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Suruí/Aikewára: marcas étnicas a partir do corpo
Luiza de Nazaré Mastop-Lima· (Universidade Federal do Pará)
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Este trabalho pretende, a partir da pintura corporal e dos mitos dos
Suruí!Aikett1ára refletir sobre alguns aspectos que envolven1 a conceps:ao de
corpo para a sociedade indígena Suruí!Aikei-vára, alé111 de 1nostrar co1110 a
pintura corporal e os 111 ito,s expressan1 a relas:ao desses índios con1 o nieio
an1biente co1n o qual interage1n. Gostaria de partir das características niais
gerais dos Suruí!Aikett1ára e sobre a in1portancia do corpo nas sociedades
indígenas brasileiras para chegar ao cont~xto específico que pretendo realizar neste trabalho.
Classificada junto ao tronco lingüístico Tupi, a sociedade indígena
Suruí!Aikewára ocupa, juntan1ente con1 outras 14 etnias, a regiao sudeste
1
do Pará, ton1ando con10 referencial o rio Tocantins., O n1apa 1 1nostra a
localizayao da área ocupada pelos Suruí!Aikewára, Area Indígena Sororó,
assin1 co1no a localizayao das áreas ocupadas pelas de1nais etnias referidas.
Pelo 1napa 2 pode-se ver en1 detalhe a Área Indígena Sororó.
A partir do Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou estipulado que a Área Indígena Sororó pertence aos niunicípios de Marabá, Sao Do1ningos do Araguaia e Sao Geraldo
do Araguaia. Cercan1 o território dos Suruí!Aikei-vára ao rios Araguaia,
ltacaiúnas e Tocantins, e a Serra das Andorinhas é por eles referida con10
lugar sagrado, onde estao enterrados alguns deles.
Os Suruí!Aikewára sao bilíngües, fala1n Portllgues e a língua Suruí,
pratican1 a ca<;a, a pesca, a agricultura e a coleta, representando a castanhado-pará o principal produto de coleta con1ercial izado con1 a sociedade envolvente. Mandioca, n1 i lho, feijao, 111acaxeira, banana e arroz sao os princi-

Ver Mapa l. As dernais etnias sao: Kr~je, Munduruku, Tembé, Urubu Kaapor,
Guajá (N. 0 6 no 1napa - Área Indígena Alto Rio Guamá); Tembé (n. 0 565 - Área
Indígena Turé-Mariquita); Turiwara (n. 0 306 - Área Indígena Tembé); Anambé (n.º
11 - Área Indígena Anambé); A111anayé (n.º 1O - Reserva Indígena Amanayés);
Asurini do Tocantins (n.º 320 - Área Indígena Trocará); Parakana (n.º 236 - Área ·
Indígena Paracana); Gaviao Parkatejé (n.º 193 - Reserva Indígena Mae Maria);
Isolados dorio Tapirapé (n.º 423 - Rio Tapirapé/Tuere) e Xikrin do Cateté (n.º 80 Área Indígena Xikrin do Cateté).
1
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país ali1nentos cultivados por eles. Alérn da castanha, tambérn coleta1n
cupuayu, cacau-do-1nato; 1na1nao, pequi, bacaba e ayaí.
A sociedade indígena Suruí!Aikewára é fonnada por u1na aldeia, aldeia Sororó, com aproximada1nente 40 casas e cerca de 230 pessoas. A
popula9ao Suruí!Aikewára é composta e1n sua maioria por jovens, sendo
reduzido o nún1ero de pessoas acima de 50 anos.2 Há na aldeia enfennaria,
escola, casa de reunioes e Posto Indígena da Funda9ao Nacional do Índio
(FUNAI).
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Os dados demográficos atuais da sociedade Suruí/Aikewára sao reflexo da Juta do
grupo para vencer a depopula9ao sofrida por ocasiao do contato com a sociedade
envolvente. Sobre o assunto, consultar: Laraia, Roque de Barros (1963); Laraia,
Roque de Barros e DaMatta, Roberto. ( 1967).; Ricardo, Carlos Alberto ( 1985) e
Beltrao, Jane Felipe ( 1998).
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Mapa 1. Sudeste do Pará. Fonte: RICARDO, Carlos Alberto. Povos !ndigenas no Brasil, 1990195. Sao Paulo: ISA, 1996.

ÁREA

INDÍGENA

SORORÓ

(SURUÍ)

Mapa 2. Fonte: RICARDO, Carlos Alberto. Pavos Indígenas no Brasil,
1990195. Sao Paulo: ISA, 1996.

Assitn como outras sociedades indígenas, os Suruí!Aiketvára fazetn
do corpo instrun1ento e suporte para desenhos. Os desenhos impressos no
corpo representa1n sí1nbolos e expressatn significados que re1nete1n a asf:jectos da identidade étnica do grupo. O corpo é, segundo o que nos fala
Mauss (1974: 217), " .. .o pri1neiro e o 1nais natural instrutnento do ho1ne1n" .
Ein se tratándo de sociedades indígenas brasileiras ~' de 1nodo geral,
sul-a1nericanas, Seeger, DaMatta & Viveiros de Castro etn seu artigo A
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cons·rriu;cicrdfl'pessoa nas sociedades indígenas brasileiras trabalham co1n
a tese de que a corporal.idade é tida corno " idio1na sitnbólico focal" para a
elabora9ao da no9ao de pessoa. Para e,Jes,
" ... o carpo, afirmado ou negado, pintado e perfurado, resguardado ou
devorado, tende sempre a ocupar urna posi9ao central na visao que as
sociedades indígenas tem da natureza do ser hun1ano." ( 1987: 13)
Fazer uso do corpo para expressar s ua existencia social é o que há de
comum entre as sociedades indígenas brasi leiras, o que as diferenc ia é justa1nente o 1nodo como cada tuna delas concebe o corpo. A diferen9a aparece, entre o u tras fonnas, en1 rerai;ao aos orna1nentos que uti 1izan1, a pintura
corporal, as restri96es ali1nentares no que diz respeito, por exemplo, a determinados estados da vida, co1no o nasci1ne¡1to, a gravidez, o pós-parto, o
período men strual. Levando em conta esses· aspectos, lembro Vive iros de
Castro em seu artigo sobre a fabrica9ao do corpo na sociedade Yawalapíti,
quando 1nostra que o social cría o corpo, e que" ... o corpo é corpo hun1ano
a partir de urna fabrica9ao cultural." ( 1987: 35)
Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, no trabalho já citado, tarnbérn
se referem a fabrica9ao social e cultural do corpo, mostrando que ass im
co1no a fabrica9ao, a " decora9ao, transforn1a9ao e destrui9ao dos corpos"
estao presentes ern· aspectos 1nitológicos, ceri1noniais e de organiza9ao
social entre os indígenas bras ileiros. ( 1987: 20)
Pintar o corpo é urna fonna de servir-se dele. A 1naneira tradic ional
de cada sociedade servir-se de seu corpo é entendida por Marcel Mauss
corno técnica corporal. Segundo Mauss, técnica é " ... u1n ato tradicional
. eficaz ... É preciso que seja tradicional e eficaz. Nao há técnica e ta1npouco
trans1nissao se nao há tradi9ao." ( 1974: 217) Baseada na defini9ao de
Mauss sobre téc nica corporal, tornarei a pintura corporal co1no urna técnica
que representa urna das fonnas de os Suruí/Aikewára servirem-se de seus
corpos.
Berta Ribeiro trata a fabricai;ao de artefatos e pintura corpora l indígenas corno urna expressao de arte, que envolve técnicas específicas quanto
ao tratamento das matérias-primas utilizadas e ao significado a que re1netem. O tra~ámento de matérias-primas retiradas do 1neio ainbiente que ocupam as soci!dades indígenas e o significado do que é produzido corn elas
singulariza arte indígena, varia de sociedade para sociedade, n1arcando-as
etnicamente. Segundo ela,
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" ... o q.ue caracteriza a arte indígena é, em primeiro lugar, o pcndor a adornar
o corpo e construir arti sticamente a casa e todos os artefatos ... Ein segundo
tJ ugar~ a· eiriunstancia de todos os mem bros de um grupo indígena serem capa,
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zes de fozer todos os artefatos de que necessitam, distinguindo-se, no entanto,
os verd adeiros arüstas por seu vinuos ismo e fruii;:ao criativa .... Sexto, a constatai;:ao de que na ornamentacao corporal nada é gratuito. Cada adorno tem
urna hi stória e um a razao de ser, seja ele a pintura corporal, o adereyo plumá- ,..:- ·
ri o ou ele que natureza far. O conjunto dessa ornamenta9ao perfaz um código
simbólico que singulariza a etn ia e cl assifica v isualmente o individuo." ( 1989:
120-121. Gri fos meus. )

Con1 base nos aspectos teóricos 1nostrados, veja1nos co1no eles poden1 ajudar na anál ise dos contextos da pintura corporal e dos tn itos entre
os Suruí!Aikelvára.

SOBRE A PINTURA CORPORAL

É, entao, con10 técnica corporal e árte que singulariza etnicamente
un1 grupo indígena que gostaria de tratar a pintura corporal dos Suruí!Aikewára, partindo, con10 nos ensina Mauss, "do concreto para o abstrato", para desvendar alguns de seus significados.
Quando estive entre os Suruí!Aikelvára pela pritneira vez,3 pude observar os preparativos que envolven1 a pintura corporal do grupo e conhecer
alguns de seus significados. Na segunda viage1n a ca1npo pude, alé1n de
observar, participar dos preparativos e ver con10 a pintura corporal, junta1nente con1 os adornos que utiliza1n sao ele1nentos a compor o corpo' dos
Suruí!Aikewára na realiza9ao de u1na ritual por eles cha1nado Sppurahái.
Para a pintura corporal. os Suruí!Aike1.vára utilizam pigmentos naturais nas cores preta e vern1elha, obtidos a partir do jenipapo e qo urucu,
respectiva1nente. Para obter a cor preta, os Suruí!Aike1vára ralan1 o jenipapo ainda verde nun1 peda90 de n1adeira cheio de espinhos cha1nado por ele-s
de paxiba, espren1e1n o jenipapo ralado nu1na vasilha de plástico para extrair o su1no e acrescentan1 c~rvao pi lado ao sun10, 1n isturando-os.
A tarefa de ralar o jenipapo e preparar o pign1ento pode ser realizada
tanto pelas 1nulheres quanto pelos hon1ens. Algun1as das crian9as tambétn
ralan1 o jenipapo co1no parte de sua aprendizagem nas atividades tradicionais do grupo. A pintura corporal, no entanto, é tarefa femitJi.n,? . As 1~1ulhe~
res, dependendo da pintura, uti liza1n-se para desenhar de pecj'ttenos talos de
palha de coco baba9u - que tira1n da própria palha das parepes das casas
4
- · ou de tan1pas de garrafas plásticas estilo pet. As 1nenjnc,l1; também acon1panha1n a trabalho da 111ae nos desenhos e aprende1n:· a·'.faze-los. Há
.
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Estive por tres vezes na Área Indígena Sororó: duran.te 1Q d~
bd;d~ :2000;
60 días, de fevereiro a abril, etn 200 l e 15 días entre agosto e'.set~
. d:e 2Qtll.
.
4
Garrafas de plástico com capacidade para dois litros de refrigerante.
3
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entre elas, como nos chamou a aten9ao Berta Ribeiro na cita9ao anterior, as
que se destaca1n pela destreza, precisao e finneza das 1naos ao desenhar.
Apesar de todas as 111ulheres pintare1n, as 1nais h(!.bilidosas sao, logicainente, as 1nais procuradas por ocasiao das festas.
Co1no sao 1nuito procuradas, as 1nulheres 1nais habilidosas dao prioridade aos 1ne111bros de suas fa1nílias, nu1na escala que vai dos 1naridos e
filhos até as noras, genros e netos. No caso das fa1nílias de seus filhos e
filhas, a prioridade é para os netos, já que as noras, por serem 1nulheres
casadas deven1 cuidar de seus 1naridos, o que inclui o fato de os pintare1n.
Para a obten9ao do pign1ento vennelho, os Suruí/Aikewára abren1 o
urucu e o arnassatn con1 os dedos. Con1 os dedos 1nesn10 passa1n sobre seus
rostes. Geraln1ente, eles costu1na111 pintar a regiao dos olhos con1 o urucu,
tanto os hotnens quanto as n1ulheres. Mas apenas nas 1nulheres é usada a
pintura facial co1nposta de linhas retas horizontais paralelas nas 1na9as dos
5
rostos e linhas verticais no nariz e quei xo.
A pintura 1nais usual entre os Suruí/Aikewára é a realizada co1n jenipapo, talvez r_elo fato de que a cor preta sobressaia 1nais sobre a pele e leve
n1ais ten1po para desaparecere111 os desenhos feitos con1 ela, cerca de 1O ou
15 dias. É a esse tipo de pintura que vou 1ne deter.
Observei entre os Suruí/Aikewára as seguintes pinturas realizadas
co1n jenipapo: jabuti, on9a pintada, on9a preta, jibóia, peixe, casca da fruta
charnada cajá, folha da castanha nova, folh~ da castanha velha e tuna ave
cham ada jaó. A figura 1 n1 ostra os 1notivos das pinturas com o notne na
língua Suruí das que consegui registrar.
Dentre as pinturas citadas, as que nao costumatn ser " de corpo todo"
sao: jibóia, peixe, folha da castanha nova, folha da castanha velha e jabuti.
As referidas pinturas,
exce9ao da de jabuti, costu1na1n ser usadas e111
co1nbina9ao, u1na pessoa pode ser pintada co1n 1nais de u1n 1notivo decorativo. Ho1nens e 1nulheres pode1n ser pintados co1n os 1notivos da j ibóia e do
peixe, mas só as rnulheres é penn itida a pintura das folhas da castanha e da
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Para exemplificar o que Mauss diz em rela9ao ao modo de servir-se do corpo
variar de sociedade para sociedade, o que é ratificado pelos demais autores aqui
citados, gostaria de citar o modo como os Xikrín do Cateté, sociedade indígena Je,
obtem os pigrnentos naturais preto e vermelho também a partir do jenipapo e do
urucu. Em conversa com Rita de Cássia Do1ningues-Lopes, que realizou trabalho
de campo entre os Xikrín a mes1na época que estive entre os Suruí!Aikewára, tomei
conhecimento que os Xikrín, diferentemente dos Suruí, nao ralam o jenipapo, e sim
o am~ssam co1n água e carvao para obter o pigmento preto. O urucu é por eles
misturado co1n óleo de coco baba9u. Para urna descri9ao mais detalhada do processo de obtenc;ao dos pig1nentos naturais utilizados pelos Xikrín para a pintura
corporal, consultar Don1ingues-Lopes (2001 ).

422

il

..

-

.

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLI...

ave jaó. As pinturas de jabuti, on9a pintada, on9a preta, e casca de cajá, por
sua vez, só sao penn itid ~s aos ho1nens. A pintura de jabuti <leve ser fe ita
apenas no tronco dos ho1nens, frente e costas .
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Figura 1. Motivos da Pintura Corporal Suruí/Aikewára

Para entender como as pinturas sao reveladoras de contextos históricos, políticos, econo1nicos, sociais e culturais vivenciados pelos Suruí/Aikewára, gostaria de destacar o significado das pinturas de jabuti e fo lha
de castanha para a sociedade e1n questao.
Alé1n de constituir urna pintura, a figura do jabuti também aparece
e1n 1nitos narrados pelos Suruí/Aikewára. Roque Laraia ( 1986:236), quando
e1n trabalho de ca1npo junto aos Suruí/Aikewára registrou fragmentos de
1nito e1n que aparece o jabuti co1no personagem. U1n dos rapazes Suru-
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í!Aikewára falou-1ne que aprendeu com os niais velhos e experientes da
aldeia que o jabuti te1n o Gaseo re1nendado porque ca iu do céu.
O jabuti, segundo o que 1nostra ·couto de Magalhaes ( 1940), é um
dos anin1ais 1nais freqüentemente referidos ern 1nitos Tupi. Alé1n de fazer
parte da 1nitologia Su ru í!Aikewára, o jabuti é um al imento 1nuito apreciado
por eles. Devido a u1n incendio ocorrido na Área Indígena Sororó e111 1996
e a a1npl iac¡:ao e asfalta1nento da BR-1 53, que corta a área en1 11kn1 de sua
extensao, 1nuitos. fora1n os danos causados as atividades tradicionais do
grupo, entre eles a escassez de ca9a. A partir de t1111 acordo estabelecido
entre as lideran9as dos Su ruí!Aikewára e dos Gaviao!Parkat~jé, cac¡:adores
Suruí!Aikewára puderan1 deslocar-se para a Reserva Indígena Ma.e Maria,
capturar jabutis e soltá- los en1 suas 1natas para se reproduzir.-6
A explora<;ao de castanha-do-pará, por sua
, vez, representou o principal ele1nento pelo _qual as terras dos Suruí!Aikelivára fora n1 invad idas na
década de 40 do sécu lo passado. A invasao das terras e explora9ao da castanha acarretou conseqüencias drásticas aos Su ru í!Aikewára, que testen1unharan1 1nortes de integrantes do grupo, e1nboscadas e incendios de suas
aldeias. 7
Atualn1 ente, a venda da castanha que coletatn é a principal fonte econ61nica para os Su ru í!Aikel11ára. Co1n o dinheiro arrecado co1n a venda,
os Suruí!Aikewára co1npran1, nas cidades próxi1nas a aldeia, produtos industrial izados que conhecerain a partir do co!1tato, principaltnente ali111entos co1no café, bolacha de água e sal, a9licar, refrigera nte e pao, os quais os
Suruí!Aike\ivára passaran1 a apreciar e cultivar seu consu1no.
É in1portante que se ressalte que a pintura corpora l dos Suruí/A iketvára é ta1nbén1 reveladora da intera<;ao deles cotn 111eio a1nbiente que
os circunda, pois é dele que extraen1 as 1natérias-pri111as necessárias para o
preparo dos pign1entos, alén1 do que, se as pinturas representan1 ele1nentos
naturais é porque eles sao encontrados no 1neio an1biente co1n o qual interage1n. A pintura da on9a pintada ou da onc¡:a preta, por exe1nplo, representan1 a forera e o te1nor de UITI anitnal existente na floresta da área. Nao é a
toa que vi apenas os índios 1nais velhos e o cacique da aldeia pintados dessa
forma. A pintura representa ta1nbé1n o respeito que os Suruí/Aikel11ára ten1
pelo anirnal, porque conscientes e conhecedores do perigo a que estao
sujeitos na sua presen9a. O fato de os mais velhos e o cacique usaretn da
pintura é u1na 1netáfora ao respeito que os Suruí!Aikewára te1n por eles.

6
7

Cf. Beltrao· ( 1998).
·
Cf. Laraia e DaMatta ( 1967). Ricardo ( 1985) e Beltrao ( 1998).
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SOBRE OS MITOS
Na sQciedade indígena Suruí!Aiketvára narrar os 111itos é tradi9ao,
con10 acontece tan1bén1 en1 outras sociedades indígenas. Após o contato do
grupo con1 a sociedade envolvente, as histórias referentes ao contato e .a
vida dos Suruí/Aikewára e1n rela9ao ao contato passara1n a ocupar lugar,
juntainente co1n os 111itos, en1 suas narrativas orais.
Entendendo o 111ito e as histórias do contato con10 tuna linguagem, ·
pode-se estudá-los a partir dos referenciais teóricos da Antropología Estrutural e da Análise do Discurso (AD). Selecionei entre os n1itos e histórias
do contato coletados junto ao contexto da escola indígena da Area Indígena
Sororó, un1 exen1plo de cada, en1 que re111eten1 a concepi;ao do corpo Suruí/A ikevvára.
Mito e história do contato serao aquí considerados co1no linguagen1 e
con10 ideología, 1nostrando aspectos que 1narcan1 etnican1ente os Suruí!Aikewára e que fazen1 parte do i1naginário desse grupo. Enquanto lingua- .
ge1n, pode-se verificar a pluralidade de sentidos contida no n1ito e na história do con tato; enguanto ideología, pode-se 1nostrar con10 o 111 ito e a história do contato referen1-se a un1a ·concepiyao de inundo própria do grupo.
Con10 i1naginário, pode-se pensar o 111 ito e a história do con tato con10 un1
processo de uti 1iza9ao, forn1a9ao e expressao de sí1nbolos, no qual valores
afetivos esta.o presentes, caracterizando ta1nbé1n tuna visao específica de
111undo, un1 niodo próprio e particular de interpretar a realidade, que é socialn1ente legitin1ado e con1partilhado. 8
·
Yan1os aos nossos exen1plos.
I

'

J

.. História do Aikewára

Tai sag,ne éne y,iwotava ma,esse A ,
eramum rei kwehe uruwu verarranune
upurui, ruramum rei kwehe iroi-tesse
verekara rupi. Usuca rei kwehe ma,e
ma,e uipe pane mapavamu rei kwehe
isucai tapi.ira iupe. Tapi,ira ré irusyvi
iruta iupe. Ucairug rei kwehe tapi ,ira
ré. Uruwu remira rrakweraré uveve
pane ipy.are ipyhyg. Verekatara rei
kwehe upi-so-pi som pane tupuhir
tuvir ká usau pane.

·

8

Cf. Trindade e Laplantine ( 1997).
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A mulher grúvida disse para o. marido eu qucro
ver voce flechando os bichos ai o marido dela
respondeu voce nao pode ir comigo porque é proibido a mulher grávida ir nesse lugar. Aí mulher
teimo e foi mas ele. Entao os urubus roubaram a
mulher gravida para o céu. Ai mulher virou o urubu. Ai o marido dela teve que fazer tucaia e ele
matou anta para fozer cani¡;a para que a mulher
dele retorna-se a volta na terra junto com urubu.
Quando ela desceu do céu o marido já cstava esperando ela dentro da tucaia. Quando cla desceu
junto com urubu o marido saiu da tucaia e pegou
na perna dela. El~ bilis~ou o marido para se solta." (Tymykong Suruí)
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"A história da mia adeia come90 assi
O Antigamente era Sawapiron ele tia [tinha] muita flecha.
O Antigamente a Kussamaru fazia as panela de barro.
O Antigamente ele fazia o fogo com pau.
O Antigamente o Sari matava as araras porque ele precisam da penas para
ele fazer araraw e faze atutu para as mulher.
O Antimente [antigamente] Awasai matava a on9a porque ele precis~va do
couro para ele fazer a reza dos mortos.
O Antimente ele pegava aruma para faze peneira.
O Antimente o Sawarapi pegava a folha de buriti para ele fazer esteira para
ele cobrir a casa ele fazer enfeite e ele fazer roupa de dan9as para dan9ar
SAPURAHY.
O Ati1nente desapareceu água e o final da vida.
O capitao era Sawarapi ele madava os povo:para dasa [dan9ar] Sapurahy.
O Sawarapi era capitao da adeia Sororó.
O Sari adava de armado de flecha porque tia muito inimigo ele flechava
camara.
Fim da coversa." (Arukapé Suruí)9

No 1n ito, ve-se que há restri9oes e1n rela9ao ao corpo da 1nulher
quando ela está grávida, há espa9os que lhe sao vedados quando encontrase nesse estado. Ne le ta1nbé1n está prescrita a puni9ao para a 111ulher grávida que violar a regra socialtnente estabelecid.a. Para os Suruí!Aikewára, em
se tratando de gra.v idez, o utras sao as cren9as referentes a ca9a, co1no por
exen1plo o fato de os hon1ens nao 1natare1n anta que ten1 filhotes pequenos,
sob pena de teren1 conseqüencias indesejáveis para seus próprios filhos.
·
As nnilheres no período pós-parto é vedado o consurno de animais
con10 a anta, por ser considerada reirnosa. A anta é tan1bé1n tabu durante a
1nenstrua9ao, assi1n co1no anirnais con10 por exen1plo paca, cotia e caititu.
Outra restri9ao a 1nulher 1nenstruada é tnontar e1n ani1nais como burro,
ju1nento e cavalo, pois o anirnal adoece e a 1nulher ta1nbé1n. Esses sao alguns dos aspectos culturais da sociedade Suruí/Aikewára que a 1narca1n
etica1nente, fazendo parte do i1naginário do grupo, que é vivido quotidiana1nente por seus 1n e1nbros.
A história do contato revela ele1nentos da cultura material dos Suruí/Aikewára feitos pelos antepassados, transmitidos tradicionaln1ente as gera96es subseqüentes, que adornain ainda hoje ·os corpos dos Suru-·
í/Aikewára . Sawapiron, Kusan1aru, Sari e Sawarapi, personagens da história, eran1 detentores de saberes que caracterizam etnica1nente o grupo, ex-
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9

Na reprodu9ao do mito e da história do con tato foi mantida a grafia adotada por
Tymykong e Arukapé, tanto e111 Suruí quanto em Portugues.
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pressa111 n1odos específicos de fabricar os objetos .de sua cultura material,
en1 rela9ao a técnica .e a n1atéria-pri111a utilizada, por exe111plo, retirada do
n1eio ambiente.
Para citar u111 exen1plo da tradi9ao que ven1 sendo 111antida pelo grupo, o fabrico de arará111 e atutú 10 está ainda presente na sociedade Suruí/
Aikewára, sepdo usados en1 ocasioes especiais, nos Sapurahái, ritos em que
eles, devidan1ente pintados e adornados, canta111 e dan9a111 ao so111 das 1núsicas entoadas pelo pajé e pelos 111ais velhos do grupo.
Os aspectos da sociedade Suruí!Aikewára expressos pelo n1ito e pela
história do contato poden1 ser entendidos, sob a perspectiva da AD, con10
os 1núltiplos sentidos do discurso que re111ete ao ser Aike111ára. Eles pode1n
ser entendidos ta111bé1n con10 fazendo parte de unla co111unidade discursiva,
que alén1 de re111eter-se a un1 grupo específico, . re111ete-se ta111 bé111 a " ...
tudo o que esse grupo irnplica no plano dá organizac;ao 'rnaterial e dos seus
1nodos de vida-." 11
Os aspectos presentes no discurso do 111ito e da história do contato
aqui rnostrados, poden1 tan1bén1 ser pensados con10 ideológicos. A ideologia é un1 aspecto n1arcante do discurso. Segundo Orlandi, "nao há discurso
' se111 sujeito e nao há sujeito sen1 ideologia." 12 Ideología aquí nao é entendida do ponto de vista n1arxista, que a pensa co1no sendo furn;ao de don1ina9ao entre classes sociais, a do111 inante e a dotn inada; n1as si111 ton1ando con10 ponto de partida a anál ise que Brandao faz de Ricoeur, que .con cebe
ideología C01110 " ... un1a visao, un1a concep9ao de 111Undo de Utna detenni13
nada cornunidade social nu1na detenninada circunstancia histórica."
A partir dessas perspectivas teóricas gostaria de 111ostrar que as narrativas 111íticas e as histórias do contato revelatn a n1aneira con10 os Suruí!Aike1vára pensa1n o inundo, sua presenc;a no inundo, fabricatn socialmente
o corpo que habita o n1undo, con10 tan1bén1 a fonna de interagiretn con1 o
· 111eio an1biente que ocupan1, ton1ando esses aspectos con10 reveladores da
identidade étnica do grupo.
A tradic;ao de narrar os niitos e as histórias do contato e de realizar a
pintura corporal se faz presente entre os n1ernbros do grupo, possibil itando
10

Araráw é un1 enfeite de cabe~a, semelhante a u1n cocar, feito de penas de arara,

tucano ou mutu1n, palha de coco baba<ru e fto de algodao para o uso 1nasculino~
atutú é também u1n enfeite de cabe~a, feíto de penas de arara ou tucano e fto de
algodao, que se diferencia do araráw pelo uso, que é feminino, e pelo formato,
pois as penas ftcain dispostas num tufo sobre a cabe9a.
11
Cf. Orlandi ( 1990).
12
ldem, p. 178.
13
Cf. Brandao ( 1998).
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a 1nanuten9ao, renova9ao, (re)constru9ao e refor90 da identidade étnica dos
Suruí!Aikewára, L1tna vez ·que elas revelan1 significados que embora tenham
sofrido altera9oes i1npostas pelo contato ainda podetn ser vivenciados pelo
grupo e deven1 ser preservados co1no parte da identidade étnica do grupo.
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