciona com outro mito, também
importantíssimo nestes territórios: o Mito dos Gémeos
cuja imagem plástica foi representada posteriormente
com um escorpiáo ou serpente, enrodilhado ao redor
de um "vaso contenedor" de líquido lustral.
De que maneira estes dois discursos simbólicos se
entrelac;am e se confundem? Mesmo em ambientes tao
diversos entre eles, nascidos de posturas ideológicas
independentes se desenvolvem em prosseguimento, marcando os passos de um mesmo processo. A forma do
"vaso" cuja natureza é frizada pela importancia mítica
fornecida pela serpente, destaca-se de maneira especial,
mesmo quando subentendida no contexto. Ambos teriam merecidos, a nosso ver, um maior e sistemático
trabalho de interpretac;áo simbólica procurando-se,
através de urna análise exaustiva e profunda, os pontos
analógicos entre os vários componentes destes discursos e seus possíveis relacionamentos. Parece-nos que
nao foram muito investigados na conduc;áo dos códigos
escolhidos nem nas metáforas e alegorías estabelecidas,
e nao parece terem sido realizados estudos exaustivos
a este respeito do ponto de vista comunicacional. Assim
nao resta dúvida que se torna difícil proceder a urna
leitura simbólica adequada, partindo de onde eles se
fundem já em um único tronco mítico.
Ligada ao complexo sistema dos Ritos da Fertilidade, a problemática dos Gemeos está sempre se refe.
rindo a representac;áo estelar da Lua e do Sol e a utili.
zac;áo sob várias formas, de um elemento líquido. Do
ponto de vista temporal, estes dois astros representam
sempre a volta periódica das est~óes e, por isto, a
possibilidade perene de produ~o agrícola. Na versao
posterior "Noite/Dia" ela concretiza urn conteúdo simbólico fundamental. Muito pouco conhecido, ele se de.
senvolve em todos os cerimoniais ligados a esta problemática e entre todos os povos que, salvaguardando suas
origens culturais, salvaguardaram urna típica postura
ideológica: a morte de algo para que outro 'J)Ossa viver.

Nos relatos que nos sao oferecidos, conseguimos
verüicar que o Mito- dos Gemeos se encontra ainda hoje
ligado aos próprios rituais da "puberdade", passagem
obrigatória para o acesso a urna nova vida, ª?~Ita. e
consciente, dedicada a comunidade e a sobrev1venc1a.
Seus tempos de realizac;ao denotam o evento de urna
nova colheita, indicando assim urna nova possibilidade
de vida e urna nova estac;áo. Como material simbólico
utilizado que veicula este conceito de vida usa-se o
sangue derramado na cabec;a e nos ombros em representac;ao da própria vida, do fogo e de urn novo siste-·
ma físico. A mulher anciá, encarregada do derrama.
mento deste sangue, e preposta a realizar a parte mais ·
relevante da cerimónia púbere, ·demonstra a separac;áo
de unia vida anterior, que já morreu, possibilitando .a
espera de urna época nova. Simbolizando a pró~r1a
imortalidade a ancia substitutivo moderno das ant1gas
'
' sacerdotizas, foi algumas vezes denotada pla~tic3:mente com urna circunferencia simples ou com ra1os inter
secantes que transformaram este signo num elemen~o
da mais alta sacralidade, conhecida como "roda rmstica" que se encontra em numerosas inscric;óes parietais ou "itacoatiara", d<:>cumentos perenes desta grande
história. ( 3)
Quase todos os grafismos da América do Sul, que
podem ainda ser coletados e que as vezes poderao nao
ter recebido toda atenc;áo que lhes devia ser dispensada, m.arcam amiude, a presenc;a deste símbolo especial fundamento ideológico por estes povos.
Qual é, em síntese, a história dos Gemeos e qual
sua relac;ao com o Mito do Andrógino? Por que um
parto gemelar ainda hoje se torna sagrado, negativamente ou positivamente? E por que urna duplicid8:de
des te tipo foi tornando-se simbólica? De que man~1ra
os ancestrais modernos de indios, polinésicos e africanos passaram a encarar o nascimento duplo como elemento místico, provocando reac;óes peculiares? ~m alguns territórios africanos, o nascer de gemeos .e sau:..
dado com felicidade e regozijo, por parte dos pa1s e da
comunidade, anunciando a chegada , de benc;áos espe-
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3) BARRACCO H., e dos SANTOO L. Y·, Utopia, Mlto e Comunica~ao, Ebraesp, SP 1978, pág. 52 e seg.

c1a1s· e grande sorte. Em outros territórios da mesma
Africa o parto gemelar é visto ao contrário, como sinal
de mau augúrio, de inevitável derrocada, de tragédia
iminente que transforma este nascimento impróprio
em urna situac;;ao de quase emergencia. Se fosse pelo
fato de estarem contrariadas as leis da "norma", todos
os fatos anormaís deveriam sofrer a mesma discriminac;;ao mas isto náo acontece! Por que só o advento
gemelar adquire caráter extraordinário, misterioso ·e de
alguma maneíra ligado ao divino? O que nos transmitiram os antepassados destas regióes, que alguns dos
seus sucessores ainda possam nos contar?
Em épocas bem distantes, longe dos nossos tempos, um Andrógino maravilhoso, com sua autonomía
e liberdade, foi separado. Perdeu-se, assim, a auto-sufi
ciencia que desvinculava todo ser humano de resultados coercitivos obrigatórios, produto mecanicista de
causa/ efeito, abrindo-se o caminho moderno e desagradável ao convívio com as "necessidades de base". Esta
nova situac;ao obrigou ao reformular-se de posturas
sociais moldadas sobre urna nova fisiología e a um
'
novo tipo
de ser vivente.
Algumas das velhas posturas ideológicas, quais ~
autonomia e a liberdade, ficaram na "memória" mas
nao na estrutura social e no corpo humano a alguns
pontos físicos quais a linha do queixo até o lobo das
orelhas, o pé direito e a batida das maos e do pé passaram a fazer parte do triste universo das "lembranQas".
Nao se apagou, de todo, a recordac;;ao de épocas
felizes e da liberdade querida. A esperanQa contínua de
urna volta ao sistema fisiológico originário, permitindo
a recuperac;;ao de urna situagao perdida, permanece. E
permanece a pergunta: como processou-se esta perda .~
esta mudanga? Foi um ato voluntário originado por
urna atitude irreparável ou conseqüencia de um cataclisma cósmico da antigüidade remota? Foi por acaso,
ou foí resultado de urna mutac;;ao biológica particular?
Foi urn acidente que alterou as condic;;óes necessárias
a manutenga.o androgínica, ou urna falha intencional
dos participantes do sistema?
Na Genese de quase todos os povos da antigüídade,
desde os antigos egípcios aos israelitas, encontramos. relatos semelhantes a urna "culpa" originária que alterou

radicalmente a situac;ao normal do ser vivente anterior.
Muitos dos fatos que f oram a presentados e significad.amente reunidos em compendios religiosos, sempre nos
falam de mudan~ definitivas procedentes de urna
"falha". Eles poderao divergir nas razóes originárias,
no processar-se do castigo, no tipo do "pecado" na sua
conseqüente espiac;;ao, mas o ponto de partida se caracteriza sempre com urna mudanc;;a vivencia! que modificou a humanidade ou alguma de suas partes, em algurn
lugar, por algumas razóes.
O que aconteceu no hemisfério sul que teve o poder
inusitado de transformar um sistema livre numa natu- .
reza limitada? Que enorme tragédia se verificou para
que urna autonomia todo-poderosa deixasse lugar a
urna necessidade permanente?
É difícil reconstruir os acontecimentos relatados
em todos seus pormenores, através de informac;;óes que,
quando afinal fornecidas após · longos períodos de tentativas infrutíferas se encontram amantadas de difícil
simbolismo e apresentadas por meio de um fraseado
muito diverso do nosso. O Andrógino, maravilhoso "Senhor da natureza", "árvore· da vida independente" quebrou-se, separando-se em duas partes, este é o ponto
fixo! Volta-se entao as perguntas: como? quando? onde?
Em algum lugar do passado, num territó!iO particular da América do Sul, verificou-se urna tragédia e
mudaram-se as regras do jogo da vida. O espírito livre
e ilimitado, perdeu sua uni·a o e sua autonomía. A autosufícíéncía desapareceu e a necessídade entristecedora
coineQOU a fazer parte do dia-a-dia da terra. A sobrevivencia tornou-se urn requisito prioritário e de difícíl
alcance.
·
·
Esta é a afirmac;ao básica passada de "boca para
ouvido" em várias regióes. Sujeitamos a rigorosa análise lógico-verbal (informac;;óes e comunicac;óes oferecidas) e a urna lógica náo-verbal (recuperac;;ao de ritos.,
mitos e cerimónias ainda vigentes) procurando a congruencia a respeito.
A postura ideológica da cultura do hemisfério sul,
parece ser semelhante em todos os lugares; em alguns
mais contundente, em outros simples recordac;;ao, mas
nunca apagada e sempre discutível.
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A ruptura do Andrógino e o conseqüente aparecimento dos Gemeos parecem ser fatos vividos, codifica-

dos e ainda encontrados entre muitos destes povos.
Para eles, mudanc;as sociais se tornaram obrigatórias
na adaptaQao e manuten<_;ao dos novos corpos físicos,
acompanhados por novos referenciais significantes. A
referencia lunar foi substituida pelo "sol" e o astro
diurno passou a ser considerado o ponto de partida do
novo processo dualístico. As noites do plenilúnio perderam sua qualidade simbólica intrínseca e passaram a
ser consideradas apenas um "momento oportuno". O
ciclo equinocial, antigo tempo de marcaQao da época
para a copulaQao androgínica, abriu o campo da realizaQao ritualística ao brilhante solsticio de verá.o e de
inverno. O elemento feminino, supremacía androgínica
e nao simples adendo, permaneceu isolado e tragicamente incompleto. O "homem" ou parte mais fraca,
diviclindo-se, quebrou a "árvore da vida" tornando a
si mesmo um frágil "todo-poderoso". Nao a mulher,
mas o homem sep~rado inicia a moderna caminhada
da readaptaQao a um mundo diferente, agora incompleto onde novos valores passam a se apoderar de antigos signos enquanto símbolos novos se constróem para
explicar melhor velhas concepc;;óes.
No antigo tronco lunar do Andrógino, instala-se a
mudanc;a solar do Gemeos, com um conjunto ideoló
gico conhecido pelo nome de Rito da Fertilidade que
espalhou-se rapidamente em todo o território. Cerimónias especiais passaram a ser formadas sobre a siste.
micas destes ritos, aplicados com algumas diferenc;as.
Na América Latina, as comunidades das planicies,
com seu clima particular organizaram as cerimónias
férteis com conteúdos particulares. Os povos andinos
ou das alturas, com características próprias, se organizaram de maneira um tanto diferente. Os habitantes
das orlas ríbeirinhas maiores ou menores, adaptaram
suas formas cerimoniais a denotac;;óes específicas, mas
entre todos eles, a partir daquele momento, os Ritos
e Cerimonias da Fertilidade passaram a marcar o triste
ciclo das liberdades perdidas.
A serpente desdobrada e ondulante, representad'l
em algumas "itacoatiaras" por urna espécie de serpentina, símbolo do astro noturno e do animal a ele con·
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sagrado, recolheu-se em si mesmo. No enrolar de sua
cauda, passou a evidenciar a grande tragédia deste segundo momento do mito do Andrógino com um dos
mais antigos símbolos gráficos: o ponto ou circunfe.
réncia. No céu, o conjunto estelar das Pleiades, em seu
aparecimento após o ·solsticio de junho, em noite de
lua cheia, passou a simbolizar o tempo oportuno para
a realizaQao dos novos rituais. No corpo humano as
toda-poderosas maos e o pé direito, trasladaram ·no
penis masculino a veiculaQao desta mensagem.
As duas espinhas dorsais que dotavam o Andrógino
divicliram-se, atrofiando a maior parte de suas possi:bilidades de realizaQao e perdendo grande parte de
seus poderes passando-se de autónomo e unitário ao
duplo sexo gemelar limitado. Isto se realizou em nosso
continente, no lugar mítico do Morená, em algum lugar
maravilhoso da bacia ámazonense ou pré-amazonense,
na fabulosa terra da "Ordem Estruturada". Dependen.
tes um do outro, incompletos por falta de estrutura
unitária, os novos seres, empobrecidos e sujeitos a necessidades, passaram entao a ver suas partes binárias
como símbolo de sujeiQao da qual deve-se escapar.
Moclificam-se as ideologias e mudam-se conseqüentemente as organizaQóes sociais das comúnidades tao
duramente atingidas. A própria idéia de "poder", corretamente entendida em épocas anteriores, como infinita "possibilidade de adaptaQao adequada", transformase no árido, difícil, atemorizador sistema de "posse".
Onde a unidade bastava a tomar conta de urna sociedade de seres humanos, surge a necessidade de urna
"supr~macia de ~ndo" para sustentar um mundo agora
rompido, corrompido e capenga que náo poderá sustentar-se por si só, por náo ser mais unitário mas serem
d~as partes inconcludentes de um sistema perfeito perdido. A lembranQa da feminilidade androgínica, de onde
a parte .masculina "pecadora" se afastou, é celebrada
no matriarcado e no materialismo que se estabeleceram ·
como pilares fundamentais nas novas sociedades.
. A América Latina toda, ainda hoj~, continua transferindo de gerac;;ao em geraQao, de linhagem em linhagem, seu poder de mando e suas qualificaQóes hereditárias através da línha feminina e nao masculina conceito muito posterior e alheio a este ambiente. Apena~
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perdeu-se geralmente o matriarcado, isto é, a soberanía
da mulher como chefe da comunidade, uso porém que
permaneceu muito mais tempo em vários lugares da
Polinésia.
No decorrer do mundo pré-histórico, podemos verificar que mais antigos eram os povos em exame mais
o fenómeno do matrilinearismo e do matriarcado en.
contra.se presente. Na própria história das religióes
podemos constatar como todos os antigos cultos que
se perdem na noite dos tempos, evidenciavam suas formas religigiosas da "Mae Terra" identificada posteriormente por sacerdotisas. Modificam-se os fenómenos
culturais, modificando-se a cultura que muda substancialmente a significa<;áo de um povo, isto é, a seqüencia de seus valores e de sua simbología. Assim o mundo desestruturado do hemisfério sul passou de urna
situac;ao de valores de liberdade, perdida para sempre
mas sempre relembrada, a urna trágica fase de compens~oes.

\

ca, ideológica e social derivada da ruptura da autono.
mía, da criac;ao do múltiplo que está surgindo.
Onde o unitário é completo, nao existe problemática de relacionamento de partes, mas onde o dualismo impera, infinitós sistemas devem ser criados em
todos os rúveis e de· todos os pontos de vista, para
relacionar as partes separadas de um todo e reconsti·
tuir em "inteiro". Nao existía problemática de relacionamento na época androgínica, existe em todos · os
níveis e de todas as espécies na atribulada vida corriqueira posterior. A eficácia de determinados tipos de
relacionamento deriva propriamente do tipo de "ele. .
mentos compensatórios" escolhidos na tentativa de
amarrar adequadamente partes separadas, unificando
os "dois". Na América Latina o ritualismo agrário, base
fundamental das cerimónias férteis, foi o veículo escolhido para a reuniao 'simbólica das partes separadas.
O processo agrícola e o sagrado cultivo do milho foram
tarefa particular destas comunidades para compensar
a perda da dinvina soberanía independente. Específicas
organizac;óes sociais, com valores e símbolos próprios,
foram sistematizadas para .se permitir a sobrevivencia
e a mitología posterior ao evento da quebra androgínica
reconstitue a história destas tentativas.

Para articular urna dualidade !imitadora onde nada
pode-se realizar individualmente, onde tudo acontece
pela. ajuda indispensável dos outros, "valores compensatórios" sao estipulados, "substitutos" sociais sao orga.
nizados e novos símbolos aparecem nas comunidades
atribuladas.
Os signos gráficos relativos a este segundo m0mento, sempre recorrente em todos os artefatos, inscric;óes parietais e pintura corporal, sao o triángulo e
o losango ou triangulo geminado. Ainda na linha da
con:iunic~o visual simbólica, cores particulares como
o preto, o branco e o verde tornam-se representativos
do novo sistema compensatório escolhido. No campo
da ·cultura e da conseqüente reorganizac:;ao social, o
complexo sistema dos Ritos da Fertilidade com suas
particularíssimas cerimónias férteis, se encarregam de
preencher o "espac;o" e a "descompostura" gerada pela
divisao androgínica. É o nascimento da forma religiosa
( em sentido i:.noderno) como mediadora de um estado
perfeito perdido, que se torna o recurso necessário a
volta de um "estado de grac;a" cancelado. É o nascimento das necessárias "organizac;óes" políticas para
compensar e manter funcionando a desorganiza~o físi-

Sao múltiplas as formas míticas com as quais se
revestiram as formas e as func;óes que os Gémeos exerceram nas comunidades humanas, para compensar a
liberdade e estipular relacionamentos. Na Africa, na
longínqua Polinésia e entre antiquíssimos povos da Europa, eles assumiram características particulares, em
parte recuperáveis ainda hoje, urna vez que a transform~ao de unitário a forma dupla deixou urna lembran.
c;a de estremecimento. As várias lutas do Bem e do
Mal, da Lua e do Sol do Dia e da Noite, dos filhos de
Arima e dos filhos 4e Ormudz sao alguns dos mais
conhecidos entre os inúmeros relatos do mesmo evento simbolizado de maneira apenas superficialmente di~
versa. Determinadas lutas competitivas bem como determinados "jogos" boje considerados apenas simples
jogos sociais, mas que, na origem nada disto tiveram
também sao lembranc;as desmembradas de compensa~
Qóes conduzidas inadequadamente que se transforma-
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ram no passar do tempo, em vários . tipos :de r)cómpe-.
tigoes. ·E stas últimas assumira;m características· próprias
entre várías comunidades, chegando a adquir~r quase
caráter sagrado, na maioria dos casos, circulando ao
redor do ato competitivo originárió: a luta do Sol e
da Lua.
Os jogos, como o Xadrez atual, repetem. em suas

regras, as várias passagens da luta pela supremacia
do Bhagvad Gita oriental, os jogos do Ta.rot, '. repetem
em seus arcanos os caminhos da vitória e d~, supremacía e.ncontrados em Jamblico, enquanto o jogo das sementes, africano nada mais é a nao ser a · versao da
divina compensaºªº dos próprios ritos férteis ~ .Até o
jogo infantil da oca nada mais é a nao ser a expressao
das sucessivas lutas que emperram o difícil caminho
dos antiquíssimos "escolhidos" demonstrando-nos que
a raiz de todos esses grandiosos processos ·de organiza<;ao ideológica e social, agora apelidados simplesmen·
te de ~' jogos", existe a raiz amarga da ruptura. a.ndrogínica.

\

devem ser entendidos. como "acidentes" que ·por :alguma . razao afetaram a genética deste homem livre, tornando-o binário. A diferen<;a encontrada entre os·vários
.tipos de relatos nao se referem a razao da mudan<;a
urna vez que urna especial vibra<;ao de tipo sonoro.,
como origem da mudan<;a, se encontra a base de todos
eles. Apenas esta vibra<;ao é considerada provocada por
algum erro cometido no andamento da comunidade e
nao explicado de maneira clara, o suficiente. Ou .esta
mudan<;a .vibratória é atribuída a urna causa cósmica
acontecida nas noites dos tempos independentemente
de qualquer a<;ao humana errónea ou nao. Por esta
razao, algumas das comunidades brasileiras, como por
exemplo os "escolhidos" Bororo proíbem o acesso das
mulheres a determinados sons de instrumentos altamente sagrados, quais os "zunidores" ou as flautas especiais, usadas em· cerimónias particulares. O medo que
o elemento feminíno da comunidade possa ser afetado
mais urna vez ao contato destas vibra<;6es, parece · originar esta proibi<;ao definitivamente mantida até agor~.
.

.,

Criando-se um elemento duplo cria-se, obviamente,
a necessidade de urna supremacia. Para qualquer um
dos povos do hemisfério sul: .duas imperfeicoes nunca
criain uma perfeigiio e, por isto, apenas um dós dois,
sobrepujando o outro, poderá alcan<;ar o . "mando" e
através da competi<;ao, alcan<;ar a chefia.
Na América, nao se nasce rei por direito divino,
como entre os europeus, nao se herda esta divindade
através de um primeiro filho. Na América Latina criam~
se Chefes através da compensa<;ao adequada que permitirá alc·an<;ar a supremacía através do ato competitivo concluído brilhantemente. Nada de bom pode acontecer no limitado, erróneo nível de um ser incompleto
e a luta cerimonial é o preenchimento escolhido para
reunir e· compensar o espa<;o dualístico.
Nao sabemos, ao certo, qual foi a causa dá ruptura androgínica, mas nossos pavos sabem ainda muito
bem como deve ser superado este . impasse tradicional.
Pelos relatos que ainda recebemos (e que variam ape
nas superficialmente entre eles) podemos verificar que
a causa da ruptura androgínica foi um som1, ou melhor
dito, urna vibragiio. Som ou elemento vibratório : qut3

Como já afirmamos, o · hemisfério sul é bastante
unitário no relato do mito .do Andrógino com suas conseqüencias gemelares e· com todo o desdobramento cultural e social derivado desta atitude. Se tivéssemos que
tra<;ar urna linha geográfica imaginária que cortasse
horizontalmente o nosso globo teri:~queo paralelo ao
Equador para dividir o hemisfério em duas partes tj.iríamos que esta linha imaginária· passaria um pouco ab
norte do Equador, nos territórios considerados hoje
"Pueblo". Este nome ·englobante, abrange ao menos as
regioes do Arizona·, Novo México e Colorado, que ainda
hoje vivenciam elementos tradicionais com profundo
respeito e de tra<;os simbólicos destas posturas ideais
sao ainda encontrados como testemunho. Na British
Columbia, algumas comunidades perfeitamente conscientes do advento gemelar, consideram a época dualística como lembran<;a da tragédia acorrida e a ·configuram através de dois "Póles ~' protetores no interior
das casas. Ainda hoje eles parecem conservar perfeitamente a razao originária deste culto e, em casos especialíssimos, eles multiplicam em quatro os "Póles" centraís da casa comunitária. Os "Póles" _sa.o tronc_os de
árvore, imensos "bastees" antigamente retirados de flo-
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restas particulares, com particulares cuidados, trabalhados artesanalmente, seguindo-se urna simbologia es.
pecífica que lhe recobre o tronco. Eles tem, como fungáo, representar os "sóis peregrinos", isto é, aqueles
símbolos especiais pertencentes aos novos homens dualísticos, os Filhos do Sol, como posteriormente foram
conhecidos. Erguidos a semelhanga de mastros, guias
e protetores da família, os "Póles", estruturadores da
vida comunitária, continuam representando toda a carga do poder gemelar e a desavenga nórdica dos povos
da lua e do sol. Haida, Iroqueses e alguns outros índios
da América do Norte que de alguma maneira absorveram parte desta cultura, atribuem fungao protetora a
luz solar matutina, propícia para toda a sociedade enquanto a luz da tarde e do anoitecer determinarao momentos funestos a qualquer agao. Estes índios determinam no corpo humano, pontos de importancia definitiva, verdadeiros elementos chaves do poder solar e
lunar onde pé e cabelos, em suas várias formas e utilizaQ6es representam o foco central, junto com os dentes. E os já conhecidos pescadores de salmoes canadenses, considerando as árvores "cabelos terrestres"
utilizaram os troncos para o feitio dos "Póles" e de
determinadas dangas, batidas ou movimentos especiais
dos pés e das máos (4).
Entre as comunidades mais tradicionais, no momento ativo da luta cerimonial, um dos gemeos passa
a presidir o brilho do amanha e outro o clarao vespertino, protegendo cada um o lado dos lutadores enquanto os Navajos, ainda hoje consideram o próprio Senhor
da guerra como um elemento duplo, com dúplice
fungáo (5).
A mesma mitología mantém os povos do Río Grande ( sempre em território Pueblo) congruentemente a
respeito do Senhor guerreiro, personificando-o no Sol
dominador da antiga Lua e visualizada nos graos de
milho (6). No mesmo território, os Zuni testemunham
\

4) KEITHAHN E., Monuments in Cedar, Seatle, Superior Publishig Gom., pág. 76.
5) BAHTI T., Southern Indian Cerimonials, SoftCover Edition,
Nevada 1970, pág. 6.
6) BAHTI T., Ibidem, pág. 16.
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ainda boje seus l~os com os ritos agrários gemelares,
identificando sugestivamente com lindas cerimonias o
Andrógino bissexuado, criador de nosso mundo e com
o próprio Sol. Seus vizinhos Hopi e, antes, os misteri0sos Hohokan, cujo lendário desaparecimento é inquietante e controvertido, sao os mais próximos e os mais
zelosos prosseguidores do mito originário e da infelicidade da ruptura. Sua história inicia-se justamente com
o relato de urna desordem inicial, origem de todas as
desgraQas comunitárias, causadas por dois gemeos malignos que destruíram as antiquissimas cerimónias tri~
bais, gerando a cólera do Sénhor do Céu. O relato é
sugestivo e bem desenvolvido, as tradigoes sao manti- ·
das ainda em época moderna e a fidelidade a tradiQáO
androgínica fazem destes dois grupos indígenas em território Pueblo, os melhores caminhos para urna pesquisa deste tipo (7).
.~
Páginas e páginas foram escritas e ainda poderiam
ser editadas, em rel~ao a simbología dualística dos
estranhos Aztecas e _poderosos Maias. Ambos fundamentais na história da cultura americana, de um passado remoto, mantiveram .toda a "significaQao" da América Central que nestes povos se configura. A "Arvore
da vida", a Serpente sagrada, o Círculo todo-poderoso,
o Milho solar, os Cocares e as Tornozeleiras, suas maravilhosas construQ6es, algumas ainda encontradas ao
longo da América Central sempre dedicadas imparcialmente a Lua e ao Sol sao repletas de símbolos esclarecedores com todas suas eficácias.
Na América do Sul, antes da chegada dos espa.
nhóis, países andinos como a Colombia, emprestavam
o dualismo estelar as suas próprias aplic~oes políticas
dividindo as comunidades colombianas em duas grande~ dinastías, sempre em !utas entre elas, para a conquista do poder social. Firmes na competigao para conseguirem a supremacia política, elas adoravam, urna a
Lua e outra o Sol, levando até após da morte as pos·
turas ideológicas assumidas em vida. Com efeito, os
ritos funerários americanos sempre foram estritamente
ligados aos ritos férteis dos quais tepresentavain, em
7) BAHTI T·, Ibidem, pág. 36 e seg.
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seu longo cerimonial agrário, a última parte participando assim da prátíca compensatória. No caso da Colombia, os mortos de cada urna das duas facc;;óes eram enterrados, após importante e complexa ac;;ao ritualística,
com o rosto voltado para o andamento celeste do astro
contrário a sua prática ideológica.
Quando o povo Chibcha deste país relata a história do nascimento do Sol e da Lua, o arraigado dualismo de suas posturas cosmológicas que se transmite no
social, nos oferecem mais ou menos este discurso:
quando a Terra se encontrava ainda as escuras e a solidao imperava em todo o mundo, apenas duas pessoas
viviam lá: um cacique de mais idade e seu sobrinho.
Este último sobe ao céu, transformando-se em um astro
luminoso, o próprio Sol, na tentativa de vencer as trevas terrestres. Ele consegue bom resultado pela metade
do tempo, coisa esta que estimula o Cacique a subir
também ao espac;;o celeste, porém muito mais acima de
onde o sobrinho havia chegado, transformando-se em
um astro importantíssimo mesmo que de menor luminosidade, isto é, a Lua.
Assim ficaram dedicados ao Sol os ritos famosíssi.'
mos, conhecidos
comumente como nome de Eldorado
realizados, na lagoa de Guatavida onde, chegando-se no
meio de suas águas com um pequeno barco faustosíssi.
mo, o .S enhor do lugar, nú mas como corpo inteiramente recoberto de pó de ouro, esperava o nascer do astro
diurno iniciando o cerimonial mais sagrado da regiao,
despejando no fundo do lago ricas figuras de ouro e
formosíssiinas esmeraldas. Ao fim da cerimónia, o próprio Senhor todo-póderoso, jogava-se do barco como
oferenda corporal as águas sagradas, tornando depois
a terra onde as festividades continuariam junto com o
·
povo.
Os ritos lunares mais misteriosos e complexos fun\

damentam-se aqui também sobre as cerimónias férteis
que acompanham homogeneamente toda a vida cerimonial da América Latina ( 8).
8) CANO A. J., Revaluaciona de las antiguas culturas aborí-

genes de Colombia, Quindio, Armenia,. Colombia, pág... 66:
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Se analisarmos . a genese do Sol e da Lua, o fato
·do Cacique mais idoso se transformar em elemento lunar
e nao solar, mais urna vez verificamos como para o
índio sul-americano (onde a ancianidade é o esteio da
organizac;;ao comW)itária), a Lua sempre foi elemento
de destaque. Para os Chibcha, os Filhos do Sol sempre
foram novos, pouco · tradicionais e em posic;;ao de segundo plano mesmo que detentores momentaneos do
poder. O fato que nesta parte do território andino . nao
se encontra vestígios de templos e lugares de adorac;;áo
solar, a pesar dos · grandiosos sacrifícios que lhe eram
propiciados, nos parece relativo a esta postura ideológica.
Também no Popol Vul, livro do genese Maia-Quiché
e urna das fontes mais originais e fidedignas para refe.
rencia simbólica dos antigos indígenas deste território,
a problemática da Lúa e do Sol se encontra presente
desde o comec;;o de seus relatos. Ele nos informa que.
no inicio, existiam o céu e aterra mas as faces da Lua
e do Sol estavam ocultas. Posteriormente , foram críados os homens das trevas e os homens da alvorada,
mas eles nao podiam gerar. Ainda estava em suas mentes a lembranc;;a de uma época anterior onde a articula~áo sonora sagrada permitía a gerac;;ao antes do adven
to da alvorada que lhe retirou estes poderes. Os seres
humanos daquela época pediam encarecidamente a possibilidade de procriar, invocando o mistério existente
em período anterior ao aparecimento, no céu, da estrela Venus. Essa estrela do pór-do-Sol, que abre o caminho ao período lunar mas que é também a primeira a
aparecer na alvorada, permitindo a gloriosa entrada
solar, recebeu por parte do povo Maia o apelido maior
que sua ideología pudesse conceber: a Lua-Sol. Estrela
sagrada esta que, provindo de um território onde se
formaram os Grandes Senhores, onde reinava a auto·
nomia e de onde foram desterrados, foi remanejada
(nesta nova terra em lembranc;a da antiga autosuficiencia) por meio do furo da orelha (9).

Popol Vuh, Trad. Aturias M.A. ·e .Mendoza
G.J.M., Buenos Ayres, Losada, 1981,. pág. 102.
. ..

9) ANONIMO -
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Os relatos cuzquenhos sáo também extremamente

claros. Eles nos dizem explícitamente .q ue o Senhor
Creador andino é "Andrógino" e cria por si, por meio
da vibr~áo bucal nao utilizando-se .de eufemismo e sem
revestir a informaQáo por meio de símbolos ou .de meias
palavras, enquanto a realidade da per.sonagem bissexuada é manifesta e lembrada também na grande reza a
Viracocha, Senhor do universo, metade femea e metade
macho (10). (É importante notar, nestes antigos relatos, que quando se trata dos dois sexos a precedencia
é sempre mantida pela parte feminina, assim como
quando se fala dos dois astros celestes a precedencia é
sempre lunar.) A bissexualidade considerada em território cuzquenho, um dos maiores atributos da divindade, é símbolo de todo o poder que foi representado
esculturalmente com grandes monolitos ou específicas
construQ6es em pedras. Só posteriormente Manco Capac
e Mama Ocllo se colocaram, com sexo dividido, como
divulgadores do culto solar, contrapondo-se ao culto do
Andrógino de Viracocha o grande Senhor privativo da
elite do Cuzqo.

Em território brasileiro, a simbologia dos Gemeos
também ainda é expressa e salvaguarda coro bastante.
fidelidade, apresentando as mesmas coordenadas.
Hoje ero dia, podemos visualizar este interessante
"significaQáo" náo só apenas em objeto sagrados como
zunidores ou maracás, que se revestem de losangos
androgínicos em tudo sacratíssimo ou do triangulo ge·
melar, mas no próprio corpo humano, especüicadamente em sua parte dorsal ou na sumidade da cabec.;a onde
mantém-se inalterada a mensagem particular do "Ge.
meos".

Sabemos que Pachacamc, o Senhor peruano considerado "Filho do Sol" Senhor e Criador de todas as
coisas, criou dois gemeos, um feminino e outro maSculino, um dos quais morreu de fome. Permanecendo
exclusivamente a mulher, foi pedido ao Sol de fecundála. Após quatro únicos dias de gestaQáo, nasceu um
filho e, a partir de entáo, o número quatro se tornou
sagrado na mitología deste território. Pachacamac matará posteriormente esta crianc.;a, obrigando o Sol a
procriar novamente.

\

Nao satisfeito com a primeira morte, Pachacamac
destrói a própria mulher ( destruic.;áo androgínica) que
consegue, porém, ser chamada em vida por mérito do
próprio filho Vichama que, lutando contra o poderoso
destruidor, o relega ao mar gerando o triunfo daquele
que, de aqui ero diante, será chamado de "Filho do
Sol" ( 11).
10) PEACE F-, El Dios Creador Andino, Lima, Mosca Azul ed ..
1973, pág. 24.
·.
11) PEASE F ., Ibidem, pág. 31.
· . '
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O CONJUNTO ESTELAR DAS

\

PL~IADES

Com a ruptura do Andrógino e com advento dos
Gemeos, o aparecimento das Pleiadés no céul sul americano, após o solstício de junho, foi o momento escolhido para as tentativas ritualísticas da reconstruc;ao
androgínica. No primeiro plenilúnio após o aparecimento desta constelac;ao, complexas cerimónias da fertilidade iniciaram . sua ac;ao compensatória na tentativa
de restabelecer, em nosso mundo moderno, a liberdade
e autosuficiencia perdida.
É muito difícil definir a razao da escolha deste
conjunto celeste. As informaQóes sao um tanto confusas apesar de convergentes. Nao encontramos contradic;óes de tipo algum nestas informaQóes, mas também
nao encontramos clareza suficiente para urna satisfatória interpretac;ao dos relatos.
É bastante fácil reconhecer a parte central ao redor
da qual se desenvolvía a ideología das Pleiades que deu
origem a novos mitos mesmo que algumas variáveis
deste discurso diferenciem os povos indígenas das planícies daqueles dos altiplanos. Muitas hipóteses podem
ser levantadas, todas válidas, mas nenhuma pode ser
aceita sem reserva e considerada a única verdadeira.
Se a finalidade das Pleiades foi marcar a data
oportuna para um processo compensatório de tanta
envergadura, que libertaria o ser humano da sujeic;ao
das necessidades de base, elas deviam conter em si mesmo algo de especial. Se a importancia era contida na
época do ano isto é, no aparecimento do ciclo inver'
nal, após o solstício
de junho e nao nas Pleiades em
si, também este período do ano deveria conter em si
elementos de grandíssima importancia.
Sabemos que sao infinitos os conjuntos ou constelac;óes visíveis no hemisfério sul, nos meses invernais
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maiores e mais espalhafatosas que o conjunto em pauta.
Por que, entao, nao escolher por exemplo o grande losange de Orion, cujo. signo gráfico do duplo triangulo
forneceria matéria simbólica próxima ao próprio símbolo gemelar tanto utilizado nas pinturas corporais e
nos artefatos sagrados? E por que nao escolher o famoso destacante, lindíssimo Cruzeiro do Sul? E por
que nao a própria Via Láctea, que rasga o céu de nosso
hemisfério de maneira bem visual, imitando com .isto
a cultura africana que a escolheu como elemento oportuno por esta realizac;ao? Por que só ·este modesto, pou-co visível e confuso conjunto? Com efeito a primeira
vista nada justifica a escolha desta pequeníssima com- posiQao cósmica como ponto . de partida para um ta?
grande acontecimento, mas podemos notar que em mw.
tos processos culturais de civilizaQóes aprimoradíssimas
do mundo antigo, as Pleiades estao muitas vezes presentes como elemento' 'd e maior sacralidade.
'

t

o exemplo da Babilonia. Quem poderia por em
dúvida a grande sabedoria, desenvolvimento e cultura
deste velho, ilustre povo bem conhecido? No entanto,
eles também, entre os numerosos conjuntos estelares
que pocieriam ter escolhido, parece terem assumido as
Pleiades como própria referencia cósmica.
É

Os Assírios, cuja cultura se mescla, em grande

parte' com aquela babilónica e em alguns casos chega
até a se identificar com ela, partilharam deste signo
estelar elevando as Pleiades a modelo de organizac;ao
da própria família e o número "sete" (número do conjunto visível a olho nú) funcionou como esteio central
da numerologia. religiosa deles.
Os Hebreus nao fugiram a regra da época. Na parte mais sagrada da "Kabala", o mais complexo instrumento de simbología judaica, as Pleiades, mais urna
vez assumem urna situac;ao de proeminencia. Poderíamos afirmar até que· se apresenta com a maior proeminencia, urna vez que parece ter sido justamente ela5
que permitiram transferir a este povo a marca da divindade. Parece serem as Pleiades o v,eículo que eleva o
povo Israelita, simples .e _comum povo da antigüidade,
a categoría prestigiosa de ."povo eleito" amado pelo Sen~o.r e do qual Ele se. compraz!
l
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Por que? Porque justamente as Pleiades assumem
tamanha importancia em um lugar tao diferente da
androgenia do hemisfério sul? Quais sao os referenciais
que poderíamos analisar e que nos levariam a urna
resposta?
Vasculhando os relatos oferecidos por alguns dos
habitantes do nosso continente, podemos verificar que
a um certo momento, no decurso do processo mitológico, a Serpente sagrada, símbolo fundamental destas
regióes, adquire impensadamente um aspecto diverso.
Abrindo o círculo que havia formado "mordendo
sua cauda", este símbolo do segundo momento androgínico, adquire agora o aspecto de um "báculo". Ele é
um basta.o de cabo arredondado, usado para o sustento
do viajante, do pastor, de todos aqueles que procedem
em longas caminhadas e que acabou por transformarse em símbolo sagrado. Identificando-se com a caminhada iniciática das comunidades secretas, este basta.o
passou a significar o próprio "comando ou poder" sendo a mais comum prerrogativa dos Chefes de todos os
tipos.
Na Igreja católica o báculo é parte integrante da
funQaO religiosa, de Bispo a Papa, e participa de todas
as cerimónias onde o poder destas personagens está
em jogo.
Na África, o basta.o de comando ou "récade" exer·
ce a mesma funQao e é especialmente usado pelos grandes Chefes de comunidade, como os tao conhecidos
cetros reais das casas reinantes européias que ainda
boje em dia sao utilizados, carregados do mesmo significado.
Na América indígena, alguns dos grandes Senhores
possuíam estes bastóes como insígnia de poder e com
eles foram até representados pelos primeiros cronistas
e pintores, viajantes, que cruzaram o território ·na entrada dos europeus. Por outro lado, se resulta fácil ligar
o manuseio simbólico da representac;;ao da Serpente sagrada como o símbolo do báculo, acontecida com o
passar do tempo, continua sendo difícil identificar este
basta.o de comando ou de poder com o conjunto pleiadar.
A fndia, cuja cultura requintada atribui a elas um
lugar de honra e a regencia da própria constru~ social,
nao nos deixa detectar nada neste sentido. Os antigos
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Gregos identificaram suas formas mitológicas com sete
alvas pombas, dedicadas a Afrodite, deusa do amor , e .
com sete lindas jovens, escolhidas entre os habitantes
mais importantes de seus territórios, que representa·
vam as Pleiades nas cerimónias dedicadas a fertilidade.
A astrología chinesa, urna das mais perfeitas e pormenorizadas que a cultura humana produziu, oferece
a este conjunto lugar de primazia em seu zodíaco dedicado a Lua. Sabemos que em muitos territórios · do
antigo continente, a constel~ao de Orion, com sua forma rombaide, foi identificada comas próprias Pleiades ·
sem que, por isto, a figura plástica do conjunto pleiadar tenha nada a ver com este aspecto. Também sabemos a importancia que a "pedra" reveste na religiao
crista, idéia derivada deste símbolo e sobre a qual se
erige a própria casa do Deus católico. E sabemos também a importancia que. a "pedra filosofal" ou muitas
outras pedras místicas, adquiriram na Europa na Idade
Média e na Renascenc;a. As interpretac;óes gnósticas, os
textos herméticos e muitas sociedades secretas, que
perduram imutáveis até nossos días, fazem da "pedra"
seu ponto de partida. A própria religiao islamica ve na
Kaaba, pedra negra sagrada: o sinal da divindade e, por
isto, eles a adoram. Mas ninguém nos diz o porque!
Com efeito podemos constatar a presenQa deste
inquietante conjunto em todos estes povos, em um número infinito de religióes, lendas, crenc;as mas ninguém
nos explica o porque.
Voltando, entao, ao continente americano e aos relatos por ele oferecidos, verificamos que o mito das
Pleiades está, de alguma maneira, ligado a problemá.
tica agrária. Com efeito, em algumas cavernas ou paredes de vários tipos, podemos encontrar lembranc;as des.
te conjunto estelar em várias partes e junto a povos
que, em muitos casos, foram considerados bem diferentes entre eles, com grau civilizatório pouco semelhante que demonstram ao contrário ·urna concomitancia da postura social e cultural por aquilo que diz res
peito ao ritualismo agrário. Esta unitariedade ideológica é partilhada desde os isolados pescadores de salmóes
(fora dos limites latino-ameriacnos) aos últimos índios
chilenos, com símbolos representativos destes imaginários testemunhos de urna atitude social inamovível e
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imutável, apenas um pouco gasta pela usura do tempo.
Desde o sul da América do norte, na vastidao do território "Pueblo" onde o deserto e a pedra tomam conta
da paisagem, até a enormidade da bacía amazónica, onde
água e umidade tomam conta do ambiente, ou nas incríveis elevaQóes andinas, sede de neves perenes onde
até o respirar se torna difícil, a construc;ao ~imbólica
pleiadar resulta sempre a mesma. O que nos leva a
formular algumas perguntas:
Se o meio ambiente fosse o único organizador de
nossos sistema de significac;ao, como muitos estudiosos tendem a considerar, de que maneira ambientes tao
dessemelhantes entre si, puderam construir igualdades
tao convergentes? E . que dizer dos enregelados . pescadores de salmóes com suas ideologias androgínicas,
enaltecendo-se nos "Totem Poles"? Escolher conjuntos
estelares é, entao, urna problemática do meio ambiente ou algo bem mais poderoso e participador? Trata-se
de aceitac;ao ou de construc;ao voluntária esboc;ada origt
nalmente e mantida por vontade? Trata-se de assunc;óes
ideológicas ou de simples contos irreais sem maior con:.
seqüencia? Foi urna atitude especial, livremente aceita,
que informou de si todo o território ·em exame. ou foi
um simples acaso ou recurso político?
Vamos verificar os relatos chegados até nós e tentaremos identificar melhor a problemática das Pleiades!
Desde o século XVII, alguns documentos jesuíticos, organizados por Lozano, mencionam a eXistencia
de um Herói chamado Nibetad. Lozano nos . conta que,
desde épocas remotíssimas, os índios chaquenhos esperam o aparecimento cíclico no céu, de sete .estrelas que
eles apelidaram vulgarmente de "Cabrillas". Grande é
a festa e o regozijo ao aparecer delas. A comunidade
inteira se reúne e bate suas esteiras com enorme barulho e com golpes estrondosos. Todos se batem para
produzir mais sons, mais choros, mais risos. É muito
característica a falta de intercomunicabilidade entre os
dois grupos sexuais mulher / homem, que podemos constatar, ao longo da cerimónia que, segundo a visao de
Lozano, parece transformar-se mais em urna algazarra
barulhenta que num austero ritual ligado a fertilidade.
Com efeito, os golpes, os risos, os sons sao gerados
ísoladamente em cada grupo: homens batendo e se rego62

zijando em separado, enquanto ·as mullieres procedem
da mesma maneira, num desenrolar frenético. Apenas .
os extremamente jovens permanecem em conj411to, imitando o barulho dos adultos com grande alegria e _participaQao, demonstrando que ainda eles nao foram inseridos, através de rit~s de passagens apropriados, no
mundo de nenhum dos dois sexos. As Pleiades aparecem, entao, garantindo a comunidade saúde, abundancia e vitória sobre os inimigos concluindo os. chaquenhos a cerimónia com grande ingestao de bebida.
É compreensível que Lozano, fervoroso católico,
considere bárbara esta reaQaO ·festiva e que da mesma
opiniao pareQa ser Sanchez Labrador, relatado por Boggiani no texto "Os Caduveo": "Os Eyagayeguis nao .conhecem Deus e vivem como ateus. Eles se alegram ao
ver o lago mais alto da Lua nova no horizonte. O aparecimento das Pleiades ou Cabrillas neste hemisfério
nao justifica a idolatría destes indios, como já. dissemos. Estas folias sao índices ·de urna imensa alegria
interna. A luz destas estrelas, eles poderao alegrar-se
sem ter medo dos felinos ou dos inimigos que os atacam e aborrecem. Por outro lado, estes índios poderáo
caQar e procurar seus alimentos; por isto, nao existe'
idolatria nestas cerimónia". Mais compreensivo e tolerante, este autor tenta justificar a . cerimónia, atribuindo as Pleiades um poder intrínseco de prote.Q~o com
garantias de boas . cac;as . e boas colheitas alimentares.
Almeida Serra e Rodrigues do Prado, · que tambéin
falam a respeito disto, relacionam o rito · Pleiadar a
época de amadurecimento do ·"coco" ou "bOcaiúva"
.
.
'
considerando-o superficialmente festa regional ·e nao
verda.deiras cerimónias destinadas ao proveito de maior
colhe1ta de alimentos.
De maneira em tudo oposta, se manifestam Cardiff
e Lehman-Nietzche despertando nosso interesse. Eles
conseguiram coletar entre os próprios indígenas a.S inf ormac;óes que o conjunto das Pleiades é um elemento
sagrado introduzido em suas vidas pelo próprio AnceS-·
tral ou Mestre, por meio das quais e, ao seu aparecimento, costuma-se pedir saúde e abundancia· ·material ( 12). Ao analisar esta notícia, devemos lembrar

·-

12) BARRACCO H., DOS SANTOS L.Y., Ibidem, pág. 43 e seª-
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~ue se ~ palavra "ancestral" poderia parecer vaga e
mdeter~ada, ela sempre foi uso da maioria dos povos
da antigwdade p~ra personificar datas e épocas, que
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se perdem na noite dos tempos. Com efeito sabendo
~ue ~ 1!'oQ_áo do. ~róprio tempo é um "valor" ~por isto
m~efrmvel, verificamos que todas as medidas temporais mudam, de acordo aos tipos de civilizac;;óes e de
acor~o a conce~ mental de quem as define. Sao
relativas mais a um sistema de atitudes sociais assumidas por urna comunidade, que a um proceder mate.
mático de divisao em segmentos. E o que mais chama
a atenc;;ao no relato destes dois últimos autores nao é
somente· o caráter ritualístico ligado a este conjunto
estela~ mas a .dádiva. divina que ele representa e que
lhe fo1 concedida mwto tempo atrás com a finalidade
de ajudar seu povo na própria sobrevivencia por um
Chefe Especial. ·
Mas, apesar de todas estas informac;;óes, sempre
p~rmanece urna pergunta: O que representa, com exatid.áo, a história das Pleiades e quem é o herói Nibetad?
Devemos voltar ao Sanchez Labrador que, apesar de
sua tolerancia aparente, nao consegue desvencilhar~se
da proble~ática religiosa católica. Com efeito, contin?ando seu relato referente aos Eyaqueyeguis, ele nos
diz que o povo da regiao testemunha o acontecimento
confirmando que Nibetad herói pleiadar, desee do céu
sob forma de um ser humano para casar com urna
mulher índia, Kadweu, com a qual tem dois filhos. Depois deste casamento, a agricultura torna-se o elemento
básico da economia da tribo e as plantac;;óes adquirem
maior importancia e vigor. Sanchez Labrador salienta ainda que urna estrela descida do céu em forma humana masculina, para se juntar a urna mulher desta
comunidade, dá início a urna nova época de vida e sus.
tento para todos os participantes ( 13).
É fácil reconhecer aqui todas as já conhecidas passagens dos mitos androgínico e gemelar e a existencia
de um elemento masculino se juntar a urna parte separada, feminina, para se curnprir o esforc;;o de gerar,
expressando claramente a existencia de dois sexos. Mas
13) BARRACCO H. e DOS SANTOS LY., Ibldem, pl\g. 45.
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s.e todQs ..os elementos ~sáo_ ·bem. conhecido~ ·. por :. nós .:e·
já .~rn relacionados, pos depararnos com um fato novo:
Nibetad, início de urna nova ·vida e novo sustento par~ ·
toda a comunidade, muda os parametros da sistémica
vital humana, a partir deste mómento. A necessidade
em seus a8pectos gerais e a necessidade de sustento
parecen} assim fazer . já' parte . do dia' a dia dos novas
seres, agora difererites. Incoriformados e despreparados
a esta nova existencia, por terem nascido com estruturas diferentes, eles estariam devotados ao desaparecin:iento~· :se ·náo interviesse~ para ajudar, um elemento
novo. Est~ novo fato que se. colocará centralmente a
estrut4ra cultural índia, bem como em toda sua vida
comunitária, é a Agricultura. I>ádiva do céu, ensinada ·
por meio de um ser especial titular do nome estranho
"Nibetad", o conjunto das Pleiades se integra no pro
g_rama agrário que, mesmo na atualidade, nao repre.
senta' so~ente um bem de consumo simples · ou urna
preciosa mercadoria de estimac;;ao mas urna ideologia!
O mais·. sagrado dos produtos··ideológicos, o maís querido entre todos os possíveis, sinónimo de liberdade e
autonomia na América Latina! Por isto, agricultura é
tao importante, ·por· isto é . tao desejada! Parece resultar clarol entao, que o ponto básico da conotac;;ao pleiadar é ó estrito lac;;o que amarra estas estrelas a problemática ~da.' fertilidade pleiadar e, através dela, ao ponto
principal . da ideologia jndia, isto é, ao problema andro, •
g1nico.·
·,·..r , .·
., .
.
.
Em 'todo ·o território do hemisfério sul entra qtial.
qu~r um de seus povos, um acontecimento agrícola é
semP:re . ~~í?~ni~o de ritos .·apropriados, ·especialmente
n~ ~é~c~ Latina_. .a:an_de parte das cerimónias agrár:as ~ª<? ~ a1hda verificaveis no contexto destas informac;oes, ~pesar da passage~ e da usura do tempo. Dan<;as,
~~ntos, cruentas escarnifica<;óes do carpo com o aparec1ment9 do sangue, símbolo perene da quebrado Andrógino, sao os instrumentos de praxe nos rituais da fertilidade. Na específica cerimónia pleiadar, o bater das
esteiras, o barulho excessivo, a importancia fundamental do ' "som", para seus processamento, nos leva mais
urna vez' de volta ao problema da importancia sonora
para determinados acontecimentos de nossos territórios. ( Com efeito nao devemos esquecer que para o
'
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índio foi exatamente urna vibrac;;áo senora que, voluntária ou náo, originou a ruptura do ser unitário e a sucessiva desastrada divisáo gemelar.)
Se os índios Carajás também relatam a existencia
de um herói civilizador que presenteia seus povos com
o conhecimento agrário avangado e requintado, os índios
Chamacoco, Tobas, Pilangas e Macacos, consideram as
Pleiades como especiais interventoras na produgáo ali:
mentar da comunidade.
O próprio Senhor cuzquenho Wiracocha,· se nos
apresenta como um Senhor "fertilizador", cuja aparencia era descrita como a de um anciao, barbado, apqiado a um báculo, cujo nome significava justamente
"água vital ou germe fertilizante".
Segundo um relato peruano, quatro grupos de Gemeos aparecem ligados a problemática agrária. Filhos
do próprio Wiraqocha, dirigindo-se para Cuzco. inicia.
ram numa montanha a semeadura de batatas, mas
apenas um deles consegue chegar ao próprio Cuzco ond~
inicia o plantío do maíz sagrado, que havia trazido de
outro
lugar especial.
_,
Outro relato, da regiao do Titicaca, nos assegura
que o grande herói nacional Manco Capac, com sete
irmáos e irmás, povoaram estas terras antiquíssimas
formando sete grupos de descendentes. Este número
foi considerado o número simbólico representativo da
criagao, no período posterior a Wiraqocha e ligado as
Pleiades e ao culto agrário que lhe era dedicado anualmente (14).
Os Maias denotaram a problemática agrária através do oferecimento de sangue em cerimonias particula.:
res, que eles descrevem detalhadamente e que em muito
se assemelham, apesar de bem mais cruentas• ao
desen.
rolar-se daquela Kadweu. Os Maias nos dizem que os
descendentes da duplic~áo gemelar encontravam enorme dificuldade em se adaptar a nova situagáo e ansia.
vam pela ajuda divina, na tentativa de fugirem as ne·
cessidades com as quais nao conseguiam conviver. Povo
nobre e independente, resolveram dirigir-se ao · Senhor
dos ''líquidos" para socorro, oferecendo-lhe o sangue

retirado das próprias orelhas e dos próprios cotovelos,
ac;;ao cerimonial que . realizavam perto de urna grande
pedra, através de passagens ritualísticas aprop:r-iadas,
onde gritos particulares, imitando animais especiais,
eram veiculados com toda a pujanga. Recolhia-se o sangue derramado em urna vasilha larga e pouco funda,
oferecendo-o em sacrifício e pedindo em troca valentía
e abundancia. Após limpar-se as feridas. as envolviam
em bandagens ritualísticas de peles que haviam servido
anteriormente para se fustigarem entre eles e a partir
deste momento o · Senhor do "líquido" fértil passava a
identificar-se com o Senhor ·da "semeadura", garantia
de colheita e abundancia também nesta lembranga ( 15). ·
Podemos, assim, concluir que a utilizac;;áo pl~iadar
está ligada sempre as novas necessidades de sobrevivencia e aos novos tipos de organizac;;áo humana, com símbolos que sao sempre .os mesmos e bem reconhecíveis.
Com efeito, sempre podemos verificar a proeminencia
do elemento feminino como mais antigo no tempo, a
escuridáo no sentido de. "falta" de algo e a necessidade
de "luz". A supremacia lunar, o som devastador como
elemento em destaque, o aparecimento de um Ser binário, o advento da importancia masculina destacando-se
agora em todos os sentidos do tronco "mulher". O nascer dos Filhos do Sol, a necessidade .de um relaciona.
mento sexual homem/mulher para a procriac;;áo, a présenc;;a do sangue como característica .d a nova época se
encontram todos no estabelecimento dos ritos e das
cenmónias da fertílidade. Eles foram estabelecidos na
tentativa de compensar a ordem originária interrompi.
da, na tentativa de promover um possível retomo a
ordem anterior, cujo tempo oportuno era marcado pelo
aparecimento das Pleiades.
Entáo, de novo, reformulamos a pergunta: por que
elas ? Qual o significado verdadeiro das Pleiades? Só
que agora poderíamos arriscar urna resposta: elas fo·
ram assumidas como "tempo oportuno" porque justamente elas indicam o tempo físico conveniente ao preparo da terra agrícola para o plantio do milho sagrado,
onde esta planta, indispensável ao ritualismo fértil nas-

14) PEACE F -, Ibidem, pág. 60.

15) ANONIMO, Popol Vuh, pág. 114.
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ceu e de onde se · espalhou posteriormente. O que este
conjunto estelar simboliza no hemisfério sul? Obviamente seu significado é a produ~áo em qualquer nível
e em qualquer estado terrestre ele se manifeste. Através de veículos ela procede? Através de dois líquidos,
desconhecidos na época androgínica por nao serem necessáríGs e que se tornaram necessaríssimos boje em
dia: o sangue menstrual (qualquer tipo de sangue, a
partir deste momento, se tornou altamente sagrado e
veículo sempre presente nas cerimónias ligadas a vida
e a ;morte) e o esperma masculino.
Falamos que antigamente o Andrógino se reprodu.
zia .d o lado oposto de como procede boje em dia. A
bolsa de gravidez se alocava naquela cavidade do corpo
humano constituída pela base do pescoc:;o entre o início
do externo e a protec:;ao do queixo, muito mais volumoso que agora e que sempre simbolizou o próprio
Andrógino marcando o lugar mais importante do corpo humano. Colares e peitorais, tembetá ou pedra verde sagrada, engastada no queixo um pouco abaixo do
lábio inferior, mantém viva esta mensagem antiga.
É claro que o ato gerativo e o momento de nascer
procedem, hoje em dia, de maneira diferente, maneira
que é quase execrada pelos povos destes territórios a
cujo comporta.mento devem-se se adequar. O nascer de
alguma · crianc:;a é sempre · o melhor presente que urna
comunidade indígena possa receber, como dádiva dos
Senhores todo-poderosos, de suprema importancia. O
porque é bem fácil de se explicar se raciocinarmos sobre o fato de que cada ·nova crianc:;a nascida será urna
possibilidade a mais· de urna futura tentativa cerimonial
de reconstruQao .androgínica bem sucedida.·
ps meses de gravidez, de qualquer· mulher ·da-comunidade, sao· sempre abenc:;oados, como matéria de
regozijo e os próprios índios nao fazem mistério disto:
é ·o único momento em que urna mulher da época gemelar (imperfeito em vista da Ordem humana anterior), por possuir ainda sexo feminino e estar grávida,
quem sabe de um filho de sexo oposto, reúne em si,
por breves momentos, as prerrogativas anteriores de
androgenia! É um novo ser bissexuado em urna matriz
unitária que permanece em urna comunidade por nove
meses, estando presente em urna mulher prenha de

filha masculino! Aquí ;s ua -constante sacralidade, üiña
vez que so a · ela .é permitida esta faQanha, continuart·d o
a se manifestar· como única matriz produtiva ·de uni
.ser perfeito, completo~ unitário!
Mas, tornandc;> ·a problemática pleiadar, se torna
.mais fácil entender, entao, que elas representam obviamente os próprios líquidos procriadores e o próprio
som correto que deveria reunir novamente as duas partes quebradas da unid~e original que um som incorreto havia rompido. Esta última parte da si~bologia
pleiadar se concretiza num objeto muito específico da
atualidade, sempre presente· nos dois grandes. rituais
indígenas das cerimónias férteis e das cerimónias fune-.
rárias, um tipo diferente de chocalho redondo, composto de algumas sementes sagradas que ·e sparramam um
som particular, futura esperanc:;a de urna nova liberdade· e que se identifica também com o som estranho
do guizo da cobra ca8cavel, também simbolizado pelas
Pleiades.
·
A introduc:;ao da semente humana e vegetal .no reci.
piente oportuno, vagina/ cova fértil, símbolo de luz e
purificaQao, soma-se ao aparecimento da ajuda sagrada
e do elemento compensatório. No entanto, o ato sexual
em si, origem da criatividade imperfeita de boje em
dia ' o sangue menstrual,
lembranc:;a do · momento impu.
ro que estamos vivendo, o líquido espermático, a própria chuva ou líquido celeste, sao razóes de aborrecimentos e de recordac:;oes desagradáveis pelo índio de
nosso continente.
Nao é de se estranhar que a tristeza invada muitas
destas comunidades tradicionais, no periodo da prepara<_;ao do solo, boje instrumento necessário para suprir
"necessidades".
Outros povos, em outras partes do mundo, podem
celebrar com festas e risos a chegada das chuvas abenQoadas, sinónimo de . possível fartura e possível sobrevivencia, nunca perfeita, sempre inatural separadora,
angustianter Outros povos, em outras partes do mundo, podem celebrar casamentos luxuosos com luxuosas
cerimónias, com regozijos e festancas mas, no bemis!ério sul, entre os povos que ainda permanecem fiéis
as velhas tradic:;oes, o casamento nem recebe a atenc:;ao
do mais pobre e desolado "ritual de passagem". Nao
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somente ele nao representa nada, mas recorda um acoiltecimento que gostariam de esquecer, por ser a contínua lembranQa de um "ato substitutivo" de urna bemaventuranQa perdida, de um relacionamento diverso,
onde a suprema autonomia imperava, indiscutida! É a
recordaQao triste e necessária da busca de outra parte,
para se cumprir o processo criativo, boje obsessionante testemunho de urna autosuficiencia perdida!
Outros povos podem se rejubilar com plantio e colheitas, frutos carinhosos do chao molhado e com os
atos sexuais levados a bom termos, mas na terra do
M orená a seca é bem vinda e o chao árido entrecortado
é bendito.
No silencio, sem chuva, a espera é paciente e a
esperanQa é contínua! Aguardando um novo ciclo das
Pleiades, se pontua a época oportuna para a realizaQaó
de novas tentativas ritualísticas, compensadoras da tragédia originária.
É ~época dos Ritos Férteis, é a época do Kwaryp,
o tempo da puberdade!
É a existencia que renasce, ano após ano, cerimÓnia após cerimónia, silencio após silencio!
É na praia do Morená; mítica e indeterminável mas
verdadeir.a e existente na alma latino-americana' que
um Heró1-Homem, marcando o "tempo e o jeito" criou
a terra eleita e o povo escolhido, indestrutível, destinado a salvaguardar, testemunhar e contar a verdadeira
história do antigo hornero livre, Senhor de si mesmo!

\
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OS FILHOS DO SOL
Como ternos ·explicado, os sobreviventes do cata·
clisma que subverteu aquele que parece ter sido o programa biológico dos seres humanos do hemisfério sul .
em sua marcha evolutiva, tiveram necessidade de se
adaptar aos novos requisitos e providenciar suas 'sobrevivencias.
Para tanto, cerim,~nias agrárias de tipo bem definido foram estabelecidas para esta finalidade, funcionando em grau de "recurso". A "compensaQao" ficou
a cargo da técnica vislumbrada para a reconstruc;ao
do Andrógino original e regras e estruturas sociais, com
fun<;6es particulares foram marcadas para tanto.
É óbvio que as primeiras perguntas a surgir sao
as de praxe: quais foram os elementos escolhidos para
tanto? Qual a razáo intrínseca que justificou a escolha'?
Quais as qualidades particulares que eles manifestavam
possuir como garantia do sucesso neste empreendimento? E (pergunta mais insidiosa e equívoca), quem os
escolheu e onde isto se processou?
Ninguém pode duvidar da importancia destas investigaQ6es que poderiam levar a urna mais exata noQao
do passado humano de nosso continente e das civilizac;6es que aqui se formaram. As versees do hemisfério
sul a respeito destes acontecimentos extraordinários,
tao diversos de outros relatos, podem ser bem esclarecedores, apontando para comportamentos especiais.
Nós consideramos melhor, como sempre, investigar
a problemática em pauta nos dirigindo as fontes dirétas deste tipo de informaQáo.
Um antiquíssimo relato Chibcha. nos declara que.
em tempos muito recuados, apareceu em terra colombiana um anciáo de pele branca com urna longa "barba.,
e longos cabelos, absolutamente alvos e com aspecto
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hierático. Ele ficou conhecido como nome de Nemque.
teba e instruiu os habitantes das regióes andinas no
ofício da tessitura, dos tran<;ados e no uso de cores.
Deu-lhes no<;óes de administra<;ao e leis morais ao redor
das quais organizar as futuras civiliza<;óes. Estabeleceu
o sistema religioso solar que passou a se identificar
como a divindade suprema a quem eram tributados
sacrifícios e oferendas e do qual receberiam ajuda e
prote<;ao. (A chegada do velho mestre branco entre os
Chibcha é semelhante a chegada de Mvutsimin entre os
xinguanos.)
Continuando a verificac;ao das informa<;óes podemos notar que a agricultura já era um fato conhecido
e externo a estes territórios, o que coloca estes povos
andinos em um estado diverso com respeito ao processo civilizatório dos povos da planície por aquilo que
diz respeito a sistemicá agrária. Eles aprimoraram os
tran<;ados vegetais (diferente aproveitamento da cultura humana), e aprimoraram a modificaQao da simples
oferta da nat~reza com a tessitura implicando já num
conhecimento artesanal bastante avan<;ado. Passaram
estas técnicas a metalurgia, ao ouro e a prata que ·foram trabalhados como "fios ", adquirindo a mesma sacralidade das fibras vegetais (16). Com efeito, sabemos que o material implícito para o culto ao Sol era o
ouro, nao por seu valor intrínseco, mas pela cor amarela que o identüicava com ele. Apesar do testemunho
vislumbrante do Museu de Bogotá, que ainda hoje abre
as portas de sua magnificencia a quem queira confirmar o esplendor de tao maravilhosa ourivessaria, sabe.
mos que, entre os Chibcha, o ouro era de quantidade
escassa. As esmeraldas, outro elemento obrigatór.io para
oferenda, nao por causa de sua preciosidade económica
( conceito alheio a cultura de nosso indígena), mas pela
sagrada cor verde era, ao contrário, abundantíssimo na
regiao. Assim, os Chibcha ofereciam tecidos de algodao
finíssimo e posteriormente de la dos camelide que povoavam suas terras em troca do ouro cerimonial. Tudo
isto implica claramente em urna organizaQü.o comunitária a nível de intensa estrutura industriária e comercial

·crom todas as conseqüente·s -1nfraestrutut.as ~nece·8sátias
a este processo. o próprio algodao' nao pr0dl1Zido·- nos.
Andes, mas adquirido nas planícies, nos demonstra dúas
situa<;óes bem manifestas: o inadequado preparo dos
chibcha ·ao processo agrícola tornado aihda maiS" ·dificil pelas características de seus meio-ambientes é a coriStata<;ao de que, albures, o desenvolvimento agrário era
eficiente e bem administrado. A mais, demonstra que a
atividade comercial e industrial desses países agrários
se utilizava dos produtos agrícolas com todas as características e preciosidade das odiernas matérias-primas. · ·
Verificando ainda hoje a initologia andina podeJI,lo~
·perceber, com toda a evidencia o desapontamento d~ste ·
povo em relac;·a o ao próprio "niestre" que, mesmq- ·adorado e circundado de toda a sacralidade, se coloca' em
posi<;ao de segundo plano frente ·aquele que, entre outros
povos, havia ensinado . o ofício mais importante: a agricultura.
O próprio Sol, como já vimos, parece gozar.de urna
posi<;ao ambígua e nao sempre de primeiríssimo plano
especialmente nos attiais territórios da ColOmbia onde,
apesar da influencia do "velho anciao", parte do povo
permaneceu fiel a antiga Lua ( 17). Estes fatos parecem
sugerir. que os andinos viveram urna cultura particular
em rela<;ao ao mito básico androgínico que se de~envol
veu, quem sabe, na planície, possivelmente amazonense,
num ponto ainda .nao identificado de sua imensidao e
que recebeu o nome magnífico de praia do Morená.
Nome este¡que nada tem a ver (a nao ser a leJ?J.brah<;a)
com a hodierna praia xinguana na confluencia dos rios
Coluene e Batovi.
Os xinguanos sao entre os povos pré-amazonense
os que melhor mantiveram o recordo desta geografía
original e, por isto, nao deve ser considerado estranho
o fato de atribuir a urna de suas praias um lugar bem
apropriado, um nome tao significativo por seu passado
cultural. Apesar do enorme favor que todas as civjliza.
<;óes andinas ceifam entre . alguns pesquisadores e o
interesse mais parco 01:1tros demonstram em outras pes
quisas, civiliza<;óes aparentemente ·menos interessan
.

16) CANO A.J ., · lbfdém, pág. 186·.
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17) CANO. A-J ., Ibidem, pág. 62. ·
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tes,· sem grandiosidades megalíticas, como os ·povos
ribeirinhos da plarúcie, resultam ser também depositários e continuadores daquele mito considerado "realidade originária" e que, destas praias, saíram quais
"sois peregrinos" para informar e moldar outras povoac;6es.
Se analisarmos o que os Tupi-Guarani, povo sagra.
do de época remota, dizem, podemos verificar que a
procura desta terra, origem da vida perfeita, completa
e nao desastrada, é urna constante que parece ter feito
da migra~ a razao de sua vida e de seu dever social.
Hoje, a procura daquela que poderíamos chamar em
termos ocidentais de "terra prometida" e que eles tem
certeza de alcanQar um dia, nao é bem a terra prometida em sentido místico judaico-cristao, mas é a volta
a terra de origem, quase urna forma de paraíso terrestre de nossa religiao.
Ao inicio dos tempos, a serpente das sete cabeQas
tev~ um movimento físico sensitivo e criou a terra.
Através de outro movimento sensitivo, criou a vida
perfeita, completa, autosuficiente e, por isto, continua . (18).
O conceito de continuidade indígena é diferente do
conceito de imortalidade da cultura ocidental, apesar
que a primeira vista possam os dois parecer semelhantes. O problema da continuidade nao se baseia entre
os povos indígenas de acordo a referencia temporal,
urna vez que, nestas regióes, o próprio conceito de
tempo é tudo diverso daquele de outros países e se
fundamenta sobre um critério de qualidade.
A Serpente de Sete CabeQas ( sete como o número
das Pleiades, vistas a olho nú) criou urna vida perfeita que, por isto, nao possui em si obstáculos para continuar "sem Ordem" como eles situam nos ambientes
onde isto aconteceu, onde se reconstruirá o Andrógino
rompido através do rito da fertilidade. Daqui, as migraQ6es e os deslocamentos, nao só dos Tupi-Guarani,
mas dos Hohokan, dos Maia e de outros. Esta terra
particular, circundada de água por todos os lados, maravilhosa e inalterada ainda hoje, corresponde a tudo

aquilo que l1In índio destas comunidades possa passar
a desejar. Os primeiros cronistas e viajantes que tran- .
sitaram pela América do Sul, logo após a conquista)
ainda receberam de primeira mao a mitología desta
mística migraQao, f.o ram testemunhas do deslocamento
humano e nos relataram a informaQao que esta terra
é alcanQada por meio ·de urna linha tranQada, estranha e
misteriosa, símbolo da própria reuniao androgínica e
que permitirá a entrada a um novo mundo ordeiro.
As antigas comunidades se referiam ao Sol criador
de todos os seres vivos como a um elemento feminino ·
dotado de toda a vitalidade e,· para tanto, o chamavam
de "Guara", isto é, viviente, possuidor de vida, e "Cy", .
isto é, Mae que é o nome dado a Lua, considerada a
Grande Mae, origem de todas as coisas. Na cultura gemelar, esta personificaQao se encontra presente na tradicional figura do losango, que atua no ciclo da prática
ritualística com a cerímónia Pleiadar ( 19). Os colares
de contas verdes e azuis, símbolos dos ritos férteis por
causa das cores sagradas, receberam o nome sugestivo
de "mae da conta" e, mais tarde, entre os povos andinos particularmente, se transformaram em suntuosos
petoriais. No mito da Mai Pituna, esta problemática aparece bem clara quando nos relatam que: em um· mundo sempre uniforme e sem escuridao, a Filha da Cobra
Grande sentiu necessidade de ter a noite ( ou melhor
dizendo, modificar o ato reprodutivo). A Grande Cobra
envíou um caro~o de tucuma recomendando de nao.
quebrá-lo, para nao gerar a desgraQa de toda a comu.
nidade. Nao levando em consideraQao a advertencia o
fruto foi aberto e o mundo inteiro modificou-se r~di·
calmente. A estrela d'Alva fez sua primeira apari~ao
no céu e a Filha da Cobra Grande percebeu que estava
na hora de se dividir a Noite do Día. Para simbolizar
esta divisao, enrolou antes um fio cerimonial e desenhou um pássaro pintado de branco na cabe~a e de
ver??elh.o nos pés. Após enrolar otitro fio sagrado, sacudiu cmza no desenho realizado impondo ao pássaro
de cantar de madrugada para festejar o romper do
dia (20).

18) DOS SANTOS L.Y., Myasaki ~ Barracco, O indio Brasileiro
aesconhecido, Ebraesp Ed., Sao Paulo 1979, pág. 132.

19) DOS SANTOS L·Y., Myasaki e Barracco, Ibidem, pág. 137
20) DOS SANTOS L.Y., Myasaki e Barracco, Ibidem, pág. 135.
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., . . Mais urna vez, no · "Mai-':Pituna?\. ~reconhecenios 'toda
a ·simbologia típica :do ·hemisfério .sul; ~ o elemento femi,
nino originário e .base do processo de mudanQa, a unitariedade do elemento iniciador ·do processo,. a mudanQa binária, a conseqüente destruiQao da ordem --~~rda
·deira e oportuna, o uso de algumas cores específicas,
a presenQa de .pássaros ou penas e a · sempre presen~
testemunha sonora se destacam claramente. A partir
deste momento, a· morte que se instalou entre os povos
da terra como necessidade e para tanto imprescindível
(onde a necessidade era desconhecida), obrigoú .a prolongar os ritos da fertilidade, no enterro das sementes,
nos ritos funerários, e, por conseqüencia, no. enterro
dos carpos mortos. Eles eram colocados em -vastas
urnas de barro, símbolo do próprio receptáculo fértil
ou cova sagrada onde era introduzido o semen/corpo,
com a cara posta frente ao nascer do Sol. Enterrado
junto com alguns de seus pertences específicos, através dum cerimonial noturno, os defuntos ficavam esperando o nascimento de alguma crianQa para poder novamente voltar a comunidade. Por isto, os ritos funerários sao de extrema importancia entre os pavos mais
fiéis a antiga trad.iQao, urna vez que a própria morte se
liga a imperfeiQao criada pela ruptura androgínica que
poderá ser compensada com ritual apropriado. Como
o único ritual próprio ao restabelecimento da Ordem
originária é o rito agrário, as cerimónias funerárias
também estarao ligadas a eles, como ponto final de
um novo processo reorganizativo. Ainda boje, entre as
comunidades que parecem ter mantido quase intacta
a antiga tradiQao (como os Bororo J, do processamento de um rito mortuário procede-se a introduQao
de urna crianQa com requisitos especiais no círculo dos
adultos, para nao se fechar a cadeia produtiva oli criar
"vazios" perigosos.
Entre as comunidades do rio Amazonas, o mito do
Jurupari é também esclarecedor pela sua fidelida¡de as
antigas lembranQas. Este ser foi concebido irrégtilarmente por um ser feminino vivendo a margem d<;> Rio
Negro. Pela primeira vez, ele quis experimentar · urna
concepQao diferente, buscando ajuda do sumo ~e '~cucu
re", fruto selvagem da floresta amazór¡iic~ . que, a ·partir
deste momento, se.•t ornou proibido a-":qualquer mulher.
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A interf~rencia ·.de .um elemento-allleio
procriaQao ·regulam~ntar .e a utilizaQao do aparato . bucal, sagrado ·e
perigq~o,

.

coloca a mtµher _em situaQao de receber um
castigo) por esta grande culpa. Gerará um filho de· sexo
masctllino que, urna vez adulto, assumirá o comando
das novas formas comunitárias. Proclamará urna Sérle
de Ieis ~uja observaQao será obrigatória e, no lugar da
existencia do reino da liberdade passará a existir o
reino da sobrevivencia (21). Esta nova situaQao abrigará ao uso de novas sistemas sociais de onde as mulheres sera.o excluí~as e colocará os seres masculinos, ·
isolados ·da parte feminina, como ·fundamento da nova
Ordem'. ·
Inicia-se o reino da "divisao" e estabelece-se o reinado, do homem. O.. caráter de .puniQao e de malogro
que este mito amazonense. recolhe em si foi matéria
de espanto para os primeiros missionários que se aproximaram destas comunidades. O "mal", representado
pela ·figura de Jurupari, trarisformou-se em "diabo"
na interpretaQao crista. As máscaras de seres horrendos utilizados para os novas rituais masculinos e· solare& ' foram consideradas diabólicas. Estas máscaras
aterradoras eram justamente o testemunho daquilo que
haviat· ·se\ passado e contavam a história das culposas
transforµIac;óes sociais, lemhranQas ·perenes dos "erras"
coniet~dos. ·Eram obviamente figuraQao maligna, mas
nao erh sentido de adoraQáO do diabo, OU defesa como
f oi J.nterpretado pelos antigos missionários, mas pela
falta ' gerada ·num mundo de onde ·ele era ausente. As
máscaras: que em . território amazonense, se encontram
'
.
com •fi'eqüencia, muitas vezes se revestem desta· signíficac;áo, lamentável e tristonha, lembranQa de urna felicid8d~,:. perdida·; Quando ligadas aos ritos férteis nao
sao : utilizadas para despistar maus espíritos, con10 algumas vezes elas foram interpretadas, mas sáo justamente a encarna~áo destes maus espíritos no qua! transformou-se o homem privo de liberdade, carente e mortal, fora da Ordem originária. Sao símbolos de culpa·
e nao sempre defesa contra ataques sobrenaturais! Sao
\

21)

Dbs :SANTOS L-Y., Myasaki e Barracco, Ibide~, pág. 40.
e seg.
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lembranQas de uma tragédia da qual tentara.o se re~
mir, anos após anos, sem desanimo e com constAnc1a.
Os missionários que ficaram em contato com os
cultos realizados por estas comunidades ficaram horr~
rizados pelo aparecimento do "Diabo", que se ~es
tava na pra<;a da aldeia, em uma ro~ consti;nda .propositalmente para isto. O milho, ve1culo .cenmomal e
matéria de oferenda, será preparado antenorm:ente sob
forma de bebida fermentada a ser ingerida. Batuques
e flautas com sons de uma tristeza infinita ecoam através de toda a aldeia, até que um barulho est~ondoso.,
produzido artificialmente, determina um aparecim~nto
diabólico. Após as danQas ritualísticas a ele oferec1das
e a ingestao do líquido fermentado, os homens culpados, se acocoram no chao de terra e cobrem os olhos
com as maos para nao verem o tamanho de sua desgraQa!
É interessante notar que, em toda a ~érica Lat~
na, nunca compete as mulheres celebrar cerimóni~
ligadas ao desatamento da Ordem original. Com efe.ito,
parecem nao ter sido elas que se destacaram da ~1~;
de primitiva nem ter sido elas as produtoras do liqw:do espermático novo veículo de procri~. Apenas Q
sangue, desconhecido na época androgínica e ne~ss~
rio agora a ger~ao através do ciclo menstrual, e indice, nelas, deste novo desafortunado período. Mesmo
em seus corpos mutilados, carentes da outra metade,
elas tentam reorganizar aquilo que havia sido qua.se
destruído pela "saída" masculina. Continuam sendo elas
as depositárias do processo produtivo, árbitros do n~
cimento ou nao-nascimento, veículo de transform~o
contínua que, pelo breve espaQO de po~cos meses, tero
a possibilidade de reproduzir em um único corpo (o seuJ
um novo andrógino bissexuado, quando se torna gra·
vida de uma crianQa de sexo masculino! Elas nao par·
ticipam destes tipos de cerimoniais, elas náo neces~i
tam emitir algum tipo de vibraQao sonora, porque nao
sao elas que necessitam "compensar"!
Carvajal, em sua longa passagem pela Amazónia,
nos relata o encontro de uma estranha aldeia onde
uma espécie de estranho altar se erguia no meio da
praQa do centro. Um complexo simbolismo está ligado
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a esta sagrada plataforma, cuja representa~ao e cujo
significado pareciam ser alheios a época e ao ambiente visitado pelo Carvajal até entáo. Uma grande pran.
cha pintada e esculpida entronizava o recinto s~rado,
erguendo-se perto .de urna conspícua cidade contida
entre uma cerca de pedras e barro onde se sobressaía
um interessante portal que chamava a aten<;ao de iinediato. Duas altíssimas torres com janelas ladeavam os
cantos. Ao lado de suas portas duas colunas se erguiam
majestosas e toda a obra era sustentada por aquilo
que deviam representar dois pumas americanos, feli. ·
nos de aspecto aterrador. No ·meio da praQa, se ofere.
cia ao olhar vislumbrado dos europeus urna "cova'·
especial, onde os habitantes derramavam, como ofe.
renda ao Sol, a bebida de milho fermentado que lhe
era dedicada. Eram eles os súditos fiéis das Amazonas,
mulheres guerreiras, consideradas lendárias para a cultura ocidental e consideradas resquícios dos cultos Iu.
nares e do matriarcado, por estas comunidades ( 22).
Ligada assim a chamada lenda das Amazonas e
sempre no ambiente geográfico daquele grande rio que
delas recebeu o nome, verificamos a existencia de outro
elemento também considerado lendário: os muiraqUita.
Sao ·pequenos artefatos de matéria diferente, esverdeados, dotados de poderes maravilhosos, de posse e utilizac.;ao exclusivamente feminina. A respeito destes po.
derosos elementos verdes esculpidos de forma diversa
e que mais tarde foram conhecidos pelo nome de
"icamiabas", encontramos também um relato intereSsante. Urna lagoa sagrada se encontra na nascente do
rio Jamundá, onde as Amazonas transitavam. Era urna
lagoa dedicada a Lua. A um momento estabelecido da
estaQao das Pieiades, num plenilúnio determinado, as
Amazonas se dirigiam cerimonialmente a lagoa para
as celebraQóes lunares. Faziam parte deste rito as Muiraquita, cuja máe sagrada morava no fundo da lagoa.
A cerimónia durava toda a fase do plehilúnio e se cons- .
tituía como cerimonial de espia~áo, compensador de
urna penalidade que transformou suas vidas. Era na
noite deste plenilúnio que as Amazonas atiravam-se na
22) DOS SANTOS L Y., Myasaki e Barracco, Ibidein, pág. 27
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lagoa ;nadando até o ,fundo de .onde recebiam., das máos
da "Mae da Agua"· as pedras ,verdes ainda moles, e que
endureciam no momento_de.sair da. água (23).
Elas se tornaram símbolo .-d o relacionamento sexual,
símbolo da pennissao recebida pelos próprios entes sa.
grados de utilizar o novo, · terrível método de procriar
e, para tanto, se ofereciam as Muiraquita· ( em penh~r
e compensaQao do passado), aos homens com os qua1s
ia se processar este ato absurdo!
As ,Amazonas descritas por Carvajal erain bran~as,
nuas, altas e troncudas. Lutavam melhor qu~ homens,
p,or elas' dominados em combates brtitais, era~ n~e
rosíssimas e moravam retiradas da costa, no interior
do, território ' em aldeias cujas habitac,;oes eram construídas em .. pedras e protegidas por guardas que nao
perrhitiam a entrada a· estranhos. Apenas urna vez por
ano mantinham relacionamento sexual coro homens de
outras comunidades por elas feitos prisioneiros · em
incursoes bélicas. Guardavam consigo apenas as filhas,
nascidas deste relacionamento, que.·e ducavam com mui. .
to . cuidado .e como mulheres guerreiras. As Amazonas
erami chefiadas por urna Grande Senhora que morava
em urna luxuosíssima casa, assoalhada, com forro bis.
toriado de rara beleza e toda realizada também em
pedra. Ela e. seu povo se trajavam com especial requinte, usando até a cintura, · mantas tecidas finissimamente·.e . sustentadas por cordoes, deixando a descoberto .o
busto. Nunca cortavam os cabelos que. usavam tranc;ados e. adornados por ,largas coroas de ouro ( 24).
·
· Através destas informaQoes, · podemos reconhecer
terra brasileir~f estes símbolos sagrados que rolaram foram deste território ao longo de toda a América
Latina, "sois ·peregrinos", faeilmente ~eperíveis também
em outras· regioes onde, algumas vezes, continuam válidos .até agora. Em todo o liemisfério sul, lagoas, lí<;iuidos espermáticos, sangue, épocas estelares determmadas, milho, cor verde, sons esp·ecíficos, tranQados epassagens cerimoniais sao reconhecíveis na cultura de todo
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23) DOS SANTOS L-Y., Myasaki e Barracco, Ibldem, pág. 21.
24) DOS SANTOS L -Y., Myasaki e Barracco, Ibldem, pág. 32
e .seg.
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o continente com as relativas adaptac;oes a seus meios
mas sempre com idéntica conotaQao. Sempre relatando
de maneira exata e uniforme os acontecimentos verificados em épocas anteriores, testemunhos de fatos característicos.
Se no Brasil, Bo!oro, Xinguano, Xavante e Yan0mami parecem ser entre os melhores representantes
destes "Sois Peregrinos", em outras regioes outros povos exerceram as idénticas func,;oes.
No "Shalako" Zuni podemos reconhecer toda a
significac,;ao relativa ao elemento líquido fertilizante, ·
simbolizada pela bebida fermentada e pelo líquido espermático, nas danQas e cerimónias dos fazedores de
chuva.
Na danc;a da Serpente que faz parte do ritual "Kachina" dos Hopi, realizado após o solsticio de junho,
ein pleno verao, poderemos reconhecer a mesma simbología.
Um herói do passado tentou encontrar as f ontes
da vida representadas pelas místicas águas de um rio
e, em . toda sua dífícÜ busca, foi auxiliado por urna
mulher todo-poderosa. Conseguiu encontrar a Grande
Serpente a quem todas as águas obedecem e das quais
Ele é o Senhor-absoluto. Permanecendo na "Kiva" , ou
receptáculo sagrado desta grande personagem, o herói
se torna um iniciado ao culto da Serpente que lhe permitirá o rilanuseio de todos os líquidos vitais. Regressando ·posteriormente ao lar, junta-se com urna mulher
transformada eni cobra e, deste ato, nascerao ·todos os
répteis_e· todas as sorgentes necessáriás aos seres hlimanos~. A ·mulher todo-poderosa, que havia acoinpanhado os p~imeiros passos do herói, permitiu que o conheciment~ ' das cerimónias que lhe eram tributadas se
tornassem conhecidas e de uso dos Hopi ( 25).
A partir deste momento, eles e os Hohokan se tor.
nam quase urna espécie de povos eleitos (povos "especiais", como os brasileiros Bororo ou Xavante) e, para
se realizar esta cerimónia, garantia de sacralidade, é
necessário coletar antecipadamente o maior número
possíve! de répteis, através da aQao tuncional daquele
25) BAHTI S., Ibidem, pág. 43 e seg.
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que é chamado "homem-serpente". Altares especiais sao
construídos e desenhos e pinturas sao realizados em
buracos no chao ou "Kiva", onde os realizadores da
cerimónia se reúnem. Plumas sagradas e recipiente de
água lustral sao oferecidas e, para a última danc:;a, cor.
pos e vestimentas sao pintados de cores oportunas: No
grande círculo cerimonial onde a oferenda de m1lho,
como é óbvio, se encontra presente, as cobras coleta.
das sao deixadas livres para que se encarreguem de sal;
vaguardar, perante a Grande Serpente, o poder dos Hopi
sobre as águas.
Mais urna vez, verificamos que os símbolos utili
zados por estes tradicionais filhos do Sol continuam
os mesmos que encontramos em ·nossos território~ e
sempre nos fazem pensar urna única informac:;ao, apenas formulada com palavras diferentes.
Com efeito, · no demorado Shalako Zuni, urna das
poucas cerimónias invernais de importancia fundamenl
tal, o temário continua sendo o mesmo: a fertilidade
e a reproduc;ao como única finalidade comunitária. A
chuva e a reproduc;ao dos animais e do solo como ga.
rantia de vivencia e sobrevivencia! Assim, poderíamos
·dizer que a maior preocupaQáo destas comunidades é;
provavelmente, a própria garantia de vivencia e p~de.
ríamos , também, afirmar que eles se encontram, amda.
boje, traumatizados com a subversao da Ordem cósmica, acontecida anteriormente mas sempre presente em
seus conjuntos mitológicos. Isto leva os Zuni a se preocupar principalmente com a manutenc;áo e harmonia
da nova organizac;ao cosmológica e, por conseqüencia,
com o correto feitio cerimonial, do qual eles sao zelo:
sos e minuciosos executores. O longo Shalak.o é prova
desta preocupac:;ao constante e pode ser considerado o
maíor ritual do genero. Com os corpos amantados e
pintados ·de cores brilhantes onde o verde e o azul dominam por sua sacralidade, dan9a-se para a chuva. Antigos mortos recebem honrarlas especiais e máscaras
características sao utilizadas com o mesmo significado
que encontramos em território amazonense. Os senhores da chuva, do norte e do sul, se encontram presentes na mesma cerimónia, em perfeito equilíbrio, junto
com o próprio Sol, considerado também Senhor do
Fogo. Plumas e sons especiais acompanham todo o de82

senvolver do rito (que inicia sua parte preparatória na
época do solstício ·de inverno) e a segregac;ao cerimo-.
nial dos ministrantes principais ( 26).
Mesmo entre os longínquos pescadores de salm6es,
os símbolos utilizados sao os mesmos e, coisa ainda
mais notável, sao utilizados da mesmíssima maneira.
Num ambiente tao diverso daquele sulamericano, onde
os recursos ecológicos, os meíos ambietes e as culturas
circunstanciais nada tem a ver com os pressupostos
ideológicos apresentados, estes povos salvaguardaram
zelosamente as mesmas informac;6es.
·
Segundo o que eles mesmos relatam, a época dos .
salm6es foi utilizado como recurso natural para substituir as Pleiades.
Ternos visto que o simbolismo deste conjunto estelar de importancia básica para o desenvolvimento da
cultura latino-americana tem, entre suas características, aquele de ser representada através de plumas ou
penas. Esta é a razao porque os antigos pescadores de
salmáo da Columbia Britanica utilizaram o salmáo
como "Sol Peregrino" a ser espalhado em todos os am
bientes circunstantes. N:áo devemos cair no erro de pensar que este peixe alcanc;ou a colocac:;ao de símbolo
nacional porque fornece o máximo da alimentac:;áo e
dos recursos económicos deste povo.
Os próprios habitantes destes lugares nos relatatn,
tranqüilamente, que aquele peixe foi escolhido apenas
por possuir urna "pena vermelha" em sua cabec;a (27).
E eles acrescentam, ainda, que da remota antigüidade
todas as gravuras sagradas apresentavam plumas em
suas cabec;as como garantia de característica "divina"
Os próprios totens de animais por eles utilizados indi.
caram sempre o mesmo procedimento estendendo este
uso especial a chefia ou personagem de destaque da
comunidade que se trajava com manto de penas para
se distinguir dos homens comuns e para ressaltar esta
postura ideológica.
Até a problemática migratória se encontra presente
nas tradic;6es da British Columbia. Eles nos relatam
•

26) BAHTI T -, Ibidem, pág. 28 e seg.
27) KEITHAHN E., Ibídem, pág. 74.
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que, segundo urna antiga informagao, ainda salvaguardada com cuidado, os Haida chegaram aos territórios
que agora ocupam vindo de terras muito longe, além
de muitas montanhas, bem ao sul de onde agora se
encontram e, como prova destas notícias, confirmaram
que grande parte dos termos lingüísticos agora usados
foram retirados dos termos de outras culturas da Columbia Britanica ( 28). Contam-nos isto lembrando antigos mitos e antigas razoes bem estruturadas que nao
nos permitem duvidar de suas palavras para aderir a
outros tipos de interpretagóes.

28) KEITHAHN E., Ibidem, pág. 96·
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OS PROCESSOS SOCIAIS
O índio da América demonstrou ser coerente, lógico e sempre tradicionalmente ligado aquilo que ele considera sua "genese originária". Nao abre mao daquilo·
que considera suas posturas ideológicas básicas e prefere morrer ou · se retrair para nao se afastar de seus
pressupostos culturais. A história de sua conquista,
rendigao e inserimentq em outro tipo de relagao social
sao claros exemplos de como é conduzido este processo.
Se analisarmos a sistemica índia de acordo com
aquilo que poderíamos. definir como fatores culturais
de referencia, verificamos que sao tres os elementos que
se sobressaem e que se situam como atitude fundamental e uniforme em todos estes povos:
1) o extremo desenvolvimento racional, que afasta o
sistema ideológico índio de qualquer tipo de coloca<;áo que nao se apresente rigorosamente lógico e
físico / natural;
2) a acirrada salvaguarda de tudo o que constitue sua
verdadeira base tradicional que ·se restringe, aliás,
ao próprio mito androgínico e seus desdobramentos
posteriores;
3) a organizagao agrária, fundamento de seu sistema
"com.pensatório ", veículo único para o restabelecimento da Ordem primitiva e , por isto ' razáo de vida
para o indígena atual.
Ternos verificado que, ao longo do vasto território
já mencionado, estas tres prerrogativas indestrutfveis
se encontram sempre presentes e com mínimas altera<;oes. É óbvio que a sociedade se organiza, entao, ao
redor destes pontos focais, onde a ,restaura<;áo . do sistema primitivo, que é a finalidade básica do viver índio
de agora, se coloca como referencia imediata. Esta reSt.auragáo nao se processa, como muitas vezes foi err~
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neamente interpretado, através de complexos sistemas
religiosos, onde o sobrenatural reina soberano. Pelo
contrário: o índio aborrece tudo aquilo que foge as regras estruturais da natureza física, tanto de seu próprio corpo, como de seu meio-ambiente. Seu proc~der
é estritamente lógico e afastado de qualquer requmte
místico ou metafísico. O raciocínio mais sutil reina soberano e nao se deixa, em absoluto, tirar da linha por
influencias emotivas e sobrenaturais. Se foi usado por
nós os termos "mito" e "mitología" para indicar alguma conceituaQao típica destes povos, o fizemos exclusivamente para facilitar a compreensao dos estudiosos,
utilizando termos aos quais estao mais acostumados.
Termos, porém, que nao correspondem em nada a postura ideológica do índio porque ele desconhece as estranhas construQoes tao queridas a cultura ocidental. O
proceder de seu conhecimento nao se pauta sobre ~ma
codificaQao místico / religiosa, nem sobre confusos geneses nao melhor identificados.
Na realidade, o hemisfério sul nao parece possuir
mitología mas apenas possuir história! Nao parece criar
mitos, mas relatos!. Nao envereda pelo mundo das
"crenQas" mas trabalha tecnicamente pela certeza, organizando logicamente um sistema compensatório que
possa permitir a sobrevivencia! Nao devemos, assim.
ser levados a pensar que, no fundo, estamos tratando
aqui com apenas outro tipo de crenQa. Eles acreditam
ser verdadeira aquela montagem místico/mítica. Eles
nao "acreditara" apenas, eles tém certeza que antigamente tudo se processou desta maneira e de acordo
com ela vao vivenciando suas vidas sem deixar-se externar para interpretaQ6es alheias.
Nao é aquí o caso de se resolver se aquilo que o
índio latino-americano pensa é verdadeiro ou nao. Nao
é de nossa competencia decidí-lo, nem é aquí o lugar.
O que deve-se dizer é que antes que desapareQa toda
urna cultura de um mundo particular, com sua particular forma comunicativa, devemos lembrar que "para
eles assim foi e assim é" e sobre este fato foi organizado o conjunto de suas atitudes sociais.
Daí, a repulsa em se aceitar outras interpretaQoes
ou em se ceder a outros pontos de vista independentemente de quanto seja grande o desejo alheio de os con-

vencer. Para o indígena americano nao parece existí:
outro ponto de partida que este, ele nao parece se utilizar de outra construQaO simbólica a nao ser esta _e,
por isto, nao pode se utilizar de outro tipo de soc1edade que nao seja .aquela moldada sob estas formas.
Iniciando urna análise sócio / comunicacional do sistema de vivencia indígena, verificamos facilmente que
0 matrilinearismo se destaca na situaQao de "descendencia" de mae para filho e nao ao contrário, de pai
para filho como nas sociedades ocidentais e é básica a
"exogamia" no casamento. .
Se com a primeira referencia ternos bem clara a .
informaQao de quem é a verdadeira peQa fundamental
do andamento comunitárío, a segunda é ainda mais clara! Todas as aldeias e todos os habitantes destas regioes sao divididas em dois grupos e os casamentos
poderao ser realizados~ apenas entre seres pertencentes
a grupos opostos, criando assim a exogamia.
Mais urna vez , estamos frente ao costumeiro sim. .
bolismo gemelar que agora estabelece regras soc1a1s
com toda evidencia. Se a finalidade é o sobreviver humano, é a compensaQao da "inaturalidade" acontecida
que deverá ser solucionada de maneira adequada. Assim,
o que mais é o relacionamento sexual ou o casamento,
a nao ser a reconstruQao breve e momentanea, de um
Andrógino destruído? Só Ós sexos diversos reunidos mo.
mentaneamente nao serao suficientes para se recompor
o elemento unitário perdido mas a própria sociedade,
espelho da antiga Ordem, deverá partir para urna composiQao. E como voce poderá construir urna composic;;ao satisfatória, a náo ser onde existe a incogruencia?
Como dentro de urna mesma linhagem é que nao poderá
existir composi<;ao simbólica, entao se tornou necessário dividir simbolicamente e artificialmente urna comunidade para que urna composic;;áo do ato divisório do
sexo se transforme na compensaQao de um ato social! ·
Um outro elemento que se coloca a base da organizaQáo comunitária dos povos do hemisfério sul é o
desdobramento do critério de "diferenciais" como pos.
sibilidade de reconstruQao sistémica. O próprio Andró·
gino originário era unitário, mas composto de duas partes diversas e este conceito deve passar a fazer parte
das soci~dades que lhe pertencem. Por isto ·a dij eren<;a
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impera soberana no sistema vivencia! de urna aldeia.
As atribuigóes masculinas sao diferentes das femininas,
a alimentac;;ao é reservada · e obrigatória, dependendo
de sexo e idade, os ornamentos seguem os mesmos
princípios, também os seguem as participagóes aos ritos
e cerimónias e as func;;óes sociais em sua totalidade,
resultando que neste ambiente ninguém lute para urna
identidade social. Pelo contrário, todos se esforc;;am
para permanecer adequadamente na faixa a qual pertencem, urna vez que outra contrariedade a Ordein estabelecida poderá provocar novas rupturas.
Nestas sociedades, rigidamente estruturadas, o que
se destaca com importancia maior é a agricultura, que
ocupa o ponto central náo só por ser a fonte de sobrevivéncia alimentícia ou por exclusivista amqr ao campo. Com efeito, analisando ·a história da integrac;;ao índia
ao urbanismo nacional ou estrangeiro, em época mais
moderna, podemos verificar que o inserimento do indígena se processou sem traumas particulares, por . aquilo que diz respeito a adequac;;áo social demonstrando
que nao é por falta de possibilidade de inserimento em
outros padróes que a agricultura é indispensável a sobrevivéncia física índia. Mas é com a sobrevivéncia da
antiga Ordem social que o índio se P!eocupa ·e cujo
restabelecimento só pode se processar através do ato
agrário! Sem as clareiras especiais, no meio d_o mato,
nao poderao ser realizados os ritos férteis; sem determinadas plantas nao é possível proceder a determinados cerimoniais e determinados usos e costumes só
podem ser levados a frente na imensidáo das cámpinas.
Por isto é que a terra é necessária! Por ser necessário
o chao de terra para a criadora batida do pé, · para retirar os vegetais particulares para a realizac;;áo de tran·
gas e amarrilhos sagrados ou para receber dela o milho
que os transformará novas mentes em seres livres, eles
a queremf
No momento em¡ que os ritos da fertilidade se colocaram como idéia central na construc;;áo organizada da
vida da sociedade indígena, tudo passou a funcionar ao
redor desta atitude básica. O instrumental utilizado
para esta finalídade foi: determinadas partes dos corpos humanos, covas especiais, furadas no chao, em
épocas oportunas, determinadas cores, determinados
objetos. Estes símbolos ou "Sóis Peregrinos" como an-

tigamente eram chamados, constituíram o sistema de
vida indígena e seu sistema compensatório. Foram chamados "Sóis" por pertencerem a época dos "Filhos do
Sol" e por terem a func;;ao particular de perm~tir a sobrevivéncia destes .povos duramente sofridos. "Peregrinos" porque, atravé~ do processo migratório, ·na procura do ambiente que melhor pudesse auxiliar esta sóbrevivencia, informaram outras culturas com as quais
chegaram a ter contato. Foram representados genericamente nas "itacoatiara" ou em pinturas corj>orais
forma de uma circunferencia, com urna cruz internamente alcanc;;ando a orla. Foram, também, salvaguardados por meios da comunicac;;ao visual de um círculo ·
com um suástica interna, cujos pés trespassavam o
próprio círculo e também, algumas vezes com bastóes
cruzados e gravados dentro da circunferencia com a
mesma conotac;;áo. O . ~ignificado simbólico deste grafismo é claro e é mantido até agora. A circunferé~cia
representa a cova fértil de um possível novo mundo
voltando ao antigo, ou urna possível nova Lua dentro
da Ordem correta e n_o interior o nó sagrado que amarra cerimonialmente _d uas partes separadas.
A cruz, qualquer seja sua forma, sempre foi índice
de signíficac;;áo androgínica, com as duas partes l.nteressantes, lembranc;;as das duas colunas vertebrais dos
antigos seres huma~os e junto com a circunferencia,
foram elementos altamente ritualísticos, impossíveis de
~er~m utilizados por alguma finalidade corriqueira ou
ajuda prática.
Muitos estudiosos se perguntam por que estas civilizaQóes, mesmo aquelas mais adiantadas, nao úsavam
da maneira ocidental a "roda" e deduzem deste fato o
babto grau de entendimento ou de perspicácia destes
povos. No entanto, numerosíssimas "itacoatiara", cera..
micas, pinturas corporais, máscaras etc., apresentam
continuamente círculos ou rodas em várias posic;;óes.
Por que náo utilizá-las, entáo, do ponto de vista prático, como válida ajuda nos transportes? Os índios mais
tradicionais quando questionados a respeito parecem
ter demonstrado todo o horror concebível de urna situ~
Qü.o para eles insuportável: a utilizagao doméstica corriqueira de um elemento altamente sagrado, veiculo de
liberdade!
·
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. Sabemos que fazia parte do pantheon M~ia um Senhor particular de grande importancia, considerado o
representante da própria "comunicaQao" figurada por
meio de pequenas circunferencias vermelhas, espalhadas no · corpo e que lhe conferiam justamente este
poder (25). Posteriormente, em contato com outras
civilizaQ6es, este poderoso Senhor foi alcunhado (assim
como na Africa) de "Deus da Varíola". Também sabemos que os usos funerários entre muitos pavos. ~radi
cionais como os colombianos e os peruanos, part1c1pam
deste elemento circular para serem, como já afirmairtos, ligados aos próprios ritos da fertilidade. Quanto
mais recuamos no tempo e mais estes povos demonstram urna preocup~ao sempre maior em relaQao a
forma do enterro e a respeito do simbolismo que ele
usa. Corpos intimanos em posiQao quase fetal, inseridos em receptáculos de barro particulares, enorme urna
com bojo arredondado e simulacro da própria cova
fértil.
·Nos "Pueblo", os Navajos possuei:n um relato cur,i,oso . qµe, em muitos pontos, se aproxima ~a caracten~
tica postura ideológica Xavante. Os NavaJOS se cons1deram pertencer a um povo da maior antigüidade e
que, já por quatro estágios biológicos viv~ram abaixo
da terra e urna profundidade cada vez ma1or. Em ambiente cada vez regido por urna cor diferente da outra,
mas todos sem luz. Os Navajos de hoje pertencem a
quinta época, aquela que conseguiu sair do . subsol?,
iniciando um novo tipo de vida. Mas aquilo que ma1s
nos chama "atenQao" é que a passagem que permitiu
a entrada deste povo ao nosso mundo de agora, se pro.
cessou através da cavidade de um bastiio, elementos
ambos; passagem e basta.o, descritos, como é ób~o, d~
forma arredondada. Este centro do mundo ou umb1go" da terra, como alguma vez foi chamado, é hoje
posto por eles entre as montanhas sul-ocidentais do
Colorado, em um muito particular buraco· enorme, mais
urna vez indiscutivelmente redondo (26).

Os Xavantes, em terra brasileira, sao famosos para

terem urna concepQao que por enquanto ( ressalvando .
pesquisas posteriores que poderao nos apresentar outros
..novas com a mesma ideologia) parece ser só deles. Os
Xavantes consideram que a terra é formada de dois
estratos independent~s, do qual o interior era-lhes des.
conhecido até que urn dia alguém deles, caQand·o um
tatu, enveredou por um buraco, a fim de pegá-lo e chegou a urna nova terra recoberta de plantas especialmente buriti (pequenos e redondos) mas, a diferenQa
dos Navajos, esta terra interna apresenta a mesma luz·
do estrato de cima ( 27).
·
No·próprio corpo humano, o umbigo exerce a mes- ·
ma funQao simbólica e a ele sao devotados os famosos
cintos cerimoniais que alguns dos povos brasileiros
apresentam em seus usos ritualísticos até hoje. Geograficamente dois "umbig~s" da terra, muito famosos foram a própria cidade de Cuzco (por isto sagrada), e a
indescritível Ilha da Pá$COa, ·onde o tempo pareceu
parar e esperar. Ainda hoje nestas regi6es, círculos cerimoniais sao traQados no chao com jeito especial, como
defesa do povoado, restabelecendo harmonia e equilíbrio, ou através disto curando doentes especiais.
Entre os Navajos, um doente é colocado sentado.
no meio do círculo sagrado repleto de adereQos simbó.
lícos que serao colocados também acima do corpo doente submetido a cerimónias específicas pela duraQao do
nascimento do sol até seu desaparecimento. O círculo
deve ser pintado com cores particulares de acordo com
a particular simbologia do elemento arredondado ( 28).
Por aquilo que diz respeito a cor, podemos verüicar que, ao longo de todo o nosso continente, a preocup~ao com elementos coloridos é viva em todos os
povos que salvaguardam as antigas tradiQoes. É ligada
a determinados "significados" e características e nenhum deles pode ser utilizado com puro intuito decorativo. Eles nao se constituem, como objeto de arte,
sujeitos a escolha de acordo a beleza da composiQao
pictórica que se queira construir. Eles representam um
~7) GIACCARIA B. HE.I DE A. Xavantes, Dom Bosco Ed. Sao

25) . ANONIMO - Posol Vuh, pág. 179.
26) BAHTI T., Ibidem, pág. 5.

.
Paulo 1972 pág. 94.
28) BHTI· T., lbidem, pág. 10.
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discurso simbólico repleto de significados mareantes.
muito mais que as palavras e muito mais carregados
de expressao que toda urna proposiQáo verbalística. A
cor ·contém informaQóes importantíssimas para a compreensáo dos costumes indígenas e seu uso· social é
ponto básico da vida diária da comunidade. Algumas
cores particulares forani assumidas para operar .os
ritos da fertilidade, náo ao acaso, mas por razóes esp&
cíficas. Este particular discurso náo verbalístico corre
também nos trilhos de .urna "duplicidade" que'..serve
como piloto cerimonial: a cor preta e a cor, .branca.
Elas sáo tidas em grande consideraQáo e possuem,
.ambas, o mesmo significado: o poder. Urna vez que
esta única informaQáo sustenta duas representaQóes diversas, surgiram alguns equívocos em relaQáO aos cerimoniais que deles usufruem. Com efeito, é errado considerar que usa-se o preto por ritos ligados a procedimentos "malignos'' enquanto o branco torna-s~ .s inónimo de "pureza", juventude ou santificaQáo. Estes sáo
.conceitos que nao se encontram no discurso indígena.
·S eu significado é diferente ·e bastante técnico::. ambas
sáo cores indicando "permissividade", transito, possibilidade, pintando-se de ·preto ou de branco todos os objetos que dizem respeito a potencializaQáo do próprio
.homem em alguma de suas tarefas divinas (preto) ou
social ( branco) .
Paralelamente a estas cores pilotos, que servem mais
como canais de transitos que como reais conotaQóes,
encont;ramos a verdadeira cor sagrada do hemiSfério
sul: o verde. Esta cor tambérn deu margem a eqtJívocos
e contradiQóes entre aqueles que quiseram interpretar
o uso destas tonalidades como referencia as · grandes
campinas e matas virgens. Este significado é errado. O
verde é a cor das Pleiades e do cerimonial agráriÓ, náo
em termos de terra ou de produtos agrícolas, .m~s em
termos de ritual e compensaQáo. É a verdadeira cor
compensatória, equilibrante, aquela que indica toda a
operacionalidade deste complexo sistema de s'ubstituiQóes e recursos, simbolizando particularmente o elemento líquido espermático que permite o andamento
de novos tipos de produQáo .terrestre! Encontr~:-se, em
muitos casos, acompanhada pelo azul que náq ..~ utilizado como cor, isto é, como símbolo, mas é apenas

utilizado como reforQo de outra cor, como recurso
visual.· Em sentido amplo, poderíamos dizer que o ver- .
de é a cor da "aptidáo", da própria "flexibilidade" que,
junto a cor azul, fica intensificada urna vez que esta
segunda cor é um majorante da primeira significaQáo.
No casó 'específico d~ uso brasileiro do tembetá, das
esrileráldas cerimoniais e de todos os colares ou plumas destas tonalidades, a significa<;áo que nos é passada é nítida: o verde é a própria cor da autosuficiencia.
Com lógica perfeita, os brasileiros passam de toda e
qualquer possibilidade do verde (elevado ao máximo ·
do poder pela concomitancia ·do azul) ao conceito da
própria liberdade absoluta ou "autonomía". Assim pelos
chéfes ·índios do passado, adornados com o poderoso
"tembétá '~, recoberto de ouro e sacrificando como "el
dourado'~, · esta cor particular desde a azulada turqueza
a· cintilante esmeralda, ºs áo símbolos da história ' dos
·antep!).ssados
americanos.
"
. i;>or~m, em seus cerimoniais, outra cor se· encontra
prese;nte. :e · também originou dúyidas e controvérsias
esp.~eialmente por seus múltiplos usos em objetos que
vao. descae .algumas partes do corpo humano a cerami.c as espe.ci~is e a particUlares tecidos tranQados. É a cor
vermelha. ·E la se encontra ligada a idéia ritualística de
"passagem" e, por isto, é utilizada em todas as cerimónias ·onde os participantes deveráo passar de um estágio
de vida ou de furiQáo social a _outro.
..
Para qué ·se encontre "energía" suficiente para sup~r~:r; ~ difíceis barreiras qúe separara -as mudanQas
socia'.is·, .pinta-se coni o urucum as partes do corpo que
se:di<i.)ifet~das pelo rito e pintam· de vermelho os obje.
tos··nece&sários a ·este processo. Muitas ·vezes esta cor
fo,i identificada com a problemática do sahgtie e, . para
taritó, ·o vermelho foi ligado a este elemento físico mas
nao..é . és~e . 'o sentido dado na cultura indígena. De acor
do com alguns relatos, o ser androgínico náo posstúa
o nq$5o 'tipo de cfrculaQáo e, por isto,. o sangue é considerado· mais um elemento recessivo, urna triste lem~
brari~a de .algo bom que acabou!
·J
'. '
• . '
'
Precisamos entender, entáo, que ,o sangue, símbolo
traiQoeiro , é o signo da necessidade social da passagem
.
de um estágio a outro na nossa vida desorganizada de
agora e a cor vermelha náo representaria entao nosso
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nosso líquido circulatório mas a "for<;a" específica que
permitirá transformar um acontecimento corriqueiro
em um ritual de passagem.
Até os longínquos pescadores de salm6es sao entre
os melhores testemunhos desta informa<;áo salvaguard~da . Em seus estranhos desenhos característicos, que
sao encontrados só entre eles, a meio caminho entre a
representa<;ao de urna serpente, de um dragao ou d~
um Andrógino indefinido, as cores branca, preta e ver.melha aparecem como símbolos coloridos especiais ainda hoje. Alguns dos "Totem Poles" que sao ligados as
cerimónias agrárias, ou alguns objetos especiais que
lhes dizem respeito, como mantas sagradas e · cerami~
cas, apresentam o mesmo motivo e a mesma colora<;án~
Por aquilo que se refere a ceramica• é também interessante notar que . algumas delas, utilizadas antigamenté
como receptáculos ritualísticos, lembram, de maneirá
espantosa, a ceramica marajó e a decora<;ao visual conhecida por nós como "grega". Também o índio brasileiro nao perdeu o significado desta seqüencia retan-.
gular, com um lado linear aberto urna vez em cima:
outra vez embanco, e na ceramica amazónica ele é con:
siderado o próprio símbolo gráfico do Andrógino e tal
permanece imutável.
Nos Pueblo, dois Poderosos Senhores do pavo Zia,
durante a dan<;a do Milho podem recobrir o · corpo in~
teiro com as duas cores pilotos, na tentativa de fornecer a este importantíssimo ritual todo o "poder" (29).
E a visao Navajo (30) unificadora do céu e da. terra ,
poderá ser representada por dois grandes losangos esti~
!izados, um preto e outro branco, podendo o niesmo
ser afirmado a respeito da cor dos trajes utilizados durante o cerimonial importantíssimo como é a danc:;a da
Serpente em território Zuni. O verde, o azul, o ·azulado
e a turqueza sao as cores de todas as oferendas apresentadas como elemento mediador da separa<;ao !imitadora, preenchedora do vazio criado pela ruptura androgínica. Os antigos Chefes Aztecas e Maias, o herói colombiano Bochica, os grandes Senhores do Popol Wuh
29) BAHTI T., Ibidem, pág. 18 et seg.
30) BAHTI T., Ibidem, pág. 5.
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adornados de plumas, maracás, bra<;adeiras, testemunham este simbolismo colorido.
Vemos entao em todas estas escolhas que determinados valores sao organizados ideologicamente e transportados na organiza<;áo da própria comunidade que a
eles se molda e que nao deixa espa<;o ao acaso e a
interpreta<;6es individuais. Os instrumentais utilizados
para estas fun<;6es sociais sao, evidentemente as chamadas cerimónias de "passagem", que por ve~es 'impli·
cam em urna série de elementos de apoio para que todo
o sistema social seja convergente ao fim desejado. Este ·
ritualismo, como passar do tempo, foi em parte substituído po: outros.. ~lei:ientos que passaram a se impor
com ma1or frequenc1a e que perduraram até nossos
días, criando recursos sociais como ,a ceramica ( seinpre
em forma de vasos, receptáculos ou panelas) que ·substituirao aquelas covas .~erimoniais que, em época ·passada, abrigaram as sementes introduzidas na terra durante a realiza<;ao dos ritos férteis. Estes potes sagra.
dos, ~onfeccionados com a própria terra, sao prodU<;óes
requmtadamente artísticas de inusitável beleza como
a famosa ceramica peruana.
'
Objetos m:tálicos, como o ouro e a prata, tiveram
a mesma fun<;ao entre algumas ·sociedades andinas enquanto os povos da planicie. tanto em território fueblo
ent~e as comunidades brasileiras, preferem substituir
ant1gos valores simbólicos com um instrumentai mais
simples e. mais adequado ao meio ambiente circunstante: os "tranc:;ados" vegetais retirados de urna natureza
luxuosa e vislumbrante, realizados com fibras torcidas
diversas ou com diferentes tipos de algod6es trabalhados como contenedores, mais urna vez simbolizando as
cavas férteis. Evidentemente as áridas terras monta~
nhosas com seu escasso material vegetal nao permitiriam o aproveitamento deste recurso substitutivo enquanto os minerais qu o barro forneciam elémentos
adequados. Em nossas terras equatoriais onde o verde
é suntuoso, até agressivo e os minérios de mais difícil°
extra<;ao é claro que os tran<;ados e a cestaria fome·
cessem substitutivos mais convenientes. Mantas e tecidos de la e algodao também foram utilizados em épocas
passadas com fins cerimoniais, guardando em si carac·
terísticas de alta sacralidade.
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A confecc;ao de todas estas pec;as cuja finalidade
nao é solucionar problemas utilitários do dia a dia mas
é o ideológico retorno a liberdade, obriga por sua natureza específica a wna divisao de trabalho e das func;óes
sociais realizadoras que também se apresentam com característica rigidez. Com . efeito, em urna comunidade
índia,. cortada em segmentos, "sagrados", cada func;ao
(mesmo a mais corriqueira), adquire sentido ritualístico e nao poderá ser exercida ao acaso e por qualquer
um. Se urna hierarquia rígida e intransponível pauta a
graduatória das importancias sociais entre os part~ci
pantes comunitários, o mesmo acontece com as vár1as
realizac;óes de produtos que também sao caracterizadas por urna espécíe de hierarquia. Assim, tudo aquilo
que· diz respeito a alimentac;áo se encontra hierarquicamente ao início da escada de valores que diz respeito
a natureza humana, nao por aquilo que habitualmente
se pensa, isto é, para a manutenc;áo do corpo físico
como tal, ·mas pela utili~áo do veícwlo mais venerado
entre est~s povos: a boca, os.dentes, a garganta.
·O preparo de determinados alimentos é realizado
por mullieres como fonte originária de existencia e a
elas sáo confiadas determinadas pinturas corporais 'l
serém .utilizadás nos correspondentes ritos de·· passagens~· Objetos sagrados, como receptáculos, oferendas
e · aderec;os também sao · func;óes da parte feminina d~
urria oomunidade. Pelo contrário , o · que ·ela
jamais
po.
..
derá realizar, sao determinadas ac;óes "compensatórias ':
cómo grandes pescarlas ou cagadas, lutas e determina~
dos tran<;ados que passaram a representar o desfal~ci
ménto .de ·alguma parte ·androgínica, urna vez que .nurn
ambiente matrilinear como o hemisfério sul, a ·m ulher
nacta tem a ver coni compensa.Qóes nad·a tem a temer
com rupturas e separaQóes.
Cada parte desta sociedade, rigidamente integrada,
procede com a utilizac;ao dos poderes que lhe sao conferidos pela sua posic;áo na estrutura organizativa de
seu ambiente pelo seu sexo e por sua idade, urna vez
que sao estes valores específicos os parametros de sua
org~ac;ao, sistematizados em urn todo harmonioso e
equilibrado onde a ordem é raramente romp~da.
E, a respeito da ordem social que rege o andamento comunitário, devemos mencionar um elemento que

se ·prestou também a vários equívocos: a "marginalizac;ao". Com efeito, alguns dos pesquisadores que transitaram entre estes povos tradicionais puderam verificar
que antes de determinadas cerimónias ou depois de
particulares aconteqimentos, algumas atitudes separa
tistas eram tomadas. Alguns membros da sociedade
eram (e ainda sao) marginalizados e fechados em reclusáo, caracterizando-se como muito mareante a rigidez do estabelecido que nao admite excessóes em hipótese alguma, mesmo quando a reclusao é extremamente penosa. Foi fácil interpretar tudo isto como urna espécie de castigo ou mais ainda de provac;ao que alguns
segmentos autorizados da comunidade desejavam inflingir a outros, considerando-se que as provac;óes fossem
relativas ao fortalecimento moral do marginalizado,
para o superamento de provas a serem realizadas durante a cerimónia. Também se cogitou que o fechamento em lugares cercados fosse urna simbólica atitude
de rejeic;ao por urna culpa simbólica a ser redimida
deixando posteriormente o rnarginalizado em condic;ao
.de "pureza" que permitiria participar condignamente
da cerimónia.
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No entanto, nao é bem ·a ssim que deve ser encara.
do o fenómeno marginalizador. Em urna cultura onde
o acaso nao existe (e quando existe é por causa de urna
tragédia) e perante urna sociedade cuja existencia.
mesmo a mais costumeíra, é sempre urna atitude ritualística, culpa e penirencia nao assumem estas conotac;óes. Culturas do tipo que desconhece a idéia de "resígnac;ao" e cujo espírito é, pelo contrário, luta para
a sobrevivencia, a marginalizac;ao nao se configura como
soluc;ao a um estado de "pecado" (fora de norma), do
qual devemos redimir-nos, pelo contrário, é o próprio
veículo do retorno a ordem anterior cujo processo finalizar-se-á na "passagem" da cerimónia. Se fecha alguém,
nao para puni-lo por algo de inevitável que já aconteceu e que deve de aiguma maneira ser solucionado,
mas por ser esta a solu~áo encontrada e traduzida em ·
símbolo, como compensa~ao que poderá restabelecer
o equilíbrio perdido. Entre civílizac;ó~s onde a Qrdem
é tudo e o rito estabelecido é o único caminho para a
reestruturac;ao, tudo se torna simbólico e cada segmento vital passa a possuir urn significado que nao poderá
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ser dispensado. Assim, nurna sociedade que nada dei.Xa
ao acaso e cuja organizac;ao se perde na noite dos tempos, qualquer ac;ao social desenvolve-se, até no próprio
aldeiamento, até na construc;ao da própria casa, com
cuidados especiais.
Ao analisarmos o próprio conceito de espac;o / tempo
que o índio americano usa em todas as circunstancias,
podemos verificar que náo se constitue ele de simples
dimensao utilitária e utilizável, mas de elementos verdadeiros e concretos, tangíveis e domináveis e náo usufruíveis descuidadamente. "Tempo" e "espac:;o", na· cul~
tura índigena, náo. se situam como conceito de transito,
marcando urna seqüela de retornos cíclicos ou uma sucessao de vazios que poderao ser enchidos de alguma
forma. Tempo e espago sao símbolos concretos e vitais
que devem ser manejados fisicamente com extrema sábedoria e competencia para nao acarretar desequilíbrio
a comunidade inteira.
··
Em relac:;ao ao tempo, a primeira atitude indígena
com que nos deparamos é o fato dele náo ser conceituado linearmente a maneira ocidental e para tanto· ó
"hoje" e o "ontem" nao existem, existindo apenas o referencial utilizado como marco de medic:;ao, por exemplo o pór do sol, a época das águas, a seca etc. Conseqüentemente, o "tempo passado" pode estruturar-se em
milhares de anos ou apenas em poucas horas o que coloca a realidade do hemisfério sul alicerc:;ada em acontecimentos e náo em medidas. Acontecimentos particulares que dividem o "espago vivencia!" de cada organizac;ao comunitária de maneira ritualística, organizando
o conjunto de fatores sociais que lhe sao relativos em
para.metros inalteráveis e uniformes. Evidentemente, o
pequeno espac:;o contido no segmento-casa e a própria
estrutura da aldeia devem corresponder ao caráter de
sacralidade e de concretizac:;ao que o próprio "espac;o"
acarreta.
Assim, ao levarmos em consideragao urna aldeia
tradicional, verificaremos que a simbología estabelecida pelos ancestrais se encontra efetivamente presente
ainda agora e que determinadas obrigac;óes sao processadas ainda hoje, de forma carreta. Para que urn
aldeiamento seja estruturado e várias casas sejam cons:.
truídas, determinados pressupostos simbólicos devem

ser satisfeitos reduzindo-se a dois principái's: pr1meiro a presenga de urna mata, segundo a participagáo da
água' nesta ordem.
Em ' nossá. cultura ocidental,
inver..
,..
.
.
,
.
teríamos a sequenc1a, urna vez que seria para nos impossível pensar em estar privados de água· mesmo por
um dia. Qualquer planejador urbano, em nossa cultura, escolheria provavelmente como lugar de nascimento de urna nova cidade, antes de tudo, um satisfatório
abastecimento de água; em segundo plano, a facilidade
de transito que permita a flexibilidade de movimento
para contingentes humanos, possíveis mercadorias e,
em terceiro lugar, a existencia de recursos naturais
satisfatórios para se construir ao redor deles urna infra-.
estrutura de sustento".
No entanto podemos verificar que em terra brasileira nao é esta a preocupac;ao que norteia o espírito
indígena na escolha do lugar para urna aldeia. É cl~o
que a presenc;a do elemento "água" resulta ser neceSsário mas nao pela satisfagao' do dia a dia. Ela é, particularmente, cerimonial e em muitos casos os mesmo$
.
peixes que ela possa vir a conter nao sempre sao utilizados como comestíveis por nao ser esta a fun~áo
social do rio perto de umá aldeia. Ele é um pressuposto lustral! As grandes pescarías de abastecimento alimentar, bem como determinadas cac;adas,· ligadas a ·específicos sistemas ritualísticos se processam alhures,
be:m longe do local do aldeiamento.
A cultura ocidental de hoje colocaria em segun~b
plano a facilidade de transito e de escoamento de mercadoria vivendo a mesma preocupac;ao dos habitantes
da velha Europa, que construíam castelos e aldeias
medievais o mais possível afastados, o menos possívél
alcanc;áveis por inimigos, isolados por todos os lados.
É claro que a preocupac;ao de autodefesa é um elemento levado em considerac;ao também aqui como o f oi lá,
mas mesma em épocas tao conturbadas nao é esta a
necessidade básica por um alocamento. A própria idéia
de "isolado" náo possui aquí a mesma conotac;ao qtie
na cultura ocidental, retirando sua significagao de outros
valores. Em um ambiente onde a vida ritualística é a
verdadeira vida de urna comunidade transito, visitas,
interferencias alheias aborrecem e falseiam o andamento competente do próprio ritual, relegando a preocupa-
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de defesa física (que, sem dúvida, existe) a urna
situac;áo social de secundaríssimo plano frente a urna
invasáo "moral". Com efeito, na quietude da floresta,
os cerimoniais obrigatórios podem ser levados a efeito
de maneira mais satisfatória que dentro de um ambiente onde a multiplicidade das interferencias estranhas
desarranja o equilibrio.
Enfim, ao analisarmos a matéria que constituiría
.
o último plano da escolha de um local para alde1amento, isto é, o retroterra rico em possibilidades naturais
de algum tipo, verificamos que também aqui a postura
ideológica indígena difere das preocupac;óes geradas pela
ideología de outras culturas. Com efeito, o único elemento indispensável a vida do habitante latino americano é o milho, elemento sagrado que no hemisfério
sul é compatível com quase todas as terras das campinas ou dos altiplanos. Ele é a razao de vida do indígena mas nao a causa da sobrevivencia física dos carpos que ele pode vir a propiciar mas pela sobrevivencia "ritualística" que lhe é básica e para cuja finalidade
é produzido. O milho, com efeito, nativo deste território ( numa regiáo ain'da indeterminada mas conti da entre o sul do Equador e o norte do Chile), é o único
vegetal originariamente indispensável para o processo
dos ritos da fertilidade que constituem o esteio da
vida social, da cultura americana. Por aquilo que diz
respeito ao retroterra para plantío, qualquer ambiente
ecológico que permita urna razoável produtividade deste vegetal poderá ser escolhido para um aldeiamento.
Se nesta problemática de retro-terra analisarmos
outra necessidade indígena de urna mata possivelmente
abundante, fechada e o mais possível ainda virgem,
verificaremos que ela se torna necessária em primeiro
plano por ser sinónimos de qualidade boa de terras
e por isto garantía de bom milharal. Em segundo plano será levado em considerac;ao seu potencial de colheita de vegetais ou cac;a de animais, indispensáveis a realizac;áo de cerimónias ligadas a estes ritos. Assim, o
"sustento do corpo" também é bem vindo como o
usufruto de outros bens naturais, náo se recusa, mas
náo interfere na decisáo final da escolha de urna aldeia.
Se agora passamos a analisar as partes materiais,
constitutivas do sistema organizacional de urna loc~áo

indígena, teremos ?ertez~ _de encontrar eµi um de seus
lados físicos um r10 suf1c1entemente a~plo pAara: o uso
cerimonial e diário (nesta ordem de rmpo:tanc1a). Se
este rio confluirá com outro ou desaguara em lagoa~
naturais, garantindo flexibilidade de movi~ento, se~
melhor. Todos os outros lados acompanharao a presenc;a da mata, que faz da aldeia um símbolo humano encravado no verde.
Várias polemicas foram e ainda sáo geradas por
aquilo que diz respeito a escolha da orientac;áo da
aldeia segundo os pontos cardeais relativamente ao curso de água. Mas permanece claro que a vida verdadeira.
do indígena processa-se, toda ela, ao redor de especí·
ficos rituais embasados sobre específica mitología, estruturando símbolos imutáveis de um espac;o específico de locac;áo que obriga a um especüico ato codificante. Em ubicar as edifícac;óes que sáo parte integrante de
um tudo preestabelecido ao .qual damos o nome de
aldeia, percebemos que ela sempre deixa um lado aberto em suas edificac;óes com a finalidade sagrada d~
nunca fechar o círculo do alinhamento das casas. O círculo, figura geométrica especial, por ser elemento particularíssímo da vida sulamericana, jamais poderá ser
utilizado de maneira diferente aquela que lhe foi atribuida pelo significado mítico que ele representa e o
semicírculo será a figura correta de urna aldeia tradicional na América Latina caracterizando o lado aberto,
a permissibilidade oficial de entrada e saída que se
encontrará sempre do lado sul.
A esta permissibilidade sim'Qólica se acopla a sacralidade 'd o rio, o que obrigará a construir a aldeia
náo levando em considerac;áo os pontos cardeais leste/
oeste de acordo ao caminho do sol no céu mas a abertura sulina. O semicírculo das casas como ponto de referencia em seu alinhamento utilizará o norte procurando enfileirar-se, alternativamente, de ambos os lados
deste ponto cardeal a urna 'd istancia compatível que náo
oferec;a desequílíbrio nas pontes dos dois lados. !solada, equilibrada, valorizada pela separac;áo que lhe é
obrigatória, surge no lado sul (a urna distancia ·e studadamente proporcional a distancia que separa as casas,
urnas das outras) "a casa ·d os jovens". Ela se toma
qua~e urna guarqiá da aldeia no lado abertQ do. rio, qua.
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se. uma passagem concreta em .aguardo de out;ra passagem ritualística que, em época oportuna, poderá reconstruir urna situac;ao de Ordem perdida.
O espac;o central que poderíamos definir com o
nome de "prac;a" segundo nossos referenciais, também
possui urna conotac;ao que é, por sua vez, cerimonial e
"marginalizante". Se na vida do índio americano "tudo
tem seu lugar, no tempo certo indissoluvelmente", este
grande centro tributárío é dirigido pelos homens que
alocam lá seu centro comunitário onde tomam as grandes decis6es, organizam o complexo ritualismo de suas
existencias .e salvaguardam a estrutura social de seu
povo. Também aqui estarnos presente a um ~sp~c;o sagrado, hierarquicamente importante e marginahza~or,
de onde o restante da comunidade permanece excluida.
· As mullieres .possuem um espac;o que lhe é próprío,
também . ligado ..a urna conotac;ao específica, testemunhado ainda boje pelo matrilinearismo que coloca o
elemento feminino· da América ·Latina como ponto de
Teferencia ·na manutenc;áo da linhagein e da continuaQá,o ·do ·discurso simbólico. Estes dois espac;os náo se
alteram, nao se· misturam, nao se ·cerceiam; mas c~nti
nuam intransponíveis ao ·1ongo· doS· tempos, resguardados náo pela forc;a da norma social~· m.as pelo conseJ?S?
de· aceitac;ao ·de um para.metro mitológico que em "vida
cliária" se converte ( 31 ) :
· · ·
1
· . • : 'Á respeito do. ,alinhame.n to das ~abitac;6es ªºredor
da "prac;a" ~ · deveinos saliéntar que el~ .se :pr~ce,ss~ em
urna única fileira sem repetic;ao estrat1ficante que impedirla a alguns dos moradores de ter acesso direto
ao espac;o medianeiro e·dificultarla a ·saída para a. "abertura". Numa sociedade onde o separatismo e a margi.
nalizac;ao se encontram a base do hierarquismo que
nie é característico, esta preocupac;ao poderia parecer,
de alguma maneira, incompreensível ·ou ao menos exagerada. Com efeito, ela é a causa da pulverizQ'Qao de urna
cómunidade que, além de um certo limite, obriga ao
destacamento de alguns de seus segmentos para a formac;ao de outras aldeias com os mesmos princípios,
urna vez que uma estrutura habitacional deste tipo,
31) GIACOARIA. B. e HEIDE A., Ibidem, pág. 40 e seg.
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baseando sua realidade em urna única fileira semicircular (onde os intervalos e as separac;6es sáo estritámente medidos e com proporc;6es simbólicas) organiza
suas comunidades só alocando um parco número de participantes. o importante é que esta representac;ao física
do alocamento esteja realmente implantado nos pressupostos ideológicos que norteiam a vida destas civilizac;oes, fundamentados em preceitos satisfatórios onde a
singular moradia e o próprio ser h~no, que de .ambos participa, de$envolvem a .manut~nc;.ao const~te dos
·
princípios norteadores desta ideolog1a indestrut1vel.
Mais alguns elementos rios chamam a atenc;ao e
nos revelam sempre mais o caráter lógico/ racional da ·
natureza indígena e seu enraigamento aos pres~upoS
tos referenciais. Sao as interligac;6es entre um segmen.to ,e outro do .conjunto de aldeiamento que testemunham mais urna vez, o ~cuidado social em transpor suas
:,realidades ideológ~cas para urna .rea.lid~de físic~: Mais
urna vez, devemos lemb::rar qtie os caminhos utilizados
.pelos usuáriqs do complexo habitacional se comp6em
.de . "espa.c;o"
para tanto, sao sagrados e nao podexn
ser ·construídos .ao acaso ..Eles. sáo a representac;ao constante. das próprias ."passagens "ritualí:5ticas e, para
:tanto, obedecem as mesm,a¿s regras que . moldam estas
últimas. Assim, Q espac;o que interliga todas as ca~as e
que .serve de intervalo marginalizante ..entre cada um~,
é o território privativo de atuac;ao de cada membro da
"totalidade comurutária, nao separ~dQ por p~redes µivisórias ' de ..algum tipo, mas intransponivel por "urna lei
maior.. É Justamente esta servidao . de passagem que
impéde a const~c;ao de outro conjunto de casas que,
colocadas em segunda fileira, em relac;ao a "prac;a" deveriam interferir nesse espac;o alheio ou percorrer um
caminho radial que nao satisfaz a injunc;áo básica de
todas as casas estarem ligadas em linha reta e direta ao
ponto central. Assim cada segmento habitado possuirá
um caminho própr.io · que o liga diretamente ao miolo
central, quase como apendiz de urna mesma realidade,
garantía de participac;a~ e unitarismo.
..
Além dele • ternos o amplo ·caminho comunitário•
dirigindo-se ao rio, como território público que possw
.a mesma característica das outras duas passagens que
margeiam o semicírculo das habitac;6es, um internamen-

e,
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e outro do lado externo. Por serem públicos e por.tanto comunitários, pertencem a outra conota~áo siinbólica e a outro tipo de signific~ao espacial. Enfim,
o caminho que se dirige a casa dos "Jovens", que também apresenta uma conota~ao interessante e demonstra mais uma vez quanto a postura ideológica influi
na vida social dos povos destas regióes, náo sai de
casa alguma mas procede ·do centro da aldeia dirigindose a casa ''sagrada" trilhando o espa~o mais fácil. O
contrário acontece com outra trilha que, bem privativa
e particular dos próprios jovens, liga a casa em pauta
ao próprio rio. Assim, verificamos que a vida da aldeia
desenrola-se de casa ·em cas:l por caminhos abertos, que
nao interferem com o espa~o particular de alguém que
continua senhoreando o próprio território.
Os mesmos princípios sáo aplicados ao próprio
espa~o habitacional de uma casa onde as rígidas leis
simbólicas internas pautadas na rígida forma externa
geralmente circular ou ovalada, criam um inflexível conjunto sólido cuja codifica~o e signüic~ao é unitária
ao longo de todo o continente. As casas sáo amplas com
o teto abobadado de uma altura satisfatória. Ao contrário, a porta de entrada é voluntariamente baixa e se
abre num primeiro espac;o público que dá origem a um
ideal caminho medianeiro, que leva ao centro do interior, onde se encontra o fogo comunitário, responsabilidade de todos os habitantes da casa. A parte mais
importante deste espa~o interno é o primeiro imediatamente a esquerda da pórta que delimita o espa<;~ habitacional da chefe desta mini-comunidade, isto é, da mulher mais velha. A respeito disso, mais urna vez, devemos frizar a perfeita correspondencia signica de todos
os níveis da civiliz~áo indígena. Com efeito, da mesma maneira que a parte esquerda do corpo h~o,
é a primeira e mais importante em nosso conjunto corporal, assim a primeira casa de urna aldeia e mais notável é sempre a primeira a esquerda da referencia sulina e dentro da própria habita<;áo onde o espac;o é partilhado por muitos, a parte decisiva desta reparti~áo é
a primeira a esquerda. O segundo em importancia passa
a ser aquele esp~o do lado aposto, i~tp é, a direita :da
parte ..da entrad~, ocupado evidentemente pelo . p~rente
te

\
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feminino da ancia mais importante e, assim, sucessivamente.
Um espaQo ritualístico intransponível e bem marcado é o pequeno recinto destinado aos noivos, único
a apresentar uma tosca divisória de palha de milho ou
de palmeira, uma vez que os outros segmentos habitacionais náo apresentam parede alguma ( 32). Com efeito, urna vez que o espac;o é de natureza sagrada e por
isto ideal, ele nao pode ser dividido, por divisóes ·que
náo sejam por suas vezes ideais e que, além de tudo,
se tornam dispensáveis uma. vez que a imposi~ao da
leí mítica vale muito mais de qualquer outro tipo de
forma divisória. Intervalando os espac:;os particulares·
das tres ou quatro familias que compartilham a mesma
habitaQao, existem os espac:;os comunitários onde se
alocamos objetos e os mantimentos necessários a suas
vidas diárias , demonstrando mais urna vez,. que a co.
munidade menor (casa) se espelha na comun1dade ma1or
( aldeia) com o mesmo código referencial que norteia
a estratificac;ao de sociedade. Complexas regras de vida
estas que caracterizam esta civiltzaQao e que se proces.
sam sem transgressáo de nenhuma delas, sem desvíos
perigosos, sem perda de harmonía e equilibrio fazendo
do sistema vivencia! indígena, um todo unitário para
sempre.

.
32) GIACCARIA B. e HEIDE A., Ibídem .3 e seg.
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O MILHO
Os antigos Senhores Todo-poderosos aos quais foi
·confiada
a tarefa de reconstruir
o · homem androgínico
.
. .
.
,,.
quebradp, explicaram aos Anciáos daquele tempo como
·proceder. A época de reconstruir havia chegado e a
necessjdade d~ continuar com a existencia humana era
impelente urna vez que sem ela nao teria sentido a
existencia dos próprios Grandes Senhores. Assim eles
.ensinaram a ·estes anciaos, de um lado as . "sonoridades" necessárias para a recQnstrtiQao adequada e do
.outro ofereceram o vegetal apto a reproduzir de maneira ·carreta, através da germinaQ~O, urna vida terrena
que se tornasse compatível com o novo estado humanq.
·o novo ser náo seria mais urp verdadeiro homem livre
e criador independente, mas apenas um reflexo do anti.g o Andrógino, limitado, moldado, mantido· em forma
por meio de um conjunto de necessidade, quase urna
espécie de manequim a quem se forneceria novamente
urna espécie de vida. Porém, voltaria a existir reprodutivamente r O vegetal veiculador da nova existencia
foí o milho auxiliado por outra espécie de semente arroxeada do mato que, tratada de maneira congruente,
f orneceria sons e material eficazes a reconstruQao do
ser (33).
Ao início, estes novos homens (no sentido atual da
palavra) se pareceriam mais com bonecos de madeiras
ou palha, rígidos e com dificuldade em se movimentar,
falar ou tomar posturas. A alimentac;ao seria exclusivamente baseada em milho, nas semente e folha da árv0re de graos roxos enquanto o estímulo externo criador
de urna nova série de sensa.Qóes corporais que permitiriam a posterior evolu~o dos cinco sentidos, seria a
'
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33) ANONIMO -. . Po.poi Vub. Ibidem pág. 88 e seg.
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cor verde com. todas suas representaQoes. Para se proceder a urna diferenciaQao nos organismos corpo.rais .
.agora duplos, os T~do-p_oderosos Senhores, recons~ru
tor~s da ~umanidade e~t~~leceram que onde anteriormente havia um único complexo biológico agora exis.t.i riam dois incompletos e para tanto eles deviam ser
·coµipe~ados adequadamente. Estipulou-se a compensa9ao do milho, nao para a formac;ao orgaruca do elemento feminino vivente que permaneceu inserido . no
tronco androgínico correto, nada tendo a compensar a
nao ser suas momentaneas limitac;óes numerosas vezes ·
·r~·~imidas pela gravidez de crian<;a de sexo masculino,
reGq,:ristitll:ic;ao momentanea de urna unidade bissexuada
novamente androgínica. Seria característica da parte
.feininina as paliuiS dos vegetais sagrados ( especialmente ·o milho) com os quais se tra~ariam esteiras ceri_iriqniais, poste.riorinen.~e -de~ca~~ a particulares partes dos ritos férteis. Estas esteiras simbolizariam a sem~~ura, novo v~ícu~o de procriac;~o .de qualquer 'tipo,
.tanto na próp~ia terra __ ta~to no relaciona~ento h~a
no assumindo a denotac;ao física, parcial de nos e
'.c.i~rrilhos
entrelac;adas·
, . cestarias
e tecidos
.
' cordinhaS.
. .
.
.. .
.
.
.
~~peciais apresentados_.po~t~riorm~nte. Competiria aos
homens reconstruir-se a si mesmos alimentando-se sempr.e ·inais · éie pequenás tortilhas "redondas" de ·milho
branco e de milho ~ma.relo, nascido e·s pontaneamente
nas cólinas sagradas e que. poderia ser plantado . artificialmente. Com esta ingesiao' específica se reforQariam
os pés e as máos agora prejudicadas ·pela ruptura urna
·que, comÓ Já .~enciÓna_m,os, e~t~s partes _do COrP?
humano eram diretamente ligadas ao elemento androgiriico original em súa produtividade ( 34 )'.
'

vez
• t

.

,

, · .. ·Este relato .q ue constitui a matéria básica da gene·se ·ao Popol Vuh é mantido vivo até hoje em toda a
·América Latina porém pouco utilizado por alguns .pesquisadores. Foi mantido em cuidadoso segredo pelos
sábios das várias comunidades sendo oferecido apenas
aqµeles poucos merecedores de tao grande consider~
.c;ao. Os próprios Aztecas e Maias se consideraram povos
'~escolhidos" como os Bororo brasileiros por · serem
.34) ANONIMO -

Popol Vub. pág. 89.
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fiéis depositários e continuadores inabalados destas an.
tigas informaQ6es.
Neste relato o milho se torna claramente a chave
da reconstituiQáo física humana e se encontra apontado
por todos estes povos como o símbolo máximo de suas
vivencias. No entanto, vários poderiam ser os vegetais
escolhidos para garantir a reconstruc;ao física do h0mens já existentes e para tanto se justüicam as perguntas costumeiras: por que náo foi escolhido outro vegetal? Por que nao foram escolhidos alguns dos tubérculos tao abundantes nestas regioes? Por que náo os
vários tipos de batatas, mandiocas, inhames tao comuns
na alimentaQao indígena que nao apareceram com a
mesma intensidade a este tipo de característica sagrada mesmo sendo considerados importantíssimos? Por
que eles peramenecaram quase exclusivamente a serviQO da alimentaQao diária do corpo sem compromissos
mais específicos com a compensa<,;ao gemelar? E por
que o milho? Sua origem foi também por longo tempo
matéria de urna problemática botanica relevante, urna
vez que se colocava em dúvida a origem desta planta
da América Latina optando-se mais prazenteiramente
por urna origem polinésica. Esta conceituac;áo provocaría . toda outra série de problemáticas étnicas que podenam servir de respaldo as várias teorías migratórias
humanas. Hoj~ em dia o problema da migra<,;ao está
tomando rumos mais definidos e a originalidade do
mílho como vegetal sulamericano parece ser um dado
acertado botanicamente e aceito por quais todos aqueles que se interessam desta problemática.
·
·
Mesmo para quem desenvolva urna investigac;ao
comunicacional superficial resulta claro que o milho
ocupa, no processo ritualístico indígena a mesma con0tac;áo que ocupa o esperma masculino na vida .diária
de todos os povos da terra, com todas as deriv~óes
que desta postura se geram.
Entre algumas comunidades que mais salvaguardara~ o conceito originário do nascimento gemelar, o
grao desta planta tem o mesmo valor simbólico da gota
espermática ejaculada pelo orgasmo masculino e coro
el~ se confunde, gerando-se o uso posterior de substit~r a u~iliza<,;ao do líquido corporal pelo uso da própna espiga de milho ou qe seu sabugo nas .cerimonias
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compatíveis. O que nao deve levar a considerar que o
milho seja hoje o "substitutivo" recente das antigas
práticas ritualisticas. O problema deve ser postulado ·
completamente ao contrário: por causa do aparecimento de um liquido espermático anteriormente desnecessário a origem de alterac;áo dos organismos fisiológicos, o milho é utilizado como neutralizante deste elemento substitutivo da antiga autosuficiencia que é a
ejaculaQáo masculina. Por ser considerado o único apto
a reestruturar a antiga autonomía, ele tornou-se o símbolo da fertilidade e prosperidade nao pela forma fáli- .
ca pu~amente física do sabugo, como alguma vez foi
levantado, mas por sua ingestao em tortilhas "arredondadas". Arredondamento este que tornar-se-á posteriormente · repetido em vários discos metálicos ( alguns em
ouro cravejados de pedras verdes) em "itacoatiara''
esculpidas em paredóes ou no chao em pontos estratégicos do alocamento , de urna comunidade apesar da
dificuldade apresentada por seu feitio. Determinados
pequenos objetos particulares como amuletos mais modernos, desenhos de areia, tonsura nos cabelos huma.
nos, medalhas etc., se originaram desta conotac;ao que
mantiveram intactas até hoje.
Os antigos peruanos possuem também um relato
característico sobre este tema. Ele nos certifica que
quando o Grande Senhor Solar Pachacamac concebeu
um filho ele matou seu irmáo, recortando-o em pedac;os e com eles providenciou a origem dos mantimentos agrários que permitirao a sobrevivencia humana
na América do Sul, após o aparecimento gemelar quando as necessidades de base passaráo a tomar conta da
vida. Pachacamac semeou os dentes do morto e fez nascer o milho, semeou todos os ossos fazendo nascer os
tubérculos e algumas frutas, da carne do irmáo morto
fez gerar os pepinos e algumas árvores, colocando tudo
isto em funcionamento para a fertilidade da terra. Do
umbigo e do penis do falecido, ambos redondos, criou
urna nova dupla gemelar ( 35).
Mais urna vez os símbolos participantes deste relato sao os costumeiros, facilmente reconhecíveis: dentes,
milhos, umbigos, sexo, redondo.
35) PEACE F., lbidem pág. 31.

109

\

· Ern território Pueblo, desde o mes de junho· até · o
mes de novembro, se professam aqueles que hoje em
dia sáo considerados mais urn espetáculo que wna verdadeira cerimónia como ela de fato é: a realizaQáo das
"DanQas do Milho". Por ser ele o vegetal que em terr".l
americana adquiriu o poder e a significaQáo que nem
os maiores sacerdotes ·d e outras épocas e de outros ambientes conseguiram alcanQar, tudo gira ao redor des.
ta planta solar, de sua germinaQáo e a sua colheita.
Aqui, a necessidade de solicitar, através de dan<;as
ritualísticas o apoio dos Grandes Senhores para que o
fruto mais sagrado que a própria vida humana se prdcesse convenientemente.
·.
Como é lógico a sacralidade deste vegetal é expressa através de urna "divindade fem.inina a quem sao dedicados todos os componentes materiais da dan<;a e que
preside a própria cerimónia. Além de específicos movimentos corporais que representam modifica<;óes acontecidas nos corpos humanos após a ruptura andro_g~.
níca e as necessárias compensa<;óes físicas, cantos espe.
ciais sáo modulados em lembran<;a da antiga tragédia,
com a finalidade de assegurar a comunidade a nova e
difícil sobrevivencia. Esta comunidade sempre dividida
em duas partes, como já vimos, produz ao longo p.a
cerimónía grande barulho e sons violentos apresentando visualmente elementos de cor esverdeada ou pedras
turquesas, que já vimos ser a cor "divina" para tudo ,o
que se liga, de urna forma ou de outra aos ritos da fertilidade. Todos os executores da ·dan<;a cerimonial, al~er
nam as participa<;óes das duas partes, cada urna ap_resentando cantos, rufar de tambores, insígnias e enorme
número de dan<;arinos. A pintura corporal se torna urn
ponto de referencia básico, identificando as duas metades dos participantes cujas cores específicas sao sempre aquelas típicas da cultura americana: o azul esverdeado e o vermelho amarelado tipo urucu. No corpo
dos Grandes Capos cerimoniais, aos quais foram conferidos todos os po"deres, as linhas pilotos preta e branca
se encontram presentes da maneira carreta. Tornozeleiras e bra<;adeiras, realizadas com cordinhas e pelos de
vários tipos fazem parte das vestimentas ritualísticas.
Os cabelos entrelac;ados em forma de "como" se encontram coalhados de graos e sementilhas enquanto :o
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busto coberto de pele é repleto de chocalhos de ser..
pente cascavel dedicados a:; Pleiades, ou com unhas .
que ambos substituem, neste caso os "dentes". Ligada
ao problema funerário como tudo aquilo que se liga
ao rito fértil, esta .danQa tem como figura central de
sua alegoría, o Sol e seu vegetal o Milho, mas nao res.
ta dúvida de que seus elementos principais sao o batu·que e sua voz. Os dan<;arinos batucadores sao os últimos a aparecer, vestidos com túnicas soltas muito coloridas, embaixo urna cal<;a aberta, cada um jogando
ramas de plantas ·verdes, símbolos da produQao agrá- ·
ria e da vida eterna. Este verde, tao cuidadosamente representado, e com urna conotaQáo que permanece ainda .
hoje, adquire na danc;a do milho, o máximo de sua
significa<;áo: a vida repleta de todo seu poder que· para
tanto poderá continuar eternamente urna vez que volte
a.Ordem primitiva. Ordem primitiva que se manifesta
em nosso mundo exatárnente com esta cor.
Os líquidos lustrais sao recordados através do segmento cerimonial relativo a chuva quando batidas rítmicas, particulares movirnentos das maos e batidas de
pés materializam a presen<;a da chuva e da procria<;áo.
O grupo de dan<;arinos é conduzidos por urn mestre de
cerimónias, intérprete e terreno do Poderoso Sol, qué
dirige a danc;a por meio dé um bastao (Palé) com o
qual comanda o nascimento de novos homens saindo
de baixo da terra como semente. Estes bastóes de comando que possuem os mesmos significados dos "Totem Poles" dos pescadores de salmóes sustentam urna
manta especial, cuja cor predomi~ante é a turqueza
esverdeada com plumas e pelos, encimada por urna es.
pécie de recipiente particular contendo sementes sagradas. Para completar o discurso simbólico deste significativo objeto que recolhe em si todos os elementos qué
ternos encontrado até agora e que representa o referencial básiqo dos instrumentos cerimoniais da Dan<;a do
Milho, um arranjo ainda maior de penas brilhantes (representa<;áo pleiadar), é colocado no lado extremo do
basta.o, bem no alto, para acompanhar o ritmo (36).
Nesta sugestiva cerimónia, os símbolos de urn mito
bem mais amplo e mareante que urna simples colheita
36) BAHTI I., Ibídem pág. 18.

111

de milho, mesmo que dela proceda .urna parcial sobrevivencia da comunidade, continuam sendo os de sempre:
o esverdeado, as plumas pleiadares, o bastáo unitário
androgínico e o grande, poderoso ritmo sonoro veículo
da "compensaQáo". Todos eles testemunhos de um cliscurso real, sempre presente na mente do indígena moderno que nunca se afastará voluntariamente da ideo.
logia original.
Em terra brasileira, os ínclios Xavante ( comeQam a
preparar o terreno para o plantio do milho mais ou
menos no mes de setembro, pennanecendo em aguardo
da primeira chuva que dá sinal da semeadura. Enquanto a aguardam, duas cerimónias sao realizadas relativamente a problemática agrária, a primeira que faz parte
do conjunto de aQóes principais, representadas pelo
"pedido aos mortos" e a segunda de menor peso, representadas pelo pedido aos "donos do tempo". Ao momento estabelecido, os participantes a cerimónia, homens e mulheres com o corpo pintado de urucu até
metade da coxa, preparamos enfeites cerimoniais.
Os participantes mais velhos se apresentam com
pintura vermelha exclusivamente ao redor do umbigo,
em urna faixa retangular colocada verticalmente e com
a mesma faixa correspondente nas costas. Todos os
mais jovens ou os mais velhos, homens ou mulheres
tingem de preto o fundo das pernas ao redor dos tornozelos, iniciando as pinturas coro o sol a pico do meio
dia. Um pequeno número deles dirige-se em seguida ao
cemítério da aldeia onde haviam sido escondidos alguns
cestos de sementes. Os outros dirigem-se em ordem alternada para a "pr~a" do aldeiamento onde se acomodam formando um círculo cerimonial no cháo. Dois
auxiliares de clá diverso, clirigem-se ao cemitério cobrar a semente daqueles que lá se haviam esconclido
anteriormente e um dos dois pega um cesto de milho
e, voltando, o entrega ao mestre de cerimónia. Sentando-se todos, permanecem em silencio virados para o
cemitério onde os mortos lhes haviam prometido entregar todas as sementes que possuíssem, até que urna coluna de fumaQa organizada por aqueles que haviam permanecido longe (representando os mortos), náo convidem todos a se deslocarem para o cemitério. Todos entáo se dirigem lá, de acordo a ordem ritualística obri-

gatória, procedendo por meio de pulos para frente e
para trás com os brac;os levantados, dobrando os cotovelos e com as palmas das máos para fora. Chegando
próximo daqueles que represe-n tam os mortos sao repreendidos pelas c'Qlpas tradicionais que colocaram a
comunidade em situac;áo de dependencia e, só após tudo
isto, permitirao aos novos chegados se apossarem dos
restantes cestos de sementes que haviam sido esconclidos anteriormente no cemitério. Voltando a "praQa''
elas sao entregues ao chefe de cerimónia, contados e
depositados cobertos de urna espécie de suporte verde,
realizado com ramas de plantas para serem distribuídas posteriormente para a comunidade. Após a primei·
ra chuva procede-se ao plantio ·com o chao cavocado
com um basta.o muito forte de maneira e medidas par.
ticulares, que alcanc;a mais ou menos os ombros dos
plantadores e que recorda em tudo o "bastao cerimonial" dos ritos férteis óu os "poles" da British Columbia (37).
Também no Brasil central se realizam as cerimónias relativas a imposic;ao do nome, urna das mais importantes deste povo ao momento da colheita de milho
procedendo também a um ritual sugestivo e complexo.
Se em outros ambientes a procissao dos danc;arinos
debulha seus graos humanos trilhando o caminho do
Sol, entre índios brasileiros estes sóis vegetais sao personificados pelos seres humanos que se espalham, segundo regras preestabelecidas, nas várias partes da
aldeia, cruzando-se continuamente. Os pontos de interac;ao destes múltiplos cruzamentos representam os nós
que amarram duas partes separadas, símbolos da "compensac;ao" ritualística e como sempre dedicados as
Pleiades. Chocalhos e flautas acompanham a danc;a, enquanto o veículo principal mais urna vez é o som. Os
pontos cardeais utilizados sao aqueles trilhados pelo
sol, isto é, leste/oeste, em func;ao dos quais se danc;a.
Sempre no Brasil central, em tetra Bororo a comunidade que foi entre aquela que quase intacta manteve esta sua tracliQao, ainda em tempos modernos se
realizam cerimónias características relativas ao vegetal
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37) GIACCARIA B. e HEIDE A., Ibidem pág. 70.

sagrado, tanto na preparaQao do milharal como na ofe.
renda da primeira colheita. O "Bari", representante de
sua benQáo e para tanto, antes de iniciarem-se os días
da colheita ele reúne ao pór-do-sol seu povo ao centro
da aldeia. Pela noite inteira, as "herdeiras" do vegetal
dourado, isto é, as mulheres, cantam de acordo a urn
ritmo apropriado. Ao novo dia dirigem-se ao milharal
de onde retiram algumas espigas, em número suficiente que permitam construir no centro da "praQa" um
montículo em forma de tosca piramide, próxima da qual
se acomoda a esposa do "Bari". Quando ele se aproxima, a esposa lhe oferece um pouco destas espigas para
serem benzidas. O "Bari" consciente da importancia
desta realizaQaO atende em recolhimento um sinal opor-tuno para proceder enquanto os presentes lhe oferecem
charutos. A um dado momento, quando o mestre de
cerimónia considera que recebeu "internamente" a permissáo a proceder, ele acende os charutos para soprar
a fumac;;a sobre o rnilho do montículo. Só após estt.
parte da cerimónia, o vegetal dourado poderá se transformar em elemento comunitário, urna vez que "fumo
e fumaQa " representam, no mundo mítico americano,
a idéia de "sacrifício". Ele é o ponto de partida de urna
aQáo purificadora que nao é tal por fazer parte de urna
estrutura qualquer de moralídade, escolhida socialmen.
te mas pela necessidade de retirar tudo aquilo que náo
pertence ao instrumento escolhido para a compensa<;áo
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sob pena de nao se processar a própria compensaQao:
Mais urna vez, a sabedoria indígena e a lógica acirrada de suas propostas se mantero restritas aos referenciais do discurso e, como podemos verificar, ele continua presente em todos os vários segmentos que do mito
originário procederam. Cada símbolo escolhido, cada
"Sol Peregrino" desenvolve seu processo discursivo de
~aneira adequada, sem afastar-se da colocaQaO ideológica que lhe forneceu o ponto de partida e inserindo-se
~e??pre mais e sem contradic;óes, nurn contexto geral e
uruco.
Se o milho é o ponto básico do conjunto ritualístico
a.g rário que se transfere na organizac;áo social personificando-se em várias cerimónias e utilizando espac;os
habitacionais que lhes sejam congruentes, ele continua
senda um veículo compensatório acionado por mulhe114

res e sempre a ele referido especialmente em terra
brasileira.
No plant~o Xavante é o elemento ferniníno do grupo que deposita o vegetal sagrado nas cavas férteis abertas pelos homens ,quase cerimonial "ad memoriam" de
um rito maior. Sao _os elementos femininos que introduzem em pequenas cabaQas especiais os graos deste
vegetal para ser traduzido em sonoridades particulares
acompanhando o desenvolvimento de todos os cerimoniais que lhe sao relativos. (38)
E por aquilo que diz re~peito as sonoridades cerimoniais devemos salientar a importancia de outros
instrumentos importantes da .m itologia agrária destes·
territórios, cujo som é entre os mais significativos e
característicos: a flauta. Este longo bastáo cerimonial
!Ilantém a mesma significac;ao dos "bastóes de comando " ou dos "pales" e ,é utilizada com a mesma finalidade: re~r .nov~ente as partes androgínicas, superando as llrmtac;oes gemelares. Para tanto sao instrumentos de libertac;ao, depositários futuros' de possível
autonomia comunitária e sao, obviamente, de acesso
proibido as mulheres. Com efeito, várias vezes !rizamos as características particulares de determinadas
proibic;óes sociais e determinados conceitos marginalizantes que se prestaram e ainda se prestam a muitos
equívocos. A informac;ao fornecida a respeito nao deixa
dúvida n~ estu~oso: a mulher nao necessita compensar por nao ter sido ela a sair do tronco originário. Náo
pode ter acesso a instrumentac;ao compensatória e nao
pode arriscar com atitudes incorretas mais urna quebra
da Ordem, coisa esta encarada com horror pelos povos
do hemisfério sul.
De porte enorme e de difícil manuseio estas flautas, cujo exemplo melhor é fornecido pelo povo xinguano na realizac;ao do Kwaryp, grossos bastóes cavos, emitem sons cavernosos e solicitantes, estranhamente graves, pa~ece~do ,sair do interior da própria natureza . e
aos quais runguem pode permanecer indiferente. As naut~s duplas Xavantes que acompanham nestes territórios, a cerimónia da perfurac;ao da orelha, sao meno38) GIACCARIA B. e HEIDE A. , Ibidem pág. 70., ·
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res e se apresentam amarradas juntas, numa dupla configura<;ao. Com suas formas diferentes produzem sons
mais finos e entrecortantes mais aptos aos movimentos
especiais de um furo na orelha e participante, também,
neste caso, do mesmo significado: a reconstruQao carreta do Andrógino original. Os Xavantes constróem
urna versao diversa das costumeiras maracás, que sao
utilizadas em todas as cerimónias fundamentais da sua
cultura, sem semente de milho mas com uns graos pretos gerados por um tipo particular de caniQo. O receptáculo fornecido sempre pelas cabacinhas silvestres que
abundam no chao do Brasil central é esvaziado com
todos os cuidados e recebe tres furos dispostos proporcionalmente, na casca, acrescentando na parte onde ela
se amarra a planta um pequeno cano para sopro. Sementes particulares também nao de milho, sao intro·
duzidos no interior de receptáculo passando anteriormente por um processo de sacralizaQao. O capim que
produz a semente deve-se encontrar seco para ser cortado, reunido em feixe e levado para aldeia. Atrás da
casa se acenderá no chao um fago, veículo purificador,
protegido por urna pequena barreira circular de esteiras que sáo sempre cerimónias em nossa cultura indígena e na polinésica. Acima do fogo colocam-se os feixes de capim, bem aonde sao contidas as sementes, que
o calor do fogo lan<;ará contra as esteiras, ganhando a
purificaQáo. Após um furo cerimonial em cada um dos
graos, eles sao introduzidos na· cabaQa em número suficiente a criar aquele som específico para que sao construídas. Sao enfeitadas com sinais gráficos tradicionais
e enriquecidos por plumas pleiadares e chocalhos de
cascavel. A mesma versao ·d esta especialíssima maracá
é construída pelos Bororo com a inclusa.o de um canudo furado, que permitirá produzir um som quase gerado pelo fundo da garganta e para tanto extremamente
sagrado.
Ligado a problemática dos "bast6es cerimoniais se
encontra tabém a problemática do relacionamento sexual
e da procria<;áo. É óbvio que esta simbología tao particular entre Xavantes e Bororo originou algumas vezes
equívocos particulares, considerando-se que a figura física do bastao fosse a representac;;ao visual do próprio
penis masculino e que disso se originasse esta concei-

tua<;ao. No entanto nao é por aí que deve-se entender a
informa<;ao oferecida. Nao é pela representatividade
fálica que se gerou esta simbologia, mas pelo som que
determinados "bast6es" em "determinadas circunstancias" podem produzir. A produc;;ao humana física desde
a época unissexuada sempre foi urna problemática s0nora onde batuques, garganta, bochecha, dentes do maxilar inferior estao implicados- Também os Yanomami
amazonenses que salvaguardaram cuidadosamente · antigas posturas ideológicas, parecem reprodUzir periodicamente os antigos ritos bucais assim como os Bororo,
povo "escolhido" e possuido·r do grande segredo. Eles
afirmam ter sido, o nascimento humano, sempre lig&:
do a sons e saliva, líquidos amnióticos míticos, substituídos agora por outros, completamente dessacráÍizadé>S.
Modernamente, o ato de relacionamento sexual pro.cede em lugar coberto., circular, lemqranQa da cava f~t,
til que permitirá a reuniao dos divididos . Para se obter
filhos, devem ser confeccionados pequenos bastóes especiais com madeira particular, trabalho executado
exclusivamente pelos homens. Mas a iniciativa da produQao é decidido pela mulher, árbitro da vida a quem
foi confiada e que decide também o sexo que desejaria
trazer ao mundo. Dependendo do sexo, mudam os pequenos bastóes pintados de urucu com quatro listras
( dois pares gemelares) quando relativos ao sexo masculino, e apenas urna listra (livre, autónoma, androgínica!) quando relativa a mulher. Os pequenos bastóes sao
enfiados nas orelhos do homem no momento de relacionar-se com a mulher, que procederá de maneira diversa durante o ato sexual. O jogo da procriaQao depende diretamente da UtilizaQaO das maos, que foram OS
antigos receptáculos dos reprodutores androgínicos.
Assim, eles deverao se encontrar fechadas a altura do
rosto aonde irao se encostar, se a crianQa desejada é
masculina. Os braQos serao dobrados de maneira a permitir a uniao das duas palmas das maos que ficarao
apoiados sobre um dos ombros masculinos • se for mulher. Os pequenos bast6es exigem também urna série
de cuidados particulares antes de sua confecQaO. O homem se pinta com elementos vermelhos e amarra cordinhas vegetais nas extremidades (pés e pulsos) e sentase de maneiras diversas, segundo a indicaQao sexual.
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Com efeito, se estará trabalhando para obter urna mulher, sentará acocorado com pernas apoiadas ao calcanhar, e sentado no chao com as pernas cruzadas se trabalhará para menino. Na noite funda, após o preparo
dos pequenos bastóes, ele os enfia nas orelhas, rezando para os Bons Senhores e, voltando-se para oriente,
pega com a mao direita o basta.o da orelha direita, levantando-o e babeando-o em direQao ao leste se for
para homem. Tira-se o basta.o da orelha esquerda, parte sagrada do corpo físico humano, e lugar de maior
simbolismo, repetindo as mesmas passagens e a mesma reza, se for para menina. Após '"o relacionamento
sexual, os bastóes sao depositados sobre o ventre da
mulher que, a partir daquele momento, permanece em
aguardo da graVídez que passa a ser admitida nao no
momento do desaparecer do sangue menstrual, mas só
apenas o peitq com~a a aumentar e entumecer, em
lembranQa da gravidez androgínica que procedía abaixo
do queixo ( 39).

\

39) GIACCARIA B. e HEIDE A, Ibidem pág. 216.
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ELEMENTOS CERIMONIA.IS
Algun,s elementos destinados as cerimónias princi-.
pais sao típicos da América Latina e todos eles inseri.d os sempre no mesmo contexto: o mito do Andrógino . .
Até agora, esta lembranQa parece permanecer indestrutível e amargurada na mente do indígena que -parece considerá-la nao urna lenda ou um conto de carochinha mas urna história dos próprios antepassados.
E, a respeito dos próprios antepassados, ainda boje os
Xavantes salvaguardaram a seguinte informaQao. Eles
nos contam que: no início dos tempos, apenas um Xavante havia sido criado. Como este era um acontecimento pouco glorificante pela comunidade, tentou-se
remediar mas a situ~o piorou urna vez que em tempos posteriores este único elemento dividiu-se em duas
partes por desentendimento.
Como é claro, até aqui estamos sempre frente ao
relato costumeiro e que varia muito pouco entre urna e
outra civilizaQao do hemisfério sul e, como sempre, mais
ou menos recuperável até agora. Mas eles afirmam que,
para nao ficar só, o único Xavante criou a mulher de
um pequeno "bastao". A causa deste antigo processo
continuou-se a criarem filhos através de bastóes. A madeira com que foi construída a Mulher Xavante é urna
madeira especial que permite a libertaQao do medo e
para tanto a libertaQao de muitas pressóes sociais. Poderíamos dizer que, esta madeira tem a qualidade de
t~rnar alguém livre, invencivel e insuperável, conotaQoes estas que se encontram bem a base da cultura Xavante. A localizaQao do basta.o foi, obviamente, a
orelha.
E aqui se inicia o lamento deste povo, uma vez que,
passando-se de um a dois, tudo ficou dividido, sem se
saber como remediar e sem saber aonde a · separ~
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iria conduzir. Criando-se muitos bast6es invencíveis foram se criando sempre mais Xavantes insuperáveis,
mas divididos, enquanto a inimizade se espalhava numerica e ideologicamente por todo o território. Continua o relato dizendo que os antigos antepassados náo
possuíam o fogo, nao tinham a luz e nao havia Sol.
Apenas existia a Lua que permanecia em evidencia até
o momento em que o Sol chegou criando um outro
cla Xavante com seres muito inferiores e todos mortais
sendo que ' anteriormente a morte nao existia. Esta
última chegou sob forma de um pássaro morto que
ensinou a realizar os ritos funerários enrolando os defuntos em esteiras sagradas, descendo-os em um buraco. Ao enterro procedia urna luta cerimonial e urna raspagem dos cabelos em sinal de deteriorizaQao da Ordem
!mortal existente no momento anterior, durante o reinado da Lua (40).
Estas informaQ6es circulam ainda boje em território Xavante e nao deixam dúvida alguma sobre os conceitos envolvidos, salientando que a morte se encontra
estritamente ligada a este novo ciclo de vida imperfeito, amenizado por "substitutivos". Entre eles alguns se
destacam sobremaneira e implicam em tres partes principais do corpo humano, tentando revitalizar o poder
androgínico, agora perdido. Os segmentos envolvidos
na fisiologia anterior e para tanto envolvidos agora na
sistémica compensatória sao: a mandíbula ou parte inferior da boca até o encabce das orelhas a base da gar.ganta coro dentes e língua, os dedos das maos e o embasamento dos pés. É claro que as constru<.;6es ritualísticas que tentem reconstruir ·a antiga Ordem deverao
ter sempre como campo de caracteriza<.;ao estas partes.
Cordinhas e trancados se encontram sempre presentes
com finalidade estimulante ou protetora mas neste contexto. Com efeito, as linhas vegetais e animais se constituem como elementos específicos de conota<_;ao compensatória, seja que se encontrem sob formas de cabelos ou pelos em geral, seja que fiquem representadas
por fios vegetais como la, algodáo ou folhas entrelac;adas, para se realizarem esteiras ou cestos. A própria

t ecelagem surgida posteriormente com mantas, tapetes

40) GIACCARIA B. e HEIDE A, Jerónimo xavante sonha, Casa
da Cultura, Campo Grande, 1975, pág. 7.

ou fabcas especiais, continuam salvaguardando o mesmo significado. A entrecasca de árvore ou "Tapa" que
serviu, na América Latina e na Polinésia, como elemento intermediário entre estas duas fases de urna mesma
atitude simbólica e que encontramos com abundancia
especialmente em máscaras, se integram também no
mesmo contexto.
o uso cerimonial de longas cabeleiras e de franjas
ritualísticas em vestimentos especiais dos Pescadores
de salm6es na costa pacífica do norte do Canadá continua enviando a mesma mel'lSagem ao longo dos tempos, alicerQando firmemente a parte superior daquele
veículo que comp6e boje em dia o nosso corpo. Apresentando-se particularmente com urna cabeleira ·"tranQada" de maneira particular e sobre característicos chapéus, representam a P!"ópria cova fértil enquanto a cabeQa funcionaria como a própria semente. Franjas, mantas, sinais gráficos e cores determinadas frizam mais
wna vez a importancia que esta particular comunidade
e seus artefatos dedicam ao primeiro mito. Pela história dos Pescadores de salm6es permanecemos sem· saber
qual foi a causa desta adesao ritualística e também nao
sabemos ao certo de onde eles sao originários, apenas
sabemos o que eles dizem e o que eles constróem, tudo
expressado da maneira mais clara: vieram de muito
longe e reproduzem a carga sígnica que derivou de
outras culturas. Nao verificamos grandes desvios no
desenvolvimento deste processo significativo nem remanejamentos suspeitos na esteriorizagao dos rituais assumidos mas somente moderadas adequaQ6es do instrumental ritualístico ao particular meio ambiente.
Se acompanharmos o desenrolar do discurso simbólico da British Columbia a luz destes referenciais míticos, podemos constatar que continua lógico e congruente de acordo com as premissas androgínicas. As partes que eles salientam sao, como já dissemos, a "cabeQa" destacando com extremo relevo as orelhas, seguidas pela boca e pelos olhos. As orelhas recebem o tratamento padronizado das perfura<.;6es cerimoniais onde
se inserem (como na América Latina) pequenos bast6es sagrados ou trangados de cordas e nós, quando a
representa<.;ao é expressada por máscaras e desenhos.
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Em todos estes casos, as orelhas se apresentam com
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caracteres desmedidos para salientar ainda mais sua
importancia especialmente nas pequenas esculturas de
madeira ou nos soberbos, magníficos, "Totem Poles".
Chama-nos muita atenQao a valorizaQao do olho,
que recebe um tratamento notável: ele é repetido através da visualizaQao plástica do grao de milho, bastante ovoidal, achatado nas duas extremidades, assim como
verificamos no próprio vegetal que, de forma alguma,
é parte integrante desta cultura táo ao norte de nosso
continente. Qualquer que seja o objeto pintado ou esculpido, de urna maneira ou de outra, este ovóide aparece com todo o poder de sua expressividade e com
toda a forc;a de urna representaQao mítica. Mais um
elemento interessante é oferecido pelo tratamento que
alguns "poles" recebem a respeito da parte bucal de
algum totem, que se apresenta de maneira inusitada,
com urna espécie de "prato" que prolonga para a frente o lábio inferior, como algumas comunidades de indígenas brasileiros usam fazer, ainda hoje. Em raros
monumentos da cultura canadense, ficamos maravilhados em perceber que até o uso de estilizados tembetás
se encontra presente. Qualquer comentário se torna
agora supérfluo, como se torna supérfluo verificar que
também a "mao" como último símbolo básico, duma
simbologia androgínica é, as vezes, expressada sem manuseios ou adaptac;óes que desviem do sentido original.
Sua visualizac;ao é estilizada, a meio caminho entre o
correspondente órgao humano e a pluma de urna ave,
ela se delineia com finos dedos prolongados, onde o
polegar assume alguma vez posic;ao de destaque ou se
insere dentro do corpo total da imagem, chegando quase a desaparecer.
Se abandonarmos esta estranha e culturalmente
isolada comunidade para descer mais ao sul em território "Pueblo", verificamos que, por exemplo, os Azenasi valorizam a mesma parte do corpo humano, isto é,
os cabelos com a mesma significaQao encontrada na
British Columbia e com a mesma aplicac;8.o em cordas
e tranc;ados que, em muitos casos, eles confeccionam
com os próprios cabelos, as vezes misturados com fibras
vegetais e algodao. Os mesmos penteados femininos
pedem requinte particular e podem . constituir a única
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vestimenta trajada por suas mulheres. Assim, como entre algumas comunidades brasileiras e polinésicas, onde
a própria menstruaQao é salientada por meio de cordas entrelac;adas através das pernas, cintos especiais
de cabelos humanas sao apresentadas ao redor dos
quadris durante as cerimónias ligadas aos ritos da fertilidade. Nesta específica cultura, os escalpos inimigos
adquiriam enorme importancia, sendo retirados com
todo o cuidado por estar intimamente ligado ao sistema reprodutivo humano. As plumas, símbolos do teµipo, do ciclo e do ritmo, sao utilizadas em abundancia, ·
de especial modo nas cerimónias curativas e apresentadas, como é óbvio no alto da testa.
Há alguns milhóes de anos atrás, os vulcóes do
sudoeste americano prepararam ótimos territórios ·para
futuros povos, entre os quais encontrou-se, posteriormente, um que foi defipido como "um que havia chegado nao se sabe de onde e que desapareceu nao se
sabe para onde", que se charnou de Hohokan, isto é,
" aqueles que haviam chegado", povo agrícola sobremaneira, estrangeiro na localidade, mas extremamente
competente. Do ponto de vista agrário, parecia conhecer todos os requisitos necessários a máxima utiliza'-'ªº agrícola, plantando milho, feijao, pastagens, algodao e irrigando a terra com complexos sistemas de
canais e trabalhos dignos de peritos engenheiros. Cultivaram lindas flores e, como artistas requintados, moldaram a argila para desenvolverem ceramicas graciosas e nao apenas utilizáveis e toscamente produzidas.
No entanto, esta comunidade tao preocupada com o
lado estético das coisas, viveu sempre em casas sem
janelas, escuras, absolutamente privadas de qualquer
forma de luz natural. O piso era construído abaixo do
nível da área circunstante e as casas, batidas de terra
e barro, sustentadas por bastóes toscos amarrados de
alguma maneira. Os tetos entrelac;ados e de capim protegiam de alguma marieira apenas contra as adversidades do tempo, urna vez que todas as atividades corri-·
queiras eram exercidas fora destas habitaQóes que, reservadas e alteiras, se constituíam como a parte mais significativa desta cultura.
Andando em território Xavante, Bororo ou longínquos Yanomami amazonenses e comparando estas casas
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Hohokan com aquelas· construídas pelas comunidades
brasileiras, encontraríamos muitas dessemelhanQas?
Analisando a refinada civilizaQao Bororo, entre as mais
artísticas e requintadas civiliza-Q6es visuais da América
do Sul, encontraríamos alguma afinidade? Encontraríamos outros pontos de contato? Os Hohokan queimaram os mortos em buracos no chao, ativados por madeiras especiais, folhas particulares e cerimónias determinadas, chegando a destruigáo, antes, da carne depois
dos ossos. As cinzas ficavam recolhidas em receptáculos de barro "circulares" para serem posteriormeente
enterrados em covas. Como se comportariam os Bororo nas mesmas circunstancias? Assistindo a algum funeral de Grande Chefe desta comunidade. a queima do
corpo, a coleta dos ossos em cestos, a incineragao de
seus objetos ritualísticos, a inumagao de seus ossos escarnificados antes numa cova e depois nas férteis águas
de um rio, notaríamos muitas diferengas estruturais,
no sistema? O que mais valorizaram os antigos "artistas" brasileiros e o "poyo que chegou· de algum lugar"
estadunidense, do antigo ritual androgínico? A respoSta é muito fácil e idéntica para os dois: a terra, a cova
fértil, a forma arredondada e específicas cerimónias funerárias e férteis cuja época oportuna foi simbolizada
.por plumas e nós! Como muitos dos grandes Caciques
brasileiros, os Chefes Hohokan usavam Tembetá verde,
como símbolo de autonomia, guardavam na mao um
especialíssimo chocalho redondo, adorno de plumas e
salientavam como lembranQa de antiga autosuficiencia
o maxilar inferior de nossa parte bucal com vários artefatos e recursos.
O que nos resta, hoje em dia, como notícias deste
povo diferente, refinado, tradicional ao extremo que
parecia ter preferido desaparecer antes de trair sua
ideologia? Alguma pesquisa arqueológica e, quem sabe,
alguma "lenda"? Ou que poderá sobreviver daqui a
alguns tempos, dos maravilhosos Bororo "escolhidos"
protetores de antigas mensagens, ou dos "especiais"
Xavante altivos e indómitos?
Em toda a América Latina, o ponto focal do interesse simbólico concentra-se do alto da cabec;;a ao início
do externo, focalizando seu poder máximo na linha

queixo, enquanto cordas, tranQados, longas cabeleiras,
cocares, colares, "barbas", dentes, fornecem o pano de
fundo a esta significaQáo. Estes dois últimos, fornecem
elementos das maiores implicag6es comunicacionais e
sociais que nos sao. relatados até o presente periodo.
É conhecido o fato de que no momento da conquista por parte dos espanhóis, a oposi<;ao e desconfianga
dos indígenas foi praticamente nula. Vários sao os relatos possuídos por nós que nos dizem como a este fato
colaborou a crenga dos autóctones relativa a chegada
de "poderosos Senhores bran~os e barbudos" mentores do povo e aportadores de civilizagao mais avangada. Os antigos escritos de Giovanni Ramuzio, publicados em 1534 (por nós analisados) (41), isto é, apenas
poucos anos depois do primeiro impacto da conquista,
sao testemunho explícito desta notícia que foi recolhida pela própria boca indígena. O próprio fato de chegar as terras Americanas pelo lado oriental, confirmou
a realidade desta expectativa e colaborou, ao processarse, de tao trágicos acontecímentos posteriores.
Os Chibcha colombianos, além de partilharem em
todos os pontos com a sooremencionada crenQa, dao
até o nome a um destes Senhores: o já conhecido Nemqueteba, o definem branco, compele bem alva, longos
cabelos da mesma cor, mas o que mais salientarri é a
importancia desmedida da barba, a qual se referem
com profundo respeito.
Os vizinhos andinos também relatam, de várias formas, a chegada de "Senhores brancos barbados" aos
quais atribuem as mais diversas func;;6es e finalidades
representando-os alguns quais urna espécie de "messias"
com a costumeira fun<;áo salvadora, e outro como algum
tipo apostolar seguidor de outros messias. A um destes
"Senhores Brancos", além do respeito e a venera<;ao devida ao seu cargo, dáo o nome particular de Wiraqocha. Ele é o Todo-poderoso Senhor cuzquenho, Senhor
do "calor e da germinagáo" que permite a produtivi-·
dade da terra e dos seres humanos, dono dos poderes
contidos nos ritos da fertilidade, poderes que se reco-

triangula~ que vai de uma orelha a. outra, passando pelo

41) BARRACCO B.H., Os Dourados de Parima, Ebraesp. ed. Sao
Paulo, 1980.
·
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Ihem no seu elemento máximo: a barba (42). Em outros
ambientes, a complexa construc;ao sagrada do Popol
Vuh, infinitas vezes mencionado por nós, apesar de seu
rigoroso hermetismo bastante claro a respeito do argu.
mento em pauta, salienta que na época androgínica,
desde o início da criac;ao do mundo, os seres humanos
eram de cor branca. Por aquilo que diz respeito aos
pelos do queixo, o Popol Vuh evidencia ainda mais a
questao, informando-nos que urna vez que o contexto
sexual e a reproduc;ao humana ficavam a cargo da parte inferior do rosto e a garganta, era obrigatório proteger estas partes do corpo humano da época por m eio
de elementos tran<.;ados.

Após a ruptura androgínica e o advento da bissexualidade, modificando-se o tipo de relacionamento sexual,
os pelos, testemunhos deste estado de perdic;ao, deslocaram-se em outras partes e, para tanto, sao detestados
por todo o indígena americano que providencia sua retirada, em relac;ao a determinadas cerimónias. O elemento protetor tornou-se simbólico e foi expressado por
tranc;ados de cordas vegetais. E, posteriormente, por
cintos e tecídos fiados em'. túnicas e mantas. Estes acontecimento e seus "substitutivos" sao relatados pelo~
Maias Quiché com assombro e desespero, impulsionando a intensificar as "compensac;oes" corporais, entre as
quais a pintura e a depilac;ao resultam entre as mais
conhecidas.
Relatando o fim do poder "divino" do antigo Andrógino a parte inferior da face ficou simbolizada no
.Popol Vuh com um envólucro de esteira tranc;ada amplamente descrito e justificado, que no Brasil central
e em parte da Polinésia continua mantendo suas peculiaridades até hoje. A "esteira tranc;ada" cerimonial,
símbolo do Poder em sentido de infinita "Possibilidade" é salvaguardada de maneira específica enrolada e
nao dobrada com técnicas e manuseios particulares.
Nao pode apresentar costuras e seu sentido rittialístico
se identifica com aquele da "forc;a vital" ( 43). ¡Sua
forma originária, um tanto cónica, provindo da maneira de se enrolar o tranc;ado e de seu próprio feitio, gerou
42) PEACE F ., Ibidem pág. 22.
43) ANóNIMO - Popol Vuh , Ibidem p á g. 128.
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de um lado a forma piramidal dos "lugares" de "cultos" especiais ou, em terra brasileira, um novo, pequeno instrumento cerimonial: o estojo peniano que substituiu, nestas características ideológicas, os antigos. O
estojo peniano pode ser considerado, em realidade, a
única indumentária específica Bororo, .l·ealizado em folhas de palmeira dobradas em nós, indicador de fertilidade e da época Pleiadar, chamado Bá, e funcionando como revestimento compensatório que a sociedade
Bororo delega ao iniciado ( 44). É o correspondente
masculino do importantíssimo cerimonial feminino do·
furo da orelha, visualmente mais bonito e repleto de
elementos sugestivos cuja simbología permanece a mes- .
ma para ambos.
Ao aparecer da primeira menstruac;ao, a ancia mais
velha da família espalma de urucu o corpo da moc;a.
colocando o famoso cinto, sinal de que o sexo pode
entrar em funcionamento para a reproduc;ao. O cinto
de entrecasca bastante delicado, é realmente o símbolo oficial do novo bissexualismo e a partir daquele momento a parte feminina da comunidade nao sai mais
em público sem ele. O próprio cinto tem duas versoes:
aquela da simples menstruac;ao e aquela do puerpério.
A delicadeza da primeira versao se transforma numa
trama bem mais tosca e grosseiramente tranc;ada, de
medidas mais amplas, no característico artefato puerperal. O cinto relativo ao luto se restringe apenas a urna
pteseric;a simbólica, urna vez que é substituído por um
simples cordao, até bastante fino. É interessante notar
que, ao contrário daquilo que se pensa, aquele que fornece a característica protetiva cerimonial ao cinto e
que marca a passagem menstrual, indicando a passagem da fase infantil náo-procriativa a fase criativa, nao
está contida na parte que passa no meio das pernas,
protegendo físicamente o órgao genital femininou ou
represando o sangue do menstruo mas o cinto ao redor
das ancas, pouco abaixo do umbigo . .E o mesmo acontece com o cinto do puerpério ( 45). Com efeito, é nes44 ) ALBIZETTI C. e VENTUREIJJ J.A., Enciclopédia Bororo,
F.SP, Sao Paulo, 1962, pág. 189.
45 ) ALBIZE'ITI C. e VENTUREI.Lr J .A., Enciclopédia Bororo,
ESP, Sao P a ulo, 1962, pág. 88.
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ta regiao· humana que se aloca, na época gemelar, a
possibilidade da manutenQáo temporal do "povo escolhido", destinado a manter vivo o relato de antigas autonomías, depositários de antiqüíssimas informac;óes.
É verdade que este pavo peculiar celebra o ponto máximo de sua sacralidade, naquilo que representa a parte principal da problemática androgínica em seu corpo
físico, isto é, a cabec:;a mas completa o círculo sagrado, ritualizando aquilo que agora é seu prosseguimento físico: a bacía contenedora do novo feto e seu cordáo umbilical.
Os amazonenses brasileiros envolveram e ainda envolvem suas cabec;as em pequenas fitas tranQadas (mais
amplas ao tratar-se do chefe) durante específicas cerimónias e as raspam quase totalmente, deixando apenas
urna diminuta coroa, com a mesma signüicac;áo encontrada nos Maias Quiché.
Ao longo do rio Tocantins e parcialmente ao longo do rio Araguaia, em época remota, desceu do céu
urna imensa tela que veio delimitar o espac:;o sagrado
em nosso mundo, a "terra mítica" onde seria possível
reconstruir gerac;óes de comunidades autosufici~ntes
com todas as implicac;óes que desta postura deriva~,
pela qual os indígenas destas regióes vivem se esfor<;ando de alcan<;ar urn resultado positivo na reuniáo do
céu a terra, ajudando a delimitar a "terra prometida".
Assim, o significado contido no símbolo da teia tran<;ada náo era, como se havia interpretado, a tentativa
de delimitar um espac;o destinado a salvaguarda e manutenc;áo da comunidade, mas o esforc;o de contencáo
de um esp~o que já nasceu sagrado e reprodutivo,
separando.o, o mais possível, das imperfeic:;óes de outros
ambientes. No corpo humano, o território contido, protegido, é mantido em seguran<;a das contaminac;óes
alheias a sua verdadeira realidade, é o espa<;o limitado
entre os l~os da faixa e nos tran<;ados das esteiras
sagradas. E, para proteger o espa<;o sagrado da parte
mais importante dos novas carpos bissexuados, isto é,
o maxilar inferior, substituiu-se as antigas esteiras tubulares sem costuras, algumas das modernas máscaras
ritualísticas com a mesma func:;áo.
C<?mo já mencionamos, devemos lembrar que provavelmente estas máscaras que quase sempre substi-
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tuíram o artefato original, nao servem contra os maus
espírito.~ ou. contra tudo aquilo que possa vir a d,e struir
quem o usa. Urna postura deste tipo poderia anular
toda a func;áo do rito que se estabelece sempre de acordo a urna c~rteza absoluta do resultado final congruente. Se ele náo realiza o prometido, isto nao acontece
por ser elé um rito "falho" (porque de outra maneira
estaríamos falando de urna crenc;a, de urna esperan<;a,
de um desejo mas náo de um rito!) assim, se um rito
náo responde as expectativas, isto náo acontece por
algo que seja colocado em seu processo, mas por algu.
ma "falha" humana de alguns ou de todos os participantes que náo articularam o processamento de acor- .
do ao estabelecido. Com efeito, .náo se organizam ritos
que podem ser falhos! Para tanto, a cerimónia que
o "corporüica" no seío de qualquer comunidade e que
materializa a ideología significativa da sistematiza<;ao
ritualística, nao pode ser molestada em seus resultados
positivos, por "espíritos maus" ou algo parecido. Se
assim fosse, estaríamos frente a um remédio que, já
sabemos, poderá náo surtir efeito, estaremos frente a
urna soluc;ao precária desde o início e estaríamos presente a um mero campo . duvidoso de possibilidades
mas nunca a um "rito"! Urna postura social deste tipo
em nada diferiría dos vários "atos de fé" que todas as
religióes modernas praticam, fundamentando-se sobre
o mesmo indiscutível requisito: a certeza absoluta de
um resultado positivo! Porque de outra maneira ele
nao se apresentaria mais como um ato de ;fé, mas como
um competente, lógico e adequado cálculo das probabilidades.
Assim, a máscara do hemisfério sul sempre teve
esta significac;ao especial: ser a particular de/esa espacial e nao especial, do espaQo necessário a realiza<;áo
ritualística, isto é, a cabe<;a do participante a cerimónia que, por si mesma, é inatacável e baseada numa
Ordem superior!
Em terra americana, o componente mais importante deste instrumento básico para a compensac;ao ritualística é a arcada inferior da boca, principalmente os
dent,es. Em toda a mitología destes territórios e em
muitas de suas a<;óes sociais que lhes sao derivadas,
esta parte do carpo humano se destaca insuperável, apre129
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sentando-se em várias formas e o milho, também sem
contradic;ao alguma, é considerado o símbolo congruente a parte dentária.
Já relatamos como os antigos cuzquenhos afirmavam que este vegetal nasceu da semeadura dos próprios dentes do outro filho de Pachacamac,, matado e
desmembrado pelo pai. O Senhor mítico dos Incas, sabemos que ficou "se construindo" dentro de urna cabeQa, limitada por esta arcada dentária e esperando ·completar sua gestao androgínica para voltar "livre" ao seu
povo!
Alguns dos mais Poderosos Senhores do Popal Vuh
tinham como funQáo específica de seus poderes particularíssimos o grande poder de desatarrachar a mandíbula dos seres da época para a manutengáo da Ordem
originária e o milho se encontra indicado como instrumento válido e p·ossível substitutivo.
Se voltarmos aos Bororo modernos, podemos verificar a salvaguarda de todas estas posturas, com quase
nenhuma divergencia, coisa esta que nos propicia ampla
matéria de pesquisa, urna vez que eles ainda sáo vivos
e manteém ainda viva parte desta atitude social, permitindo ao estudioso das estruturas comunicacionais
simbólicas deste tipo, conseguir um maior entrosamento com esta "signüicaQáo" especial, coletar variada e
interessantíssima matéria de estudo e enveredar para
novas leituras.
A atitude Bororo, em relagáo aos "dentes", se desdobra em urna série de derivados, ligando-se a tantos
elementos que deixam, em muitos casos, o pesquisador
em dúvida se lhes está realmente acompanhando o rac~o?ínio. No entanto, sempre deparamos com o rigor
logico que norteia a sistematizac;ao conceitual . deste
P?VO altamente esclarecido em seus referenciais, organ!zando-lhe urna operacionalidade coerente que mantem o comportamento da comunidade, mesmo em nossos
días, de acordo aos antigos pressupostos ideológicos e
aos antigos contextos. Numa primeira tentativa de definir as estruturas fundamentais que relacionam a problemática dentária com a mítica androgínica de um
lado e do outro, com o corpo humano dividido sexualmente hoje em dia, podemos verificar que o "penis"
em nosso organismo e os "bastóes vegetais ócos" no

ambiente botanico lhes estáo diretamente corretamente correlatos através de um instrumento artificial, confeccionados por meio destes vegetais, isto é, a flauta,
enquanto o ato sexual se cobre em relagao ao primeiro elemento.
Assim, determinados sons particulares produzidos
pelo instrumento de sopro e a ejaculagao espermática
resultante de urna estimulagao sexual, se tornam veículo desta problemática e de dois importantíssimos
significados que permeiam toda. a atitude social das comunidades do hemisfério sul: a postura protetiva e a
poder senhorial. Os dentes e o penis, atuando com as .
flautas, comos bastóes de comando, com os sons ceri.
moniais, com os relacionamentos homens/mulheres, e
com a pressao lingual, corporificam aquele que é a
máxima estrutura do andamento social destas comunidades: a idéia de poder. A protegao desta valiosa func;ao se processa através da instrumentalidade específica
do uso de colares, elementos arredondados com vários
usos cerimoniais (cabagas, maracás, círculos) ou franjias e tranc;ados para potencializar, sem perigo e interferencia externa, os pontos. salientes da nova estrutura
corporal humana, salientando-se nas esteiras e máscaras que lhe sao relativas. Mas este conjunto instrumental converge todo em dois pontos básicos deste relacionamento simbólico: a base do pescoQo e o milho. Sua
estruturac;ao se alicerga sobre dois elementos fundamentais no corpo humano: o rosto (cuja concepgao é
bastante diferente da nossa e o princípio da individualiza<;ao ( fornecido pela seqüencia dentária) que se encontram representado pelo milho. No comportamento
social se articulam ao redor de dois rituais específicos: o de entrada no social hodierno, isto é, a cerimónia
fértil e o de saída, isto é, a cerimónia funerária, pontos extremos da mesma linha condutora. O desdobramento que deles toma pontos de partida sao, como já
mencionamos, o uso de máscaras ou envoltórios parti.
culares, identificando o "verdadeiro rosto cerimonial é
as esteiras, os cocares, as viseiras, as pinturas corpo
rais etc., isto é, tudo aquilo que peripite a manutengao
e potencializac;ao dos rostos reais.
Do segundo elemento, ou contato sexual, criou-se o
processo de "compor" novamente a divisao gemelar que
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originou a vida e a morte em sentido moderno e, para
tanto, ajá mencionada entrada e saída numa sociedade
de hoje, através de um instrumento mediador que bem
se identifica com este tipo de conflito: a luta.
O espac;o bucal, instrumento de reproduc;ao androgínica, transporta-se diretamente nas rígidas regras que
estruturam a aldeia, com os quais a comunidade iden
tífica aquilo que para ela sempre foi sagrado e simbólico. Assim, a parte externa da boca corresponde a abertura encontrada na configurac;ao semi-circular do aldeiamento, enquanto os singelos dentes ( espac;o individualizado), transformam-se na singularidade das casas organizadas em urna única fileira. No rosto humano, a
abertura bucal é aquela que permite a emissao de um
dos veículos eficientes para a realizac;ao ritualística:
o sopro. Tanto aquele mediado através de um instrumento, quanto aquele natural, originando alguns tipos
diversos de assobio ou vocalizac;óes particulares do linguajar Bororo, atuam no espac;o externo da aldeia corporal e as saídas para a "água" se tornam o elemento
compensador externo do líquido bucal, ou saliva.
A protec;ao que se constrói ao redor da parte inferior do maxilar humano ou de sua garganta, exercida
pelos colares de dentes ou tranc;ados particulares, tem
medidas estabelecidas e proporcionais a arcada dentária. A mata externa do aldeiamento e alguns outros recursos físicos modernos, salvaguardam o mesmo princípio no campo social que se identifica com este outro
espac;o sagrado.

\

A única diferenc;a nestas duas simbolizac;oes (que
correm sempre paralelas), encontramos na conceituac;ao triangular que sempre verificamos nos vários grafismos dos aderec;os cerimoniais utilizados, bem como
em várias pinturas corporais e que, ao contrário, nao
se encontram recuperáveis na estrutura de urna aldeia.
A triangulac_;ao nada mais é que a repetic:;ao proporcional da "própria arcada dentária" que encontramos também em raríssimos colares bororo em forma de "boomerang" de sofisticadíssimo feit io e de extremo poder
ritualístico. O triangulo ou meio losango, símbolo gráfico da individualidade androgínica, desdobra-se muitas
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vezes no próprio losango gemelar, mas nunca em colares dentários de defesa. Encontramo-lo como especialíssimo instrume:qto tj.e "som", carregado de estranhos
-poderes, em particulares func;óes sociais:. os ritos fune~ários onde ele se .estabelece com mediac;óes específicas na figura importante do "zunidor".
interessante notar que estes dois grafismos, o
triangulo e o losango, que sobrecarregam aderec;os, iI?-dUmentárias e pintura corporal e objetos sagrados, nao
parecem ser muito matéría de "itacoatiara" onde abunda e se destaca a forma circular, de muito mais difícil
realizac;ao parietal.
É

Também é interessante verificar como os Bororo,
antes de algumas cerimónias especiais que se ligam aos
férteis, potenciam a arcada inferior de seus dentes esfregando-a com urna planta particular, cuja natureza
mantém escondida, para garantir, ao máximo, a boa veiculac;ao destaparte determinante do carpo humano, na
veiculac;ao da mensagem cerimonial que lhe é precípua.
O esfregamento dos incisivos centrais inferiores é bem
suave e parece seguir o rumo "direita-esquerda" ligando-se, também nisto, na própria postura ideológica androgínica e na divisao da potencialidade do carpo humano, já mencionada quando referimos sobre o uso
das cores. Ampliando o esfregamento atinge-se os prémolares, considerados os possíveis instrumentos do retorno androgíníco e cuja func;ao específica é, justamente, produzir o tipo de ligac;ao entre as várias partes dos
órgaos internos reestruturados após a ruptura gemelar.
Eles sao da maior importancia junto com os dois caninos inferiores, os mais utilizados para a confecc_;ao de
col~res ~ que recebem a última parte do esfregamento
cer1mon1al. Se todos os nossos dentes fossem considerados ligados de acordo ao que parece nos proporcionar a con?epc_;ao Bororo, a produtividade geral do nosso
c~rp~ se~1a deveras garantida e sua maior potencializa~
<_;ao f1car1a a cargo dos dois caninos, representantes da
próp?a androginia separada e para tanto da mulher
(canino esquerdo) e do homem (canino direito). ·
~les

se constituem os últimos elementos que consegu1ram se estabelecer após a formac;ao da duplicidade
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sexual e passam a ser eleitos como representante sexual
no vácuo da boca.
Vácuo bucal e dentes sao reprodutores humanos
que, na ideologia Bororo, recebem o máximo da atenc;ao sacralizante quando conseguem entrar em alguma
forma em contato com os gráos de milho que os po.
tenciam.

AS LIGA(::óES SAGRADAS
Urna vez que, . na cultura indígena, o corpo humano
se torna um dos maiores veículos para a reconstruc;ao
androgínica e urna vez que o vácuo bucal, era e ainda .
é lembrado como o depositário. da produc;ao deste tipo
de humanidade , nao resta dúvida que tudo aquilo que
se liga a determinados órgáos internos ou externos aglutina ao redor de si urna preocupac;ao relevante.
'
A mesma preocupac;áo se transfere a utilizac;áo da
arcada dentária inferior e a própria entrada e saída de
elementos na extremidade aberta deste vácuo. Com efeito, a utílizac;áo desta passagem que liga numerosas seqüenclas do processo cerimonial que lhe é característico, adquire importancia predominante em tudo aquilo
que se estrutura ao redor dos ritos férteis que sao, no
fundo, a significac;ao básica do viver indígena. Através
da abertura bucal, o sopro expelido em específicos "con.
tenedores" furados, com a finalidade de produzir sons
particulares, fazem deste som o elo unificador da parte
interna do corpo humano atual, com urna parte externa
específica da cerimónia que está sendo expletada.
Sabendo que, pela cultura do nosso continente, todo
ato ritualístico é urna compensac;áo e urna tentativa de
reunir o que se dividiu em duas partes, podemos constatar que a saída sonora se atém a este pressuposto
e, de alguma forma, irá participar do complexo sistema
reconstrutivo. O expelimento salivar menos comum
que a utilizac;áo do sopro, mas nao inferior em importancia, se alinha a este tipo de participac;áo, tributando
a secrec;áo bucal urna importancia sagrada muito maior
que a própria ejaculac;ao espermátiCia. Ela se torna um
elemento altamente particular, cuja conotac;ao é salva.
guardada apenas por alguns povos do hemisfério sul.
O mesmo acontece com a língua, elemento de primeiro
~
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plano nesta postura ideológica e que, de acordo C:º?1 o
nascimento androgínico, exerceu poderes especüicos.
Sua funQao, hoje, nao se expleta com algo ritualístico
que possa acontecer /ora da abertura bucal, pelo co~
trário, liga.se as partes internas da cabeQa humana, ~ .a
própria, já mencionada infinitas vezes, arcada dentaria
inferior. Acontece da mesma maneira que, algumas modulaQ6es sonoras produzidas pelo sopro, tem o poder
de ajudar no processo compensatório. Determinadas
press6es linguais, nas paredes do vácuo bucal ou na
parte inferior dos dentes da frente e no uso alimentar,
mantém o mesmo significado.
A língua está ligada ao órgao sexual feminino de
.hoje em dia, substituto necessário da desintegraQao !1º
sistema unitário anterior e ainda hoje os Xavante tem
vivido lembranQas clara desta simbologia relatando que
no comeQo quando o próprio Rio das Mortes ( ao longo do qual eles se encontram estancia~os) nao existi~
ainda , eles transitavam nas terras a caminho. do Morena.
Adolescentes paravam para coletar coqwnhos, quando urna crianQa comeQOU a pedir, insistentemente, por
alguns destes frutos que eram distribuídos aos outros.
Ele foi atendido, várias vezes, mas, insistindo com
o pedido, mesmo sendo de noite, a mae enraiveceu ~
cortou seu clitórios colocando no meio da reserva de
coquinhos. O menino, irrequieto, procurou sorrateiramente outros coquinhos mas, sendo escuro, atrapalhouse e em vez de apanhar a fruta apanhou o clitóris e o
comeu. Ele era muito duro e, por isto, pediu a um
adolescente para preparar urna fogueira, para que pudesse cozinhar o que tinha na boca, tao difícil de mastigar que ele riao conseguia. O clitóris, que havia fíca.
do esbranquiQado, foi retirado da boca e jogado ao
fogo, para amolecer. Nao conseguindo, ao estender:s~
para dormir, guardou-o perto de sua cabeQa. Na manna
seguinte, acordou com a barriga tao inchada!. que foi
abrigado a rastejar para se levantar, o que nao conseguiu fazer. Os outros comeQaram a lhe atirar pedras,
enquanto ele permanecia chorando e se lamuriando,
procurando descobrir o que havia comido de tao ruim
que o havia reduzido a tanto. Enquanto os outros continuavam se alimentando de coquinhos e iam caQar para
obter carne, ele, sempre rastejando, apenas podia ter

acesso ·as sobras jogadas no chao ou aquilo que o próprio chao produ~i~ .. Contin~ando a ,ca<;a e deslocan~o..s~ .
para outro terntorio, ·a crianº.ª de ventre enori:ne foi
obrigada a ficar para trás, sozinha. Tempo deJ?Ois, seu
pai mandou dois ~rmáos .mais velhos procura.lo mas
eles nao foram bem receb1dos pelo outro, que lhes cobrou o fato de te-lo abandonado. Depois de ter voltado
junto aos pais, os irmaos mais velhos foram ~nviados
novamente; após um tempo, a procura d~ cnanQa. e,
desta vez, encontraram-no casado, tendo sido Iecebid?
justamente pela esposa que de pronto chamou o marido. Este, perguntado pelos irmaos admirados por t~r
ele encontrado urna .mulher, respondeu que a havia
criado transformando.a do clitóris que lhe havi(l deformado a barriga. Sempre lamentando o fato ·de haver
sido abandonado, o já agora jovem, recusou-se a ir com
eles, que voltaram para os pais e relataram o acontecido. Estes últimos, intrigados, mandaram de volta os
dois irmaos mais velhos que tiveram a surpresa de encontrar o outro, desta vez com duas mulheres. O irmao
barrigudo convidou os outros dois a permanecerem,
com a condiQao de fazerem encompridar seus cabelos,
coisa esta que podiam realizar batendo a água perto de
onde ele vivía. Os irmaos mais velhos do barrigudo,
ficaram com os corpos antigos, mas com os cabelos
novos (elemento agora de importancia básica na nova
existencia) onde a barriga e toda a acáo sobre a barriga
tornava.se fundamental. Aprenderam a sentar no chao,
com pernas cruzadas, a fazer amor sobre a barriga, a
ter um clitóris na boca ( língua), e a se utilizar de barulho para gerar modificaQ6es ( 46).
Neste lucidíssimo relato que nada mais é que o
relato da própria divisao androgínica e de suas conseqüencias, podemos verificar que as partes do corpo humano envolvidas sao sempre as mesmas: a boca, o sexo,
a regiao ao redor do umbigo, as pernas flexionadas no
joelho no tornozelo e o "som". Este último se encontra sempre presente como elemento modificador e de
passagem de um estágio para outro, isto é, elemento
externo causador de futuros rituais deste tipo. Os ca.
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46) GIACCARIA B.· e HEIDE A., Jerónimo Xavante sonha, pág.
13 e seg.

/

belos, instrumento explícito da nova situagáo, representam o ponto central, junto com o próprio clitóris da
narrativa Xavante, meios diversos e posturas düerentes, obrigando a particulares tipos de organizagoes
sociais. Assim, ainda em nosso tempo, muitos povos
destas regioes costumam comer a língua dos amigos,
ou dos heróis da comunidade, para que náo sejam corrompidas pelo tratamento funerário e pelo período de
espera, sendo ela considerada a verdadeira representante da nova vida.
Resulta claro, entáo, que o sistema alimentar e todas suas implicac;oes tiveram que ocupar um grau muito elevado em importancia, urna vez que é através do
alimento que se juntam as partes externas das cerimónias comas partes internas do corpo humano, .para se
fundir em um tudo unitário, garantia do sucesso do
ritual. A problemática do alimento assim se encontra
sempre ligada a sistemica cerimonial agrária e aos elementos que lhe sao relativos: as covas no chao de urna
clareira especial, o milho e os receptáculos de barro ou
de vegetais tranc;ados no qual se transformaram. O primeiro continua simbolizando a própria terra fértil e
a água da fertilidade, representando, com muita eficiencia, as esplendidas composic;oes dos círculos e dos
bastóes nos grafismos das "itacoatiara", significando antigos buracos no chao. Os segundos simbolizando as li
gac;oes e os entrelac;amentos das passagens entre cova
e cova da procissao cerimonial dos ritos agrários ( repetidos no jogo das cordinhas, nos nós e nos tranc;ados
posteriores), que abriram espac;o para cintos, mantas,
esteiras e outros apetrechos ritualísticos de extrema
importancia.
Ainda hoje, podemos constatar o requinte que se
manifesta na ceramica do Colorado e Novo México
onde o símbolo pontuado predomina, deixando em segundo lugar o espac;o lamentável, mas real, do losango
geminado.
As informac;oes salvaguardadas pelos Hopi e os
poucos trac;os arqueológicos que nos restam dos Hohokan (os que vieram de outro Ambiente), continuam
sendo os melhores testemunhos nas dificílimas produc;oes sem instrumental adequado, de formas circulares
que possuem seus correspondentes nos grafismos pa.
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ríetais e tecidos. Mas é na específica produc;áo andina
que a cera.mica adquire seu valor máximo, colocando
losango e triangulo com linhas simples e retas em posic;ao de dest~que sobre urna c~lorac;áo de fundo sa~ra
da. A "grega" incaica, perene s1mbolo do homem llv_!e
e androgínico, quebrada, escalonada, composta em suaStica, alternada com losango ou triangulo, mantém-se a
base dos trabalhos andinos.
No Brasil amazonense e pré-amazonense, o triangulo proporcional a arcada dentárias inferior e a grega,
lembranc;a da antiga androginia, tem suas manifesta•
c;oes melhores na ceramica marajoara e nos receptáculos sagrados dos povos destas regioes.
Frutos e árvores de produc;áo variada, sao ~nalte
cidos materiais ritualísticos cuja ingestao de alguma de
suas partes permite o resultado compensatório e amanifestac;áo das ligac;oes~ sagradas. O Popol Vuh relata a
este respeito que o corvo e o coiote sao animais especiais, ligados ao problema alimentar. Possuem conotac;ao sagrada, por se encontrarem ligados ao próprio
milho sagrado, branco e amarelo. Além do milho, fazem
parte dos vegetais com estas características o Cacau,
em primeiro lugar, regido por urna Senhora Todo-po~e
rosa que permite que esta semente, através de urn tipo
determinado de cocc;ao auxilie, ou em caso extremo,
chegue até a substituir o milho. Porém, ele é apenas
utilizado em forma líquida. O mel, as batatas e alguns
tipos de vagens também gozam de situac;ao partic1:1lar
sem, porém, alcanc;arem a func;áo construtora do Milh~
que, moído pela Todo-poderosa Senhora sem Nome, e
transformado em nove bebidas através de especiais cerimónias noturnas, formando aquilo que poderiam chamar de "novo sangue ou forc;;a vital". Eles se transformaram posteriormente em gordura e músculos dos
brac;os e em seguida nas carnes das pernas, urna vez
que só ao milho foi permitido criar a '/)arte física do
novo homem (47).

·

Em território brasileiro, todos os objetos que entram em contato com alimentos sagrados, sáo reveStidos fisicamente de proteQáO, acompanhando o mesmo
.
.
47) ANONIMO -

Popol Vuh, Ibidem pág. 89:
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princípio das máscaras ritualísticas -~ o mesmo aconte.
:cendo com as próprias· partes do . corpo 'humanQ, que
vao entrar em coritato com estes alimentos. Relatam os
Bororo que um. dos Grandes .Senhores Gemeós, des.
truiu o ·grande Pote de Barro cerimonial desta; .comuni·
dade pela qual eles. nao puderam permanecer.como anteriormente, mas .tiveram que retirar sua nova natureza
dos elementos líquidos ( 48). Apenas alguns. elementos
sólidos sao per:rpissíveis e dedicados ao Senhor Gemeo.
Dos animais terrestres sao relatados principalmente o
veado galheiro, a anta, a ema e a c.apiva_ra, e~~uanto
entre os aquáticos encontramos o Jacare, o Jau e o
piraru.cu. No campo dos vegetais, destacam-se o pequí
e como é óbvio, acima de tudo o milho. A causa das
c~racterísticas somatórias externo/interno da ingestáo,
o cerimonial do alimento náo pode ser e nao deve ser
levado a frente de qualquer jeito mas obedecer a regras rígidas salvaguardadas até agora. Por ex:mplo t~
das as formas de sangue e elementos crus sao repehdas por causa da conotaQáo negativa que esta parte do
carpo humano possui. Tudo é cozido ou trabalhado com
fogo, mas nao salgado, por ser consider~do este um
elemento particular na sistémica construt1va de nosso
ser, impedindo a cocQáo. Funciona, ao contrário, o fato
de nao se alimentarem de cobras. Com efeito, sendo
extremamente cerimoniais, nao podem ser ingeridas,
apesar de poderem ser aproveitados todos os animais
por elas picados. O uso dos seus ovos sao por nosso
indígena considerados de extrema eficácia. Isto estendese a todos os ovos, especialmente cozidos e, particular,
aqueles de jacaré.
Assim, se na alimentaQáo diária o feíto do _preparo
oscila entre a soluc;ao do cozido, do assado ou seco ao
sol, a alimentac;áo sagrada alicerc;ou-se, desde época
imemorial em sacrifício de seres humanos ou de animais obedecendo a particulares tratamentos prévios e
cuidádos especiais. Outro tratamento, relativo a "oferenda" também é proporcionado pela sociedade de hoje
é, caso estas oferendas sejam p·o steriormente ingeridas

48) ALBIZE'ITI C. e VENTURELLI J.A., Ibidem voL 2-, pág.
1139.
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pelos. participantes, cuidados espec1a1s também devem
ser utilizados. Por aquilo que diz resp_e ito a postura
ideológica relativos ao cru, cozido, assado, seco, constatamos que apenas urna possibilidade é levada em considerac;ao em termos de ingestáo: quando se trata de
urna oferenda, qualqqer ela seja, deverá ser cozida!
Assim. podemos deduzir que a primeira divisáo, a
qual se submete o corpo humano para um rit~al, .é .distinguir quais sao as partes sólidas e as partes hqu1das a
serem utilizadas. :eertencem ao primeiro lote tudo aquilo que é carne ou osso, após a retirada de qualquer
tipo de pele, pelo e, no caso de alguns animais, chifres
e cascos. A simbologia da parte sólida é extremamente
interessante e se manifesta como mais urna comprovac;áo da rigorosa lógica que norteou a cultura do hemisfério sul. Com efeito, todas as partes sólidas, especialmente em corpos humanos sacrificados, se ligam ao
solo agrário ,representando o substitutivo corporal da,s
covas férteis ' sendo para tanto consideradas recepta-·
.
·culos especiais de poderes infinitos, que será.o exerc~:
dos ao momento da ihgestáó. Ao contrário, a parte 11·
quida se alinha mais a problemática temporal, isto é,
ao aparecimento dos líquidos compensatórios aparecidos na duplicac;áo gemelar e, para tanto, dedicados a
referenciais estelares cujo preparo é diurno e sempre
representativo da era do sol.
Outra divisáo exercida é ainda mais importante ~
a nosso ver fornece praticamente a base de todo o
complexo arcabouQo das ac;oes ritualísticas com seus
rígidos pressupostos e estruturas sistémicas habilmen.
te relacionadas entre si: a divisáo vertical do corpo
(tanto humano, como animal), que separa este corpo
em dua~ seQ6es a direita e a esquerda. Como já mencionamos, a parte esquerda de um sólido corpo estimula processamentos cerimoniais de acordo a outro
tipo de poderes que sempre tem a ver com este tipo
de problemática agrária e seus derivados. Resulta claro, entao, que assim como as partes líquida e sólida,
nao poderiam ser ingeridas ao acaso, tanto o preparo
e sucessiva repartic;áo dos vários peda9os nao poderiam
ser realizados de maneira indiscriminada. E, também,
resulta claro que, por ser o canibalismo ou sa~rifício
humano/ animal compensatório de fun96es perdidas, a
141

\

ingestáo destes elementos, processando-se em graus de
recurso tentará reestabelecer antigas prerrogativas, pelo
qual desde as épocas mais remotas, ingeriu-se guerreiros valentes, animais invencíveis, vegetais com ac;6es
particulares para se adquirirem qualidades particulares
e para aliviar determinadas falhas usando a parte interna do próprio corpo como receptáculo. Eles serviriam de ligac;áo entre os dois momentos, o externo e o
interno, oferecendo partes diversas de corpo, cores e
vegetais especiais, que influenciassem a parte esquerda ou a direita, com seus referentes internos, para tentar reordenar o Andrógino.
É nisto que se resume o táo malfadado canibaliSmo ou os táo cruentos sacrifícios humanos que escandalizaram a cultura européia em seus primeiros contatos com estas civilizac;6es.
Continuando, pois, com a análise do processo alimentar ritualístico, podemos perceber também que a
nosso ver urna última divisáo existe com enfoque mais
específico no caso de sacrifício humano: a divisáo das
partes do corpo, usando como ponto de referencia o próprio umbigo, que sempre gozou de urna simbología particular. Com efeito, todas as vezes que esta parte de
nosso corpo assumiu referenciais ritualísticos nao parece significar como algumas vezes foi interpretado, a
"vida" mas bem diferentemente o limite de um espac:;o.
Exatamente o limite que separa um tipo possível
de realizac;á9 de outro tipo possível de realizac:;áo, produzindo toda urna série de instrumentos de "passagens".
O mesmo diga-se a respeito de territórios particulares, que foram considerados "Umbigos do Mnndo" quais
Cuzco, Ilha da Pásqua e numerosos outros, que mantem o mesmo significado de separac:;áo do restante,
abrigando a superac;áo destes limites com interferencia
cerimoniais.
Com efeito, certificamos que entre as sociedades
que levaram a frente a androginia. todos os cerimoniais
marcaram a utilizac;áo desses órgáos como instrumentos básicos de urna func;áo ritualística deste tipo. O
uso das extremidades, como elemento de ligac;áo entre
as várias partes do discurso cerimonial, sempre se corporiza no uso da batida do pé direito, veículo dó "poder" ligando o Sol ao novo ser terrestre e determinan142

do adornos espec1a1s nos tornozelos, frizando ainda
mais esta conotac;áo. Conotac;áo que aparece em algumas outras formas cerimoniais de cunho mais religioso como o "lava-pés católico", a famosa danc;a dos Derviches muc;ulmanos,. a protec;áo dopé feminino em faixas estreitas impedindo a mudanc;a de tamanho e mudando-lhe a forma, da. passada cultura chinesa e ainda
outras.
As maos ( outra face do pé), recolhe em si toda a
conotac;áo do lado esquerdo do corpo, transformando
este órgáo quase em um veículo soberano , símbolo do ·
próprio Andrógino, cujos órgaos reprodutivos nelas se
alocavam. É interessante salientar como, em território
americano, por sua simbología, o pé faz parte do conjunto de alimentac;áo sólida, sendo a batida e nao o' próprio órgao físico o fator do simbolismo de origem sonora. A mao, órgáo reptodutor originário Androgínico,
substituído agora pelo esperma/ sangue, passa a fazer
parte obviamente do complexo · de alimentac;áo líquida.
Por aquilo que diz respeito a cabec;a, devemos salientar ainda alguma coisa: ela, por sua conformac;áo é
por suas características cranianas simboliza, dentro do
carpo humano, a própria cóva fértil escavada no cháo
durante os ritos agrários, receptáculo natural que veiculou os mesmos poderes compensatórios terrestres,
nesta parcela ,do organismo humano. Língua e dentes,
como já foi mencionado por nós, inúmeras vezes, se
situam no centro deste processo. Sendo ela o instru- ·
mento específico da sonoridade articulada, sempre teve
a seu cargo a fUnc;áo particular de produzir ou destruir,
através de vibrac;óes. No contexto geral do corpo humano, qua! veículo de ligac;áo entre as partes da dicoto!°ia gemea, a cabec;a e particularmente a língua se
ahnham ao conjunto simbólico do sangue e da máe,
como mesmo conteúdo conotativo. O "cérebro" semente i~troduzida no receptáculo craniano, salvaguarda até
o día de hoje este duplo poder significante, descendo
até a bacia, permitindo-nos verificar que esta última·
também adquire para si urna func;ao de receptáculo sag~ado~ onde ossos e coluna vertebral ~e manifestam em
s1tuac;ao de proeminencia.
Esta última, pois, é utilizada como referencia básica de determinado tipo de pintura corporal cte·uso ritua143
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lístico e se liga diretamente, náo ao restante da parte
externa do homem mas a própria func;ao interna deste
recipiente particular: "as interioras" tanto humanas
como animais onde se aloca a própria f or<;a produtora
do novo ser. As víceras, antiga matéria de oferenda no
continente europeu e em outros, se tornam veículo pr0dutivo por excelencia, ligando a terra ao universo dos
Senhores Poderosos e amarrando o nó desta jun<;áo no
interior do próprio corpo. Ao permitir a passagem compensatória e operando a reuniao de duas partes separadas, os intestinos parecem ser considerados os verdadeiros geradores da vida cerimonial, alinhando-se ao
significado do conjunto simbólico da mao.
Nas alternancias da ingestao, de sacrifício e de oferendas, a operacionalidade levada a frente na parte esquerda ou na direita do corpo, desenrola-se funcionalmente de acordo com a ritualística alimentar, onde o
canibalismo nao deve ser encarado de acordo com antigos parametros da cultura ocidental. Com efeito, devemos lembrar que os princípios éticos. que tornam determinadas atitudes sociais permissíveis ou proibidas, se
originam sempre obviamente no complexo sistema ideológico que norteia sua cultura, cujos pilares fundamentais, neste caso, dirigem-se a reconstruc;ao androgínica
e a recuperac;ao da autonomía perdida.
As "passagens" cerimoniais que se caracterizam
como mudanc;a de "status" também se repercutem numa
série de posturas sociais que transitam através de um
tempo an.o rmal (o nosso onde a autonomía perdida é
a urna anormalidade que chegou a acontecer mas que
poderá ser reparada) configurando urna situa<;ao anormal (a nossa! Que desfigurou nossa biología correta
que poderá, porém, ser compensada e corrigida) rumo
a urna soluc;ao agrária de vida (por ser ela o único meio
considerado eficiente a reestrutura<;áo do sistema).
No grande círculo temporal que posiciona os limites da existencia destas culturas, o tem:tpo sagrado, isto
é, aquele que pontua os ritos que poderáo devolver aos
seres humanos suas verdadeiras características e importantes qualidades, se desenrolam ligados por vastos
espa<;os de tempo vazios. Espac;os estes que sáo aqueles que separam a introduc;áo do ser humano na sociedade de competencia daquele que o enviará a obtenc;ao
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de urna possível "Terra da Ordem". (Náo parece exis.
tir nas mentes destes povos a idéia de morte / fim ou
ressurreic;áo como nas religióes de tipo europeu. Parece
existir apenas a idéia de urn deslocamento , de onde
derivaría a idéia desse espac;o qualificado como "vazio" .)
Com este tipo de ideología estaríamos, entáo, .admitindo que os ritos de qualquer natureza náo separariam
o universo em momentos soltos mas ficariam ligando
em um todo coordenado, lógico e coerente as várias
partes que permaneceram de urn espírito livre, na ten- .
tativa de superar, através das compensac;óes, a triste
realidade de um tempo inútil, condenável e inadmissível.
A vida agrária que deste mesmo universo incorreto
participa, acompanha da mesma forma esta assunc;áo
ideológica acompanhando os alimentos que constam
apenas de "passado ou náo" por um elemento mediador (fogo).
·~
Com efeito, trabalhar alimentos ( cozinhar) é modificar substancialmente as a<;óes naturais da vida vegetal e animal que se encontram justamente nos tempos
"vazios" e nos estados crus, for<;ando a natureza anormal a construir estados diferentes (e para tantos sagrados) que permitem seus estados naturais e que se tornam outros e para tanto aproveitáveis cerimonialmente.
Resulta claro que a fun<;áo da cerimónia é justamente
operar os limites marginalizantes, isto é, transpor urna
situa<;ao de inconveniencia para amarrar-se a outra conveniente, onde a marginaliz~áo (que é o ponto alto
desta volta a norma e nao o contrário) se torna o ponto alto do processo.
Regras bem definidas acompanham, obviamente a
ingestáo dos alimentos cerimoniais que no estado sÓlido devem ser apresentados de maneira unitária, dispostos so?re urna única superfície plana, que náo apresenta cav1~des e que náo partilhe da simbología do recep .
tác~lo concavo, urna vez que a simbología da apresenta<;ao_ da matéria a ser ingerida é outra da simbologia
do alimento a ser cozido. Neste último caso, a cova cerimonial dos ritos da fertilidade foi trasladada em recipientes de barro, toscas panelas sempre redondas ou
em cestarias cuidadosamente tran<;adas ou amarradas
c?m nós particulares. No caso da ingestáo, . a superfíc1e plana serve para unir o "veículo sacrificial" em
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suas várias partes. transformando-o assim em um elemento único, sem lados maiores ou menores. A ele todos
tem acesso indiscriminadamente, sem atuaQáO de posiQóes hierárquicas querendo indicar claramente que,
frente a oferenda, qualquer parte comunitária goza do
mesmo privilégio e está aberto a mesma possibilidade
de mudanQa.
O alimento sólido deve ser levado a boca, sem escolhas preferenciais e utilizando-se diretamente da mao
que, como já !rizamos, é o ligamento entre o universo
externo e o corpo humano em s~u . lado interno. O pedaQO de matéría sólida retirado da vasilha comum, naq
pode voltar a superfície comum mas deverá permanecer de posse do participante seguro nos dentes para
ser cada vez cortado em quantidades acessíveis a mastigaQao que é sempre lenta e compenetrada, preocupan~
do-se, em priméiro lugar com a batida dentária. O
excesso nao mastigado ainda de_v erá permanecer na
mao.
Os dentes sao submetidos a tratamento ritualísticó
com água lustral, ervas e sementes e se constituem com6
o primeiro instrumento cieste tipo de realizaQao ·c erimo.nial. Os alimentos líquidos também sao tratados unitariamente e comunitariamente, oferecidos em um único
recipiente circular que deverá permaneecr eni contató
com a terra quando o líquido náo proceder de cozimento ou de fermentaQao. Com efeito, caso o líquido se
origine desta última forma, ele será servido em urna
vasilha também arredondada e sorvido por meio de
canudinhos vegetais. Náo existem limites para ingestáo
de alimentos ritualísticos a náo ser as próprias capacidades individuaís ( 49).
Os Bororo oferecem um relato curioso e extremamente interessante para comprovar mais urna vez a rea:lidade de sua ideología. Ele_s afirmam que em época
passada, quando ainda estavam se formando físicamente, eles náo possuíam as arca<i:as dentárias mas .p os.
suíam apenas um rasgo bucal triangulado tipo "boomerang", ou posteriormente mandíbula inferior, que reforQada na extremidade e com as orlas cortantes permi~
tia a operacionalidade bocal. Também náo possuíam

extremidades digitais sólidas como as nossas unhas hodiernas, carecendo de qualquer tipo de proteQao termi- ·
nal. O termo que e~es aplicam a esta boca sem dentes
é o termo de linha, com atribuiQao sagrada.
Continuam o relato, confirmando que através de
determinadas batidas ·e esfregamento sobre pedra especial, conseguiram transformar este resquício androgí.
nico em tima arcada dentária, instrumento novo para
alimentac;ao nova. Os Bororo acrescentam que colaborou a formaQáo . da arcada dentária e dos terminais .
sólidos ~gitais ou unhas, o uso contínuo e particular
da ingestao de milho particularmente tratado que se encarregou desta operaQáo ( 50). .
Alguns povos da América Latina, arrancavam · cerimonialmente seus dentes frontais ou os arrancavam
de suas múmias sagradas,· substituindo-os com pedras
escuras ou esverdeadas; em memória disto.
A respeito da abertura bucal ou de qualquer saída
que
permita extravasar fenómenos internos, devemos.
fr1zar urna característica muito importante no conjunto
das posturas ideológicas do indígena a respeito da temática androgínica: de forma alguma, nem através de
qualquer tipo de testemunho, ou pelo próprio relato
conseguimos ter certeza que a abertura de entrada seja
a mesma daquela de saída. Isto é que o elemento de
transito se ja o mesmo quando · se 'introduza algo pará
dentro ou quando se expele algo para fora. ·
No corpo do homem moderno a entrada e a saída
sexual utilizam do mesmo órgao, por aquilo que diz respeito ªº sexo feminino, único elemento da natureza
ainda competente a produzir fetos; no entanto, os veículos de entrada/ saída relativas a alimentaQao sao diferentes. Nao se deve estranhar, entao, a pergunta que
surge em tentar definir qual a visáo do habitante do
hemisfério sul, a respeito do problema do nascimento.
. Pelas informaQóes recuperáveis, o canal entrada/
~ida da formaQao do Andrógino e seu nascimento náá
sao os mesmos. Ainda agora podemos ficar cientes de
que a concepao Bororo da falta de, dentes no .vácuo
bucal se liga a esta postura. A delimitaQao externa des-

49) ALBIZETTI C. e HEIDE A., Ibidem pág. 323.

50) ALBIZETTI C. e HEIDE A., Ibidem pág. 1007.
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te vácuo é configurada mais como urna verdadeira
linha, urn rasgo, urna fenda com extremidades afiadfssimas e de .consistencia sólida. Parece ser este o caminho
utilizado pela própria entrada reprodutiva androgínica
que teria, para tanto, urna origem oral.
Pelo contrário, a saída reprodutiva no corpo humano para a realizaQáo de várias formas ritualísticas
ligadas a problemática da fertilidade foi a axila. A maneira de se reproduzir parece ter sido a batida da miio
(isto é um som, urna vibraQáo) do qual permanece, o
ritmo dos tambores, as maracás e as batidas de pés.
O váculo axilar formado pelo entroncamento da clavícula (considerada posteriormente e por outras culturas o veículo para a realizaQáO iniciática, junto com a
intersecQáo e a dobra do joelho), foi o caminho utilizado para o abr.ir-se de urna nova autonomia e de urna
liberdade impessoada pelo ser bissexuado. A este respeito, o Popol Vuh é preciosíssimo (51).
Com efeito, ele nos transmite que, desde os tempos
mais remotos , era a axila o órgáo da fertilidade da
época que recebia por "fricQáo" a possibilidade de produzir sere~, fricQáo /batida exercida, como é lógico, pelo
uso da "máo", depositáriá. daqueles que hoje em dia
chamaríamos de glandulas reprodutoras. O Popol Vuh
acrescenta a tudo isto urna outra informaQáo fundamental e esclarecedora do processo medianeiro entre
o uso da máo e o vácuo bucal da reproduQáo, onde
encontramos a aQao vibratória de um bastao no fundo
da. garganta sem porem mencionar de que tipo de vegetal. A ele competía a fricQáo e a batida, a vibraQao co~
gruente, provocando urna reaQáo que, permitindo ao
processo reprodutivo de realizar suas "funQóes", lembra estranhamente a introduQao do penis da época moderna.
O que é ainda mais importante para nossa pesquisa é a informaQao (rnais urna vez contida no Popol
Vuh e confirmada pelos últimos testemunhos indígenas), que foi exatamente "no vácuo axilar e no tipo
de fricQao vibratória que se provocou a ruptura androgínica com todas suas conseqüencias destruidoras. O
basta.o origem da fertilidade operou erradamente, a

fricQao alterou o ritmo competente que teve como resultado (voluntário ou náo, nao vem ao caso) o desastroso aparecimento de alguns líquidos posteriormente
configurados no sangue, o aparecimento de um órgao
interno preposto a vida que posteriormente se configurará com o cor~áo e, como último o líquido espermático" (52).
E mais urna informaQao é fomecida a respeito da
catástrofe gerada: a situaQao do meio ambiente, onde
se alocavam os Andróginos passava por urna situaQao·
particular de assentamento geográfico/ geológico com
aparecimento de avassaladoras instabilidades pluviomé- ·
tricas. A época geológica, de quando da ruptura se processou, parece ter sido anterior ao aparecimento da
época do fogo.
.
E é justamente o .~ogo que está de alguma forma
ligado a este acontecimento, posteriormente identüicado com a própria sérpente e que será por isto utilizado nestes territórios, como elemento "espiatório" durante as cerimónias f érteis e ligado a idéia de "sacrifício ".
único lugar onde isto ·na.o aconteceu e que reúne
em si todas as possibilidades do restabelecimento desta Ordem anterior é a terra do Morena (na América do
Sul), onde sao depositadás as esperanQas daqueles que
poderiam voltar a ser auto-suficientes numa "terra de
Ordem;'.
Resta apenas fa:zer-se urna pergunta: é verdadeiro?
Por que acreditar naquilo que um hemisfério inteiro parece acreditar ser verdade? Mas também porque
nao acreditar? Eles náo sao homens? E, portanto,
racionais?

51) ANóNIMO -

52) ANONIMO -

Popol Vuh, Ibidem pág. 100 e seg.
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Entre antigos povos da antigüidade, os ritos funerários colocaram sua organizaQao dentro do complexo
prganismo de suas estruturas cerimoniais em primei.
ríssimo plano. No hemisfério sul, onde os ritos da fer.tilidade desencadearam a seqüencia sistémica da compensa<;iio, os ri.t os dos mortos foram considerados a
outra ponta da linha processual daquela que foi chamada de 9erimónia "agrária". Eles teriam, pois, como
segmento final de suas mahifestaQóes a "compensaQao"
funerária que, reorganizando a desordem sobrevinda
pelo desaparecimento do ·ser humano, agravada ainda
mais pela destruigao da ordem primitiva, arrumará um
novo organismo estruturado dentro da comunidade que,
por ser ainda vivente, permitirá a continuaQáo das tentativas a volta do sistema primitivo.
Antes de entrar em cheio na análise dos ritos férteis, que parecem se constituir como um dos pontos
focais da cultura de todos estes povos e principalmente dos indígenas americanos que deram e da.o a vida
para a manutenc;ao desta ideologia, consideramos oportuno relatar o desenvolvimento dos processos funerários que eles levam a frente ainda agora, em toda a
pureza de seus traQos. Sua salvaguarda nos permite
acompanhar até o fim da linha agrária compensatória,
as características reais de urna simbologia deste tipo.
Consideramos oportuno entao abordar antes esta linha
processual, por ela se constituir segmento que amarra
a problemática agrária da antiga Ordem perdida, com
o novo sistema de existencia "imperfeita" de boje em
dia. Com efeito, o desaparecimento e nao a morte, o
deslocamento para outras regióes nao melhor identificadas, e nao a anulac;ao total, se instituem como a razao
de ser do estabelecimento deste rito.

Preferimos restringir nossa análise a duas das
maiores cerimónias neste sentido: o Kwaryp xinguano
e a grande Cerimónia Funerária Bororo, pela perfeic;B.o
de suas passagens cerimoniais que sao mantidas ainda
boje em seu uso com pouquíssimo desgaste (apesar da
antigüidade de suas denotac;óes) e por pertencer a povos
que, na América do Sul, foram entre aqueles que mais
se destacam pela pureza de sua participaQao ho~erna
a sistémica funerária androgínica.
Entre os índios xinguanos, o desenvolvimento do
Kwaryp é um dos mais estéticos e dos mais ricos processos comunicativos que exista. Visualmente maravi·
lhoso, é realizado, ciclicamente, por este antigo povo
·em lembranQa de · seu passado. Antigas informac;óes
iigam-se ao Kwaryp. Os xinguanos nos relatam que,
na miste~osa e inesqµ~cível praia do M orená, terra mítica e .promissora de urna possível volta a antiga Ordem, se abrigava Mavutsimin; herói criador deste mundo em cuja imensida.o. ele vivia solitário. Era um ser
bissexuado · e autosuficiente, em absoluto livre e ao
abrigo de qualquer necessidade. Mavutsimin, resolveu,
entao~ iniciar sua auto-reproduQáo, criando um povo
que seria Dele, a Ele unido, ao qual pudessem ser confiados os princípios básicos da androginia: a liberdade
é a autosuficiencia perene. Tendo cortado seis toras
de madeira especial, enormes "bastóes" naturais, desen·raigando-os de seu próprio meio, símbolizou-os como
representativos do _sexo feminino. A eles acrescentou
mais óutras seis toras , "bastoes" do mesmo tamanho
e com ·as mesmas características, para que simbolizassem a outra parte do sistema reprodutivo da época: o
sexa masculino. Com muito cuidado, fincou todas elas
na terra abenc;oada do Morena, adornando-as com tufo
de penas, colares coloridos e fios de algodao tranc;ados e amarrados em nós. Nas toras representativas do
sexo feminino, foi gravado o símbolo do losango denotador do bissexualismo ( ainda nao repartido em duas
partes triangulares) e, nas toras representativas do sexo
masculino, foi utilizada, como símbolo gráfico, a reprodu~o ondulatória da serpente conio símbolo da energia ou poder reprodutivo. Este símbolo de fogo, com
suas infinitas possibilidades compositivas foi celebrado
por Mavutsimin com um "veículo" especial ainda des-
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cónhecido na terra, construQáo voluntária do Herói:
um ser especial. Realizando urna enorme fogueira frente a cada um destes bastoes sagrados, vocalizando urna
série de sonoridades especiais, cujos ritmos marcados
teriam a finalidade de vivificar as próprias toras, introduziu-as no convívio terrestre, animando-as. Durante
o resto do dia escolhido para a cerimónia que se havia
iniciado (náo ao momento do aparecer da alvorada,
mas ao momento do desaparecer do luar do plenilúnio
e ao longo de toda a noite sucessiva), Mavutsimin tentou em váo realizar o evento desejado, isto é, fornecer
a vida aos dois grupos de bastoes, enterrados todos
elem em prosseguimento em urna única fileira. Mas o
resultado náo foi satisfatório, coisa esta que criou em
Mavutsimin um sentimento de tragédia que o levou ao
desespero e ao cJioro. Esta mudanc;;a de som. diferente
das outras vocalizaQoes, originadas agora pelo choro e
lamentaQoes que se prolongaram noite a dentro, fez
que, ao despontar do novo dia, a imobilidade abandonasse os bastoes e as toras se abrissem a vida. Toda a
natureza ao redor regozijou..se do acontecimento e ·todos
os habitantes do Morená convergiram para admirar o
grande acontecimento, que introduziria, em seu antigo
mundo, mais um elemento. Os peixes saíram das águas
e se espraiaram na beira, os pássaros voltearam ao
redor dos bastoes com arrulhar ensurdecedor, as onQas,
lindas e todo-poderosas, saíram do mato dirigindo-se
elegantemente ao lugar do acontecimento. OnQas e peixes coroaram o sucesso das vivificaQoes sexuais processando urna cerimónia que, a partir daquele momento, foi sempre realizada por seus descendentes: a luta
cerimonial a ser travada durante o desenrolar-se do
ritualismo fértil em toda sua totalidade. A partir deste
momento, na comunidade do M orená, os participantes
desta luta mítica e mística foram transformados em
seres humanos grac;;as a vida adquirida pelas toras sa.
gradas e os descendentes dos "peixes" passaram a representar a comunidade inteira desta terra especial. Os
descendentes das "onc;;as" passaram a se corporificar
como comunidade vizinha, cuja existencia foi indispensável para que o dualismo sexual tivesse respaldo em
um dualismo social. Os bast6es enfeitados com penas
e símbolos gráficos que, abrindo máo da caracterís-

tica de sua imobilidade, haviam se. aberto a vida per. .
_mitindo a criac;;áo de urna descendencia índia, forneceram o corpo para os nobres ou a elite em geral. Mavutsimin, satisfeito c~m o resultado obtido e consciente
do tipo de sonoridade necessária para a vivifica<;ao, estabeleceu que este mesmo rito agrário, com uma instrumentac;;ao sonora adequada reproduzisse o que Ele havia
já experimentado, permanecendo este fato patrimonio
do Morená que, para tanto, se tornava árbitro da vida
e da morte. Seu povo devia guardar apenas uma única
obrigatoriedade: nao realizar · o cerimonial com seres
humanos que tivessem copulado, isto é, juntado os dois
sexos em urna única fusao durante a noite do plenilúnio estabelecido para o processo ritualistico. Os seres
que se encontrassem na situa<;ao de cópula anterior
estavam assim proibidos de assistír especialmente a
parte culminante da cerimónia: a produc;áo de sons
particulares!' Estabelecida a Ordem vivencia!, Mavutsimin retirou-se da praia, confiando a "seu povo" a tarefa de levar em frente as cerimónias agrárias e deixar
aterra do firn ou morte, como foi chamado mais tarde.
No entanto, a um determinado momento do ritual que
.por muito tempo foi levado a frente com rigoroso cuidado e competencia, um homem, cujos contatos sexuais
com urna mulher haviam acabado de se realizar, nao
resistindo a tentac;ao de participar da cerimónia e emitir as sonoridades sagradas, apesar da proibic;;ao entrou
.no recinto cerimonial, ao momento em que, estimulados pelos sons, os bastoes sagrados comec;;avam a se
movimentar. No mesmo instante, as toras que· haviam
iniciado o movímento, pararam de viver e nunca mais
recomec;aram, assim como pararam de viver nas regras
e a Ordem estabelecida no M orená. E todos os seres
humanos que posteriormente espalharam-se pelo ml.!:1do derrotados e enfraquecidos foram destinados a morrer. O próprio Kwaryp transformou-se, entáo, em urna
cerimOnia comemorativa de morte, desejo de um renas.
cimento ou de urna reorganizac;;áo que provavelmente
nunca mais voltará a atuar ( 53).
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53) DOS SANTOS L.Y., BARRACCO H. e MYASAKI N., TextosRltos do tndio Brasileiro, Ebraesp Ed. S. Paulo, 1975, pág.
44

e seg.

Entre os pescadores de salmóes, as toras de madeiras ou bastóes parecem terem-se transformado naquela obra maravílhosa que já mencionamos e que receberam o nome de "Totem Poles". E eles mesmo relatam
acontecimentos da época de seus ancestrais, bastante
semelhantes aos xinguanos, cujas passagens básicas sao
gravadas (em vez de pintadas) na madeira da própria
tora, com os símbolos usuais da concepc;ao androgínica. Ainda boje, os "poles" ficam encravados cerimonialmente no chao, preparado com urna profunda cova ritualística arredondada que passa a conte-los. No cerimonial funerário de agora, os corpos sao cremados e
as cinzas enterradas atrás do basta.o sagrado, indicador .de ·s ua confraria que se ergue como protetor, guia
e responsável do novo caminho a ser trilhado pelo morto. Ao ·1ongo das cerimónias funerárias da British Columbia, danc;as particulares se realizam ainda boje com
a mesma conotaQao oferecida pela luta competitiva do
Kwaryp e sao levadas a frente algumas mutilac;oes do
corpo do morto ou .n o corpo de alguns dos participantes . du em animais específicos com a finalidade "compen8atória" ( 54).
Entre os Zuni do território "Pueblo". os corpos dos
mortos voltam a seu componente agrário original: a
pasta de milho e a resina como qual se recobre o finado antes de introduzi-lo no chao. Por quatro dias cerimónias apropriadas sao desenvolvidas por esta comunidade, urna vez que o espírito do morto continuará
permanecendo no lugar, durante este tempo e para
tanto continuará sendo auxiliado pelo restante de seus
companheiros ainda vivos. Na manha do quinto dia, o
espírito do finado terá cumprido seu período de transform~ (isto é, terá passado de urna natureza para
outra) e entrará a fazer parte do grande conjunto das
"águas lustrais" que permitem a sobrevivencia da comunidade em todos os sentidos. A sepultura que permaneceu aberta por quatro dias será até que enfim,
fechada . ( 55).
Do mesmo tipo mas ainda mais sugestivo é o cerimonial funerário dos Hopi onde os mortos espalma-

dos de resina é recoberto de plumas ritualísticas nos
pontos simbólicos do corpo humano, agora sem vida:
nas .maos, nos pés e principalmente na cabec;a. O rosto
é recoberto de wpa máscara particular que segue a
representac;ao das famosas máscaras de entrecasca amazonense ou polinésica, com a única diferenQa que nas
dos Hopi se entrelaQam fibras de algodáo. No universo
gemelar de boje em dia a máscara terá a propriedade
de intr.o duzir o morto diretamente no conjunto das
águas lustrais responsáveis da reproduc;~o. Se o morto é de sexo feminino será vestida com o cinto cerimonial que ·aqui, como. no Brasil, indica claramente a pos- ·
sibilidade reprodutiva. Se for · homem ' será
envolvido
.
em urna espécie de manto recoberto de losango desenhado· com a finalidade de simbolizar a volta a unidade
autónoma primitiva. As . covas mortuárias, purificadas
com fumo~ sacrificiais ~ de bagos redondos, ficam fechadas com alimentos sagrados onde o milho é fundamental. Também entre os Hopi é necessário um lapso de
tempo de quatro dias para que o morto passe da condic;;ao cie ser humano que terininou sua vida de algwria
maneira, a condic;ao de ·reintegrado . no mundo da Ordem originária. O basta.o de um broto de ániore será
plantado como ajuda para que o finado possa encontrar o caminho rumo a terra originária dos Hopi, urna
vez que ela, como já vimos, está situada ababco de
nossa camada terrestre, apresentando o mesmo pensamento ic;teológico dos Xavante brasileiros. Quando o
morto é · urna crianc;a de nao importa qual sexo e que,
por ser crianc;a, nao executou ainda nenhum ritual de
"passagem" ou iniciac;ao, poderao ter acesso ao mundo
da Ordem originária por nao ter havido ainda a possibilidade de compensar a ruptura androgínica com o
apropriado rito da fertilidade ( 56).
Os mesmos elementos e a mesma lógica coerente
e sugestiva sao encontrados na cerimónias funerárias
Papago, sempre nos "Pueblo" onde covas ou habitáculos mortuários sao escavadas em rochas duras e recobertas de pedras ou sao construídos ,de madeiras toscamente sobrepostas, sustentadas por bastoes prepara-

54). KEITHAHN E., Ibídem, . pág. 103.
55) BATHI T ., Ibidem pág. 28.

56) BATHI, T. Ibidem pág.: 37 e seg . .
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dos cerimonialmente. Alimentos e objetos de propriedade do morto sao colocados na sepultura junto como
corpo que por quatro dias se direcionará ao leste num
caminho subterraneo para alcan<_;ar o mundo da Ordem
inicial onde a autonomía é garantida ( 57).
Se deseemos mais ao sul dos territórios centrais
do nosso continente para tentar verificar se estes mes.
mos elementos que aparecem nas cerimónias funrárias
"Pueblo" se encontram nestas comunidades, constatamos que na Colombia caraibica e na Colombia andina
os ritos fúnebres sao testemunhos manifestos das mesmas características com as pequenas variac;;óes de adaptac;;ao ao meio-ambiente. Em épocas passadas os mortos foram de preferencia enterrados em pedras, tanto
utilizando-se de fendas naturais, tanto construindo-se
jazigos primitivos bastante amplos para acolher, nao
apenas um único morto mas inteiras comunidades de
defuntos. Se recuarmos no tempo, acompanhando as
escassas pesquisas que possuímos a respeito deste
assunto, podemos verificar· que a preferencia destes an'tigos habitantes era pela tumula<;ao coletiva (extensáo
da comunidade vivente) e pelo usufruto de covas natu'rais nas encostas das montanhas quais espa<;os consagrados a esta finalidade. (58)
É interessante notar · que, ·entre os antiquíssimos
Chibcha, os ossos dos mortos eram ligados a esta problemática de maneira mais profunda de como a encontramos em território "Pueblo" e bem mais próximos a
sistémica que caracteriza o estilo funerário Bororo brasileiro. Com efeito, entre os Chibcha os ossos sao cobertos da água de um rio tendo este último o curso
desviado momentaneamente para se abrir urna cova funerária que sirva de túmulo para grandes personagens ( 59). Outra alternat~va para grandes senhores foi
posteriormente a embalsamac;;ao ou o depósito em urna,
tanto num templo quanto num ambiente apropriado a
realiza<_;ao dos ritos solares. Os sepulcros ( sempre circulares) assim como sempre foram circulares todos os
57) BATHI, T ., lbldem pág. 51.
58) CANO AJ. Ibidem, pág. 99.
59) CANO A.J., Ibldem pág. 101 e seg.
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receptáculos ~agrados da América Latina, e especialmente os ant1gos contenedores de ossários ligados a
esta problemática, representaram a contrapartida da
cova agrária e a compensa<_;ao do rito da fertilidade. Só
posteriormente eles sofreram alguma mudanc;;a de forma e suas modifica<_;óes tiveram como referencia temporal a época de separa<;ao dos Gemeos. Algumas vezes
os próprios receptáculos funerários se apresentaram
duplos, apesar de ser apenas um, o espa<_;o ocupado
pelos restos do morto. Sempre fizeram parte dos ape~
trechos funerários, bastóes, . chocalhos e peda<_;os de
ouro, símbolos indiscutíveis do milho e do sol. O costume de se inserir aqueles que foram considerados alimen- ·
tos dentro dos receptáculos que abrigavam defuntos
está ligado justamente a esta questao. Com efeito náo
~ o "alimento" ou a jóia, em geral esmeralda ou ~uro,
q?e está sendo juntado- ao corpo do morto, pelo contrár10, o morto está sendo acompanhado pelos símbolos
que mais dizem respeito a sua natureza.
Em época moderna, a cerimónia xinguana que como
vimos teve sua origem na vontade do grande herói Mavutsimin se realiza em urna época indeterminada entre
setembro e outubro, culminando com o fim do período
invernal da seca e o início das águas, gozando de um
tempo de intervalo indeterminado. Assim, podem-se
passar muitos anos antes que a cerimónia se cumpra,
nao possuindo freqüencia preestabelecida. O Kwaryp
.é dedicado a morte de um personagem relevante da
comunidade para libertá-la de seus amarrios a vida
terrestre, levada a frente imperfeitamente e propiciando
a volta a Ordem originária que é a finalidade básica de
to~o~ os ritos mortuários. O Chefe resgatado, pela cerimon1a em pauta, poderá finalmente alcanc;ar de novo
e albures seu nível de autonomía e liberdade, reestabelecendo suas características verdadeiras com a honra e
~istin<_;ao que convém a um descendente da nobre dinast1a do M orená.
Ao analisarmos o longo procedimento funerário que
~rea a passagem de um estado a outro, devemos dividi~ b~m claramente o campo de aQao de suas ·partes.
Primeira coisa devemos lembrar que quando falamos
de "ritos ,, , e~tamos nos referindo a todo
'
os conjuntos
de desenvolv1mentos ideológicos que, de acordo com al157

gum referencial, permite estabelecer as seqüencias de

urna série futura de atitudes sociais que deverao ser levadas a frente para se obter um determinado resultado.
Resulta claro que, neste caso, a ordem de referencia é
aquela já várias vezes apresentada por nós como "problemática androgínica" e a finalidade é o retorno 'a situac;ao primitiva, perdida por circunstancias também já
abundantemente expostas. Esta, a .nosso. ver, é a parte
conteudística do complexo social conhecido pelp nome
de "rito/ cerimónia" que estabelecem os parametros dQ
"devir" de urna socied.ade. Neste sentido por ." conjunto
cerimonial" deveríamos entender a realizac;ao exterior,
o procedimento imagético que reveste estes conteúdos
ideológicos de formas captáveis pelÓs nossos sentidos
e que permitem o acesso de participantes ao . tronco
ritualístico. Estas Jormas se alicerc;am ·em instrumentais que, no caso específico, sao determinadas.··partes
do carpo humano, a ingestao de milho, determinadas
batidas dentárias, determinadas cores e determinadas
sonoridades em tempos estabelecidos.
O Kwaryp é um dos conjuntos cerimoniais instru~
mentalizados de maneira a compensar a última párte
do tronco ritualístico agrário. Ele consta de tres seg,.
mentas: primeiro, a luta do Jawari dedicada ao morto
onde o grupo do "animal selvagem ("de onde o nome
Jawari) luta com outras personagens da natureza. o
relato do Alto Xingu explica a passagem deste acontecimento dizendo que, em . tempos antiquíssimos urna
série de comunidades quais a onc;a preta e a onQa pintada foram convidadas a través ·de tres· mensageiros pela
comunidade do pássaro Inhambu. O grupo aposto era
formado por outras tres comunidades avícolas, isto é,
aquela do gaviao, das gaivotas e dos mutuns. Em destaque entre estes contendores encontrava-se a comunidade do Sol. Um boneco de fios de palha tranc;adas dé
maneira especial e com longas pontas saltas quase urna
barba excessivamente comprida, foi usado como alvo
e contra ele a comunidade da gaivota · arremessava a
primeira flecha. Em seguida, arremessava a comunidade
do Sol cuja flecha porém acabava nao alcanc;ando o
"Sepuh" (o boneco de palha tranc;ada) mas acabou :ma..
tanda um dos pássaros e foram dizimados um .a um
todos os pássaros pelo qual teve-se que se encontrar de158

pois um meio de ressuscitá-los. O meio .foi o seguinte:
tendo catado várias folhas de tabaco e tendo-as · enroladas de maneira que formassem um longo bastao, acendeu-o tirando consistentes baforadas .d e fumos que, soprada nos mortos, produziu a volta deles a vida.
HoJe em dia, a cerimónia do Jawarí segue os para. metros demarcados pelas antigas posturas ideológicas
e os instrumentos utilizados sao aqueles já bem . conhecidos. Na "Casa dos Homens", realiza-se a pintura ·corporal específica para o acontecimento enquanto em
urna das extremidades do espac;o central da aldeia onde
se desenvolv.e a cerimónia, se erige o "sepuh". Os par·
ticipántes masculinos da cerimónia, todos enfileirado.s,
danc;am e cantam arremessando flechas contra o boneco, durante a noite inteira. O ritmo da danc;a é marcado pela batida sagrada do pé direito enquanto .se
espera a formac;ao do grupo feminino cujas elementos
se ligam urna a outra pelo brac;o enlac;ado a altura da
cintura. Os dais grupos, sempre · d.anc;ando · em ·separado, penetram e saem de todas as habitac;óes da comunidade seguindo o ritmo requerido. Ao amanhecer, a
comunidade estranha, convidada para a luta e .q ue .se
havia mantida afastada dá cerimónia, é introduzida no
espac;o cerimonihl ao centro do aldeiamento e se senta
num canto. Após um certo período de tempo, todos· Os .
participantes, hospedeiros e convidados formam dois
grupos de. oponentes quando os adolescentes de ambos
os lados iniciam os lances de flechas um contra os
outros alternativamente. Após. outro período de tempo,
os adolescentes sao substituídos pelos i:nais velhos e a
disputa continuará mais acirrada ainda. Ela se conclui
com a vitória ·do grupo que terá menos participantes
atingido.s . Terminada a .fase cerimonial, hospedeii'ós e
convidados se reúnem nas :próprias comuniddades, sen~
do oferecida alimentaºªº de raíz~, apropriada para
evento e dando a tuda isto o caráter de formalismo que
qualquer cerimonial requer e que é sempre praticado a
risca no hemisfério sul ( 60).
É na praia mítica do M orená que se dividiu ó Andrógino e onde se comec;a a tentativa
reconstruQao
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60) DOS SANTOS L.Y., BARRACCO H. e MYASAKI N.; Ibidem
pág. 42.
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de urna antiga liberdade perdida. O Kwaryp xinguano
náo é tanto o desenrolar-se da tristeza da morte de um
ser importante mas, no fundo, a tristeza, sempre presente na alma índia, desta unidade desaparecida e todas
suas conseqüencias. Se em tempos hodiemos o Morená
situa-se na confluencia dos rios Batoví, Runuro e Coluene, na realidade a cerimónia funerária coloca a alma
dos grandes Chefes, descendentes diretos do Grande
Andrógino Mavutsimin em contato com o verdadeiro
M orená, onde ele se ja e 'J)aTa onde este povo "especial"
tem como finalidade de ir.
Ao momento de se resolver levar a frente um Kwaryp, a comunidade hospedeira envia dois representantes para convidar comunidades vizinhas, enquanto as
mulheres estocam quantias e quantias de bejú para
alimentar os hóspedes. Dos homens, parte deles vai
para as grandes pescarias realizadas com timbó, garantindo outra parte da alimentac;;áo necessária. Só após
o retorno deles e, de acordo com a quantia de peixe
coletado, é que poderá ser fixada a data cerimonial que
geralmente náo passa de tres dias. Sáo providenciados
os troncos de madeira que deveráo simbolizar os possíveis ressuscitados, de preferencia escolhidos entre
árvores de ipe bem grossas e que cheguem mais ou
menos a altura das rutilas de um homem normal. Elas
sáo cortadas e aparadas cerimonialmente e carregadas
até aldeia em procissao ritualistica, entre cantos especiais e sons de maracás. No espac;;o da aldeia, este~
bastóes sagrados sáo descascados, pintados e ornados
com os símbolos gráficos tradicionais. No alto da tora,
será colocado um cocar de seis penas amarelas, número sagrado das covas fé~is e cor do milho e do sol.
Alguns centímetros ababco é amarrado uma espécie de
colar de algodáo tranc;;ado e pintado de vermelho, semelhante a brac;;adeira que os participantes masculinos váo
utilizar durante a cerimónia. Mais ababco pinta-se o
símbolo do sexo e por último coloca.se uma espécie de
tornozeleira quase a altura da parte que despontará da
terra onde sao enterrados. A cova que abrigará estes
bastóes funerários será forrada de esteiras tranc;;adas.
Enquanto as toras de madeiras se transformam em bastóes funerários, os tocadores de flauta especial, com
pinturas corporais adequadas, marcam o ritmo obriga160

tório para .a compensac;;áo androgínica: wna particular
batida ritmada do pé direito.
Iniciando seus movimentos que servem de ligac;;óes
para os vários segmentos do cerimonial, os sopradores
de flauta entram nas várias casas de acordo com as
passagens estabelecidas desde épocas antiquíssimas e
de lá retiram cada vez suas adolescentes guardadas anteriormente em estado de marginalizac;;áo. Elas acompa.
nharáo os sopradores criando um cordáo sagrado, pastando-se cada wna atrás da outra, segurando a da frente a altura da clavícula díreita, que segura a axila cor.:
respondente bem fechada, enquanto a axila esquerda
usa o movimento aberto/ fechado acompanhando um ·
ritmo do brac;;o dobrado a altura do peito. Esta procis.
sao dura horas e horas, sempre utilizando-se do mesmo
toque e do mesmo sopro, até o momento da retirada
do luto simbólico. Com esta passagem os homens se
libertam das impurezas mediante urna lavagem com
água lustral, cumprindo este dever um para com outro
e nao cada wn por si, demonstrando mais uma vez a
necessidade de compensac;;áo de "outro ou de outra
coisa" para que o acontecimento sacro se realize.
As mulheres se lamentam longamente aos pés dos
próprios K:waryp · acrescentando as lamentac;;óes feridas
dilacerac;;óes dos próprios corpos com sangramento
abundante. Os cantos continuam até o entardecer quando todos os hospedeiros sentam-se no espac;;o central e
os notáveis da comunidade tomam assento frente aos
bastóes cerimoniais que sao recobertos de fiapos vegetais bem compridos e aos quais sáo oferecidos charutos sacrificiais. Após certo período de, poderíamos de'finilo recolhimento, aproximam-se as comunidades
convidadas que permaneceram até entáo afastadas do
lugar cerimonial. Os homens guerreiros se apresentaram com · a pintura corporal adequada, repletos de
todos setis adornos, batendo ritmicamente os pés e cantando, se dirigem onde está.o enterrados os Kwaryp.
Permanecem frente aos bastóes apenas os notáveis das
comunidades convidadas junto com- os notáveís hospedeiros e todos eles oferecem uns aos outros pebce e
bejú até varar a noite.
· '
. .
· ·
.
l!: só com o aparecimento do sol, no dia seguinte,
que o luto, a tristezá, -o-choro e a inutilidade da espera

e

l61.

de ..urna "ressurreiQao" terminam, iniciando-se os festejos e os regozijos da conclusáo de mais urna tentativa
que, mes~o malograda, foi tao váli<ia _que sempre abre
o caminho a urna nova esperanQa. E o momento da
luta huka huka, a qual tomam parte todos os guerreiros das comunidades convidadas que assim o queiram,
comemorando com ela a "libertaQao" que nao aconteceu, mas que acontecerá futuramente sem dúvida alguma, no próximo Kwaryp ou no próximo rito fértil. A
entrada das comunidades convidadas no espac.;o sagrado dos hospedeiros é anunciada pelo mestre de cerimónia coberto com os símbolos congruentes ao evento e
que se dirige ao chefe dos visitantes para conduzi-lo
ao lugar de honra que lhe é reservado. Procede, assim,
com todos os outros que se alocam em semicírculo no
ambiente central da aldeia com o próprio Chefe a frente. As mulheres . e as crianQas dispóem-se no lugar a
elas reservado. Iniciando-se a huka huka, sáo chamados
os guerreiros que se ajoelham um de frente ao outro
dando início a competiQáo. Sendo urna luta ritualística
as partes em evidencia do corpo hitmano sao sempre
os mesmos: as maos, os joelhos, a base da garganta
com todo o pescoc.;o. Com efeito, os dois adversários
seguram um ao outro com a máo direita no esforc;o
"humano" de realizar a compensaQao. enquanto com a
máo esquerda tentam agarrar o pescoc.;o (sede and~o
gínica) do adversário em lembranc;a da "desordem cosmica" sobrevinda a ruptura gemelar. Ganha a contenda aquele que por primeiro desequilibrar o adversário
obrigando-o a levantar o joelho do chao, perdendo o
"poder". Antes que o sol se situe a pico sobre a aldeia
mais ou menos pela metade do dia, todas as !utas se
encerram e se passa a servir alimentos a todos os visitantes. Finaliza a cerimónía da huka huka, a entrega
de pequf (urna fruta com forma de testículo e de gosto
particular), que permaneceram afundados na água do
rio da aldeia hospedeira por quase oito meses, isto é,
desde o momento de seu frutificar até o resultado da
luta. Sua entrega a todos os participantes é simbólico
e sua significac;ao é relativa a própria forma do bago,
que os liga a problemática sexual. Enquanto tudo isto
se passa os dois tocadores de flauta continuam percorrerido as casas do aldeiamento sempre com a mesma
finalidade.

162

Após a distribuic.;ao . do pequí, as comunidades visitantes se retiram. e os hospedeiros descansam até o
entardecer. Ao momento do pór do sol, os Kwaryp que
haviam permanecido enterrados no chao e praticamen·
te abandonados, sao retirados de suas covas e rolados
até o rio e jogados no fundo das águas onde permanecem até apodrecer (61). Termina aquí a cerimónia mais
sugestiva e importante desta regiao e destas comunidades que poderia ~er a cerimónia de outro lugar e de
outro povo urna vez que a praia do M orená nao é urna
t erra geográfica existente, mas um pressuposto ideológico de Ordem e Liberdade. Hoje, como ontem, na terra
"autorizada" do Morená, a luz do plenilúnio, após o ·
solsticio de inverno, no momento em que as Pleiades se
tornam senhoras do tempo brasileiro, este tempo se
dilata. A matéria perde suas limitaQóes, os corpos humanos tentam voltar a antigos postulados, a autosuficiencia absoluta que faz do índio sulamericano brasileiro ainda desconhecido, o verdadeiro senhor de si
mesmo.
Se no Alto Xingu aterra mítica do Morená nos proporciona ainda boje um dos mais espetaculares ritos
onde a simbología rigorosa acompanha o desenvolvimento cerimonial, entre os Bororo ainda mais rigoro.
sos, os ritos funerários parecem ser considerados os
laQos medianeiros, a ponte entre o que é boje nossa
existencia e aquela que havia sido e poderia ainda voltar a ser.
Para tanto, urna das primeiras providencias a serem
levadas a frente é o crescimento desproporcionado dos
cabelos, matéria-prima para o tranc;ado simbólico que
ligará as partes divididas urna vez que o próprio termo "funerário" em língua Bororo contém como significado primeiro a própria idéia de "cabeleira do corpo" e os próprios senhores prepostos a administrac;áo
da passagem do estado de vida ao estado do morto
sio também seres com longos pelos tranQados. As cert
mOnias fúnebres sáo executadas ao longo de um mes
inteiro e ocupam lugar de destaque dentro da progra81) DOS SANTOS L.Y., BARRACCO H. MYASAKI N Ib1'dem
pta. 61. .
t
.
.,
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maQáO ritualística desta cultura. Tem direito de receber esta honraria apenas o ser humano acima dos seis
anos de vida mais ou menos, ou crianQa ainda no ventre da mae_, vindo esta última a falecer. Todos os mor.
tos (que sáo chamados desencarnados e nada é mais
perfeito que esta denomina<;áo, urna vez que ap~nas os
ossos recebem o tratamento funerário, descarnados de
qualquer fiapo de carne) sáo de qualquer maneira inumados em água. A diferenQa consiste apenas no tipo de
desenvolvimento cerimonial que levará estes ossos as
profundezas do elemento líquido.
O primeiro segmento do complexo sistema funerário Bororo fundamenta-se no canto que inicia apenas
quando um doente entra em agonía. Constatando-se a
morte, passa-se a um canto muito mais solene e profundo que acompanhará as lamentaQóes dos participantes e as vár1as escarnificaQ6es que se encontram
sempre presentes em cerimónias ligadas aos ritos da
fertilidade e que se intensificam até o aparecimento do
sangue, testemunho deste tipo de morte. Ao canto, segue a incineraQáo de alguris dos objetos do defunto
menos arcos e flechas que sáo colocados em cima deles.
Depois de tudo isto, depositado sobre urna esteira tranQada, o defunto é inserido no espaQo sagrado, ao centro de aldeiamento que chama-se justamente "Bororo",
urna vez que .este povo pensa a si mesmo um povo
possivelmente sagrado, direto descendente androgínico,
onde o termo "sacro" nao deve ser entendido religiosamente, como fariam os seguidores da cultura ocidental, mas no sentido de um povo que continua na "Ordem astronómica e cosmológica": Ordem esta que nao
pode se identificar com nenhúma forma teísta, mas apenas com a lógica e a coerencia! (62)
De aquí urna certa radicalizaQáo de algumas de
suas posturas sociais, a dureza no tratamento com alguns de seus vizinhos, o terrífico cuidado com a manutenQáo da hora interna que náo permite desvío ou
perdáo de qualquer tipo. Por outro lado, possuem a
delicadeza artística das antigas nobrezas, o bom gosto e o respeito das culturas longamente sedimentadas
1
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62) ALBIZErl'I c . e VENTUREJ,JJ J.A., lbidem, pág. 650.
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em valores reais e .entre .os yalores: a compensaQáo de
um favor, a gratificaQáo, ó retomo, pontos básicos de
suas ideologías sociais.· Por se considerarem a si próprio elementos atemporais . náo tem muito desenvolvido o conceito de p~sado ou de futuro, de horário diário ou de sistema de dataQáo. Usam a lua como elemento de referencia e a época da chuva ou da seca como
outros grandes cíc.licos com o mesmo uso. O aparecimento das Pleiades em seu universo cósmico após . o
solstí~io _
d e. j':1~º' marca a época da seca e dos grandes ritua1s, 1ruc1ando com aquele conhecido como nome
·
·
de "queima dos pés das Pleiade5".
Torna-se evidente assim que . o ritual funerário, ligado a urna cultura táo complexa em sua simplicidade,
deve necessariamente partilhar dos tempos pressupos.
tos ideológicos que norteiam sua cultura.
Após a exposiQáo do~ defunto no espaQo sagrado do
aldeiamento ou pra<;a, ele será 'inumado pela primeira
vez e, na primeira noite, após o falecimento, sempre
acompanhado por cantos · "lunares" que se prolongam
até o dia depois, quando se inicia o preparo da cova
(notar como a parte principal do rito funerário se desenvolve sempre de noite de acordo com a origem lunar deste povo!). Durante a constru<;áo da cova, os
cantos se modificam urna vez que o defunto já iniciou
o transito rumo ao mundo da verdadeira Ordem e todos
os participantes da cerimónia, regozijando-se com o
acontecimento reúnem-se na Casa dos Homens para
urna refei<;áo sagrada, acompanhada por outros cantos
e ev·oca<;óes dos ancestrais Bororo. Na cova, junto a
cabec;a do morto, sao colocados seus pertences preciosos, alime~taQao sagrada destinada aos antepassados e,
na comurudade ainda vivente, será escolhido um representante do próprio morto que o indique na terra durante o ritual como um espelho, enquanto se desenrolam as linhas do caminho que levará o defunto a terra
do "sem males". Por mais de vinte dias, o morto per- ·
manece enterrado na cova que é consparsa de água
lustral enquanto o restante da comunJ.dade parte .para
a grande cac;ada que deverá fornecer os alimentos necessários a prolongada manifestac;ao ritualística que
concluirá a cerimónia funerária.
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A última parte deste primeiro segmento do ritual
dura quatro dias, com um dia medianeiro onde se verifica o estado de decomposic;;ao do cadáver e se estabelece o prosseguimento futuro da fase final que durará
mais tres dias acompanhado por um canto específico,
com ritmo particular repetido até a exaustao.
Dá.-se entao início ao segundo segmento da cerimonia funerária que culminará com a inumac;;áo definitiva e com a danc;;a do Burití, realizada no dia precedente ao triduo final e que se manifesta com dois grandes cilindros de folhas desta altíssima palmeira, enrolados quase enormes bastoes vegetais ou charutos de
folhas, e onde a luta se situa como intermediária entre
urna danc;;a ritmada, profunda, quase hierática e urna
compensac;;ao competitiva como aquela que verificamos
no Jawarí ou na Huka Huka. (63)
Após esta realizagao entra-se naquele que agora representa~ ponto alto da cerimonia fúnebre Bororo que,
se transforma quase em dias de frenesi, de esforc;;o quáse sobr~natural que manifestam claramente aquilo que
ela _representa para esta cultura. E quanta beleza e complexidade se desenrola durante o processo onde cansac;o e alimentac;;áo náo sáo levados em conta, especialmente no _último triduo que se prolonga dia e noite seni
trégua para pequenos descansos!
Após a danc;;a/ competic;;ao do Buriti que ocupa todo
o primeiro dia do tríduo, passa-se imediatamente a
uma cagada cerimonial, cujo produto servirá de alimento sagrado no desfecho fúnebre. Enquanto os homens providenciam esta parte, os adolescentes preocupam-se em vasculhar o mato para encontrar madeira apta a reconstruc;;áo dos famosíssimos "zunidores ",
cuja importancia simbólica, por causa da sonoridade
c?loca este pequeno instrumento próximo da importancia do próprio milho e das Pleiades. Diz um relato Bororo que um terrível Senhor, de rosto diferente e de
poderes terríficos, estava antigamente ligado ao poder
das ,águas dos rios ou lagoas. Este ser·terrível nao deve ,
porem, ser entendido como elemento negativo, assustador em sentido de feiura ou malvadeza, pelo contrário

deve ser encarado como temivel por tao "maravilhoso"
que era o feitio de seu rosto (evidentemente nao em
formosura, conceito que o índio nao encara a maneira
de outras culturas) mas pelo absolutismo de seu poder. Mas precisaJI?.OS lembrar que quando um indígena
do hemisfério sul fala em "poder" ele nao parece entender, com este termo, uma "posse" no sentido europeu ou qualquer outro tipo de "achatamento" social
que cerceie direitos alheios, pelo contrário o "poder" e
o "maravilhoso" sao sempre relativos a famosa Ordem
perdida e suas conseqüencias na liberdade e autosuficiencia.
Este Ser extraordinário que antigamente se ligava
as águas terrestres passou a ch·e fiar a terra "da Ordem"
para onde os mortos se dirigem. O símbolo terrestre
correspondente que permaneceu entre os índios ameri·canos é o instrument9 fúnebre do zunidor, deixado pelo
próprio Senhor de Rosto Extraordinário como lembranc;;a, quando ele desapareceu no fundo da água que, a
partir daquele momento, se tornou a única matéria autorizada pela inumac;;ao definitiva ( 64).
O zunidor é um losango de madeira especí~ica, principalmente genipapo bu imbaúva, com todas as orlas
arredondadas suficientemente para retratar o dente da
"presa" de um lado e o encaixe no alvéolo do maxilar
inferior do outro lado. É recoberto com tres únicas
cores: o preto, o branco e o vermelho do urucu, apresentando sempre os desenhos geométricos usuais. Por ser
um elemento compensatório e produtor de sons especiais é rigorosamente vetado as mulheres que sao abrigadas a se afastarem o mais longe possível da realizac;;áo deste som fúnebre, no momento particular que estes
instrumentos especiais comec;;am a zunir.
Segundo alguns pesquisadores salesianos, os próprios Bororo confessam que, pelo extremo respeito
por eles tributados as suas tradic;;oes nao hesitariam a
punir com a própria morte mulheres que transgre~
rem esta obrigatoriedade, julgando agir pelo bem comunitário. Com efeito, eles devem possivelmente raciocinar que, se o tronco bissexuado .feminino foi desfal-

63) ALBIZE'l*l'I C. e VENTURELLI J .A., Ibidem pág. 655.

64) ALBIZEI*l1
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cado de urna parte, a causa de urna estranha perigosa
víbra<_;ao, o zunidor moderno tentando reproduzir um
som especial, poderia aumentar a tragédia e a dependencia deste povo "eleito". A própria vista deste instrumento poderia acarretar a . morte de um elemento feminino da comunidade e P3rra tanto todos eles sáo guardados nas beiras pantanosas do rio da aldeia de onde
sáo trazidos cobertos, após terem-se afastadas todos os
elementos femininos e crianc;as ao longo do trajeto que
eles devem percorrer.
No lado arredondado que representa a ·raiz do
''dente", a ser inserida na arcada dentária, é praticado
um pequeno furo de onde passa a linha, cuja comprimento é testado para se ter garantia de se obter urna
vibra<_;áo, que deve ser "aquela" e nenhuma outra. Esta
linha fica amarrada a um bastáo flexível, cujo comprimento também deve ser testado para que fomec;a a
linha congruente para a produc;áo vibratória que também pode ser só "aquela" e náo outra. A este grande
operador de "possibílidades sonoras" imprime-se um
movimento rotatório particular, com forc;a calculada,
dificílima a ser produzida e que permite a rotatividade
do zunidor acima das cabe<_;as dos participantes ao rito
funerário e rodando também sobre a sí mesmo. Sua
famosa, secreta, maravilhosa vibra<_;áo, foi medida pelos
salesianos autorizados para tanto e que souberam bravamente conquistar a confianc;a Bororo fomecendonos a única informa<_;áo aceitável a respeito: a vibrac;áo do ar movimentada pelo impulso específico do grande operador, produz um som cuja freqüencia é direta-

mente proporcional a velocidade impressa ao bastiio e
a linha e inversamJente proporcional iL grandeza destes
tres elementos ( 65). De acordo a tradic;áo Bororo é
esta a vibra<_;áo que poderá permitir um retomo a uni
fica~iio

\

androgínica e conseqüente liberdade. (Nós mesmos, senda mulher, assistindo a urn grande cerimonial
funerário e ao triduo sagrado, tivemos permissáo de
ouvir as vibrac;oes dos zunidores urna vez que a nenhum outro povo, a náo ser eles, os escolhidos, será
concedida a faculdade de poder reconstituir a autono65 ) ALBIZE¡81'I C. e VENTUREI.I.I J .A., Ibidem pág. 20. ·

16.8

'·

-<

mia perdida. Pudemos, assim,. verüicar qua.o· i.Iilpressio·
nante, estranho e somatizante, foi a vibra<.;ao produzida por estes instrumentos.)
Devemos também .salientar que determinados desenhos aplicados aos . zunidores sáo reproduzidos também nos carpos de alguns participantes aos ritos funerários e aparecem na parte interna de determinados
couros de onc;a que também sáo utilizadas para fins
cerimoniais. É interessante recordar que raízes da planta conhecida pelo nome de "boca de sapo" sao o vegetal
cujas propriedades afetam as· mulheres que devem ser
punidas por terem tido acessó a .zunidores. Elas sáo
também misturadas com resina formando urna pasta
com a qual marcam o corpo das crian<_;as .para que
cresc;am fortes e desenvolvidas.
A "Casa dos Homens·,, terá todas as possíveis frestas das paredes bem f~hadas com um novo estrado
de folhas de palmeíra que servem também para esconder embabco os zunidores a seres usados durante a cerimónia. Inicia-se agora a segunda parte do triduo fúnebre quando a cesta/ receptáculo, tranc;ada por urna das
mulheres da aldeia, escolhidas precedentemente, é trasladada da casa da artífice aquela do defunto. O mesmo
canto é entoado em ambas as casas e urna parente do
finado circundada por mulheres, acompanha ( ela somente) o ritmo do canto com o ritmo do maracá. Apenas um pouco depois o mesmo acontece na casa do
defunto para dar tempo a mulher que tranc;ou o receptáculo vegetal de terminar a cerimónia de sua casa
e entregar a cesta na habitac;áo do morto, enquanto o
canto deste último ambiente está se desenvolvendo.
Neste exato momento inicia a chegar o inquietante, ambiguo, arrepiante sonido do zunidor especial, coberto
de pequenas penas brancas e pintado de preto e vermelho que inicia a zoada hiperbólica. Som e zunidor
permanecem ainda fora das limita<.;6es sagradas da
aldeia que nunca podem ser transpostos da maneira
que mais nos apraz.
Coín a simbologia apropriada das plumas, o zunidor pleiadar marca o tempo do inicio das vibrac;oes
fara do recinto ambiental, depositado pelo seu operador em urna pequena clareira artificial, oculta aos olhos
dos .nao iniciados e símbolo terrestre do Grande Andró169
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gino e símbolo reduzido da clareira ritualística que abrigará as covas agrárias no maravilhoso ritual da fertilidade.
A noite, antes do último dia fúnebre, canta-se frente a cova provisória do morto, ritmando os cantos com
as maracás, desta vez imensas e duplas, que o responsável pelo ritmo segura cada uma em cada máo adornado na cabeQa de um imenso cocar de lindíssimas
penas de várias cores que se prolongam na testa em
semicírculo quase uma viseira. Particulares instrumentos de sopro pontuam o prosseguimento deste discurso
simbólico, flauta de som oco, extremamente babeo que
tem como funQao ritualística dirigir o defunto para
enveredar o caminho certo que o leva a "terra da Ordem". Outro tipo de flauta porém mais leve e com
som menos afetante, representando o próprio líquido
lustral, terá a funQao de guiar os passos do defunto ao
momento das passagens da inumaQao definitiva na água
do rio. A flauta, lembranQa da antiga solidez androgínica (antes dos líquidos corporais se apresentarem em
nossos corpos da forma hodierna), com tom seco e sonoridade pesada nao auxilia nestas tarefas permanecendo testemunho de outras realidades.
Mas é o quarto tipo de elementos de sopro que
salvaguarda em si todo o peso da antiga tradiQao bissexuada. Sua forma particular, montada sobre uma cocurbitácia e com uma palheta acionando um som queparece acionando um som que parece surgir do próprio
interior das vísceras do tocador, representa o próprio
defunto. É o instrumento de sopro mais importante dos
quatro e muitas vezes acompanha os próprios ossos
do finado, colocado na cesta/ receptáculo vegetal, que
ficará definitivamente mergulhada nas águas do rio.
Representa o elemento de ligaQao entre o ser humano,
da maneira como ele é agora e a antiga forma androgínica, simbolizando, para tanto, a faixa do rosto humano que vai da base do pescoQo, entre uma orelha
e outra, acompanhando a arcada inferior da seqüencia dentária. No mundo animal, simboliza a própria
onQa e o totem do Grande Senhor Significante e, no
mundo vegetal, todos os tipos de linhas, torcidas, amarradas, tranc;adas, representadas pelas plantas bombáceas e similares. O conjunto dos quatro sons dos instru170

mentos de sopro, na importantíssima noite que precede os últimos momentos de permanencia de um defunto em uma terra fora de ordem e marginalizada, conclama a presenQa daquele Senhor Tod0-poderoso que
preside as passagens funerárias, para participar, junto
com a comunidade ao sagradíssimo último dia. Conta.
se em conjunto com as mulheres uma espécie de elegia
fúnebre, descansando-se em seguida até mais ou menos
metade da noite, quando outro canto será novamente
realizado desta vez pelos homens permanecendo de pé,
guiados pelo mestre de cerimonia e pelo ritmo de pequenos maracás, acompanhados pelas mulheres parentas do defunto.
Na madrugada do último dia todos de pé ao redor
dos o:i>jetos pertericentes ao morto, transporta-se o receptáculo vegetal da casa do finado a "Casa dos Homens". O traslado fica .~ cargo do próprio representante do finado, escolhido com antecedencia, de dois tocadores de instrumentos qe sopro e de um ajudante. o
representante do finado recebe a cova vegetal pelas
maos do parente mais próximo e todos juntos a leva.ni
cantando até a soleira da "Casa dos Homens ", onde o
portador fica em aguardo. Após alguns movimentos de
aproximaQao e recuo repetidos várias vezes ternos a retirada abrupta do cesto enquanto todos os presentes
dentro do recinto cerimonial repetem o grito daquele
que deve ser o nascimento androgínico salvaguardado
até boje pelos Bororo: o gutural emitido da maneira mais dura possível. O mestre de cerimonia executa urna
breve danQa coma cesta a altura das axilas para depois
depositá-la e sentar-se acima dela.
Passa-se entao a parte mais sagrada do complexo
rito fúnebre. Aos sons dos instrumentos de sopro o
Maravilhoso Senhor Autosuficiente, através de seus representantes vestindo saias de folhas de palmeiras e
todos reunidos na clareira artificial, chega com os
zunidores enquanto as flautas intensificam as sonorida- des. Os instrumentos de sopro sao atuados wn de cada
vez para estimular melhor o falecido a enveredar o
caminho certo. O próprio mestre de cerimonia recebe
do parente mais próximo do finado uma flauta nova
que ele devolve ao fim global da cerimonia -mas que
171

obtém de volta cada vez que o mestre participe de
cac;adas ritualísticas. É interessante notar como os ins.
trumentos de sopro e especialmente alguns deles com
sons em tudo particular sáo estritamente ligados a
idéia de "marte" seja ela de um ser humano seja ele
de wn simples animal (como seria o caso da ca<;a) e,
de alguma maneira, sempre ligada a passagem de um
estádio ou universo para outro.
Enquanto a cesta permanece no ·centro da 1:1abitac;áo do finado, um canto dialogado, representativo da
separa<;áo gemelar, é levado a frente ritmado por um
pequeno chocalho redondo e fechado, que junto co~
as flautas é o instrumental básico desta parte da cenmonia fúnebre uma vez que ele representa a própria
época temporal dos G.emeos éom todas as trágicas conseqüencias que será.o anuladas justamente na passagem
para outro estadio. O canto binário alternado e o pequeno chocalho fechado e achatado veiculam este segmento do discurso até o momento das celebra<;óes comunitárias no meio do espa<;o central do aldeiamento.

\

O representante do finado, sempre com a cova vegetal que lhe foi confiada, aparece adornado com plumas brancas esparsas por todo o tronco e segurada
com resina enquanto a parte inferior é recoberta da
saia cerimonial de folhas de palmeiras e na cabec;a ele
também ostenta um glorioso cocar de plumas coloridas com viseira. Procede saltitando e correndo numa
espécie de dan<;a frenética junto aos participantes tentando evitar que alguém o agarre por um fio da saia.
Todos juntos dirigem-se a clareira artificial onde os
zunidores está.o em aguardo movidos pelos operadores.
Contornam por duas vezes todos os operadores que
está.o fazendo voltar bem alto seus instrwnentos maravilhosos e, enfim, parados e sentados no meio desta
clareira pedem aos outros participantes que retirem as
plumas Pleiadares e as coloquem no receptáculo junto
com os ossos do finado. Terminada toda esta parte o
representante do morto retorna ao espa<;o sagrado da
aldeía sempre vestindo a saia de linhas vegetais que lhe
é retirada lago em seguida. Livre assim dos percalc;os
terrestres e tendo já reconquistada sua liberdade, o
morto (por meio de seu representante), senta-se na
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própria cabeceira da cova em aguardo do Senlwr de Todos os Poderes ( 66).

o momento solene da espera! É a emo~o em0cionante de quem acalenta ainda algwna esperan<;a!
É o aguardo da fase . final da compensac;áo !
Todos os operadores de zunidor ficam recobertos
de plumas brancas, marcados no rosto com trac;os pretos. Carregando seus instrumentos agora silenciosos
sentam e levantam várías vezes enquanto modulam táo
alto quanto possível um "sopro laríngico" que na simbologia Bororo é a própria voz do Senhor Maravilhoso, do qual mais urna vez eles ·sáo os únicos depositários. Feito isto e sempre de posse do zunidor, dirigemse procedendo de gatinha ou carrégando uns aos outros
aos representante do finado que homenageiam.
Tudo está agora silencioso e neste silencio qua.se
palpável sáo queimados· o arco e as flechas do finado
e água lustral é derramada sobre os corpos sagrados
dos participantes. Estes últimos, após recebida esta purificac;áo final enrolara as esteiras sobre as quais haviam se acomodado, quais bastóes vegetais ou "maxicharutos" ritualisticos e iniciam a bater-lhes com forc;a no chao do aldeiamento · produzindo um ritmo de
som abafado mas perfeitamente perceptível dando assim
o sinal as mulheres e crianc;as, recolhidas longe do
campo de a<;áo dos zunidores, que podem reunir-se para
a homenagem final · ao. defunto.
Participa-se em conjunto de urna refeic;áo preparada pelo élemento feminíno da aldeia que se desenvolverá ao· redor de urna grande fogueira ao longo da
noite inteira. Os cantos funerários sáo repetidos quase
como um adeus final e as flautas e os pequenos chocalhos redondos e achatados fazem-se -o uvir constantemente. O ·mestre de cerimonia danc;ará pela última vez
com o receptáculo vegetal a altura das axilas, pedindo,
com seu voltear que o finado se aloque definitivamente
em sua cova agrária. Retira da cabeceira provisória do
túmulo a cesta tranc;ada que servirá daqui para frente de receptáculo fúnebre e leva-a para o interior da
"Casa dos Homens". Outros retiram o.cadáver em· fase
É

66) ALBIZETTI C. e VENTURELLI J.A., Ibidem pág. '655 e seg.
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de putref~áo e o transportam até o rio onde. o .desear.
nam cuidadosamente para que nem um fiapo. da carne
imperfeita e limitada permaneQa ~p~dindo-lhe d~ enveredar o caminho da autonomia. Fum~se abundantemente com grandes baforadas!
O parente mais próximo do defunto reconduz os
ossos purificados a aldeia, acompanhado da flauta e
dos sons obrigatórios daqueles pequenos chocalhos
espec,iais entregando os restos a parenta feminina mais
próxima que os levam finalmente a "Casa dos Homens".
Iniciam-se depois um ciclo de lamentaQoes e escarnificaQoes que cessam, como sempre, ao aparecimento sanguinho abundante. Consuma-se agora urna refeic;ao exclusivamente masculina enquanto o mestre de cerimónia pinta parcialmente o craneo do finado com urucu
ornando-o com plumas azuis e cantando. Continuam-se
as escarnifica<;oes e lamentaQoes agora com a participaQáo das mulheres deixando cair a maior parte do
sangue sobre o receptáculo vegetal que irá abrigar
daqui para frente os ossos do morto.
No centro da "Casa dos Homens" constroe-se agora
com folhas de palmeira, urna espécie de montículo bastante amplo e · de forma circular margeado de maneira
que este espac;;o permanec;a intransponível as mulheres
que poderáo assistir a última fase cerimo~ial apenas
de longe mas poderáo participar dos cantos.
O craneo do morto será ofertado a parenta mais
próxima e depois todo o restante a todos os participantes, acompanhados por novas lamentac;oes e escarnificac;oes. Mais urna vez pe.de-se ao espírito dos mortos se alocar no receptáculo dando-se início a novos
cantos, enquanto é urna mulher que danc;a agora com
a cesta funerária a altura das rutilas. Os cantos se desenrolam e os parentes próximos do defunto tingem os
ossos de urucu e os enfeitam com as mesmas plumas
com que enfeitam a parte frontal da cova tranc;ada.
Tudo é enfim alocado na cesta que passa a ser costur~da e envolvida com um cinto amarrado que permitirá seu deslocamento concluí.do pela atuac;áo de urna
parenta feminina do finado que levará a cesta nas
costas ritmando seu passo como maracá especial.
Tendo alcanc;ado a habitac;á.o do morto, o receptáculo vegetal será pendurado a urna árvore com forqui174

lha previamente preparada, permanecendo suspensa junt~ com a água lustral os bastoes de tabaco, por alguns
~as. Na madrugada escolhida para a inumaQáo definitiva o parente mais próximo leva nas costas a cova tranc;;ada, em silencio e sem algum instrumento tocando, e a
oferece ao representante do morto, terminando com um
último canto ritualístico·. Ao momento do recebimento,
o operador de zunidor volta a fazer ouvir sua sonoridade impressionante acompanhando a última "passagem", do estonteante, sistémico rito funerário Bororo.!
Após ser perfurada para que a água penetre me.
lhor, a cesta é amarrada a urna ·longa vara e afundada
no lodo do río, após ter-lhe inserido, em urna fenda
aposita, o último zundor.
Ao por do sol o representante do morto voltará
ao aldeiamento e será presenteado pelos parentes do
defQnto com urna parte dos cabelos dele, enquanto a
outra parte será ofertada, como símbolo de grande
valor, ao parente mais próximo. do defunto. Ele por
sua vez entregará outra cabeleira a parenta mais próxima do morto para que dela se trance urna linha cerimonial que lhe será devolvida como símbolo dos mais
preciosos ( 67).
Com estas duas interessantíssimas e riquíssimas
versóes do mesmo rito, cujo instrumental simbólico é
o mesmo e cuja atitude mítica corresponde em tudo
aquilo que de mais sagrado a cultura americana pare.
ce ter produzido, hoje como ontem, na terra "autorizada" do Morená, os corpos humanos voltam as antigas
ordens, reencontrando aquelas liberdades primitivas e
especiais autonomias que sao características do "ser
especial" do hemisfério sul.

67) ALBIZEl"l'I C. e VENTUREJ.J,J J.A., Ibidem pág. 668.
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Um relato Maia nos informa que:
no esp~o sagrado da terra Ordeira, o ser h~o
da época se abrigava, forte, em ple~o desenvolv~en:o
e Senhor da própria natureza. Possu1a urna orgaruzaQao
social perfeita, baseada em hierarquias e ele resultava
ser o único compatível com a administr~ao de suas
liberdades. O desenvolvimento androgínico se processava em ordem cie tempo e a cargo de diferentes partes
do corpo humano. Por primeira coisa o aprimoramento das articulaQóes criadoras das extremidades até conseguir, especialmente na parte das maos, o desenvolvimento ~tisfatório dos órgaos que lhes eram implicados. Aprimoramento que ficou estimulado pelo calor,
criado artificialmente e pelo uso de bastóes de plantas
especiais, incluindo-se aqui o próprio tabaco, tranQado
de maneira oportuna (semelhante ao assím chamado
"fumo. de corda" que se encontra ainda manufaturado
no Brasil).
O fator vibratório era confiado aquela espécie particular de chocalho redondo, diverso do maracá, espécie de semi-luas cóncavas, reunidas duas a duas, com
algumas sementes sagradas ou algumas pedras verdes
no interior, para emitir um som especial. A aQao da
atívidade androgínica se baseava naquilo que hoje poderíamos definir de ritmo "dodecafónico", realizado
com instrumentaQaO circular, atuando possivelmente
dentro de fendas ou cavernas naturais ou em covas circulares escavadas artifícialmente na terra ( 68) (mais
ou menos como nas "kiva" Hopi e Hohokan).
Em um segundo momento foi se desenvolvendo o
aparelho criativo da própria androginia, isto é, a parte
68)

ANó.~O

-

Popol Vqh, Ibidem pág. 109.
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inferjo-r da arcada dentária, com a base na garganta,
língua e o vácuo bucal. O elemento ativante destaparte, sempre foi de origem vegetal, mas náo de milho.
Pelo contrário, um tipo de cogumelo crescido ao reparo de paredes de cavernas úmidas, bem longe de qualquer raio solar, estill_lulava o parto androgínico e, posteriormente, simbolizou-se com o uso de alucin·ógeno
ou com aquela maracá especial com palheta que encofitramos nos ritos funerários Bororo.
A um dado momento (e o M orená é mais um tempo que um es~o geográfico) . sanguínea com a ruptura
gemelar e a divisao bissexuada que, durante o período
do Morená era ainda coordenatj.a por um conjunto de ·
ligaQóes internas que poderiam "assemelhar-se" ao nosso sistema hormonal, com secreQao muito abundante.
. Segundo o relato Maía, de comunicaQao sempre
difícil em língua de t\ldo incongruente as conotac;óes
e denotaQóes ocidental deste tipo, o que mais ficou desregulado com esta divisao foi justamente o complexo
interno que modificou-se, quase por completo. É relativamente a esta modificac;ao e a ruptura da Ordem
correta (representado pelo sistema de secreQao) que
se baseia todo o esfor<;o compensatórío dos povos do
hemisfério sul, em suas vidas sociais e individuais, tentando voltar aquela organizaQao interna que eles definem com termo de "caminho" e ainda melhor com o
símbolo de linha ou "serpente". Urna coisa importante
a ser frizada .é que, pelo relato Maia, aprendemos que
o Andrógino da época anterior a ruptura, com suas características já adequadas ao ambiente, havia apenas
concluido só a metade de seu progresso evolutivo, mas
seu desenvolvimento podia ser considerado quase satisfatório ( 69) .
O ambiente mítico do M orená nao visualizado como
praia ou como terra ao longo de um rio mas como
pequen.a altura, próxima a razoáveis paredóes de pedra,
é o máximo~ que podemos entender das informaQóes
antigas e das interpretaQóes modernas. O que é importante para nós é inteirarmos corretamente de todas as
passagens deste pensamento para relatar congruente-

o

69) ANONIMO -

Popol Vuh, Ibídem pág. 136.
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mente outro "ponto de vista" sobre suas possíveis origens e desenvolvimentos. É suficiente entao conscientizarmo-nos que .poderá ter existido verdadeiramente
urna Morená na América Latina, com determinadas características ' com urna eficiente ecologia, onde antigos
seres huma~os desenvolveram características unitárias
e aonde, simbolicamente ou realmente, todos os povos
aspiram voltar.
Este é o importante, este é o amago da coisa, esta
é a informac;áo deduzível e salvaguardada por toda esta
simbología! (Congruente ou incongruente só o tempo
dirá). Mas, nesta terra de Ordem, algo acontece?'. quebrando o precioso equilíbrio hormonal e ec:o~og1co e
organizaram-se ritos e cerimónias compensator1~s com
sacrifícios quase sempre cruéis, urna vez que fo1 o sa~
gue o novo elemento interno que apa7ec~u. em ~etr1mento dos outros. Organizaram-se cer1moruas alimentares que, introduzindo no interior de nosso corpo determinados elementos tentaram restabelecer a Ordem
sistemica perdida, reunindo os seres, naquilo que foi
denotado como homem/ mulher. Os tres estágios de
evoluc;áo androgínica findaram e o ritual agrário apareceu como mediador adequado de táo tristes circunstancias.
Outra coisa interessante do relato Maia é que foi
neste momento que foram criados "signos" especiais
para lembrar estes acontecimentos, signos estes que
foram gravados nos próprios objetos cerimoniais, desde o chocalho e maracá até corpo humano e "itacoatiara", signos estes que acom'JXLnhavam as 'JXLlavras! (70)
É muito interessante salientar isto, porque parece ter
nascido agora a idéia de registro, memória, gravac;ao,
escritura que outros povos atuais entre os quais "Pueblos, "Xavante", "Xinguanos", Bororo etc., continuam considerando ritualísticas e nunca decorativa. O
Popol Vuh marca, inclusive, urna época específica para
o aparecimento destes primeiros signos/testemunhos
e para o aparecimento da ruptura androgínica e da
Ordem original: a quinta gerac;áo (71).
70) ANóNIMO 71 ) ANóNIMO -

Popol Vuh, Ibídem pág. 112.
Popol Vuh, lbidem, pag. "136.

178

Todos estes signos (derivados da "linha reta" ou
enrodilhada) (72), agruparam-se ao redor de poucas
pec;as originais que já ternos mencionado: o "losango"
ou Andrógeno completo, o "triangulo" ou ruptura gemelar (duas partes do losango), a "circunferencia" ou a
própria serpente ritualística. O redondo passou a representar a "cova fértil", o "ondulado" a passagem da serpente sacrificial visualizando-se na procissáo humana
dos participantes aos ritos agrários entre cova e cova,
e na "suástica" símbolo das duplas colunas vertebrais .
androgínicas com seu encaixe (Cava-Cava pascoano).
Todos estes signos claramente gráficos e claramente
codificados, representavam as várias vocalizac;oes e os
vários sons emitidos, seja pela flauta sagrada, seja pelo
próprio sopro ou emissáo gutural que foi a única coisa
que parece ter sobrado da fungáo bucal androgínica.

Se observarmos atentamente determinados signos
gráficos antigos, utilizados como escritura em outras
partes do mundo, poderemos verificar que quanto mais
recuamos no tempo, mais eles se reduzem a um simples desdobramento, recorte ou fusao destes signos bá.
sicos. Muitas marcas tegumentárias africanas (aquelas
cicatrizas indeléveis feítas a fogo ou corte que testemunham maravilhosos rituais férteis), e muitas das
múltiplas formas de pintura corporal na América Latina ou na Polinésia continuam sendo, na memória destas civilizac;oes, os caracteres gravados de urna história
perdida. Os próprios hieróglifos maias foram construídos sobre o mesmo principio e todos eles podem derivar da visualizaQáo das passagens agrárias, como acontece nas "itacoatiara" brasileiras.
A "linda serpente fértil" como o Popol Vuh chama
este último representante de urna terra mítica, onde a
autonomia era urna forc;a primeira, encontra seu corresp?ndente hodierno na própria a<;áo lingual, em seu
sentido lato, tanto do ponto de vista da própria vocalizac;áo, tanto do ponto de vista da utilizac;ao bucal. O ·
próprio discurso simbólico, expresso muitas vezes em
construc;oes vegetais como cordas ou ti;anc;ados, em pin72) BARRACCO H., Guia a história da
E'd., S. Paulo, 1975, pág. 242.
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turas corporais ou manufaturadas, editadas em "ita.
coatiara" ou em antigos "codex" hieroglíficos, permitem,
ainda hoje, a salvaguarda e a recuperac;;ao destas informac;;oes que circulam anos após anos, lua após lua,
Pleiades após Pleiades, de norte a sul de nosso continente.
Os Hopi colocam no chao de wna "kiva" cerimonial, um protetor que se estende de wn lado a outro
do muro circular do receptáculo terrestre, e recipientes ao longo dele. Ao som trovejante dos participantes,
aparecem enormes cabec;;as de serpentes plumadas que
dominam a "kiva", movimentando-se. Um antigo relato diz que urna Poderosa Senhora aproxima-se delas e
as alimenta com comida feita de milho e, após urna
breve luta, todas as serpentes sao recolocadas em seus
receptáculos.
.
Aquela que é chamada de a Danc;;a da Serpente e
que se realiza após o solstício de verao, é considerada
por este povo um dos mais antigos rituais e um dos
maís antigos testemunhos grafados ( 73).
No cerimonial Navajo do peyote, o alucinógeno representa o "Caminho" simbolizando tanto urna espécie
de lugar sagrado, construído artificialmente, tanto a
"passagem" do alucinógeno que é oferecido, um a um
a todos os participantes. Após quatro baforadas, procede-se as escarnificac;;oes e as vocalizac;;oes cerimoniais.
O chefe de cerimónia que representa o próprio "cami.
nho" interno das antigas ligac;;oes hormonais (que se
transformou no próprio caminho do peyote, assim como
a terra do M orená se transformou em vários tipos de
aras ou altares) inicia os cantos cerimoniais seguindo,
logo depois, por todos os outros participantes.
Ele administra continuamente o fogo da ara e o
próprio altar, vigiando que ele náo se apague e nada
acontec;;a naquele espac;;o sagrado. Exatamente no meio
da noite, este Chefe do Caminho da Cerimónia canta
urna última vez, purificando-se com água lustral e, indo
para fora, sopra em um ritualístico osso de águia, pequenos e agudíssimos assobios, para conseguir a entra.
da em comunicac;;áo de todos os Senhores Poderosos.
73) BAHTI T ., Ibídem pág. 41.
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Logo ao alvorecer, a Senhora do Peyote serve outra
água lustral, enquanto inicia-se o canto dedicado a este
elemento e encerra.se ·a cerimónia com urna festa da
qual participa a comunidade inteira ( 74).
Mais urna vez, estamos presentes aos mesmos teStemunhosf
É costume Xavante preparar cordéis de algodao,
antes de se organizar ac;;oes de lutas contra as comunidades contrárias ou para determinadas cac;;adas cerimoniais. Todo e qualquer preparo de corda, desde aquela importantíssima para o famoso arco xavante até aque- ·
le do mais simples uso, recebem tratamento quase cerimonial. O cordel desta cultu;ra nunca é composto
com apenas um conjunto de línhas enroladas mas, pelo
contrário, elas sao sempre o produto da torc;;ao de· dojs
grupos de elementos vegetais, em lembranc;;a da duplicidade acontecida.
O "Dono das cobras", característica hereditária
desta cultura, é aqui o testemunho mais eficiente. Quando um velho "dono das cobras" está a morte, fabricamse pequenos pedac;;os de cordéis, que simbolizam as
serpentes sagradas ou os seus sínais gráficos, e com
isto é enfeitado o velho senhor. Outras cordinhas · sao
·e sparsas para todo o aldeiamento e um cordel um pouco maior é depositado sobre o umbigo do moribundo,
de maneira horizontal. Eles sao retirados pelo filho
mais velho do "dono das Serpentes" com urna rama
da árvore com que habitualmente se tranc;;am as cor~
das. A partir deste momento, o velho "senhor" será
substituído e se algumas cobras aparecerem na aldeia,
chamadas pelo simbolismo deste cerimonial, deverao
ser mortas e, retirando-lhes a pele da cabec;;a (no lugar
da cabeleira ou pelo que elas nao possuem), será.o enterradas bem fundo, fora do aldeiamento. As fossas
serao cobertas com pedras e terra ( 75) .
É interessante verificar que contra a mordida de
qualquer serpente, Bororo e Xavante usam cordéis de ·
diversos vegetais, que esfregam nas pernas e que sáo
amarradas na base do pescoc;;o, nos tornozelos, nos
74) BAHTI T., Ibidem pág. 60.
75) GIACCARIA B. e HEIDE A., Ibidem pág. 113.
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pulsos e ao redor dos dedos do pé. E, mais interessan~te ainda, é verificar que contra a mordida da cobra
cascavel (única com "chocalho") é utilizado um cordel, tranQado com fibra da mesma árvore com a qual
se produzem os famosos e importantíssimos pequenos
bastóes cerimoniais, que introduzem nas orelhas para
a fertilidade e que para tanto permitem a reproduQao (76).
Ele sao outros testemunhos!
Entre os artefatos cerimoniais Bororo dos quais
eles sao os mais zelosos, aparecem as cordinhas, seja
sob o aspecto de colares para a base da garganta, seja
como cinto cerimonial, e relatam que, urna vez, urna
mulher da comunidade assistiu, as escondidas, ao fabrico destes adereQos e o grupo dos artesaos observa.
dos durante o feitio destes objetos sagrados, jogaramse voluntariamente em urna fogueira, até serem consumidos ( 77). Na América Latina e especialmente em
território brasileiro, com sua problemática das "itacoatiara", urna construQao significativa e que infelizmente
vai se perdendo, pouco a pouco, é o uso das cordinhas .
manuais. · Naquela linha iniaginária que une o Brasil
do lado Pacífico a Ilha da Páscoa, ao arquipélago Sa.
moano, chegando ao Japao, o "jogo das cordinhas"
como é chamado modernamente (que de jogo nao tem
nada) é um sistema de expressividade levada a frente
pelas articulagóes especiais de um indivíduo que processa esta cerimónia através.de alguns dedos. Este tran·Qado digital tem a mesma significac;ao simbólica dos
desenhos corporais ou das marcas gráficas desenhadas
em objetos sagrados. Sao perfeitamente reconhecíveis,
na seqüencia de losangos ou de triangulos ou no cocar
cerimonial dedicado as Pleiades e com a própria dupla
intersecQao androgínica e angulagao do "boomerang".
Desde a época de Van des Stein este estranho procedimento individual chamou a atenQáo do antropólogo,
, ·que lhe desenhou algumas passagens e descreveu outras. Procedendo de maneira diferente das "itacoatia·ra" rasgadas na pedra, as cordas vegetais mantem o
76) GIACCARIA B. e HEIDA A., lbidem pág. 91.
77) ALBIZE'ITI C. e VENTURELLI J.A., Ibidem pág. 534.
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mesmo discurso simbólico. Apenas as maos; com al.guns de seus dedos, ocuparao o espago deixado livre
pelas cerimónias agrárias. Algumas vezes necessitara9
da colaboragao clireta da arcada dentária substituindo
assim, em território. brasileiro, o uso de alucinógenos,
alguns representando o conjunto pleiadar, com suas
func;;óes temporais e deixando a cargo do dedo medianeiro, de ambas as máos, o peso maior desta informagao nao verbalística. Ele é muitas vezes juntado ao discurso da "esteira sagrada" com o qual compóe figuras
lindíssimas, mais fáceis e com o peso da configuragao ·
articulado pelas palmas das nía.os. A expressividade do
losango unitário com a representatividade dos "bastóes
cerimoniais" ou seqüencia múltipla, direciona o peso
maior de sua manifestagao ao uso do dedo polegar,
elemento mais importante da antiga conotac;;ao androgínica. O sol, desprezado e quase renegado, se apresenta modesto e raramente com a simples e quase tristemente isolada figura de um mísero triangulo, sem jogo .
de passagens cerimoniais complexas, nem implicac;;óes _
de dedos de grande relevancia. O mesmo acontece com
a figurac;;áo da "serpente" que se manifesta confusa,
discutível e com pouquíssimo desempenho digital. Ela
deixa o maior peso de sua carga informativa a palma
da mao, obviamente a esquerda, sendo esta parte do
corpo humano aquela destinada ao restabelecimento do
poder autosuficiente.
Os participantes da especialíssima cerimonial cons..
tituída pelo uso de cordinhas ou linhas, inutilizam,
quase por completo, o quarto dedo ou anular, símbolo
perene da própria terra e de tudo o que é agrário, esclarecendo que, urna vez que o particular tratamento
de vegetais é utilizado para se desincumbir do procedimento agrícola, é evidente que este dedo seja utilizado
apenas como elemento de apoio ou referencia em passagens muito complexas.
O dedo "médio", por eles considerado o dedo solar.
conduz todo o discurso que, de .alguma maneira, se refira ao próprio bissexualismo separado e a ruptura da
unidade. Participa desta significagao o último dedo, de
ambas as maos, o "mínimo" que, mesmo nao tendo
conotagáo · solar, apoia e segura os trajetos da linha
durante ·este feitio específico.
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O mundo relevante e com a inteira carga denota·tiva androgínica é o dedo "indicador", considerado pelos
povos do hemisfério sul o dedo mais expressivé> de nossas maos, o único dedo verdadeiramente "ritualístico"
sobre o qual repousa a espera imorredoura de urna
reorganizaQao autosuficiente. É ele o dedo androgínico,
mas do andrógino separado, único que pode ter acesso
a arcada inferior e a base da garganta. o dedo "polegar" é a lembranQa da antiga conforma<;ao manual autónoma e unitária assim como é esta lembranc;;a a proporcionalidade da mandíbula inferior. É um dedo do passado, o dedo da Ordem originária. É o dedo da liberdade!
A pintura corporal, acompanha de perto este tipo
de conotac;;ao, distingüindo duas formas gerais: as pinturas que contemplam a utilizac;;ao precípua des joelhos
e aquelas que impedem a esta parte de nosso corpo, de
ser recoberta com materiais coloridos.
Para entender melhor esta postura simbólica, devemos relembrar o que salientamos a respeito de nosso
corpo: ele é µro espac;;o sagrado, ordenado ·a:q.teriormente de acordo com um esquema de autosuficiencia que,
por razóes diversas, destruiu esta organizac;;ao, reestruturando-se da maneira que observamos boje em dia. Alguma coisa permanece da Ordem antiga: a arcada dentária inferior, algumas vocaliza<;6es da base inferior da
garganta, o dedo polegar, o umbigo, o joelho, o pé direito. A parte interior, que nao pode ser contemplada
quando se fala de pintura corporal, permaneceu a cargo de algum tipo específico de "alimentaQao"· e de alguma forma "vibratória" fornecida tanto por ·sons instrumentais, quanto por algumas qualidades de dangas rítmi·
cas (mais puladas que volteadas) tanto por: determina.
das "lutas".
Este é, em resumo, o funcionamento ritualístico a
que é submetido o corpo físico dos povos do hemisfério
sul e que transfere no grafamento e na coloragao utilizada para potenciar ritualisticamente nosso corpo "aleijado" a permissibilidade de seu trabalho, durante as
cerimónias agrárias, ser conduzido com um mínimo de
eficiencia.
Devemos notar (como primeira coisa além desta
divisao geral mencionada aciína e que implica na cober184

tura ou descobrimento dos joelhos), a maneira de como
os pés devem estar pintados (mesmo que levemente)
ou amarrados por cordas. A raza.o é bem simples e em
tudo racional: sendo esta urna parte da antiga forma
que permaneceu salvaguardada, ela necessita ser recoberta por cores ou vegetais potenciadores. Das pinturas
que deixam descobertos os joelhos, podemos verificar
que as principais sao todas relativas a parte mais importante da vida indígena de nossa época: a reprodugáo
feminina e masculina por ser agora urna atuac;;ao diferente. Eles utilizam, até mais ou menos metade da coxa, ·
o vermelho urucu, símbolo do advento do.elemento sanguíneo. Utilizam a cor preta ao redor do tornozelo, até
mais ou menos a metade da barriga da perna, símbolo
do poder ritualístico, para permitir ao "terreno vivo"
do corpo humano de ter a capacidade ·d e processar a
realizac;;ao de urna ceril}!ónia. Além desta divisao, tendo
como referencia a cobertura ou o descobrimento do
joelho, órgáo solar (como qualquer iniciado cuzquenho
Filho do Sol poderia nos relatar até hoje, com particulares meticulosos e aprimorados) existe a divisao construída sobre a própria figura da pintura cultual que
consiste, também, de dois · referenciais: os que usam
listras e aqueles que nao as usam. Por tudo aquilo que
relatamos até o presente momento, nos parece claro
que as pinturas corporais que usam "linhas" de qualquer tipo e de qualquer cor ao longo do corpo, desenvolvem o fundamento do rito da fertilidade em si ( 78).
É interessante verificar que a raíz do termo Xavante
destinada a significar "linha", "cabelos", "cordas" e a
raiz destinada a significar marco, clamcula/axila, base
da garganta, umbigo é toda a mesma. Em língua xavante, todos os elementos que implicam em qualquer um
dos elementos que ao longo de toda nossa exposi<.;ao;
mencionamos como implicados no antigo processo androgínico, tem, todos eles, a mesma raíz. Desta raíz
goza, como afirmamos, também um termo est.r anho ·
para os conceitos habituais antropológicos: os termos
escrita e escritura ( 79) .
78) GIACCARIA C. e HEIDE J.A, Ibidem pág. 277 e. seg.
79) GIACCARIA C; e HEIDE J.A., Ibidem pág. 280.
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Toda a civilizac;ao brasHeira indígena parece. nao
visar a androginia e seus elementos como urna len.
da ou urna crenc;a do passado, mas como urna possível
realidade sempre acontecendo, como urna organi~áo
social sempre em andamento, perfeitamente conotada
dentro de um sistema estritamente lingüístico e atualizado. O rito Xavante da iniciaQao do adolescente que é
a versao moderna do antigo Rito da Fertilidade (de urna
beleza e de um aprimoramento entusiasmante) é prova
disto.
As cerimónias agrárias sempre tentaram transpor,
no próprio campo humano, a reconstruc;ao androgínica.
Urna simbologia histórica, que várias vezes deu origem
a equívocos é aquela que ligou o conceito da "cova fértil" ao conceito do "ovo cerimonial". O desenvolvimento deste dado interpretativo é facilmente encontrado
nas culturas de povos, os mais lo.ngínquos e entre eles
diversos em suas outras significaQ6es, mas que se amarram em seu tronco principal a significac;;ao dos ritos
férteis.
Os pescadores de salmao, estanciados até quase ao
norte de nosso continente, colocam na forma ovóide de
seus símbolos este sentido específico. Eles aprimoram
este produto oferecendo urna comunicac;;ao visual incrível e constante, sacrificando-o na parte inferior da figu.
ra, repuxada lateralmente e representando-o de maneira um tanto tensa. O ovóide dos povos dos "Totem
Poles" se encontra presente na maior parte de suas
produc;6es simbólicas, que alcanc;am o maior requinte
nas máscaras ritualísticas ou na própria figura do grao
de mílho. Essas máscaras, figuras intermediárias entre
homem e mulher, evidenciam claramente na parte inferior da estrutura, o fundamento de sua representatividade, confluindo toda sua forc;a ao redor da boca e
da bochecha esquerda. Nos Pescadores de Salmao, o
corpo físico a ser colocado ritualmente em covas funerárias, antes ocupadas pelo Totem ou grande árvore.
Esses corpos vegetais assexuados que exercem func;;áo
protetora da casa, agindo como Coluna de prote<;ao, Coluna mortuária, Coluna do Memorial, Coluna do Beráldico, Coluna do Gozador e Coluna do Salvador, todas elas
se alicerc;am, para exercer suas fun<;6es, no único elemento simbólico: a cova agrária preparada com ritual

específico e que lhe permite tornar-se tudo aquilo que
sua func;;ao exige. O exemplo melhor nos é oferecido
pelo tratamento dado ao "pole" chamado impropriamente de "salvador" por falta de urna palavra mais apropriada. Os participantes trajam vestes particulares apropriadas a ocasiao, que é entre as mais solenes, onde
os Chefes se adornam · suntusosamente, usando de todas
suas prerrogativas. Durante o longo desenvolver cerimoníal, a importancia se concentra exclusivamente . no
receptáculo carregado de oferendas, delicadamente esculpido e que repete, na British Columbia, a mesma co- ·
nota<;ao e as mesmas passagens das posturas semelhantes do hemisfério sul ( 80).
Os povos "Pueblo" do Arizona, Novo México, Colorado, que manifestam a remanescente de urna a'ntiga
liberdade em requintadas cestarias e ceramicas, chegam ao ponto de transformarem suas próprias casas ou
lugares de concentraQao: em desmedidas "cavas férteis"
habitáveis, transformando seus ·carpos humanos modernos e "eleitos" em sementes abenc;;oadas. Em época remota, os Basket-Makers como eram conhecidos os habitantes destas regi6es, moravam em vivencias subterriineas de forma cuidadosamente circular. O milho e o
algodao eram seus produtos principais e os equinócios
e os solstícios pautavam sua vida temporal. A "kiva",
fossa funerária redonda, escavada bem abaixo do nível
do solo, lhe fornecia as características simbólicas. Os
receptáculos redondos mais modernos, tranc;;ados cir-,
cularmente como recipientes, mantiveram a mesma informac;;ao lavrando no interior de seu bojo e niio na
parte externa a mensagem agrária, por estar a cor e o
grafismo próximas as oferendas colocadas na vasilha
e nao expostas a contaminaQáo do "alheio" (81).
Os Anasazi continuam realizando todas as cerimónias abaixo da terra, em "kivas" perfeitamente ladeadas por urna série de colunas retangulares, tendo um
pequeno orificio no centro, símbolo de entrada/ saída
da semente sagrada. As comunidades da Mesa Verde·
também mantém o mesmo discurso, com algumas va-
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80) KEITHAHN E., Ibídem pág. 51 e seg.
81) WORMINGTON H.M. e NEAL A., Denver, Col.orado, Museum Pictorial, 1978, pág. 28.
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repetindo em todos os seus artefatos a identica mensagem ( 82).
Na América do Sul, as múltiplas divisóes dos TupiGuaranis, ofereceram e ainda as oferecem, a seus descendentes inúmeras provas da importancia das covas
férteis em seu dia-a-dia. As Comunidades bolivia~as, de
origem possivelmente brasileira, trasladaram essa simbologia para característicos cachimbos cerimoniais, de
grande bojo redondo, onde o pressuposto ag·r ário está
presente coma idéia de "sacrifício" veiculada pelo fumo
do tabaco que, neste caso, substitue a "fumac;;a" dos
alucinógenos.
No Samaipata boliviano, próximo de Santa Cruz
de La Sierra, o espac;o reservado ao antigo choro dos
sacerdotes desta construc;ao protetiva e que leva o nome
geográfico ao qual pertence parece ser incrivlmente semelhante as remotas construc;óes da América do Norte,
mencionadas anteriormente.
No Brasil, trasladou-se a sublimidade da cova agrária para o próprio corpo, especialmente na parte superior da cabec;a, considerada a "vasilha" natural n1ais
adequado e que por isso é ornada graficamente com
pequenas circunsferencias, no meio da testa: e das
bochechas.
Prepararam-se clareiras especiais e receptáculos
cujo grafismo se repete, tanto na decorac;ao interna do
recipiente cerimonial como nas pinturas ao longo do
corpo, fazem referencia tanto ao rito da fertilid~de
como as cerimónias funerárias que lhe sao . consubstanciais.
Os Xinguano como os Bororo e os Xavante preferem transformar suas práprias existencias em sementes sagradas e, por isto, as cerimónias dos jovens adolescentes ou "Wapté" sao sao sugestivas e sedutoras.
A iníciac;;áo dos jovens Xavante concentra toda sua
carga cerimonial na famosa "perfurac;;ao da orelha"
muito conhecida pelos estudiosos. Ela consta de dois
momentos bem definidos: primeiro a passagem da crian82) AMBLER R. e GAEDE M., The Anasazi, Museum of Northern Arizona, 1977, págs. 19 e 41.

c;;a de sexo masculino ao estádio de adolescente e, segundo a transformac;ao deste adolescente "comum" em
"iniciado ou wapté". Eles nao podem superar o número de seis .que é o número das covas férteis do rito da
fertilidade, que eles passam a representar a partir daquele momento. Como todas as iniciac;;óes, esta cerímónia consta, além da perfurac;;ao auricular, que é o ponto
alto e o próprio veículo da passagem riutalística de urna
"luta" que é sempre símbolo da transic;;ao em si. Com o
corpo pintado de preto ou de vermelho, os lutadores
adolescentes usam já os aderec;;os dos adultos e tem a
permissao de participarem tódos da contenda. Ela se
desenvolve no espac;o sagrado central do aldeiamento, ·
e responde a última atitude social de urna crianc;;a que,
a partir deste momento, já passou a fazer parte da adolescencia. Terminada a competic;;ao, eles retiram a pintura e recebem do pai. ~ linha especial como particularíssimo nó xavante (urna espécie de "8" colocado horizzontalmente) muito sagrado por representar a "futura
junc;ao" androgínica que poderia voltar a acontecerA
~sta -linha tranc;;ada, de algodáo, é colocada na base do
pescoQo. em homenagem ao tempo Pleiadar e é enriquecido nas costas com plumas. Outras penas sao colocadas em outra linha, abaixo do umbigo. Recebemos arcos
e flechas e a proibiQad de se acompanhar com meninas
ou mulheres, após terem permanecido em urna casa especial, chamada justamente a casa dos Wapté ou casa
dos Adolescentes.
Quando os novos iniciados sao levados pelo irmao
mais velho de cada um ao centro sagrado da aldeia,
sao entregues aos padrinhos, que lhes retiram os colares. Estes objetos sao depositados no chao sagrado e o
primeiro que vai passar pela iniciaQao deposita, embaixo do seu colar, os arcos e as flechas. Comec;;a, entao,
a outra parte ritualística. O iniciado vai a "casa dos
Adolescentes", onde seu responsável ou padrinho o espera, para lhe entregar o mais importante aderec;;o de
su corpo: o estojo peniano. Ele o receberá através de
um procedimento regulamentado de acordo com a natureza xavante, extremamente meticulosa e racional: o
iniciado se apresentará a seu responsável de costas e
receberá sempre de costas e na mao esquerda (ligac;;ao
da parte poderosa de seu corpo) o estojo peniano, que
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ele coloca imediatamente no lugar. Depois todos os
"Wapté" danQam frente a cada casa do aldeiamento ,
iniciando pela última casa do lado oposto aquela dos
adolescentes. Com o término das danQas, chega-se a
outra parte do cerimonial, isto é, ao momento em que
os "Wapté" se recolhem na Casa que se transformará
agora em seu novo lar. Lá aprenderáo a construir "tranQados ", flechas e receptáculos para guardar milho sagrado. Os principais amarrios a serem aprendidos sáo
as linhas ritualísticas de algodáo torcido, que deveráo
cingir pulsos e tornozelos expando o famoso nó cerimonal já mencionado. Durante todo o tempo da marginalizaQáo, eles seráo acompanhados pelas suas máes
com choros e lamentaQ6es. A própria comida deverá ser
trazid~ de fora, wna vez que o elemento mais importante no desenvolvimento cerimonial do "Wapté'' é o
tabu alimentar. ·
A luta ritualística dos adolescentes inicia-se de tarde, com a chegada a Casa dos responsáveis, batendo
forte no cháo com um "bastáo". Eles se juntam, danQam
. e cantam diante de todas as casas da aldeia, iluminadas pela .no.i te adentro, com urna grande fogueira
acesa no me10 do espaQo sagrado da aldeia. Terminada
a danQa, os iniciados comeQam a pintar-se para a corrida do buriti junto com os responsáveis, na Casa dos
Adolescentes. Esta pintura salienta dois lugares que
seráo atingidos pela mudanQa física interna provocada
pela. iniciaQáo: urna grossa faixa retangular vermelha,
vertical ao umbigo, e urna grossa faixa da mesma cor
acompanhando as clavículas, com linhas arredondadas
até o entroncamento das axilas se prolonga ·nas costas
em · urna grossa linha vertical ao longo da . coluna e
alcanQa o início dos glúteos.
Terminada a pintura, os adolescentes mesmo os
náo iniciados, recebem dentro da Casa o "f~ro das ore.
lhas" com a introduQáo dos pequenos "bastoes" cerimoniais, como os receberam os seis iniciados escolhidos, chamados a luta pelos batedores de bastoes recémchegados. Durante a contenda, todos se esforQam em
derrubar os outros com quem estáo disputando, empurrando-se com os braQos até o desfecho do triunfo
ou renúncia de wn dos contendentes. Terminada esta
parte, e só naquele momento, os outros Adolescentes

poderáo participar da luta, que se tornará geral, até o
sol despontar, quando termina qualquer forma de competiQáo e inicia-se a parte dos cantos, que duram até a
metade da tarde. Depois disto, os iniciados voltam as
suas próprias casas., para receberem das máes um alimento de milho assado em cinza, que entregara.o a
seus responsáveis e vice-versa, ficando, a partir daque.
le momento, em tudo marginalizados.
A respeito da cerimónia da perfuraQao da orelha
em si, os próprios Xavante frizam que o ano dedicado
a ela deveráo fornecer ao campo e as lavouras, cuida- ·
dos especiais. Outra preocupaQáo é a beira do río que
banha a aldeia e o próprio río que ajeitam de urna maneira que a água permaneQa abundante e com um fácil
acesso. Deveráo providenciar plumas, que servirao de
enfeite, as linhas já mencionadas e, após o equinócio
de marQo, terminada a ~época da chuva, e coma realizaQáo da colheita de milho, marca-se o dia do evento.
No dia marcado, antes do nascer do sol, os Adolescentes pintam-se de vermelho, amarram a testa com urna
linha vegetal, também vermelha, e tingem da mesma
cor a própria franja dos cabelos. Quando os iniciados
sáo trazidos ao centro do · espaQo sagrado, a postura
assumida congrega toda a forQa de seu simbolismo naqueles que sáo os órgáos correspondentes as próprias
orelhas, isto é, os pés.
Os futuros iniciados se agacham no meio do espaQO, apoiando-se nos dedos de umpé e deitando nafren..:
te, em contato com a terra, a qual deverao · aderir o
mais possível, a outra extremidade. Os pulsos se apóiani
aos joelhos. Os responsáveis se colocam, cada um, atrás
do próprio afilhado e levantam o arco acima da cabeQa
dos Adolescentes. Os iniciados saindo da posic:;áo ante·
rior (de contato e ligaQáo com a terra), se ajoelham
fazendo aderir ao solo a outra parte do corpo, ligada
a problemática agrária dos joelhos. Nesta postura, eles
sáo pintados pelos padrinhos com tres linhas vermelhas
circulares, ao redor do tronco, partindo a primeira uni
pouco acima do umbigo. Em seguida, introduzem plumas nas linhas e entregam-lhes o tQ.cape, que é segurado na máo direita e apoiado ao ombro correspondente.
Após isto, todos se dirigem ao rio, sem cruzar o
espac:;o do meio da aldeia, e compete ao inais velho
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lado~:

entrar na água por primeiro. Todos deixam o "tacape"
num semi-círculo de forquilhas na beira do rio, preparado · com antecedencia, criando outro espa<;o cerimonial e suspendendo os bast6es de maneira que nao fiquem em contato com aterra. Entram no rio em fila
indiana, tendo retirado o estojo peniano, com as maos
juntas, os polegares cruzados que depois abrem em
concha.
Repetem, na água, os mesmos movimentos simbólicos que as antiquíssimas prociss6es cerimoniais faziam logo após a cria<;ao dos Ritos Fértéis passando
de cova em cova. Com as maos em concha, levantam
os bra<;os e os abaixam com forQa, passando pelo ombro
direito e depois sobre o esquerdo, acompanhando este
moviménto com a dobra do joelho, todas as vezes em
que os braQos se baixam e se levantam. Golpeiam a
água com muita for<;;a e a fazem jorrar na cabe<;a dos
iniciados. Ao meio do ·dia, um parente leva aos Wapté
um alimento de milho cozido na cinza, que comem sentados na· águ.a, desprezando a casca e engolindo exclusivamente o miolo e ao pór do sol, o mais velho vai
retirar' "Os iniciados. Eles se dirigem, cada um a própria
casa, onde a irma mais nova os pinta com carvao.
passando-lhes nas costas, de baixo para cima, as maos
sujas de cinza com moviinento exatamente oposto aquele direcionado pelo irmao adolescente no rio. Depois,
cada um se ajeitará sobre urna esteira, tran<;ada particularmente, e que náo poderá estar em contato com
a terra e, para tanto, terá sido isolada com alguns estrados de folhas. Após um mes do primeiro banho, os
mais antigos da comunidade decidem quando é tempo
de furar-se as orelhas.
Saem, entao, a procura de um vegetal especial, vermelho, que fornecerá a matéria para os pequenos
"bast6es" a serem enfiados em urna pequena cabaQa
furada. Ao alvorecer, o mestre de cerimónia chama os
Wapté .do banho e os faz sentarem na esteira, frente a
sua própria casa, com as pernas cruzadas ( é muito importante simbolicamente notar que a perna esquerda
será sobre a direita), com o tacape a direita da esteira
e as maos apoiadas acima dos joelhos. O padrinho do
Wapté pinta de vermelho a barriga e as pernas de preto, principiando a furar as orelhas, come<;ando pelo

de .. onde ·sairaín os cantos, segurando na mao a
cabac;a com os pequenos ·bast6es e o osso da· perna
traseira de urna on<;a parda, que ·serve para furar o
lobo;auricular. Suas máos devem movimentar-se a altu.
ra do umbigo., da ·direita para esquerda e vice-versa
com movimentos bem abruptos, dando possibilidade a
cabaQa, com os pequenos bastoes sagrados, de émitil'
um som particular. Este som estaría na linha simbólica do "zunidor" dos ritos fúnebres com a mesma funQB,o. Ele pára, chegarido a altura desejada ·e movimenta
lentamente a base· da· garganta para a esquerda, rumo ·
a parte sagrada do corpo, perinanecendo de perfil~ Depois·, p.e rmanecendo sustentado no pé direito, deixando
o , ~squerdo longe· do solo, ·a . causa de sua sacral~dade
deixa rodar o corpo inteiro no mesmo sentido. Termina
o último trecho do segmento parando ainda tres vezes
e,·:f inalmente, inicia a p_erfuraQáo.
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·O último segmento do ritual (a nosso ver o mais
importante na vida de úm indígena, por ser aquele que
lhe permite ganhar acesso a "produtividade~') se desen.
voive sobre passagens específicas. Por primeiro, o joe.
lho direito do mestre de. cerimónia fica em contato com
a. teFra e a caba<,;a fica alocada em sua frente, enquanto segura com a máo direita o osso de onc;a. Para darlhe .toda a forc;a cerimonial que o osso deve adquirir
para transformar um adolescente em um substituto
"permissível" do Andrógino, o mestre de cerimónia introduz este osso em seu espa~o bucal, última lembranc;a
do, antigo Senhor da Vida. Com a mao esquerda, segurá; o ponto final da linha androgínica que ainda sobrou
em nosso rosto, isto é, o lóbulo direito, pressionando
nelé o osso de onc;a, seguro na mao direita, entre o indicaqor e o polegar, isto é, nos dois dedos androgínicos.
Com movimentos giratórios, trespassa a carne e quando isto acontece, inicia a retirada do osso do lado de
frente, iritroduzindo contemporaneamente do lado de
trás '.um dos pequenos bast6es que ele retira da cabac;a~
como mesmo movimento giratório do osso. Terminada
esta parte da cerimónia, o adolescente pega o "tacape"
levanta-se e volta para sua casa, onde a irma menor o
pinta de novo de preto, como fez durante todo o mes
de marginalizac;áo.
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Passa-se assim a outra parte da cerimónia, isto é,
a parte onde o mestre, tendo terminado todas as perfurac;óes, alcan<;a os adolescentes no rio e observa se
os "bastóes" sagrados sáo em posi<;áo exatamente para.
lela, deixando-os novamente eles se banharem nas águas
lustrais. Os adolescentes repetem estes banhos por alguns días, e durante este tempo, deveráo trocar todas
as manhas seus bastoes, untando-os com o "sangue vegetal", isto é, urucu, até a cicatrizac;ao completa. Como
última passagem, terminado o período de banhos, a mae
ou a irma mais velha de cada um deles, corta os cabe~
los do adolescente enquanto os outros preparam dois
alimentos, um de milho (maior) e outro de feijao (me-·
nor) que poderao ser ingeridos nas próprias casas, após
o pór do sol.
O último s~gmento desta complexa cerimónia d~
fertilidade moderna se realiza após outro mes de tem~
po, isto é, quando se está em plena estaQao da seca
que o indígena prefere urna vez que o faz esquecer ~
tragédia da ruptura gemelar e do aparecimento dos líquidos lustrais. Os adolescentes preparam dois bast6es
de aroeira, de seis metros de comprimento, com duas
pontas nas extremidades e os arredondam. Urna das
extremidades será recoberta de algodáo, adornado na
parte mais fina, com urna coroa de plumas pleiadares.
Também preparam dois pequenos bastoes de taquara~.
ócos, como instrumentos de sopro tipo flauta, que sad
tocados longe do aldeiamento para que a sonoridade
errada OU apenas imperfeita nao produza danos a COmunidade. Escolhem-se dois Wapté que se pintam d~
vermelho, menos a barriga da perna que será tingida
de preto, com as famosas "linhas" sagradas e o "nó".
Enquanto todos os outros pe~manecem na Casa dos
Adolescentes, eles entram na aldeia, colocam as flautas sobre os dois grandes bastoes preparados anteriormente e deixadas fora da Casa. Os "escolhidos" batem
com urna espécie de tacape sobre a Casa e a este sinal
dois "Filhos do Sol", lembran<;a dos Gemeos ancestrais,
saem dela a procura dos dois bastoes. Socorrendo os
"Filhos do Sol", os dois Wapté "escolhidos" ajudam,
com a mao direita erguida, a segurarem os dois bastoes enquanto com a esquerda produzem urna espécie
de zumbido mais urna vez na mesma linha do "zuni194

dor". Com a máo direita atrás do corpo e o olhar bem
fixo sobre o revestimento de algodáo e plumas, entre-·
gam os dois bast6es aos "Gemeos" modernos após bre.
xe excitaQao e eles os introduzem na Casa dos Adoles·
centes e neste momento os pais dos dois "Filhos do
Sol" os retiram e os levam em suas próprias casas, as
flautas lá permanecendo, tocadas até o fim da noite (83).
Podemos mais urna vez verificar que o que é característico da forma cultural da América Latina, da África e da Polinésia é que toda a problemática ritualísti-.
ca, todo o posicionamento social e todas as hierarquías
estabelecidas parecem funcionar ao redor da cerimó- .
nia agrária, partindo de um referencial que é aquele
.androgínico. As mudan<;as de tempo e espac;o, o jogo
das compensac;oes instrumentais que tornaram necessária a adapta<;ao deste sistema tao peculiar a novos ambientes e a novas épocas, dificultam a pesquisa mas
nao a tornam inviável, urna vez que muitas das seqüencias foram e ainda parecem ser salvaguardadas cuidadosamente.
O Brasil amazonense ou do planalto central, tem
transmitido preciosamente . as atitudes sociais adequadas a estas premissas e alimentado esta interessantíssima cultura que chegou até nós perfeitamente verificável.
Em realidade, o problema se concentra na adequac;ao
de .nossa línguagem a deles e no conhecimento exato do
referencial utilizado para "o discurso". A problemática
do ·s ol e a antigüidade Lunar com suas conseqüencias,
fornecem o parametro do "contexto", isto é, do "espac;o/
tempo" onde circula nosso indígena. O mito do Andró.gino fornece o referencial que permitirá a organizac;ao
de todos os "significantes/ significados" destas expressi·Vídades ritualísticas. Os vários instrumentos, a comec;ar
do próprio corpo humano com seus pontos especiais,
suas pinturas, seus tran<;ados etc. fomeceram e fornecem ainda boje várias. "formas de conteúdo" cerimonial
que, porém, é sempre único: os ritos da fertilidade. ~,
a respeito desse rito, tentamos reorganizar os dados
comunicativos.
Após o equinócio de marc;o, quando se inicia a aben.Qoada estac;ao da seca e as Pléiades aparecem no céu,
83) GIACCARIA C. e HEIDE J.A., Ibidem pág. 136 e seg. ··
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prepara-se no mato ao redor do-aldeiamento "clareiras"
específicas. Feitios particulares levam a esta realizaQáo,
e cuidados especiais devem ser processados, como devem ser procurados adequadas fases lunares para o estabelecimento congruente do tempo de realizaQáo. Nesta
clareira, ou grande redondo bem limpo e trabalhado,
urna "dupla fileira de seis pequenas covas circulares
como a clareira sáo escavadas com "bastóes,, de madeira sacramentados, seguindo duas "linhas paralelas" separadas por espaQo particular e proporcional a arcada
dentária do corpo humano. Em cada cova será depositado um grao de milho e urna gota de esperma, ambos agentes, operadores de compensagóes. Urna procissáo sagrada, passando de cova em cova, de acordo a
urna Ordem preestabelecida, enterra estes símbolos escolhidos, em ca~a cova de fertilidade"!
No céu latino-americano, os elementos cosmogónicos se encontram ligados como terra e corpo do ser
humano e com eles se identifiquem. A dúplice fileira de
seis receptáculos ficará alimentada com sonoridades
originadas pelo manuseio de instrumentos particulares:
flauta, chocalhos, maracá, batida de pé, enquanto a procissáo dos iniciados alcanQa o primeiro receptáculo e as
vibra9óes solicitadas se encontraráo a cargo da batida
dos pés e do tilintar dos chocalhos redondos. No corpo
dos processantes, as extremidades permitem a realizaQáo cerimonial da primeira das seis covas, urna vez que
o pé é considerado o veículo apropriado para essa tarefa e para operar a jun9áo ao segundo receptáculo.
A parte superior do tronco humano, onde ainda
hoje se condensam a maioria dos signos d~ pintura
corporal e os todo-poderosos colares ou peitorais, é a
parte que permitirá a coligaQáo entre a segunda e a terceira seqüencia deste sistema agrário. Os sons exigidos
tornam-se mais agudos e os maracá, junto coma bragadeira de chocalhos sáo encarregados da veiculaQáo
sagrada.
O lado esquerdo do tronco, até a altura do importantíssimo cinto ritualístico, apropriadamente tran9ado
com cabelos e marcando a regíáo do umbigo, assfune a
responsabilidade da realizaQáo do cerimonial na quarta
cova.

O quinto receptáculo, um dos mais importantes,
utilizando sonoridades particulares, é acionado pela base
da garganta, através dos insubstituíveis colares dentários, símbolos do poder. O famoso zunidor, de som inquietante e misterioso, inacessível ao ouvido feminino,
permite que o particularíssimo colar triangular, em sua
específica forma de "boomerang", proporcional a arcada dentária inferior, atue mudan<;as radícais no último
receptáculo das covas agrárias.
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Neste momento, outro instrumental se torna neces~
sário, enquanto as vibraQóes ·sonoras se fazem graves,
profundas e as batidas dos pés mais espa<;adas e am- ·
plas. Com efeito, o desenvolvimento da procissáo, alternando as covas do lado esquerdo comas covas dÓ lado
direito, num patamar acima, entrelaQam as linhas, des.
dobrando a Ordem sagrada dos participantes. Procedendo em sentido inverso, no caminho que entrela9a a
dupla fileira das seis covas férteis, o tranQado correspondente amarra os nós cerimoniais, iniciando com o
dedo maior do pé direito, para alcan<;ar o poder do
joelho. Esse segmento composto pelas primeiras quatro covas férteis, veicula sua for<;a no lado direito do
corpo, um pouco abaneo do umbigo, a altura do cinto
cerimonial e a parte esquerda do tórax paralelamente
ao lugar onde se situam ainda hoje as conhecidas · braQadeiras, prossegue rumo a cabeQa onde o lobo da
orelha e seu furo realizam o papel principal. Concluemse entáo os primeíros cruzamentos e se amarram os
quatro "nós" fundamentais. Formam-se, assim, as quatro primeiras figuras de losango, ou Andrógino original!
Antes da quinta e sexta covas e nas correspondentes
passagens do corpo humano, outras mudan9as aconteceráo. Ao longo de toda a espinha dorsal, onde se desdobra a específica pintura indígena, no esplendor de
sua forma simbólica,_ o discurso fértil tenta fundir o
mundo vegetal do milho com aquele animal do esperma através da harmonia de um tríplice som: o sopró,
o chocalho redondo achatado e a batida de pé.
Fazendo o caminho inverso, retira-se a procissáo
para fora do recinto sagrado, concluindo a figura do
mencionado losango, como se apresenta até boje nas
"itacoatiara" e nos objetos.

Somente a Chefia Sagrada poderá se transformar
em veículo qualificado para a realizaQao desta última
parte dos ritos. Cocares magníficos, cabelos particularmente tranc:;ados, furos auriculares tentam novamente
o caminho do Andrógino livre, acionando no aparelho
bucal e nas flautas americanas os antigos veículos reprodutivos alocados no sopro vital. As bochechas inflamse de ar e esperanc:;a, enquanto a língua e o fundo da
laringe vocaliza sons especiais, iniciando urna tentativa
compensatória. Os sons controlados em alternancia de
agudos e graves, pautam novamente o caminho rumo
a urna possível nova existencia. As vibrac:;oes que parecem sair das entranhas da terra e da profundeza do
corac:;ao dos participantes, preenchem a atmosfera, no
último grito de desespero.
Mais urna vez, na América Latina, quando o Sol da
madrugada ainda nao rompeu definitivamente as trevas lunares e os dois Senhores do céu se encontram,
ambos presentes sob os signos das Pleiades, o tempo
parece parar. Neste momento culminante, a atmosfera
imobiliza-se, observando, reunido em torno da última
cova, o universo de urna cultura ainda viva e seus representantes simbólicos.
Confiante e seguro, competente e escolhido, ele espera que o milagre se repita, que a compensaQao acontec:;a e que a liberdade, tao almejada, ontem como boje,
amanha como sempre, volte a reinar, íntegra, na brasileira terra mítica do M orená.
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