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SIMBOLISMO DOS ADORNOS CORPORAIS MARúBO (*)

Delvair Montagner Melatti (* *)

Os Marúbo estão localizados ao longo das cabeceiras dos rios Ituí e
Curuçá, no Município de Atalaia do Norte, Estado do Amazonas. Os índios do rio Ituí são assistidos · pela Missão Novas Tribos do Brasil e os
do rio Curuçá por um posto da FUNAI, o PIA Curuçá. Em 1978, havia
onze grupos locais com uma população de cerca de 450 indivíduos.
Fizemos várias pesquisas de campo junto aos Marúbo: de dezembro
de 1974 a março de 1975; de abril a setembro de 197 8; alguns dias em
junho de 1980; e de outubro de 1982 a fevereiro de 1983. As viagens foram financiadas pelo Ministério do Interior mediante convênio com a
Universidade de Brasília, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Nacional do lndio.
Os Marúbo têm diferente tipos de adornos, confeccionados com matérias-primas diversas. No momento, estamos interessados em destacar apenas aqueles que são mais de uso diário (e também ritual), tais como: contas de caramujo aruá (nobo), coco, miçanga, plástico, dentes e fios de algodão. Não entraremos em detalhes sobre os enfeites confeccionados com
penas, palha e a pintura corporal, que são usados durante os rituais, principalmente, os dois primeiros.
Os Marúbo. usam diariamente grande parte de seus enfeites distribuídos pelo corpo, segundo padrões culturais estabelecidos. Como veremos mais adiante, os adornos estão impregnados de simbolismo.
Os Marúbo possuem uma quantidade expressiva de adornos de contas de caramujo aruá. Deste material fabricam pulseiras (ranesrti) para
homens (largas) e mulheres (finas), cordão-pulseira (uso feminino), braçadeiras largas para homens; cordões que envolvem a cabeça (maíte); cordão que passa pelo septo nasal e atrás das orelhas (risrpi); pingentes pre-
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sos nas pontas do risrpi (pabi); colar-gargantilha (tewa); talabarte cruzado no peito (paoti); pingente am·arrado ao talabarte, na~ costas; bandoleiras (usadas por mulheres e crianças); cordão nos quadris (tibite); cordão-tornozeleira (osri-uso feminino). Quando não estão com tornozeleiras e pulseiras de contas, os Marúbo usam outras de tecelagem. Todos os
adornos são utilizados em dias de festa, mas diariamente se usa uma porção deles (Ver Figura n. 0 1).
Comum ente os enfeites são confeccionados com contas de coco da
pupunha, do murumuru, do joari e do tucum; e também de contas de
plástico (chiriga, do vocábulo português "seringa"). Adornos de diferentes
materiais são empregados simultaneamente.
A maneira como os Marúbo dispõem seus adornos de contas pelo
corpo torna-se distingüíveis de outros grupos indígenas da região. Diríamos que a ornamentação constitui um traço de auto-identificação tribal,
pois, como afirma Seeger: "Uma sociedade pode revelar muito de si própria através daquelas características que ela mesmo escolhe como um termo de comparação com outra sociedade" (1980:45).
A delicadeza dos adornos de caramujo aruá torna-se mais saliente
no corpo, devido ao contraste de sua brancura com o moreno claro da
pele. Por ocasião de cerimônias que exigem requinte na aparência externa, os adereços são complementados pelo acréscimo de pinturas corporais e faciais, esmeradas, de cores vermelha e preta, nos jovens.
Apesar dos Marúbo . apreciarem o emprego da ornamentação e cuidarem da aparência (andam limpos, arrumados, cabelos penteados e lavados diariamente, não dispensam os adornos), alguns adereços caíram
em desuso, tais como: tatuagem, (Ver Figura n.0 2), tembetá usado por
homens e mulheres (cewo), estiletes de caramujo acima do lábio superior,
de uso masculino; (quebo) e romósre (de quatro a seis minúsculos estiletes de caramujo na parte superior das narinas, de uso feminino).
Possivelmente foram estimulados a abandoná-los por provocarem
deformações físicas desaprovadas pelos civilizados, envergonhando-se, ou
simplesmente, porque estes ornamentos deixaram de ter importância simbólica, pois já não comunicavam mensagens de ordem social. Esta última hipótese não é convincente, pois supomos que mensagens ainda continuam a ser emitidas, já que certos mitos fazem referência ao uso dos
enfeites abandonados, sendo alguns destes decisivos para definir o destino da alma do morto. O fato deixa os Marúbo inquietos, pois significa
que não encontraram uma forma de substituí-los em suas concepções religiosas. Além disso, permanece uma indagação: porque abandonaram determinados enfeites que os distinguiam como grupo étnico e como pessoa ..
Marúbo?
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l. CONFECÇÃO DOS ADORNOS

1.1 -

Contas de caramu10 aruá

A confecção das contas de aruá é feita pelas mulheres. Segundo um
mission·ário que vive há muitos anos entre os Marúbo, o primeiro dever
da mulher é fazer enfeites de caramujo; se ela descuidar-se, os irmãos
e o marido reclamam dessa negligência.
A técnica de confecção das contas segue várias etapas. Após a coleta, os caramujos são guardados em cestas ou pendurados . em um cordão, sendo-lhes retirada a parte mais dura, a ponta espiralada. Por ocasião
da fabricação das contas, o caramujo é partido em cacos pequenos, com
o auxílio de um pedaço de terçado ou faca, em cima de uma pedra retangular (que serve usualmente para triturar, no preparo de alimentos). Os
pedaços irregulares assim obtidos são guardados em latas. A segunda
fase é reduzir os fragmentos de caramujo a rodelas, com o mesmo instrumental anterior (Ver Figura n. 0 3). Esta etapa é demorada e árdua,
pois a artesã tem de ser muito habilidosa para não perder matéria-prima
e não machucar a ponta do dedo que segura o minúsculo caquinho. As
contas, assim obtidas, são guardadas em vidrinhos, de acordo com o tamanho e a espessura, pois, conforme a parte do corpo a que se destinam, obedecerão um tama'nho específico. Após esta fase, as contas passam por um processo de branqueamento com cinza quente para perderem
a cor preta d~ uma de suas faces, depois ficam de molho num caldo de
limão com água. A quinta etapa é a perfuração da conta com um estilete fino e -longo, tendo preso a uma das suas extremidades (as vezes às
duas) uma agulha. Esta é constantemente afiada na pedra retangular ou
na pequena pedra de esmeril para facilitar a penetração e não partir ao
meio a conta. Antigamente, furavam as contas com o estilete, tendo na
.ponta uma pedrinha pontuda (siro) - presumivelmente um seixo rolado ou uma lasca - encontrada nos igarapés secos. Na área não existem
cachoeiras. O trabalho de perfuração é feito em cima de um pequeno tabuleiro de mogno, cuja forma varia, levado para o lugar onde a artesã
deseja se instalar. Com movimentos precisos e . rápidos, a mulher desliza as palmas das mãos da ponta do estilete até a parte superior deste fazendo-o girar e transpassando a conta (Ver Figura n.0 4). Pega, examina-a
para constatar se a furou, sopra-lhe o pó, gesto acompanhado de um
toque do estilete nela. Se não a perfurou, repete a operação. A última
etapa é o polimento das contas, selecionadas conforme a sua finalidade.
São enfiadas em um fio de tucum ou de linha industrial, preso em cima
e ao comprido de um pedaço de tronco fino de maúba ( quenã), cuja
madeira é leve e de superfície lisa, e transportados para o local de trabalho, no interior do jirau ou da maloca, onde há luz solar indireta. A
artesã vai passando um pedaço de pedra ou de esmeril, molhado na água,
em toda a extensão do fio de contas (mais ou menos um metro), alisan-
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do as suas bordas. O serviço acaba quando as contas estão todas do mesmo tamanho e suas bordas lisas. As contas prontas são guardadas em
vidrinhos.
As fases de confecção são intermitentes, nas horas livres da artesã ou quando amamenta o filho. Com exceção da montagem final da
peça, todas as etapas são demoradas, levando dias para terminar cada
uma delas. É difícil calcular o número de caramujos ou de contas necessários para fazer uma peça, pois apenas certas partes do caramujo
são aproveitáveis e quebram-se ao meio, facilmente, os cacos ou as contas nas ocasiões de trabalhá-los em cada etapa. ·
A inovação introduzida nos enfeites e que servem para a venda, é
a de colares com peças ovaladas de conchas bivalve. Tanto o colar como
a matéria-prima não são usadas por. eles. Nestes adereços kitsch, os Marúbo
colocam contas de caramujo, ou de plástico, ou de coco, ou de
.
m1çanga.

1.2 -

Contas de coco
1

Com diferentes variedades de coco, as mulheres faze m contas, empregando a mesma técnica de fabricar contas de caramujo. Os arremates dos adereços de caramujos são de coco. Talabartes, cordões-pulseiras, cordões-bandoleiras e cordões-tornozeleiras, confeccionados inteiramente de contas de coco, são destinados a crianças pequenas. Raramente encontramos alguma mulher adulta com talabarte preto e brilhoso, devido à freqüência de seu uso. Raramente as · crianças se enfeitam com
colar de contas de coco. É muito comum vermos cordões-bandoleiras e
tornozeleiras de confecção· mista: conta de caramujo intercalada" por conta de coco (de cor preta), dando um bonito aspecto ao corpo da criança.

1.3 -

Contas de plástico

A confecção de contas coloridas feitas de recipientes de remédios e •
de utensílios imprestáveis de plástico iniciou-se a partir de 1970, com a
mesma técnica de fabricação empregada para fazer contas de caramujo
e de coco. E as contas de plástico, produzidas com fio de Juz, foram inventadas em 1975, no igarapé Maronal, quando a PETRO.BRAS passou
por aí ao fazer prospecção geológica.
Certo informante fez um paralelo entre as vantagens e desvantagens dos empregos dos diferentes tipos de contas. As de caramujo duram
mais que as de plástico e as contas de coco têm mais durabilidade que

-
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as de caramujo. Fazem-se mais rapidamente as contas de plástico do que
as de caramujo. Estas demoram mais para serem confeccionadas que as
contas de coco.

1.4 -

Contas de miçanga

A quantidade de enfeites de miçanga é bastante representativa entre os Marúbo, mas um missionário garante que nunca abandonarão as
de contas de caramujo, pois a alma do morto deve entrar na camada celeste Sroco Nai (Céu de Trocar a Pele) <1 > com eles. Não costumam empregar a miçanga na elaboração das pulseiras largas e finas, nas braçadeiras largas, nos cordões que envolvem a cabeça, no cordão nasal,
nos pingentes presos ao cordão nasal e nos pingentes amarrados ao talabarte. Os Marúbo preferem que as. crianças se adornem com miçangas, com contas de coco ou de plástico, as primeiras porque são mais resistentes e as duas últimas pela facilidade de fabricação.
·
•
Devido à escassez de caramujos na área, que atualmente se coletam
no rio Juruá, e à facilidade de se obter miçangas junto à cantina da Missão, as contas estão sendo substituídas por estas. Preferem-se miçangas
de cores vermelha, azul, amarela, verde, laranja e branca (mais raramente) não se misturando as cores no objeto (talabarte, tornozeleira, pulseiracordão feminina), com exceção do colar. Observamos que a substituição
se processa em ritmo bastante acelerado, sendo difícil de se conseguir
um artefato confeccionado parcial ou inteiramente com contas de caramujo, ou com contas .de coco.

1.5 -

Colar de dentes
~

A onça é um animal temido pelos Marúbo, mas isso não impede
que seja caçada para a venda de sua pele, que é muito apreciada na região. Aproveitam seus dentes para fazer colar, que é enfeite masculino. Há
alguns anos os Marúbo não matavam onças, mas com os seus dentes faziam um colar que era muito usado. Provavelmente, obtinham os dentes
nos esqueletos de onça ou por meio de troca intertribal. Hoje só homem
velho utiliza o colar, mas raramente (Ver Figura n.0 5).
O colar de dentes de cachorro é um adorno de homem adulto. A
sua utilização não é freqüente e nunca o vimos sendo confeccionado.
(1) Os Marúbo concebem o universo dividido em várias camadas superiores e inferio-

res. Sroco Nai constitui a segunda zona celeste e é o local onde se reúnem as almas
dos mortos (Veja Montagner Melatti, 1985).

-
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Possivelmente, este adorno passou a ser usado após o contato com os brancos, quando adotaram o cachorro. Não o matam para extrair seus dentes.
Em toda ma1oca há muitos cães. Além de ajudarem nas caçadas,
vigiam a maloca. Existe uma afinidade entre o homem e estes animais. O
caçador normalmente vai às caçadas acompanhado de seus cães, que
possuem nomes próprios. Ao -retornar de uma caçada, ganham como
prêmio alguns nacos de carne ou pedaços de intestino do animal abatido. Os cães tomam banhos medicinais para tirar a panema e, ao morrer,
são sepultados.
E comum encontrar-se menino enfeitado com colar de dentes de
macaco barrigudo (txona) ou preto (iso). Os dentes são entremeados com
contas de coco ou miçangas. A raiz do dente é furada com a mesma
técnica da conta (Ver Figura n.0 6) de caramujo. Às vezes, para branquear os dentes, os deixam de molho no suco de limão.
Os macacos das duas espécies citadas são abundantes na região,
.constituindo suas carnes o prato predileto e constante do cardápio Marúbo. Para matar os macacos, ·o homem precisa ser um exímio caçador
e ter uma boa pontaria, pois estes se alojam nas densas e altas copas das
árvores da floresta.
A atividade artesanal de contas vem sendo trocada pela confecção
de colares de dentes de macaco (qualquer espécie) ou de onça para fins
comerciais, mas o estilo tradicional pouco se alterou. (Ver Figura n.0 7).

1.6 -

Ornatos de tecelagem

Homem e mulher portam tornozeleiras e pulseiras (osri) - estas mais
raramente - tecidas com fios de linha industrial, com desenhos variados e matizados. (Ver Figura n. 0 8). Antigamente as teciam com fios de
tucum ou algodão <2 >. O trabalho é realizado pelas mulheres num tear
rudimentar e improvisado. (Ver Figura n. 0 9 e 9a). Os fios, após entramados, são batidos com a lâmina de uma faca ou terçado velho, mas ainda
se encontra entre eles o bastão tradicional de pupunha (txiate) para realizar a atividade. Ele desempenhará um papel significativo no Caminho
do Perigo (Bei Bai) - vide item 4.
Também tecem redes de algodão, geralmente utilizadas por crianças pequenas. Com o mesmo material fazem um saiote, que está sendo
substituído pelo fácil acesso ao tecido industria] (regatão e cantinas do
missionário e dos índios), caindo em desuso a minissaia tradicional, de
laboriosa fabricação. Os padrões são os mesmos das tornozeleiras.

(2) Hoje fazem estas peças, para vender, a pedido dos missionários.

-
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2. EVITAÇõES RITUAIS NA CONFECÇÃO DE ADORNOS
2.1 -

Na confecção de contas

Por ocasião da coleta da matéria-prima e numa das fases de confecção dos enfeites, uma regra é observada: se, ao apanhar o caramujo ou
ao quebrá-lo em pedaços, ouve-se o canto do pássaro tiquá (txisrca) <3 >,
joga-se fora o material, pois quem usar os adornos confeccionados com
eles morrerá.
Considerando a informação de que o tiquá vê a doença (um
espírito yochi) ou a morte e, através de seu canto, a prenuncia, supomos
que o cântico desse pássaro serve de indício aos coletores para distinguir os caramujos "sadios" daqueles que oferecem perigo. A doença específica dos caramujos é o tumor. Os Marúbo sabem distinguir os cantos
do tiquá que são "errados" (ruins) ou "direitos" (bons). Conseqüentemente, paralisam ou prosseguem as atividades que executam naquele
momento. Um índio comentou que os regionais também conhecem uma
crença sobre cântico de mau agouro do tiquá.
As contas são transpassadas por um perfurador. Antigamente, para
que a ponta do furador de pedra não se quebrasse, a artesã, enquanto
trabalhava com ele, não podia sair para fazer suas necessidades fisiológicas. Isso se devia ao cuidado que a artesã tinha com seu perfurador,
além da dificuldade em fazer outro, pois na área há pouquíssimos lugares com pedra/ precisava assegurar magicamente sua durabilidade, através de evitação. ritual.
Há necessidade de se fazer restrições .na fabricação de contas de
caramujo, que são em maior quantidade e de ordem mais abrangente que
as das contas de coco. Numa das primeiras etapas da fabricação das contas, elas são aquecidas numa~ tigela com cinza. Ao efetuar esta tarefa de
manhã cedo, a mulher está em jejum, a fim de evitar a queima das contas de caramujo. O aquecimento também amolece as contas duras, facilitando a sua perfuração com agulha.
A suspensão da confecção de contas de caramujo é motivada por
várias razões. A mãe do recém-nascido fica sem trabalhar com elas até
que lhe caia o umbigo ou quinze dias após seu nascimento, evitando com
isso que ele adoeça ou tenha tumor.
Durante o período de luto justificam a paralisação da elaboração
de contas de caramujo pelos seguintes motivos:
(3) No mito de Sromawetsa, que relata o aparecimento dos brancos, o tiquá é oriundo
da mulher Sretábecá, nora de Sromawetsa. Neste mito, a palavra txisrca é traduzida
por alma-de-gato (Melatti, 1985: 1t 6).

-
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1) para que a alma do lado direito do morto <4 > vá diretamente para o céu, não ficando perdida nesta camada terrestre (Bei Mai).
É na camada celeste Céu de Trocar a Pele que ficam os parentes do morto, agrupados por seções <5 >.
2) para que a alma do lado direito do morto não fique no meio da
viagem, no Caminho do Perigo, transformada em "biC'ho" (Bei
Yochi: espírito malevolente). <«>
3) para que o personagem Ran.e Bacá (Espírito das Contas), que
se encontra no Caminho do Perigo, não ludibrie a alma do morto, derramando contas de caramujo ou miçangas coloridas, que
ela imediatamente começa a juntar para levar para seus parentes de seção. (Ver Figura n. 0 10). A alma, que é cumpridora das
regras morais e sociais, não olha os obstáculos nem fala com eles,
indo em frente, não se deixando enganar.
Pelo que descrevemos, conclui-se que existe uma associação entre
as contas de caramujo e a alma do morto, por isso, é necessário tomar
certas ·precauções para não prejudicá-la. A alma do morto é submetida
a um teste final, tendo que percorrer um Caminho cheio de obstáculos.
Chegará ao final do mesmo se durante sua vida foi um indivíduo que
teve um comportamento considerado ideal, de conformidade com os padrões do grupo. Durante todo o tempo do percurso dessa passagem a coletividáde se une, obedecendo prescrições rituais com a intenção
de ajudar a alma de seu parente ou companheiro a transpor com êxito o
traiçoeiro Caminho do Perigo.
Apesar das informações não estabelecerem o tempo exato que deve
durar a suspensão das atividades artesanais, há uma diferenciação básica,
segundo a idade do falecido, se adulto ou criança: quando falece uma criança pequena não se confeccion.am contas de caramujo por três meses e, quando adulto, por quatro meses, para evitar que os parentes da artesã faleçam; parentes próximos deixam de confeccionar contas de caramujo, por
velho que falecer, durante quatro meses e os parentes mais distantes iniciam
os trabalhos após três meses do desenlace; voltam a trabalhar com contas
por causa da morte de mulher velha após vinte dias, segundo outras informações após três a cinco meses, para evitar falecimento da artesã. Em
(4) A pessoa Marúbo é portadora de vanas almas, cada uma delas desempenhando
um papel fisiológico, social e religioso muito importante. São elas: almas do lado
direito e do esquerdo, alma do coração, almas dos olhos, almas da sombra, alma
da urina e das fezes. Estas duas últimas se originam fora do corpo humano.
Se condensarmos os atributos destas almas, constataremos que se resumem a
duas: a alma do lado direito e a do lado esquerdo. ~ a alma do lado direito que
vai para o estrato Sroco Nai, passando quase sempre pelo Caminho do Perigo
(Veja Montagner Melatti, 1985).
(5) Os Marúbo se distribuem atualmente em nove unidades matrilineares, que se
desdobram em duplas de seções (Veja Melatti, 1977).
(6) "Bicho" (animal do mato) opõe-se a categoria "gente" (yora), que significa ser
soeia 1, pessoa.
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02.06.78 presenciamos a morte de uma velha na maloca de José Nascimento Velho, no rio Ituí. As atividades artesanais em todas as malocas foram
paralisadas até o início de agosto (dois meses), mas vimos a elaboração de
contas de plástico, na maloca de Vicente, no rio Curuçá, antes desse prazo
(em 27.07.78).
A matéria-prima, ao ser elaporada e transformada em contas, requer
certos cuidados das artesãs quando a sociedade passa por momentos críticos.
Não fabricam contas de coco quando sabem que alguém faleceu, mesmo que
não seja seu parente, para evitar que os parentes da artesã venham a falecer. Além disso, há uma gradação de tempo de espera, que está relacionada
com a faixa etária do falecido. Se for uma criança pequena que morreu,
durante dois dias, há quem diga até três meses, não se trabalhará com contas de coco; se for adulto, será durante três a quatro meses.
No período de luto as contas de plástico são trabalhadas porque são
moles, e o plástico é produto de brasileiro, acrescentou um informante. Portanto, por serem elemento exógeno à cultura Marúbo, não são controlados
por códigos sociais.
As atividades artesanais rotineiras relacionadas a contas também sofrem sanções. Após as 16 horas a confecção de contas de caramujo é paralisada, porque afeta os parentes da artesã (irmão etc.) causando-lhes a morte. Essa restrição abrange todas as fases de confecção das contas de caramujo, com exceção das contas de coco, porque são pretas. Alegam que o
fio, em que as contas de caramujo aruá são enfiadas, arrebenta, espalhandoas pelo chão de terra, sem que se possa recolhê-las todas, devido ao seu
reduzido tamanho, numa situação análoga à de quando alguém adoece; a
enfermidade se alastra pelo corpo e o indivíduo morre.

2.2 -

Na confecção de colar de dentes

O caçador, que mata uma onça, imediatamente é acometido de doenças provocadas pelo espírito do animal (Camã Yochi). Para se curar necessita da ajuda de curadores e às vezes da intervenção do xamã <7 >. Apesar
dos distúrbios acarretados pelo Espírito da Onça, os dentes são usados em
colares. Antes de se confeccionar o colar, defumam-se os dentes de onça,

(7) O curador é um homem adulto treinado na arte de tratar as doenças através dos
cânticos de cura. Por meio destes invocam a presença de espíritos curadores que
entram no corpo do doente, eliminando a enfermidade. Uma sessão de cura é realizada com a participação de vários curadores. O xamã, por sua vez, trata o doente
através do auxílio de espíritos, que encarnam em seu corpo e por intermédio dele
efetuam a cura, fazendo massagens e sucções, extraindo, assim, o objeto patógeno
causador da enfermidade. Na sessão xamântica arpenas um xamã atua e a platéia
assiste (Veja Montagner Melatti, 1985).

-
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como observamos em junho de 1978, na maloca de Américo, quando um
rapaz passou dois deates, rapidamente, sobre a fumaça . Ela foi produzida
por dois pedaços. de amo (breu de almécega ou chupio: resina preta, cheirosa, que no rio Juruá é chamada de "pilha") e pela casca do nawãmi (pau
cravo - é ch:.;irosa).

2.3 -

Na confecção de tecelagem

Há semelhança entre as restrições que afetam a coleta do caroço de
algodão e a sua manufatura com as contas de caramujo. s~~, por ocasião da
coleta dos caroços de algodão, se ouvir o canto do tiquá, não se os trazem
à maloca, pois, se usar os produtos resultantes destes, o indivíduo falece.
Não se toca no algodão, ou se fia ou se tece após às 16 horas, para
evitar que parentes fiquem doentes. A mesma proibição afeta a fabricação
de coi:tas de caramujo, mas não atinge as de coco. Uma explicação fornecida pelo informante para a cessação dessa atividade é que o algodoeiro dá
flor e fruto, que depois seca (amadurece o tufo do algodão), e cai (ou é
colhido). Assim também acontece com o indivíduo que morre de repente.
Uma outra precaução envolve a tecelagem. Mulher que tenha recémnascido não tece saiote de algodão, porque ele pega sapinho ( asrco iqui)
na língua, que fica branca como o algodão. Após um mês do nascimento
da criança, reinicia a atividade de tecelagem .
•

No decorrer do luto, por ser um período de margem, as mulheres não
podem fiar algodão ou tecer tornozeleiras, quer seja o morto criança ou
adulto. Permanecem dois meses sem exercer essas tarefas. A paralisação
é para que a alma do morto passe rapidamente pelo Caminho do Perigo,
não se transformando em "bicho" .
Alguns preferem estabelecer o tempo de duração do impedimento dos
trabalhos, de acordo com a maturidade do indivíduo morto e parentesco
com ele: criança - 3 meses; adultos - 4 meses; irmã adulta - 4 meses; parentes distantes - 3 meses. Possivelmente, os mesmos prazos da confecção
das contas de caramujo se aplicam às atividades de tecelagem.
Um outro dado complementa o motivo da restrição ritual: quando morre adulto ou criança, os parentes do morto não mexem com algodão ou
executam outras atividades artesanais, porque a alma do morto leva o " pensamento trabalhador" do indivíduo, que fica preguiçoso sem vontade de trabalhar.
A categoria "trabalhador" aparece também em outra circunstância. Para que uma moça encontre um bom parceiro matrimonial, a condição básica é que
e que saiba confeccionar
. seja trabalhadeira (assim como o rapaz)
.
-
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enfeites de caramujo, com os quais presenteia o pretendente; recebe-os também da futura sogra, quando ela é muito jovem. Após o casamento é a mu·
lher que elabora os enfeites para sua família nuclear.
•

3. EVITAÇõES DO USO DE ADORNOS
Raramente encontramos um Marúbo sem algum de seus enfeites corporais, mesmo no momento da realização de atividades como coleta de produtos agrícolas, frutos silvestres, limpeza da roça e idas às caçadas, onde
delicadas peças de caramujo e coco podem arrebentar, perdendo várias contas. Têm muito cuidado com seus adornos de contas, que são constantemente
consertados ou reformados. Temos a impressão que os Marúbo sem seus
ornamentos sentem-se despidos, inexpressivos corporalmente, pois às vezes
os usam embaixo de suas roupas. Só abandonam temporariamente o uso dos
enfeites por ocasiões de crises de vida como parto, doenças, morte e luto.

3.1 -

Retirada de adornos por ocasião do parto

Em março de 1975, observamos a mãe de uma parturiente retirarlhe as tornozeleiras de pano e guardá-las na trave do telhado do tapiri.
Isso foi feito com o objetivo da filha não perder sangue, quando fizesse
força ao dar à luz. Se ela ficasse com as tornozeleiras, a criança, ao
nascer, as sujaria de sangue, obrigando-a a jogá-las fora, porque este
sangue é ruim, não presta. Se alguém pisar sobre ele, seus pés ficam com
feridas. A parturiente deve retirar também os enfeites de caramujo e de
algodão, porque as mulheres que a ajudam durante o parto ao pegá-la
pela cintura e encostá-la em seus corpos, machucam-na. Os enfeites são
novamente utilizados após um mês do nascimento da criança. No moJllento do parto, a mulher perde muito sangue, ·ficando fraca e magra. Depois
de um mês ela está restabelecida. Se usar enfeites de contas de caramujo
durante este período, amarra-os frouxamente nas pernas e braços, depois que engordar, aperta-os.

3.2 -

Adorno corporal que provoca doenças

Se criança ou rapaz portar colar de dentes de onça fica com dor de
cabeça, febre, os olhos se reviram em demasia e acaba ficando "doido". (< 8 >
Não sabemos explicar porque se restringiu o uso deste colar para indivíduos maduros.
(8) Maiores informações sobre estas doenças, veja Montagner Melatti, 1985.
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3.3 -

Exclusão de adornos em ritual mortuário

O morto não é sepultado com enfeites de contas de caramujo e de
contas de coco porque seus parentes morrem, sendo comparado com o
fio de contas que, quando arrebenta, as espalha. Explicação idêntica deram para a suspensão da confecção de contas de caramujo depois das
16 horas.
Em maio de 1978, presenciamos um curador do rio Ituí ordenar que
tirassem o colar de miçanga de uma mulher muito doente que veio a falecer dois dias depois. Ignoramos o significado deste gesto; talvez o colar
interferisse no efeito dos cânticos de cura (srõca), que entoavam sobre
ela, ou se pressentisse que viria a morrer dentro de pouco tempo.
Após o falecimento de alguém, todos retiram seus adornos porque
estão tristes pelo que aconteceu. Os enfeites de contas de coco também
não usam porque lhes fazem mal, podengo vir a morrer. Conservam, porém, os enfeites de miçangas. Como vimos, em 1982, na maloca de Américo, uma mulher ficou com o colar vermelho, tendo retirado aqueles de
caramujo, porque seu filho recém-nascido morrera.
Após um pequeno interregno, todos voltam a portar seus ornamentos corporais. O tempo de suspensão varia de dez, vint((, trinta dias a três
meses. Contaram-nos que pela morte de uma criança no rio Curuçá, em
1978, a mãe dela ficou três meses sem adornar-se de contas de caramujo.
Registramos que 26 dias após a morte de uma velha no rio Ituí, em 1978,
ainda se mantinha a suspensão de enfeites de caramujo.

4. A FABRICAÇÃO DO CORPO
Os ornatos exercem um papel social, mágico e religioso. É o ornamento que confere ao indivíduo " . . . seu ser social, sua dignidade humana, sua significação espiritual" (Lévi-Strauss, 1967:295). Antes de ter o
corpo decorado com adornos definitivos, de aruá, a criança Marúbo passa
por algumas etapas em que usa outros feitos de matéria-prima diferente.
Logo que nasce, o nenê recebe um cordão de algodão (resisi) nos pulsos,
tornozelos e quadris. Este cordão é apertado para que as pernas e os
braços da criança fiquem grossos. O algodão silvestre, com que se faz o
cordão, é chamado srapo toa (a árvore srapo é parecida com a samáuma
e a palavra toa significa sapo canoeiro).
O cordão de algodão, além de auxiliar na formação estética ideal do
corpo, poderia significar também um aceleramento precoce no processo
normal de a criança engatinhar e caminhar. A alusão, ainda que indireta,
à samáuma, uma árvore grande e de tronco grosso, pode estar relacionada à robustez física, pois dizem que membros finos não agüentam tra18 -

balho nem cargas pesadas. Podemos comparar a modelação do corpo
da criança Marúbo com a noção de fabricação do corpo dos Y awalapití,
do Parque Indígena do Xingu. Viveiros de Castro menciona que, no pensamento deste grupo, "o corpo humano necessita ser submetido a processos intencionais, periódicos, de fabricação" (1979:40). Portanto, "a natureza humana é literalmente fabricada, modelada, pela cultura. . . ocorrendo uma .. . intervenção consciente sobre a matéria" (1979:41 ).
No PIA Curuçá, em 1978, presenciamos a colocação dos cordões de
algodão, num recém-nascido que tinha alguns dias, nos tornozelos, abaixo dos joelhos, nos pulsos, nos ante-braços e nos quadris. A mulher que
os colocou nos quadris era uma visitante, parente do rio ltuí. As outras
peças de algodão mencionadas foram dadas para nós colocarmos. Após a
colocação dos adereços, a mulher visitante pôs o nenê de bruços em suas
coxas. Comprimia a musculatura lateral das pernas do nenê; esticava as
pernas e apertava as coxas. Este procedimento foi realizado nas duas
pernas, separadamente. As nádegas do nenê foram comprimidas contra as
mãos dela. Estes gestos, apertos e compressões objetivavam modelar estas partes do corpo do nenê, com o intuito de assemelhá-lo ao corpo da
pessoa que colocou os adornos. Possivelmente, a escolhida para fazer estas
aplicações tinha um corpo considerado elegante nos padrões tribais de
beleza, pois a mãe desejava que o corpo de seu filho fosse uma réplica
daquele. Além de fazê-lo herdar as qualidades estéticas, almejava que adquirisse as qualidades morais da pessoa convidada para realizar este feito,
pois esperava que a criança fosse trabalhadeira como aquela que amarrara
o cordão nas suas pernas e nos seus braços.
Para colocar os adornos de contas de coco na criança, outro ou o
mesmo indivíduo aparentado é convidado a fazê-lo, com as mesmas intenções. Menos de um mês depois da execução destes atos rituais, a criança foi novamente trazida para nós amarrarmeh~ os demais enfeites de contas nela. Já estava com o cordão de contas de caramujo nos quadris e o
colar de contas de tucum. Desconhecemos quem os colocou, possivelmente a mesma visitante, sua parente. Amarramos os seguintes adornos: um
fio de contas de tucum nos tornozelos; bandoleiras e pulseiras de contas
de plástico colorido; braçadeiras de contas de caramujo; e talabarte de
miçanga colorida.
Os últimos adornos que a criança utilizará serão os de contas de caramujo, colocados por sua própria mãe. Antes disso a criança será decorada com contas de coco, de plástico ou de miçangas (estas muito caras). Há uma tendência a serem substituídas, talvez, definitivamente, por
estas duas últimas, devido à escassez do caramujo e à morosidade em
confeccionar os adornos com este material, que, apesar de resistente, com
o tempo de uso, acaba-se quebrando.
Quando a criança está maiorzinha, retiram-se os finos cordões de algodão e colocam-se, bem apertados, adornos de contas de murumuru.
Passa a usar colar e cordão nos quadris, de caramujo, após um ano de
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vida. Quando engatinha, é enfeitada com contas de coco. A partir de mais
ou menos um ano, passa-se a adorná-la completamente com caramujo e
miçanga. Na prática não existe esta rigidez, pois vimos crianças pequenas com colar e cordão nos quadris, de caramujo, na época de usarem enfeites de contas de coco. Possivelmente a seqüência do emprego dos diferentes tipos de matéria-prima seja a seguinte: põe-se primeiro o cordão
de algodão no recém-nascido; com dois meses de idade coloca-se contas
de murumuru e tucum; com quatro meses já usa alguns enfeites com contas de caramujo. Ou seja, o crescente enrijecimento da criança lhe permite suportar o contato com materiais cada vez mais duros (Ver .Figura n. 0 11).
A partir dos 3-4 anos de idade a criança passa a usar tornozeleiras
de linha, bem apertadas. Uma das suas finalidades é evitar a dor nos pés,
quando picados por lacraia ou espetados por espinhos. Dificilmente andam sem tornozeleiras: quando retiradas, deixam o local marcado e de
cor clara. Há uma enfatização no senso estético de beleza física - perna grossa - aliado ao sentido preventivo: Regina Müller (1976:41) também chama a atenção para o objetivo do uso de cordões de fibra vegetal, nos tornozelos, pelos Xavânte, que ". . . atribuem a estes enfeites, função mágica, pois eles protegem o corpo contra doenças e outros perigos
que possam ameaçar a saúde do corpo. As partes cobertas por estas pulseiras são pontos importantes na proteção do corpo".
Além dos enfeites mencionados, a criança do sexo masculino porta colar de dentes de macaco, com o objetivo de adornar-se e também com
um sentido mágico. O menino, ao tornar-se rapaz, caçará muitos macacos.
Em 1982, na maloca de João Pajé, vimos uma criança de dois meses e
meio com colar de dentes de macaco preto entremeados com miçangas
azuis. A finalidade deste adorno é fazer os dentes do menino bonitos e
sadios como os deste animal, resistentes à cárie, pois os dentes do macaco
nunca "se estragam e se acabam", disse o pai da criança.
Os romósre, enfeites faciais não mais utilizados pelos Marúbo, eram
de uso exclusivamente feminino. Quando a mocinha, a partir dos doze
anos, perfurava as narinas, era isolada: num compartimento da maloca,
fechado com folhas de palmeira jarina ou jaci, durante quatro dias, ou seja, até ocorrer a: cicatrização das feridas. Ficava separada para evitar se
mexer, rir, pois doía-lhe o local das perfurações por estar inchado. Ninguém chegava perto da jovem. Somente a mãe podia alimentá-la. Não comia mamão maduro, para não dar ferida, devido à coceira que produzia.
A rápida reclusão da jovem constituiria um ritmo de passagem da
infância ·à adolescência, marcado simbolicamente pelo recebimento dos
adornos nasais. A inserção dos enfeites nas narinas seria uma das etapas
do rito de iniciação, pois anterior a este ato era a perfuração do septo na. sal. Depois da colocação dos romósre, vinha a perfuração dos lóbulos da
orelha e do lábio inferior (de ambos os sexos), e a tatuagem (estas duas
últimas não mais realizadas). O resguardo alimentar, obedecido pela jo-
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vem que recebia enfeites nasais, se fundamentaria numa analogia entre o
mamão, mole e aquoso, e a possibilidade dos orifícios se transformarem
em ferida purulenta. Podemos fazer um paralelo entre a reclusão da moça
Marúbo e da Y awalapití. Com respeito à última, concebe-se como uma
mudança substantiva do corpo (mudar o corpo). É através da reclusão que
os papéis sociais são assumidos (Viveiros de Castro, 1979:44-5).
Os Marúbo não mais trazem os romósre nem a tatuagem, o que os
preocupa, pois ambos são importantes após a morte. No Caminho do Perigo existem alguns espíritos-guardiães que são pontes móveis, sobre as
quais a alma do morto deve passar para a outra margem de um rio. Para alcançar a ponta da ponte, a alma recorre a um dos estiletes de caramujo aruá de suas asas das narinas, puxando a ponte até onde se encontra
e saltando sobre ela. Se não portar os estiletes, a alma perecerá, pois não
pode ultrapassar a ponte, sendo enganada por ela, que se aproxima da
alma e depois encolhe, deixando-a cair na água. Ou então, a alma retorna
à terra, transformando-se em animal.
A tatuagem serve como identificador de etnia no fim do Caminho
do Perigo, onde se multiplica em várias vias que conduzem às diferentes
malocas cada qual habitada pelos membros de uma seção. O espíritoguardião deste lugar, ao ver que a alma do morto possui a tatuagem, sendo, portanto, Marúbo, indica-lhe o caminho de sua seção; ou o dos civiJizados, em caso contrário.
O Caminho do Perigo e as contas estão intimamente relacionados.
O mito Maya Seiti (seiti: história), que é também chamado "História das
Almas", conta como foi formado o Caminho do Perigo por diferentes partes de animais e coisas. Um trecho deste mito trata do surgimento da~
contas de caramujo, que o tradutor chama de miçanga. As contas são de
procedência animal. A Árvore de Miçangas que é um bei yochi, formouse das pernas do macaco de cheiro (este macaco tem pele, pernas e rostos coloridos. As miçangas são de todas as cores.) As contas maiores originaram-se das pernas da anta. Colocaram-se sobre a Árvore de Miçangas
os artelhos das patas e os dentes da anta, surgindo outro tamanho de contas (os ossos e os dentes da anta são brancos, assim como as contas de
caramujo). Como as mulheres apreciam andar enfeitadas, após a morte,
suas almas, ao percorrerem o Caminho do Perigo e depararem-se com o
obstáculo da Árvore de Miçangas, ficarão ajuntando as contas caídas no
Caminho, permanecendo nele, interrompendo assim a jornada para a camada Sroco N ai.
Vejamos o significado moral e social do bei yochi, Árvore de Miçangas, no sistema Marúbo. É um dever da mulher andar bonita (enfeitada) e perfumada, pois esta condição é apreciada pelos homens e espíritos. Os adornos de contas são zelosamente guardados para evitar que
se1am roubados. O roubo (de qualquer objeto) provoca um distúrbio interno, momentâneo, sendo o ato muito criticado por todos. A ruptura des-
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sa regra moral terá seus reflexos no Caminho do Perigo, pois alegam que
a alma do morto terá nele o mesmo comportamento que tivera em vida
na terra. Existem neste Caminho muitos obstáculos que estão relacionados ao sexo masculino e feminino, como, por exemplo, a Árvore de Miçangas, que está associada às mulheres. t a mulher quem fabrica, manipula e mais usa ornamentos de contas, como demonstramos neste artigo,
estando, portanto, mais sujeita às sanções sobrenaturais ligadas a essas
atividades, devido ao rompimento de regras.
A qualidade "trabalhador", por ser muito apreciada pela sociedade
Marúbo, aparece em vários contextos, como veremos a seguir. O artefato utilitário que ajudará a alma da mulher adulta a superar os obstáculos do Caminho do Perigo é o txiate com que entrama o algodão. Com. o
bastão, a alma trava urna luta com o espírito-guardião Macaco Preto, que
a impede de seguir seu itinerário. Com este instrumento, a alma bate e
quebra as patas do Macaco, prosseguindo a viagem. Por isso, o bastão
de pupunha é colocado junto ao cadáver da mulher, tornando-se, ao mesmo tempo, o elemento identificador de mulher trabalhadeira, condição
muito valorizada. Se a alma não tiver essa ferramenta de trabalho, fatalmente será devorada pelo Macaco Preto, pois prova a inexistência de uma
qualidade moral prescrita pela sociedade.
O tewite ou pespã é ·um colar de várias voltas que vai até o busto,
feito com contas de caramujo, cujos fios estão presos em dois estiletes
de osso de macaco preto. Apenas um exemplar deste colar foi encontrado
em 1975, no rio Ituí, de posse de uma mulher adulta, pois só "mulher
trabalhadeira" sabe confeccioná-lo, segundo se diz. Esta conotação está
ligada à técnica de manufatura, que é muito difícil, sendo gradualmente
abandonada pela maioria das mulheres. Presumo que agora ninguém mais
sabe confeccioná-lo, pois a portadora do colar mencionado faleceu há
pouco tempo, por volta · de 1980. Imaginamos que hoje quem souber fazer
tewite torna-se o símbolo da mulher ideal, dedicada e trabalhadeira.
Existe um tratamento mágico para tirar o panema de aruá, das mulheres adultas, para não terem preguiça de trabalharem na confecção de
contas. Elas se submetem a picadas de caba-formiga (cõrõ bína) nas costas e depois um homem velho bate com urtiga brava (baquise) nos seus
braços, fazendo-os inchar. Após o tratamento, a mulher não sente preguiça e, por ocasião de perfurar as contas de caramujo, com mãos ágeis
faz rapidamente os orifícios. As relações analógicas entre os elementos são:
esta espécie de marimbando é considerado um inseto trabalhador; a urtiga
tem um caráter purificador, pois se aplicada .em excesso, provoca lesões na epiderme, sangrando, despoluindo o organismo.
O adulto, além de se adornar com contas, usa outros enfeites que
lhe transmitem certas qualidades. O colar de dentes de cachorro, o homem adulto o ostenta com a finalidade de enfeitar-se e de "cortar" (tirar)
o medo. Possivelmente a finalidade mágica deste colar seja a transmissão
ao portador da coragem e da destreza do cachorro de caça.
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O homem adulto adorna-se com colar de dentes de macaco para
continuar caçando muito destes animais. Uma outra informação diz que
homem adulto evita usar colar de dentes de macaco para cantar correto.
Todo o homem adulto pode ser curador (quechitxó), ou seja, canta para
curar os doentes. Para obter sucesso no empreendimento, a voz do curador deve ter um timbre forte e volumoso. Em contrapartida, o macaco
guincha fina e estridentemente. Provavelmente o motivo da proibição do
uso deste colar seja o receio de adquirir voz semelhante a deste animal. ·
Enfim, é curioso notar que esse enfeite favorece a uma, mas prejudica a
outra, de duas atividades masculi.1as que todos os homens almejam bem
desempenhar. Entretanto, observamos esses colares em alguns homens jovens que eram aprendizes de curadores e caçadores (Montagner Melatti,
1985).
Em algumas malocas, mais recentemente, as mulheres passaram a
incluir bijuterias, em lugar das contas ou usá-las junto com elas.
Como demonstramos, os ornamentos contribuem para a formação,
proteção e embelezamento do corpo do indivíduo, e como identificação
étnica. Os adornos são símbolos que facilitan1 a comunicação dentro da
sociedade Marúbo. Ao mesmo tempo, é por meio desta linguagem simbólica que muitos mecanismos culturais vêm a ser conhecidos. Raymond
Firth (1963:90) argumenta que o papel do símbolo é facilitar a interação
social e toda a interação social é interaçãq simbólica.
Semelhante aos Suyá, do Parque Indígena do Xingu, que valorizam
as faculdades de audição e fala, usando discos auriculares e labial, por
desempenharem certos papéis na comunidade, os Marúbo selecionam mais
um órgão, o nariz, considerando estas faculdades como símbolos refe- .
rentes fundamentais. As orelhas estão ligadas ao nariz e a boca por meio
da ornamentação. O cordão que passa pelo septo nasal, de contas de caramujo, envolve as orelhas, ficando suas pontas pendentes sobre os ombros. O traço da tatuagem feita com jenipapo, partem das extremidades
inferiores dos ouvidos, envolvendo o lábio superior e inferior. Dificilmente alguém anda sem o enfeite nasal, e a tatuagem é permanente.

5 . ADORNOS E LIMJNARIDADE
O uso de pulseiras, tornozeleiras, enfeites de orelha e cabeça, talabarte cruzado no peito e outros, embelezam o corpo do Marúbo com arte,
dando-lhe aspecto alegre e colorido, principalmente em época de ritos,
quando todos os adornos de contas são utilizados. Mas quando alguém,
ou o grupo indígena, encontra-se passando por momentos críticos (liminares), a fabricação e o uso deles sofrem restrições rituais. Muitos destes
resguardos estão associados com poluição.
-
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O estado de pureza fisiológica é uma condição básica por ocasião
do processamento da matéria-prima, pois a impureza interfere na sua
transformação e no usuário do objeto. Por sua vez, impureza é sinônimo
de doença, sendo esta representada pelo espírito yochí. Portanto, toda a
passagem é constituída de perigos, mudanças, que requer certos cuidados por parte dos homens, para que seus mecanismos sociais não se
desarticulem.
Na cultura Marúbo, a mulher e a criança são fontes permanentes de
poluição, afetando o homem e a sua parafernália ritual. Ambos são considerados marginais, socialmente: a mulher e a criança estão excluídas de algumas atividades masculinas, além disso, a criança encontra-se em processo de socialização. O próprio nascimento é um momento de crise pela
entrada de mais um membro na sociedade, que se acha numa fase de
liminaridade e cuja fragilidade precisa ser vigiada pelos genitores. Estes
observam certas regras restritivas nas primeiras semanas, quando sua vida
ainda corre perigo físico, pois seu corpo se encontra no período de manipulação de fabricação/decoração, para torná-lo um agente social. Por esta razão, suspende-se a confecção de contas de caramujo e a tecelagem
após o_ nascimento.
Tudo o que emana do corpo da mulher (sangue menstru~l e pós-parto,
odores corporal e genital), prejudica de alguma forma a terceiros. Por isso,
tomam certos cuidados em não poluírem seus enfeites, retirando-os, quando se acham em situações liminares. Como afirma Mary Douglas, todas
as emissões corporais são fontes de impureza que devem ser evitadas para
não a transmitirem a outrem (1976:48). Por esse motivo, as tornozeleiras
manchadas de sangue da parturiente, não são usadas para não contaminarem os que as tocarem. A retirada dos enfeites por ocasião do parto
também seria de ordem prática: atrapalham tanto a parturiente como as
ajudantes. Além destas preocupações, pode estar implícita a ameaça de
retenção do feto pela parturiente, simbolizada pelas partes extremas do
corpo, que estão amarradas por cordões de contas ou faixas de tecido.
A etapa que se segue após a morte é fundamenta] para decidir o destino da alma do morto, pois constitui uma passagem desta vida para outra. Influi inclusive sobre as atividades artesanais, havendo suspensão destas, e do uso de adornos, durante o tempo de luto. Van Gennep analisa
o fenômeno do luto dizendo que: "Na realidade, é um estado de margem
para os sobreviventes, no qual entram mediante ritos de separação e do
qual saem por ritos de reintegração na sociedade geral (ritos de suspensão do luto). Em alguns casos este período de margem dos vivos é a contrapartida do período de margem do morto. A terminação do primeiro coincide às vezes com a terminação do segundo, isto é, com a agregação do
morto ao mundo dos mortos" (1978: 127). Colocações semelhantes já
haviam sido feitas por Robert Hertz (1970: 155), ao fazer uma análise
sobre a representação coletiva da morte entre indonésios, principalmente.
Supomos que o período c;ie paralisação da fabricação das contas e a
suspensão do uso de adornos simbolizam o tempo de putrefação do corpo

-

24 -

do morto e o tempo que leva a alma do morto para percorrer o Caminho do Perigo. Como o adulto transgride mais facilmente os cânones tribais, tem mais dificuldade de enganar com sapiência os espíritos-guardiães do Caminho, necessitando maior solidariedade dos vivos, do que
uma criança que aind~ não é um membro social atuante no grupo. Além
disso, há almas de defuntos que se recusam a se afastar logo do convívio
dos parentes desta terra, ficando a vaguear nela, não se dirigindo imediatamente ao Bei Bai/Sroco Nai. Por conseguinte, os parentes próximos
são os mais atingidos por doenças e por períodos mais longos de evitação ritual, pois a alma do morto deseja a companhia de seus familiares.
Van Gennep afirma que "durante o luto a vida social fica suspensa
para todos quantos são atingidos por ele e por um tempo tanto maior: 1.0 )
quanto o vínculo social com o morto é mais estreito (viúvos, parentes);
2.º) quanto mais elevada era a situação social do morto" (1978:127-8). -A
citação se enquadra nas concepções Marúbo, quando desfazem-se de seus
enfeites ein · certos momentos de crises de vida.
Durante a fase do luto o resguardo da fabricação de contas de caramujo, que são brancas e duras, é maior que aquele para contas de coco,
que são pretas e mais moles. Portanto, há relações entre cor e consistência das contas: branco/preto; duro/mole; branco/duro e preto/mole. Não
possuímos elementos para analisar o simbolismo dessas oposições, principalmente ao que que se refere às cores. Se nos guiarmos pela classificação de cores dos N dembu (Zâmbia), conforme demonstra Victor Tur...
ner, veremos que o modo de arranjarem em pares antitéticos os significados das cores revela que, quando estas são abstraídas dos contextos social e ritual, os Ndembu pensam no branco e no preto como suprema antítese em seu. esquema de realidade (1967:74). P.ara os Ndembu, o branco significa bondade, pureza, vida, saúde, harmonia etc. (pág. 69); o
preto significa morte, esterilidade, impureza, perigo, escuridão etc. ( 1967:
71). Não sabemos para os Marúbo o que as contas brancas significam,
mas elas são as ideais para d~ecorá-los diariamente. As contas pretas, ignoramos o seu simbolismo, são as preferidas para as crianças. Elas nunca
são usadas sozinhas, mas acompanhadas de outro acessórios brancos. O
antropólogo Turner supõe que as idéias mágico-religiosas são responsáveis pela seleção das cores básicas usadas pelos Ndembu (1967:87). O
mesmo deve acontecer em relação aos Marúbo.
A noite constitui um período de recolhimento, ideal para reuniões
familiar, social e religiosa. É a ocasião de aconchego 1 onde a família nuclear recolhe-se em seus compartimentos: é após um dia de trabalho que
os homens ac;lultos dá maloca e às vezes da maloca vizinha, se reúnem
para conversar, confraternizar e aspirar rapé; é a hora propícia para entrar em contato com os espíritos benéficos yobé, através dos ritos de cura
e principalmente do xamânico, quando o pajé realizar suas viagens extáticas. É neste momento também que o simbólico se sobrepõe ao prático:
a falta de luz solar e a economia de combustível impedem que se executem outras atividades, o que não acontece nos encontros de confrater..
-
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nização, que são feitos na penumbra, onde apenas uma lamparina fica
acessa no interior da maloca. Além disso, não se sai à noite da maloca,
devido aos perigos naturais da floresta (onça, cobra) e a presença de espíritos maléficos yochl. Assim, a evitação de confeccionar adornos de
concha ou de algodão, a partir do final da tarde, marcariam um período
liminar correspondente à transição entre duas diferentes fases do ciclo
diário: o dia e a noite.
Como vimos, as evitações rituais, referentes principalmente ao caramujo aruá e do algodão, estão presentes em diferentes etapas de crise
de vida, que constituem passagens sociais; nascimento (e parto), morte (e
luto), Caminho do Perigo (e entrada na camada Sroco Nai) e alternação
do dia/noite.
Despir-se dos ornamentos em momentos cruciais simboliza despojar-se de sua aparência externa atraente, interrompendo uma vida de comunicação social e adotando uma postura austera, severa, conforme a
situação prescreve. Portar enfeites que lembram .emocionalmente o morto
lhes traz tristeza, possivelmente podendo, em certos casos, conforme os
laços de parentesco, ter conseqüências mais sérias, havendo necessidade
de cessar essa comunicação com entes que estão saindo do circuito dos

.

VIVOS.

Os dados apresentados fazem emergir a noção de pessoa Marúbo.
O corpo humano é fabricado socialmente por seus parentes próximos; a
exibição do corpo decorado demonstra faixa etária, sexo e status da pessoa; a matéria-prima passa por um processo de transformação pela ação
cultural do homem, assim como, a alma do morto pode vir a ser metamorfoseada no Caminho do Perigo, como conseqüência de suas ações
sociais passadas: o despojamento de enfeites nas passagens de crise de
vida, reforça os laços de solidariedade coletiva dos vivos para com a alma que está passando de um lugar para o outro; a ornamentação é o
elemento que identifica a pessoa com o sobrenatural, com o ser social,
distinguindo-a da animalida<le. Em contrapartida, associa-a aos pássaros,
animais coloridos, alegres e aos espíritos benéficos (yobé).

6. A PESSOA MARúBO
O xamã e os curadores, ao realizarem os ritos xamânico e de cura,
usam alguns dos enfeites de contas, que não fazem parte da parafernália
ritual e nem influem nas realizações dos ritos. Os yobé gostam de ver a
alma do xamã adornada, quando vão convidá-los a cantar em sua maloca.
Por sua vez, eles comparecem ornamentados, conforme requer a etiqueta
para visitantes. Alguns cânticos xamânicos coletados em 1982/83 fazem
alusão à ornamentação dos espíritos e recomendam que os Marúbo andem com seu~ enfeites.
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Todos os yobé, que habitam as camadas superiores e inferiores, usam
enfeites de contas de caramujo aruá. Andam adornados, inclusive com
pinturas corporais, cocar de penas e tatuagens. A alma do morto, que
consegue alcançar a camada superior do Sroco Nai, transforma-se em yobé
e passa a usar os enfeites de pena e caramujo. A alma do morto "errada" <9 > não se embeleza, porque yochi não usa contas de caramujo. Os
yochl (vegetal, mineral, animal etc.) não se enfeitam; este privilégio é dos
humanos e dos espíritos yobé. Estes últimos não tiram os ornamentos porque são suas " roupas", comentou um informante, ou seja, eles são suas
identificações sociais. A mesma concepção têm outros Marúbo, pois, ao
se pedir que desenhem um yobé, imediatamente colocam todos os adereços
de contas e o cocar de penas na figura do espírito desenhado.
Sendo o cosmo Marúbo uma projeção da vida da terra, é natural
que seus espíritos, que são "gente" (yora), andem enfeitados com os mesmos adornos, como seus parentes vivos da terra. A ênfase simbólica dada aos ornamentos pelos Marúbo mostra a importância que certas partes
do corpo têm para o grupo. E também ". . . registra a maneira pela qual
um povo utiliza o corpo e a arte para compreender e se relacionar com
seu universo" (Müller, 1976:207).
Uma das camadas inferiores, chamada Rane Mai (Terra das Contas),
é habitada pelos Yobé Ranenáwabo (Espírito do Povo das Contas), que
têm seus corpos decorados com contas coloridas. O modo como os Marúbo manipulam e expressam a arte visual está em estreita consonância com
o seu sistema de representação cosmológica.
Os adornos, além do seu aspecto prático/ estético, marcam e salientam elementos. sociais e culturais. O Marúbo se distingue de um nãoMarúbo pela tatuagem facial. É ela que permite ao espírito-guardião do
Caminho do Perigo, identificar a etnia da alma do morto, indicandolhe a via correta a seguir: de Marúbo ou de civilizado.
Salientamos anteriormente a existência de enfeites corporais que são
tipicamente masculinos ou femininos, tendo conotação moral e social.
Ser um bom caçador ou uma mulher trabalhadeira são qualidades muito
valorizadas na sociedade Marúbo, havendo inclusive remédios específicos
para ativá-los ou recuperá-los, quando, por algum motivo, alguém se
acha desprovidos delas.
A ornamentação de criança/ adulta difere apenas daquela de contas
pretas, usadas pela criança na primeira infância. A partir daí, passa a utilizar os enfeites adequados a seu sexo e idade, em tamanho menor. Alguns deles só usará quando for um indivíduo adulto e maduro. Há uma
relação entre adorno, manipulação do corpo e socialização da criança.
(9) A alma do lado direito que fica nesta terra, transformando-se em yoch"i, é considerada uma alma "errada", pois não cumpriu os preceitos sociais em.orais do grupo.
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Para os Marúbo a conotação "gente" (yora) e "não-gente" (bicho-domato) é muito importante, pois distingue o ser social do não-social. Ao se
pedir a um Marúbo para se autodefinir, invariavelmente se identifica como "gente". Isto significa ser portador de cultura, ser socializado e ter
o corpo decorado com enfeites, enfim, significa ser uma pessoa.
Os espíritos yobé são vistos como seres sociais; portanto, enfeitamse e organizam-se como Marúbo, como "gente". Já os espíritos yochi são
encarados de modo oposto: são "bichos", não se ornamentam e não se
agregam socialmente como os Marúbo e os yobé. e dentro da categoria
yochi que se encontram as almas dos mortos que permanecem no meio do
Caminho do Perigo, transformadas em bei yochi. Andar enfeitado faz
parte das regras sociais, sendo os espíritos yobé o modelo para os homens
e os yochi, sua antítese, pois estes espídtos não são "gente", já que não
decoram o corpo como as pessoas. que são seres sociais.

-
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Figura n.0 1
Sebastião e esposa, da maloca de Paulino, ornamentados com contas de caramujo aruá.
A mulher tem um dos talabartes de miçanga (Novembro de 1982).
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Figura n." 2
Tatuagem facial, sendo os Jábioc; também tatuados de preto (Maloca de Paulo, 1975).

Figura

11. 0

3

Parti ndo os cacos de cara mujo aruá em contas ( 1978).

Figul'tl n. 0 4

Furando com estilete as contas de caramujo aruá e os dentes de onça. Sobre o
banquinho há uma pedra de esmeril (Jirau de Firmínio, janeiro de 1983).
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Figura n.0 5
José Nascimento Velho com colar de dentes de onça e a gargantilha de contas de
caramujo (Maloca de José Nascimento Velho, janeiro de 1983).
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Figura n.0 6
Colar de dentes de macaco preto, entremeado por contas de coco. Tipo de colar usado
por criança do sexo masculino.
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FiRura 11.º 7
Enfiando dentes de macaco num colar. No chão contas de caramujo e um colar
de dentes de onça, em confecção (Ji rau de .Firmínio, janeiro de 1983).
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Figura n .0 8
Tornozeleira confeccionada com linha industrial, de cor branca e vermelha. As amarras
fi cam para o lado externo dos tornozelos.
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Fiuura

11 . 0

9

Ccnfecciona nd o uma tornozeleir:i de linha industrial colorida . Nesta foto , a outra extremidade da fa ixa está presa num
esteio (Maloca de P aulino, novembro de 1982).

Figura 11. 0 9A
Confeccionando uma tornozeleira de linha industrial. Aqui, o próprio corpo da mulher
serve de tear (Maloca de Paulo, 1975).
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Figura n. 0 10

O marúbo Firmínio, residente no rio ltuí, desenhou em fevereiro de 1983, o espírito
Bei Peco que mora ao lado do Caminho do Perigo (linhas paralelas verticais em cor
marrom). Bei Peco representa um Rane Bacá (&pírito das Contas). A pupunheira azul
(hei wani srane) simboliza as miçangas azuis, sendo que os invólucros de onde sairão
os cachos de pupunha contêm miçangas azuis. Estes se romperão na passagem da
alma do morto pelo Caminho do Perigo, derramando miçangas ao ch'ão. Bei Peco, por
sua vez, fica em ,Pé ao lado da pupuilheira, aguardando a alma cruzar.
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Figura 11.º 11
Nenê usando adornos de contas de coco e de caramujo. Abaixo dos joelhos há
marcas das jarreteiras de contas de coco entremeadas com contas de caramujo (Maloca
de Lauro, janeiro de 1983).
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