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ATRIBUTOS E INSTRUMENTOS RITUAIS DO XAMÃ NA
AMf:RICA DO SUL NÃO-ANDINA .E O SEU SIGNIFICADO(*)

Otto Zerries (* *)

Sob a forma de monografias e em outros contextos já tratei de grande
parte da parafernália do médico-feiticeiro, curandeiro ou xamã - de
acordo com as expressões usadas na fonte e reconhecendo a sua diversidade. Estudei assim os maracás (Zerries, 1940, 195 3), os bastões cerimoniais (Zerries, 1962, 1973), o instrumental para a aspiração de estimulantes
(Zerries, 1964, 1965), os ·b ancos zoomorfos (Zerries, 1970, 1971) e os
atributos plumários (Zerries, 1977, 1979). Neste artigo pretendo dar uma
visão de conjunto de uma seleção relevante desse material acrescido de
algumas novas evidências. Ponto de partida para estas considerações é a
famosa gravura, bastante estilizada, que se encontra em De Bry (111:220;
Métraux, 1928b: 14 7): dois "feiticeiros" dos antigos Tupinambá da costa
oriental do Brasil a dançar, envergando longos mantos de plumas e coroas
plumárias, tendo manchas pintadas nas partes descobertas do corpo. Seguram maracás nas mãos e uma das figuras tira densas baforadas de um
grande charuto (fig. 1).
·
Nesta gravura estão representados três dos mais importantes atributos
do xamã sul-americano: os trajes plumários, ó maracá e o charuto que
pode ser substituído por outras drogas, corno pós alucinógenos (yopo,
·
paricá) ou extratos de cipós (caapi).

Os adornos plumários do xamã

Não há nenhuma indicação de que os mantos de plumas dos 'fupinambá - tal corno representados pelos exemplares preservados nos mu( *)

( ~*)

De forma abreviada, este foi o tema de uma conferência realizada em
29 / 10/79 no programa Studium Universale da Universidade Friedrich Wilhelm
de Bonn, em conjunto com o Seminário de Etnologia daquela cidade, em
que Egon Schaden tantas vezes atuou como professor visitante.
Curador do Museu de Etnologia e Professor da Universidade de Munique,
Alemanha.
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FIGURA 1
Dois ~'feiticeiros" dos Tupinambá dançando ( confonne De Bry, em Métraux, 1928b :
147).
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seus de Paris~ Cop~nhague, Basiléia, .aerlim, Florença, Bruxelas, etc.
(Seiler-Baldinger, 1972) ~ apresentem uma associação ~xclusiva com a
figura do pajé. Também não existe documentação sobre uma posição
especial, em termos de culto ou religião, da ave /bis rubra cujas penas
eram preferencialmente aplicadas à rede de fios de algodão, e que era
domesticada para servir a esse fim. Os mantos de plumas também eram
usados por outras personalidades de destaque em determinadas ocasiões
festivas: os homens que participavam do sacrifício de um prisioneiro de
guerra e, principalmente, o executor e o próprio prisioneiro (Métraux,
1928a:l51; Seiler-Baldinger, 1974:437). Métraux (1928b:160-61, 147 ss.)
enumera os poucos casos em que a literatura se refere a mantos plumários
de índios sul-americanos. Cita, entre outras, uma velha fonte sobre os
Guarani (Nicolas de Techo): "Ademas pretendia ser sacerdote llevaba traje
talar y amplia capa cubierta de vistosas plumas". Por "sacerdote" o autor
poderia muito bem estar a referir-se ao xamã, o que parece provável se
pensarmos no que Nimuendajú (1914:343 ss.) relatou sobre · os enfeites
plumários dos Guarani do litoral de São Paulo, ainda primorosamente
confeccionados no começo de nosso século. Ele não falou de mantos plümários como trajes do xamã, mas mencionou uma coroa de penas (jiguaca)
constituída de guirlandas plumárias amarradas no alto da cabeça, considerando-a o mais belo, embora já raro, enfeite dos velhos chefes-xamãs e
uma testeira de algodão recamada de plumas (acanguaa) que ainda era
na ocasião, sem exceção, o atributo usual dos verdadeiros xamãs. Constituem, juntamente com as bra'çadeiras e as guirlandas cruzadas sobre o
peito - todas providas de pingentes de plumas - , os maracás, etc., o
equipamento para o canto do pajé, tal como é entoado, por exemplo, na
cerimônia para a destruição de um auguery - o fantasma de um morto
(op. cit.: 311 ss.). Nas testeiras são apli~adas de preferência as plumas
vermelhas da" cabeça do pica~pau e as penas caudais da tesoura, dada a
força mágica que lhes é ~tribuída. A dança de um velho xamã que se
movimentava com os braços abertos lembrou Nimuendajú (op. cit.: 348)
vivamente do vôo da tesoura (Colonia colonus).
Quanto às coroas de penas dos xamãs tupinambá, feitas provavelmente com as penas caudais da /bis rubra (de acordo com um exemplar
conservado no Museu Nacional de Copenhague), consulte-se meu artigo
sobre o diadema plumário como símbolo do Sol na América do Sul (Zerries,
1970). Nele apresento o exemplo do flamejante adorno plumário da cabeça confeccionado por Maíra, o filho de Maírapochy, um herói solar e
xamã, "pajé" e "caraíba", ou seja, profeta (Thevet, 1953:66).
Uma tribo tupi recente fornece-nos informações mais detalhadas· sobre
este artefato. Embora possa ser usado, em princípio, por todos os homens
adultos, o diadema plumário ankungitana, provido de diversas penas vermelhas de arara, é na prática atributo principah;nente do xamã tapirapé.
Só ele pode e está disposto a enfrentar os perigos transmitidos pelo diadema (Baldus, 1970:1 .19-20; Wagley, 1940, 1943) (fig. 2). As penas vermelhas de arara são consideradas "quentes" e por isso o adorno é preso a
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uma armação para que não toque diretamente a cabeça. Antes de um
homem colocá-lo na cabeça, um xamã movimentava o enfeite lentamente
diante de seus olhos. Ele mesmo colocava-o sobre a cabeça do outro,
soprando furpaça de tabaco por entre as penas para diminuir um pouco
o terrível calor. O calor do Sol também se origina, segundo os Tapirapé,
do fato de que ele usa um tal diadema de pe~as de arara (cf. Zerries,
1979). Além disso, o calor da ankungitana atrai o sobrenatural, particularmente o espírito do trovão (Kanuana). Ele pode fulminar, como um raio,
o portador do diadema que então cai inconsciente. Isto acontece sobretudo durante a cerimônia do trovão, no início da estação chuvosa: os
xamãs, com a ankungitana na cabeça, entram em transe devido à inalação
excessiva de fumaça de charuto e empreendem uma viagem ao Além, à
casa do trovão, a fim de lutar com ele e/ou suas criaturas, os Topü, e
assim evitar as desgraças que as tempestades muito violentas causam aos
seres humanos. Tanto o trovão como as almas de xamãs falecidos (ankunga iunwera) que moram com ele, possuem muitas penas vermelhas de
arara. Os Topü. usam pequenas coroas plumárias do mesmo material. Os
xamãs devem arrancar-lhes este ou outros atributos, como os tembetás
por exemplo, a fim de privá-los de seu poder.
Segundo os O(a)yana, quando se encontra na mata o espírito da
floresta yolok, ele usa um grande diadema de diversos tipos de penas
chamado olok (de Goeje, 1941: 11 t-12), do qual falaremos mais adiante.
Há uma grande variedade de yolok ou espíritos da natureza que dominam
o mundo e cada yolok é o espírito de uma espécie animal ou vegetal
(Hurault, 1961 : 180). É por isso que o xamã procura · entrar em contato
com certos yolok, aos quais pode ver e ouvir no estado de transe. Assim
ele fica indissoluvelmente vinculado a um certo número de yolok e pode
utilizá-los para afugentar do corpo de um doente os yolok inimigos que
deram origem à moléstia, pois apenas um yolok é capaz de combater outro
yolok. O olok dos Oyana foi detalhadamente descrito e representado
por Roth (1929:74, prancha 26): um trançado em forma de cartola
provido de uma alça no alto em que estão espetadas penas caudais vermelhas de arara; em volta do chapéu propriamente dito encontram-se,
numa seqüência determinada, fitas plum.árias de cores diversas e de diferentes proveniências biológicas. Infelizmente, as fontes não fornecem
dados precisos sobre o tipo de yolok representado em cada uma das
fitas plumárias. É tentador presumir que as penas empregadas r~presentem
os espíritos das aves correspondentes e _há muitos deles, de acordo com
a crença dos Oyana. Menciono apenas Kunulopai, o espírito da arara
vermelha que também é um poderoso xamã (!) e Payagwa-tamu, o
espírito do japim (Cassicus persicus), concebido como sendo tão alto quanto um homem, ostentando uma coroa 'd e penas (olok), provavelmente feita
das penas daquele pássaro (de Goeje, 1941 :86-87).
Farabee fornece a descrição pormenorizada e uma ilustração (1919,
prancha VIII, fig. 41:106 ss.) de um desses grandes enfeites plumários dos
Aparai vizinhos cuja cultura é quase idêntica à dos Oyana. É usado
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pelo xamã em danças cerimoniais que ele dirige., também sendo envergado
pelo chefe de guerra e pelo iniciando durante uma fase das cerimônias
pubertárias. Segundo F arabee (op. cit.: 109, fig: 43), o pajé dos Aparai
segura nas mãos uma figura de pássaro feita de penas durante suas
invocações, o que constitui uma relação a mais com este contexto. Speiser
(1926:250-51) encontrou uma engenhosa explicação para as diversas
fitas plumárias do chapéu .de dança: cada uma delas representaria um
demônio da natureza e a reunião de muitas fitas num único enfeite de
cabeça seria um esforço para representar simultaneamente diversos demônios; mas essa hipertrofia j.á significaria uma degeneração das representações originais e de seu simbolismo. f: necessário esclarecer, porém,
que Speiser não se baseou em nenhuma declaração direta de um informante Aparai, pois ele não conseguiu estabelecer comunicação verbal com
os índios visitados.
Dispomos, para o nosso tema, de um excelente relatório sobre as
tribos carib do interior do norte da Guiana (Butt, 1962: 34 ss). Ele presta-se
para esclarecer outros fatos, menos bem documentados. No início da sessão
decisiva, o noviço de xamã dos Akawaio bebe sumo de tabaco a fim de
entrar em contato com o mundo dos espíritos. O primeiro a aparecer é
Kawai akwalu, o espírito do tabaco, que então chama a ave Kumalak,
o espírito auxiliar mais importante do xamã (piai'chang). Os espíritos do
tabaco e do Kumalak estão intimamente relacionados, acreditando-se às
vezes que o primeiro habite no pássaro; trata-se, porém, de dois seres
diferentes. Kumalak tem uma cauda bifurcada, de penas pretas e brancas,
sendo ave de grande elegância e beleza. Creio que Kumalak pode ser
identificado com Elanoides furcatus, um falconídeo que, entre os Palikur,
toma assento sobre o banco zoomorfo tapema sob a forma de um demônio
do tipo tukusmaka, durante a sessão xamanística (cf. Nimuendajú, 1926: 88).
Iniciado o transe, a alma do xamã, em companhia do espírito
Kumalak , voa para o reino dos espíritos que fica nas montanhas. Estas
são o "banco", ou seja, a moradia dos espíritos das aves. Ali o xamã
dança com os espíritos femininos, tendo um a sua direita e outro à
esquerda, tal como os seres humanos (Akawaio) dançam com as mulheres.
Os espíritos do tabaco e da ave Kumalak dão ao , xamã asas, malik .
semelhantes às dos pássaros. A maior parte dos cantos entoados no
começo e no fim da sessão fazem alusão a essas malik e as próprias
canções são designadas por esse termo (op. cit.: 40 ss). Os xamãs falam
sen1pre das aves que vivem nas montanhas e que estão intin1amente
associadas a sua arte. As aves da floresta, ao contrário, têm importância
secundária.
Em sua forma concreta, malik constitui o traje cerimonial do xamã,
composto tradicionalmente de duas braçadeiras de algodão branco unidas
por cordéis de algodão que pendem at~ a cintura ou mais abaixo ainda.
Tais cordéis são revestidos em quase todo o seu ·comprimento com a
penugem branca de aves, inclusive do mutum. Das pulseiras também
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FIGURA 2
Diadema de penas de um xamã tapirapé (desenhado por Anneliese Zerries a partir
de um artefato do Museu Estadual de Etnologia de Munique).

FIGURA 3
Traje cerimonial "malik" do xamã akawaio (desenhado por A.Z. a partir de uma f oto - Museu Pitt-Rivers, Oxford).
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Fig. 2

Fig. 3
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pendem diversos cordéis de algodão com as extremidad~s providas de
um pequeno pingente de penugem mais alva ainda. Os cordéis que
passam cruzados pelos ombros e pelas costas representam as estrias
brancas da parte superior das asas do kumalak. Antigamente o xamã
também colava penas e penugem branca na testa, pois a cabeça do
Kumalak é branca (cf. fig. 3).
Embora o traje malik seja apenas usado por ocasião das primeiras
sessões de um xamã, acredita-se que nas demais a sua alma também
enverga estes enfeites que lhe foram dados pelo kumalak para que ela
possa voar. Embora o kum:alak seja seu principal auxiliar, o xamã às
vezes canta que gostaria que lhe crescessem asas como as do kukoi,
uma espécie de falcão (op. cit.: 38-39).
B. Susnik (1973:40) manifestou-se recentemente sobre o significado
das aves e dos enfeites plumários no Gran Chaco: por voarem a grandes
alturas e terem assim uma visão da Terra e do mundo, os pássaros são
considerados adivinhos, augúrios, etc. E acredita-se que, durante seus
sonhos e visões, as almas livres dos xamãs podem instalar-se em pássaros,
entrando assim em contato com as almas cósmicas dos grandes xamãs
falecidos. Também a alma de um xamã morto pode localizar-se em
pássaros. Para obter um pouco dessa visão dos pássaros, o ser humano
procura identificar-se com eles e por esta razão os artefatos plumários
não são apenas ornamentos, mas também símbolos daquele poder. As
considerações de Susnik referem-se particularmente aos Chamacoco da
família lingüística zamuco, entre os quais pássaros e penas desempenham
um papel muito importante na cultura material e não-material. Assim,
por exemplo, Echetewuanha, a mãe primeva, tem a alcunha de Ahannog
Timitcharne, ou seja, a mulher de médico-feiticeiro, apresentando-se com
penas em todo o corpo (Baldus, 1931:77-78). Seu marido Pohitchio
(cachorro grande), o maior dos anapjjso, i.e., espíritos da floresta, é
coberto de penas de ema. Os homens chamacoco · apenas usam seus
belíssimos enfeites plumários por ocasião de festas especiais, mas os
xamãs jamais deixam de usar algum enfeite (plumário) (Baldus, 1931:27).
De acordo com Feick (1917:34, 53; fig. 12, prancha 11), eles se utilizam,
durante os "exorcismos", de um pesado penacho de plumas de aproximadamente 1 m de comprimento, o oruko-, feito de numerosas borlas de
plumas amarradas com ~ma corda que faz as vezes de cabo. Em sua
extremidade superior enrolam-se guirlandas e fitas plumárias. Não há
informações sobre o uso do oruko que aparentemente é envergado durante
a dança dügori e às vezes recebe este nome (fig. 4).
Susnik (1969:223 ss.) fornece outras informações adicionais sobre
as diversas categorias de xamãs entre os Chamacoco. Uma das categorias
de maior prestígio é constituída pelos xamãs do Sol (masculino), considerado por sua vez um grande xamã, konsaxa deic (Susnik, 1969:221, 227).
Tais xamãs são capazes de identificar-se com o Sol nà qualidade de seus
agalo, ou seja, companheiros, compartilhando de seu poder de queimar.
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Fig. 4

FIGURA4
Penacho "oruko" dos Chamacoco (desenhado por A.Z. a partir de uma foto - Museu de Etnologia de Berlim).
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De acordo com a tradiçãd, todos os atributos do xamã do Sol podem
transformar-se em meios que "destróem por combustão", inclusive ,todo
o mal. Isto também se aplica aos diademas dos xamãs do Sol, feitos
das penas preto-esverdeadas do pato real, o que lembra os dados de que
dispomos sobre os Tapirapé e outros.

M aracá de cabaça e ídolo de cabaça
O instrumento mais importantç do xamã sul-americano sempre foi o
maracá de cabaça, considerado o objeto mais sagrado por um grande
número de tribos. O ruído das pedrinhas ou sementes no seu interior é
interpretado como a voz dos espíritos e as pedras em si como, sua
manifestação.
Mas não é só ao conteúdo do maracá, que o toma um instrumento
de música ou ruído, que se atribui significado mágico-religioso. O
próprio continente, feito do fruto redondo ou oval da cuieira ou do
cabaceiro é venerado como ídolo. Toma-se difícil distinguir os ídolos
de cabaça dos maracás propriamente ditos, pois os primeiros também
apresentam cabos contínuos.
Antigos viajantes como Nóbrega e Vasconcellos (in Métraux,
1928a:72-73) relatavam dos Tupi orientais que seus pajés carregavam
cabaças talhadas em forma de rosto humano, recolhendo-se com elas
dentro de uma choupana escura, falando-lhes e aparentemente obtendo
resposta. Os pajés tupinambá ainda podiam entrar em contato com estes
espíritos de outra maneira: queimavam folhas de fumo no interior da
cabaça até que saísse fumaça dos orifícios correspondentes aos olhos,
ouvidos e boca dessas cabeças artificiais; os pajés passavam então a
inalar esta fumaça até caírem em êxtase. Acreditava-se que os pajés
ficavam assim possuídos pelos espíritos do interior da cabaça, interpretando
as palavras ditas no estado de transe como profecias daqueles seres.
Aliás, Martius (1867:588) descreve o mesmo procedimento entre os amigos
Manao, a tribo aruak localizada na foz do rio Negro e que também
conhecia tais ídolos de cabaça.
Alguns dos maracás dos Tupinambá tinham o aspecto de cabeças
humanas. No famoso livro de viagens de Hans Staden (parte li, cap. XXII)
encontra..se uma xilogravura de um maracá provido de boca (fig. 5). E
mesmo os maracás atuais de tribos sul-americanas muitas vezes apresentam
fendas inteiramente isentas de função que podem ser consideradas rudimentos de uma antiga representação da face humana. Um maracá de
cabaça sul-americano, existente no Museu Municipal de Etnologia de
Frankfurt, pode ser atribuído com alguma probabilidade aos · velhos Tupi
orientais (Zerries, 1940) e ele apresenta quatro fendas de 6-7 cm de
comprimento em posições alternadamente horizontal e vertical.
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Melhor do que através das fendas simbólicas, o maracá é caracterizado
mais realisticamente como cabeça pelo seguinte exemplo: no catálogo da
exposição da Fundação C. Gulbenkian (1966) são reproduzidos três
objetos "mágicos" dos Karajá (ns. 197-199), que o curandeiro utiliza
simultaneamente ao visitar um paciente: um maracá de cabeça (ho'ouri)
provido de três orifícios dispostos como olhos e boca de um rosto, uma
pena de arara (ohobi) e uma coroa plumária (rat'taanain). Com a coroa
na cabeça, a pena de arara em uma das mãos e na outra o maracá, o
curandeiro entra em transe (como a induz?), enche o instrumento com
fumaça de tabaco, comprime a boca lavrada na cabaça sobre a parte
dolorida do corpo de seu paciente, sugando-a em seguida para extrair
a dor (fig. 6a). Vi um outro desses maracás providos de rosto numa
exposição do Museu de Tervuren, perto de Bruxelas, e a proveniência
karajá do exemplar era evidente (fig. 6b).
Os Warrau do delta do Orenoco forneceram mais recentemente
uma documentação precisa sobre a natureza de "cabeça" do maracá
(Wilbert, 1973/ 74:90-93). Hebumataro, o "maracá dos espíritos" que
o xamã wishiratu confecciona com o fruto da Crescentia cujete, é considerado uma cabeça em que reside a força vital de um ser sobrenatural,
um grande hebu, ou seja, espírito de antanho. Um xamã ancestral, por
ocasião de uma visita ao céu, ganhou o primeiro desses maracás do
grande espírito do sul que também lhe ensinou a sua confecção e seu uso.
O fruto empregado para fazer o maracá deve ser bastante grande
e inteiramente elíptico. Ele só pode ser colhido pelo próprio wishiratu.
Ninguém além dele pode tocar o maracá quando pronto, caso contrário
a comunidade é ameaçada por graves perigos. Removidos o miolo
esponjoso e as sementes do fruto, o xamã abre quatr0 íendas estreitas
em lados opostos do objeto: duas lado a lado em sentido vertical e
duas horizontais. Estas fendas são chamadas as bocas da cabeça do
hebumataro. Freqüentémente suas bordas são decoradas com triângulos
ou quadrados que representam os dentes. Em seguida o xamã sopra
fumaça de tabaco sobre alguns cristais de quartzo, introduzindo-os um
a um na cabaça vazia, invocando a cada vez o espírito do ancestral
que reside na respectiva pedrinha. Os cristais tomam-se a partir de
então seus espíritos auxiliares em todas as atividades xamânicas; quanto
maior seu número, tanto mais poderoso é o maracá. Em seguida, o
xamã enfia uma haste pelos dois orifícios das extremidades da cabaça.
Esta haste é considerada a "perna" do maracá. A parte superior do
instrumento é ornamentada . com um longo cordel emplumado com as
penas centrais vermelhas que foram arrancadas da cauda de um papagaio
vivo. Formam os "cabelos" do maracá.
Sentado sobre um banco, . o xamã acende um charuto e sopra a
fumaça pelas duas fendas dentro do maracá que ele segura com as duas
mãos. Entra em transe depois de fumados vários charutos. A esta
altura a cabeça do maracá está cheia de fumaça .e começa a "despertar".
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FIGURA ~

Maracá dos Tupinarnbá com fenda em forma de boca (apud Staden, parte li, cap.
XXIII).
FIGURAS 6a E 6b
Dois maracás dos Karajá providos de rostos (desenhados por A.Z. a partir do catálogo da exposição Gulbenkian e de uma foto de Otto Zerries).
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O xamã agita o maracá três vezes em sentido vertical, imprimindo-lhe
depois movimento rotativo: agora o instrumento está pronto para a comunicação entre o xamã e as d'ivindades.
Durante o estado de transe os xamãs freqüentemente viajam até o
céu. Quando morre um xamã, a sua alma mistura-se com os espíritos
dos cristais de quartzo e sobe pelo eixo terrestre até o zenite, segurando
nas mãos o maracá e um charuto aceso. Sempre segurando verticalmente
o maracá, ele segue dali, sob a forma de cometa, estrela cadente ou
relâmpago até a moradia de sua divindade protetora particular no norte,
no leste ou no sul.
Nestes exemplos que, provavelmente, podem ser multiplicados, a
cabeça do maracá personifica o auxiliar espiritual do xamã ou, em outras
palavras, a sua cabeça ou face.
Segundo me consta, dispomos de dois depoimentos de que, entre
os Makiritare, a escultura de madeira na extremidade superior do maracá
representa os espíritos auxiliares do xamã. O primeiro, de Koch-Grünberg
(1923:382, prancha 49 / 6) refere-se aos Yekuana do alto Ventuari: no
cabo do maracá do xamã encontram-se entalhadas duas figuras humanas
de costas uma para a outra, acocoradas em posição fetal, que apoiam
a cabeça com as mãos, enquanto os cotovelos repousam sobre os joelhos.
Representam "gente dos médicos-feiticeiros que moram por cima do
nosso céu". Em 1955, constatamos o mesmo grupo de figuras, esculpidas
de modo mais arredondado, no cabo do maracá do xamã Levei de
Yudinyamanya do grupo dekuana junto ao rio Cutinama (Schuster, 1976,
fig. 1:147, 92). De acordo com a informação de Levei, trata-se de
Arauadekumo, um grande xamã do primeiro céu, e sua mulher Kahúana,
também dotada de poderes mágicos, que mora no sexto céu (fig. 7).
À noite, ao agitar o maracá, Levei sobe ao céu e chama A rauadekumo
- uma das figuras acocoradas esculpidas no cabo do instrumento pedindo-lhe que desça e sopre o doente a fim de afastar a febre. Levei
também é capaz de convocar Kahúana.
Segundo Levei, encontram-se no interior do maracá dois seixos transparentes e brilhantes chamados wuriki: um velho xamã de nome Joaquín
trouxera os seixos do céif juntamente com as peninhas vermelhas que
enfeitam o maracá -e que provêm do pássaro wanadi, uma espécie de·
pica-pau associado ao deus criador homônimo. Os seixos wuriki também
são a moradia do pai mítico Wanadi ou U anali. Dentro do maracá
ainda se encontram oito sementes redondas, das quais cinco são de um
tipo de liana chamada ka' hi. As primeiras dessa espécie também foram
obtidas no céu por um outro xamã dos velhos tempos, que as~ trouxe
junto com a caixa de ressonância do maracá. Bebendo grandes quantidades
da infusão preparada com o córtice da liana ka' hi (provavelmente
Banisteriopsis sp.), o xamã prepara sua viagem noturna ao céu (op.
cit.: 94).
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O conteúdo do maracá que compreende diversos tipos de pedrinhas,
sementes, etc., forneceria material para toda uma dissertação. Se focalizarmos apenas os minerais translúcidos, verifica-se que a sua transparência
representa a transcendência, ou seja, a transição do mundo natural para
o metafísico, em especial para o céu como fonte da luz (cf. Baer, 1969).
Em tamanhos maiores, esses minerais freqüentemente pertencem àqueles
objetos que o xamã guarda numa caixa trançada. Uma dessas caixinhas
pertencente a um xamã tukano contém, além dos espinhos mágicos,
sementes do tamanho de feijões de plantas alucinógenas, pedaços de resina
amarela e perfumada, e diversos cristais de rocha (cf. fig. 8, segundo um
exemplar do Museu Estadual de Etnologia de Munique).

O instrumental para o uso de drogas
e os bastões cerimoniais do xamã

Na América do Sul o tabaco servia originalmente, e em primeira
linha, como mediador entre o mundo natural e sobrenatural. Sem o
xamã e seu cerimonial do tabaco a humanidade e a esfera dos espíritos
permanecem separados, em prejuízo dos seres humanos (Wilbert, s.d.: 458).
O emprego do tabaco é provavelmente o recurso mais difundido entre os
xamãs sul-americanos para induzir o êxtase e, dentre as suas diversas
modalidades, o uso de grandes charutos - como pelos xamãs tupinambá,
tapirapé e warrau aqui mencionados - predomina em rituais xamânicos
de grandes regiões do sub-continente.
Entre os Tukano Orientais do noroeste da Amazônia encontramos
também um instrumento ritual usado no ato de fumar: um porta-charuto
bifurcado, lavrado em madeira vermelha e pesada, cujas extremidades
superiores freqüentemente são esculpidas em forma de cabeças estilizadas
de pássaros. Trata-se, sem dúvjda, de símbolos da capacidade do fumante
de enxergar o Além. Além do xamã que sopra a fumaça sobre o doente,
os demais homens adultos também fumam enormes charutos presos nestes
suportes por ocasião de certas atividades rituais (fig. 9). O fumante senta-se
sobre um banquinho, considerado o lugar próprio para a meditação e
a concentração (Reichel-Dolmatoff, 1968:82 s.). É sentado no banquinho
que ao xamã dá suas instruções e conselhos. G. Hartmann (1975) conseguiu
demonstrar, através da iconografia, a íntima relação entre o banco e o
porta-charuto entre os Tukano Orientais: na maior parte dos porta-charutos
examinados, ele encontrou a representação de pares desses bancos esculpidos, mais ou menos nitidamente, na porção central bicôncava dos artefatos
(fig. 25). Mais adiante ainda nos referiremos à relação entre o xamã e
seu banco, particularmente ao banco zoomorfo.
Outra peculiaridade do noroeste da Amazônia, dentro do contexto da
parafernália xamânjca, é o bastão-chocalho, sacudido pelo kumu - um
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,
FIGURA 7

I

Maracá de cabaça dos Dekuana provido de uma escultura que representa um casal
de xamãs (des~nhado por A.Z. a partir de uma foto de Otto Zerries).
FIGURA 8
Caixinha de um xamã tukano e ~eu conteúdo (desenhado por A.Z. segundo artefato
do Museu Estadual de Etnologia de Munique).
FIGURA 9
Porta-charuto dos Tukano (desenhado por A.Z. segundo foto do Museu de Etnologia de Berlim).
FIGURA 10
Bastão-chocalho com dupla representação de um pássaro assentado sobre um quadrúpede Gaguar? ), originário do baixo Amazonas (Trombetas) (desenhado por A.
Z. a partir de uma foto do Museu Nacional Dinamarquês de Copenhagen).
FIGURA 11
Escultura "ave atrás de quadrúpede" de um bastão cerimonial do baixo Amazonas
(Trombetas) (desenhado por A.Z. ·a partir de um artefato do Museum of Makind,
Londres).
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do'S tipos de xamã dos Desana - em determinado momento por oc~sião
da ingestão ritual do alucinógeno caapi (Banisteriopsis sp.) (ReichelDolmatoff, 1968: 231-32). As alucinações resultantes são explicadas como
a aparição de seres sobrenaturais que se encontram com o drogado muitas vezes o pajé (op. cit.: 102) - durante sua viagem à Via Láctea
ou ao paraíso infra-terreno. Entre os Desana, o bastão-chocalho é o
emblema por excelência do pajé ou xamã (op. cit.: 86-87). O bastão
chama-se ye' e-ge e o pajé ye' e, isto é, jaguar, animal em que o xamã
pode transformar-se. De acordo com Brüzzi (1962:302), o nome do
bastão-chocalho em Tukano é yai-go, ou seja, "pau-da-onça". Os bastõeschocalho do noroeste da Amazônia, confeccionados principalmente pela
tribo tukano dos Desana, não apresentam em sua conformação nenhuma
relação com seu nome - "pau-da-onça" - , pelo menos nos exemplares
dos últimos 150 anos de que temos notícia; mas a representação dupla
de um quadrúpede acocorado - que, por analogia a esculturas semelhantes,
poderia ser interpretado como um jaguar ·(cf. Zerries, 1969:614)
- encimado por um pássaro assentado num exemplar de bastão-chocalho
-d o Museu Nacional Dinamarquês em Copenhague, lembra muito aquela
denominação (fig. 10). Sua proveniência é desconhecida, mas o estilo
e o teor da representação indicam a região do baixo Trombetas, embora
não se tenha notícia de bastões-chocalho naquela área. O exemplar pode
ser datado, com segurança, do ano de 1847.
De outro lado, há um indício de que o machado cerimonial com
lâmina de pedra em forma de âncora, existente no Museum of Mankind
de Londres, seja originário do Noroeste amazônico e não da bacia do
Trombetas: a parte superior de seu cabo apresenta um entalhe zoomorfo
quase idêntico ao da figura inferior do bastão-chocalho atrás da qual se
encontra uma ave que pode ser seguramente interpretada como uma
harpia (fig. 11). Assim, o diadema· de penas (!), o maracá de cabaça,
o bastão-chocalho, o porta-charuto, o banco, os tubos de inalação de
narcóticos feitos de ossos de aves (!), etc., integram os apetrechos do
xamã tukano, assim como uma enxada de madeira com uma lâmina
de pedra aplicada ao braço mais curto (Reichel-Dolmatoff, 1975:79, 81).
Embora ela seja tipologicamente diferente e pouco pronunciada do ponto
de vista figurativo (infelizmente não há ilustração), seu caráter de atributo
do xamã poderia aplicar-se ao velho machado londrino de proveniência
ignorada. A representação do jaguar poderia referir-se a est~ animal de
metamorfose quase onipresente do xamã; tanto entre os Tukano Orientais
como entre os Karib das Guianas amazônicas (W aiwai, Kaxúyana, Oyana,
etc.), a harpia também está intimamente associada ao xamã, e, principalmente entre os Tukano, ao jaguar (Zerries, 1977:289 s.).
A região do rio Trombetas revela-se uma verdadeira mina para o
nosso tema, em particular no que diz respeito à parafernália do uso de
narcóticos na esfera xamânica. Sabemos que os Kaxúyana karib da área
empregam durante a festa do paricá e outras um instrumental iwarawa
çonstituído de duas partes: uma bandeja a que ainda faremos referência
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e um bastao cerimonial (comprimento: 51 cm) provido de urna escultura
que aparentemente representa o urubu-rei kurumu, importante auxiliar
do xamã, acocorado sobre uma cobra gigante (com orelhas!) de nome
tcharkai (cf. Zerries, 1964:359) (fig. 12a). ·As orelhas indicam tratar-se
de um ser híbrido, entre cobra e quadrúpede. :E: significativo nesse
contexto que a parte superior, lavrada, do bastão está engastada num
osso de jaguar (comprimento: 15,5 cm) cuja parte inferior se insere num
bastão liso. A figura ornitomorfa não permite urna identificação zoológica
segura: a representação de um penacho de penas fala mais a favor de
. uma harpia do que de um urubu de cabeça quase pelada. Entretanto,
um outro cetro xarnânico dos Kaxúyana, de composjção semelhante,
publicado por Frikel (1961: 8) representa uma cabeça de urubu despida
de penas. Embora o bastão não sirva diretamente para a inalação de
paricá, Frikel ( f961 :7 ss., fig. · 8) o considera parte integrante do ritual
mori, sendo usado exclusivamente pelos médicos-feiticeiros. O bastão
encontra-se, segundo o autor, há pelo menos três gerações na família
do chefe dos Kaxúya~a (fig. 12b).
Quero referir-me ainda a quatro outros bastões cerimoniais de extremidades esculpidas, tomómo, dos Kaxuyéna (Kaxúyana) da área do Trombetas. Diz-se que representam Kurumu, o urubu que indic·a o remédio
certo no tratamento de urna doença; a coruja, chamada durante a noite
para velar o doente que assim entra em· convalescença; totomkururu, o
espírito da floresta que determina o destino da flora e da fauna, protegendo
a maloca d.o ataque de animais; e finalmente-Rakhkrakhk, o rei dos peixes,
que os manda para os homens a fim de serem apanhados (Polykrates,
1957:138-39) ((ig. 13, a-d). O piase dos Kaxuyéna espeta o tomómo
no chão, ao seu lado, no local das invocações. De olhos cravados na
ponta esculpida do bastão, ele canta, enrolando ao mesmo tempo seus
charutos. O nome do tabaco é mencionado no texto do canto. Depois
de cantar, começa a fumar os charutos preparados. E depois de urna
dança subseqüente que dura horas, o piase entra em tran.se, sobe ao céu
e obtém do UJubu kurumu · o remédio certo para a doença.
Esses ex~mplos recentes dos. ·Kaxúyana-Kaxuyéna permitem-nos interpretar alguns bastões cerimoniais antigos, belamente esculpidos coro
representações zoomorfas simples ou duplas e desprovidos ,de indicações
precisas -de procedência, como atributos de xamãs, sobretudo . porque suas
características estilísticas apontam a região do baixo Trombetas como
provável lugar de origem. Entre estes artefatos citám-se: o bastão cerim.o nial da coleção Erlanger do Museu de _Etnologia de Munique com a
composição ave (harpía) - sobre - quadrúpede (jaguar), semelhante à
do cetro iwarawa dos Kaxuyena (fig. 14); o bastão
encimado por um
.
animal (jaguar) de cócoras, do Musée de l'Homme de Paris, que mais
se parece com os .t omómo desta tribo (Zerries, 1962, 1973:543 s.; Reichlen,
1961) (fig. 15). Podemos mencionar ainda dois outros remates de bastões,
muito semelhantes entre si, com a composição- quadrúpede-ave obedecendo
ao mesmo estilo: o do Museu de Etnologia de Mannheim apresenta até

-
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FIGURA 12a
Bastão de xamã dos Kaxúyana esculpido com o motivo "ave sobre serpente mítica" (desenhado por A.Z.; apud Frikel, 1961 :8A).
FIGURA 12b
Bastão de xamã dos Kaxuyéna esculpido com o motivo "ave sobre serpente mítica" (desenhado por A.Z.; apud Polykrates, 1960:119, fig. 5).
FIGURA 13
Quatro bastoes de xamã dos Kaxuyéna providos de cabeças esculpidas de animais
ou de "senhores de animais". Em carta de 22/01/60, que acompan.hava a foto,
Jens Yde assim designou os "tomómo": a) urubu (e não coruja); urubu de .duas cabeças; e) "senhor dos peixes" com duas faces; d) "espírito da floresta" (Museu
Nacional Dinamarquês - cf. Polykrates, 1962, fig. 3 - redesenhados por A.Z.).
\

FIGURA 14
Escultura "ave sobre quadrúpede" de um bastão de xama do baixo Amazonas, pertencente ao Museu de Etnologia de Munique (desenhado por A.Z.).
FIGURA 15
Quadrúpede acocorado, remate esculpido de um bastão cerimonial do baixo Amazonas (Museu do Homem, Paris, desenhado por A.Z.).
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um recipiente redondo de madeira que servia, ao que parece, para inalar
o alucinógeno pulverizado, o que o aproxima do instrumental iwarawa
dos Kaxuyéna (Zerries, 1965); o outro remate encontra-se no Museum of
Mankind de Londres, tendo sido erradamente classificado como "cachimbo" no catálogo (fig. 16). Um instrumento destinado a inalar pó narcótico,
lavrado na forma de uma ave (harpia) de cuja cabeça perfurada emergem
dois tubinhos para as narinas, adaptava-se originalmente sobre um bastão
ou similar (Museu de Etnologia de Mannheim) (fig. 17).
Existem ainda três velhos almofarizes de madeira esculpidos figurativamente, nos Museus de Mannheim, Paris e Londres. Serviam para a
trituração das sementes narcóticas. Nas três peças a cavidade encontra-se
aninhada dentro das circunvoluções do corpo de um animal mítico, meio,
serpente, meio jaguar (?). Os exemplares de Londres e Paris têm duas
cabeças. O estilo, pqrém, é uniforme e inequivocamente o da bacia do
baixo Trombetas, tal como os demais artefatos dessa natureza discutidos
até agora. A ornamentação que cobre os corpos dos animais é muito
semelhante nos exemplares de Mannheim e Londres, lembrando, tal como
a própria figura, o dragã9 uruperi da mitologia da tribo karib Waiwai,
quase vizinha dos Kaxúyana (Zerries, 1965) (fig. 18).

Já mencionamos que do instrumental do médico-feiticeiro dos
Kaxúyana faz parte uma bandeja de aspiração. As duas tabuinhas até
agora conhecidas dessa tribo medem 40 e 45 cm de comprimento respectivamente e ostentam em cada um de seus cabos dois animais esculpidos
de 6,5 cm de altura. Num dos exemplares, o casal de animais encontra-se
de frente um para o outro, enquanto no segundo estão de costas.
No primeiro caso, parece tratar-se dos assim chamados jaguare~
d'água, animais .míticos; no segundo, são representados jaguares verdadeiros.
As tabuinhas em ·Si ostentam a cara de uma coruja (Frikel, 1961:7-8;
Polykrates, 1960:116 ss.; Wassén, 1967:278-9, fig. 28/ 29) (fig. 19).
Ao que me consta, os xamãs kaxúyana são os únicos índios a
utilizarem ainda hoje - ou, pelo menos, até há bem pouco tempo tabuinhas de aspiração esculpidas. Ao morrer um médico-feiticeiro, a
sua parafernália é colocada em seu túmulo, razão pela qual o número
de tabuinhas conservadas é tão pequeno.
Um dos poucos desses exemplares, de alto nível artístico, apresenta
as características do estilo típico do baixo Trombetas: o cabo mostra
um jaguar - o animal por excelência em que o xamã se transforma montado nas costas de uma mulher. Além disso, o jaguar freqüentemente
se encontra associado ao pó narcótico (Piptadenia sp., etc.): entre os
Tukano Orientais, por . exemplo, ele é considerado o esperma do jaguar
(Reichel-Dolmatoff, 1975: 242). Na combinação jaguar-mulher podemos
ver uma alusão a relações sexuais - vide a posição animal a tergo que também ocorrem na mitologia do Noroeste sul-americano; é menos
provável que represente um ataque mortal por parte do felino. Esta
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obra de arte pertenceu à coleção particular James Hooper (Londres),
encontrando-se agora no Réal Museu Escocês de Ediflbutgo (Zerries,
197'8:286, prancha 384c) (fig. 20).
Não menos valiosa é a tábua de aspiração que foi arrematada por
alto preço no leilão da coleção particular de Armand Trampitsch, realizado
por Dronot em Paris em outubro de 1978, passando para as mãos de
um negociante de Nova York. Esperamos que dali ela vá para um
acervo aberto (museu) onde ficará preservada e acessível a todos (Catálogo
Primitive Art, Dronot, 1978, n. 0 56 com figura). Trata-se de um artefato
do fim do século 18 ou começo do século 19 que, estilísticamente, pertence
à área do baixo Trombetas. O cabo delicadamente esculpido representa
dois animais diferentes - aparentemente um felídeo e uma serpente com
chifres - cujos focinhos se tocam, tal como num dos exemplares kaxúyana.
O cabo e a bandeja em forma de pá formam uma parte quadrada e
plana do objeto,. caracterizada como um rosto pelos dois olhos redondos
incrustados; este detalhe tem acentuada semelhança com a porção correspondente da tábua de aspiração kaxúyana (fig. 21).
A tribo karib dos Kaxúyana ou Kaxuyéna da bacia do Trombetas
deriva-se dos ·w arikyana ou Arikena que se localizavam mais ao sul, na
foz do Trombetas junto a óbidos e que mantinham, aparentemente,
contatos diretos com os Mauhé. As relações culturais destes com a
Guiana também são bastante claras em outras esferas. Desta tribo tupi
conserva-se um número maior de tabuínhas de aspiração e seus cabos
são em geral reptiliformes: na maior parte dos casos trata-se de uma
cabeça de cobra, caracterizada com a língua à mostra, mas, de acordo
com a fonte mais antiga, de 1786 (A. Rodrigues Ferreira, 1974:97-98;
Wassén, 1972:41-42), ocorrem representações de cabeça de jacaré. Alguns
cabos representam dois animais: corpo e cabeça de uma cobra e cabeça
de tartaruga; ou, além da cobra, um rosto humano na parte perfurada
do objeto ou atrás da cabeça animal. Cerca de meia dúzia dessas bandejas,
trazidas pela Comissão Madeira em 1873, encontram-se no Museu Nacional
do Rio de Janeiro, enquanto sete outras estão em museus de etnologia
europeus: Munique, Viena, Roma, Londres, Oslo e Estocolmo. Os exemplares dos dois museus nórdicos pertencem à coleção Silva Castro, datada
dos anos 60 do século 19. Infelizmente não há documentação sobre a
associação desses instrumentos com o xamanismo - embora ela possa
ser presumida - nem é possível interpretar a configuração iconográfica
através da mitologia mauhé, na medida em que é conhecida.
As duas bandejas de aspiração da coleção Silva Castro existentes em
Oslo e Estocolmo não têm indicação de procedência. Baseado nas representações dos cabos e na decoração, Wassén (1965:80 ss; 68 ss.) atribuiu-as,
com grande probabilidade, aos Tukuna e a um dos grupos dos Tukano
Orientais. O segundo destes objetos tem um cabo duplo, parcialmente
curvo, na forn1a de duas figuras humanas esquematizadas - talvez um
casal - o que lembra o casal de xamãs celestes no maracá dos Dekuana
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FIGURA 16
Rem~te

de bastão do baixo Amazonas, esculpido segundo a combinação ave-quadrúpede (Museqm of Mankind, Londres, desenhado por A.Z.).
FIGURA 17

Figura omitomorfa com dois tubos de inalação. Baixo Amazonas (desenhada por
A.Z. a partir de foto do Museu de Etnologia d.e Mannheim).
FIGURA 18
Almofariz em forma de animal mítico provido de du(!.S cabeças. Utilizado na trituração de paricá. Baixo Amazonas (desenhado por A.Z. a partir de foto do Museum
of MankÍnd, Londres) ..
-

FIGURA 19
Duas bandejas de aspiração dos Kaxúyana com jaguares no cabo e representação de
rostos na parte central (desenho em Polykrates, 1960:117, figs. 2-4 - red.es~nhadas
por A.Z.).
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(fig. 22). A relação desta peça com o xamanismo parece evidente, pois
o pó narcótico, o caapi e o tabaco fazem parte das drogas alucinógenas
do xamã dos Tukano Orientais. Wassén ( 1965: 68 ss.) atribui o pequeno
número de bandejas de aspiração em uso entre esses índios, ao seu
costume de enterrar os mortos com objetos de sua propriedade. O
mencionado exemplar, de uns 120 anos, seria, portanto, uma exceção.
Voltemos mais uma vez aos bastões de xamã que, fora da área
amazônica, também podem ser encontrados em determinadas outras regiões
da América do Sul. Reichlen (1961) acredita que o bastão de remate
zoomorfo simples do Musée de PHomme tenha relação com os bastões
mais recentes do noroeste da América do Sul; e eu quero chamar a
atenção, dentro do mesmo contexto, para determinadas evidências muito
significativas apresentadas pelos Chocó daquela região. Reichel-Dolmatoff
(1960: 127) descreve, sem incluir ilustrações, a extremidade superior de
um bastão de espíritos auxiliares do rio Docordó: uma figura humana
que tem sobre o ombro uma representação animal em alto relevo. A
impressão é a de um couro de um quadrúpede preso às costas da figura
humana, enquanto suas extremidades soltas parecem abraçá-la. Isto lembra
a máscara em forma de elmo trazida por Nordenskiõld (1931 :63, fig. 7)
que apresenta um apêndice preso às costas, feito de trançado e fibras
de palmeira imitando um animal; por ocasião de determinadas invocações,
o xamã dos Chocó enverga esta máscara de tal modo que a cabeça do
animal fica acima da sua. Os Tacana oferecem um paralelo: durante as
cerimônias os Y anacona envergam o couro de um tamanduá, sinal de
sua identidade com o grande tamanduá mítico, guarayu ecuai, senhor de
todos os animais dessa espécie e dos xamãs, que vive em Sayamona, o
mundo sobrenatural situado ao norte (Hissink-Hahn, 1961:530).
A idéia do paralelismo entre a vida do xamã e de seus bastões já
foi evidenciada entre os Chocó: se um médico-feiticeiro estranho se apossa
de alguns desses bastões e os quebra, seu dono morre imediatamente
(Reichel-Dolmatoff, 1960: 123). Os bastões geralmente ostentam figuras
humanas masculinas que representam os ancestrais na qualidade de espíritos
protetores do xamã (haibana) e que encerram o seu poder mágico (hai)
(Reichel-Dolmatoff, 1960: 126-27) (fig. 23a e 23b). Para entrar em contato
com os espíritos, os xamãs Chocó ingerem beberagens de Banisteriopsis
(caapi) e Datura (op. cit.: 130-31). Segundo o padre Severino de Sta.
Teresa (in Perez de Barradas, 1957:69, 72, 74), os Catío do golfo de
Uraba, relacionados com os Chocó, também conhecem a instituição do
haibana ou xamã. Insígnia de sua dignidade é o bastão e em sua empunhadura encontra-se esculpida uma face ou toda uma figura humana. O
bastão é tão respeitado quanto os ídolos de madeira denominados hai
que se encontram na casa do xamã. Ali também há uma espécie de altar
em que o objeto mais importante é outro bastão, esculpido da mesma
maneira, mas muito mais eficaz do que o primeiro. Todas as noites o
haibana retira o bastão do altar, colocando-o junto ao seu catre: o artefato
lhe confere a capacidade de sonhar. No sonho o xamã vê uma série de
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pessoas e uma delas lhe diz: sou o hai (espírit0 protetor) representado ~lo
bastão principal. O relato não se refere, entretanto, à ingestão de drogas
pelo xamã.
Entte os Cuna; o nele; xamã da categoria mais poderosa, qu.e ima
ritual freq.ü e·nte
sementes de cacau num recipiente de defumação também em outras ocasiões - e consulta em sonhos os seus nuchus,
es,p íritos auxiliares, personificados em figuras de madeira tal como os hai
dos Catío. Os espíritos lhe dizem então se o remédio prescrito pelo
xamã num caso de doença é realmente eficaz (Nordenskiõld, 1938:364).
Por ocasião d·o tratamento de um doente, as figuras dos nuchus são
e;xpostas, os pre'Sen.tes sopram a fumaça de tabaco um no· outró (op. cit.:
497) e também os nele fumam durante os ritos enorme,S charutos de
aproximadamente 1 m de comprimento (Wassén,. 1938:141). Nessas
ocasiões, os xamãs Cuna também usam os bastões que devem ser feitos
do mesmo pau-balsa empregado na confecç:ão das figuras dos nuchu_s
(fig. i3c).
~

•

O ba$fão de pau-balsa é usado por aqueles médicos-feiticeiros que
conhecem os cantos necessários para desco~.rir o paradeiro de uma alma
raptada (Nordenskiõld, 193:8 :490). As figu:Fas humanas esculpidas nos.
bastões reproduzem quase exclusivament~ europeus trajados à· moda dos
séculos 18 e 17, mas n·ã o t~m individualidade, sendo denominado~ de
açorda cQm o tipo de madeira de que são feitos (Nordenskiold, 1938:3444:5, 4J3 ss.). Os espíritos que moram no pau-balsa e. em certo~ outros
tipos d.e madeira são os verdadeiros auxiliares dos xamãs. Entre os Cuna
encontra-se um bastão de xamã considerado sem igual por Krieger
(1926:78 ss.,, fig. 5), e que representa uma ave (papagaio) esculpida em
cima de urua figura humana masculina. Outro e-x emplar ostenta a repre.sentação de um jaguar (op. cit., fig. 4). A figura ,zoomorfa de um desses
·k aapolet dos Cun.a que se .encontra no Museu de Gotenburgo (Holmer,
1952:38., fig. 1) poderia ser assim interpretada como um jaguar. O anixpal
está sentado sobre o teto de um casa, o remate de um bastão que ain·d a
apresenta outros entalhes (fig. 24).
Recentemente, Donnan (1978:124 ss., fig. 195-199, .2 07) d·a cumentou
bastões de xamã na costa. norte. do Peru. Estavam em poder do curandeiro
Edµardo Caldero,n, um mestiço taívez, que exerce. seu oficio no vale de
Trujillo. Tais bastões dão continuidade aos paralelos pré-colombiano.s
enG0ntrados em túmulos Mo.che. Frikel (1970:.5 4-55) já apontou os paralelismos. entre o conteúdo das tumbas do período Moche e os instrumentos
rituais correspo'n dentes dos Kaxqya:n,a da área do Trombetas. Além disso,
aqueles bastões com suas . cabeças zoomorfas esculpidas persistem ao
lado de exemplares providos de crânios reais d.e bichos. Os bastões de
Calderon en.contram-se, juntamente com a parafernália restante, sobre sua
''' mesa'',. espécie de altar: diante dele o cutarideiro invoca as forças Spbrertat\.rrais. em sessões noturnas e ao som do maracá de cabaç:a, depois de
ingerir uma bebida feita com o cactus alucinógen.o San P~dro (Trichocerus
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FIGURA 20
Bandeja de aspiração do baixo Amazonas. No cabo, um jaguar sobre as costas de
uma mulher (desenhada por A.Z. a partir de foto da Coleção Hooper? Londres).
FIGURA 21
Bandeja de aspiração do baixo Amazonas. No cabo, duas cabeças de animais que
se defrontam (desenhada por A.Z. a partir de foto do catálogo da Coleção A.
Trampitsch, Paris).
FIGURA22
Bandeja
de aspiração de cabo duplo
(duas figuras humanas), provavelmente dos
.
.
Tukano ,Orientais (Museu de Estocolmo, desenhada por A.Z. a partir de foto de
Carl Schuster).
FIGURA 23
Três bastões de xamã providos de esculturas antropomorfas: a) Emperá-Chocó;
b) Nonamá-Chocó; c) Cuna de San Blas (apud Wassén,.1940:77, figs. lc-e - redesenhados por A.Z.).
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pachanoi). Donnan destaca, entre outros, o bastão encimado por uma
coruja esculpida da "mesa" de Calderon (op. cit., fig. 197) que tem seu
equivalente no cetro encontrado num túmulo Moche, igualmente provido
de uma coruja (op. cit., fig. 198, 199). Por ter visão noturna, a coruja
é um símbolo da sabedoria e do conhecimento, mas também da morte,
do espírito do defunto e do local do sepultamento. Atenção especial ainda
merece um outro bastão da "IQesa" de Calderon: sua extremidade superior
ostenta a cabeça mumificada de uma águia - não há indicação ·da espécie
- debaixo da qual foram amarradas as garras da ave (op. cit., fig. 207).
Nas canções do curandeiro, este bastão é associado com os picos mais
altos das montanhas, simbolizando a capacidade de sua alma de ele".ar-se
nos ares durante o estado de transe induzido pelo cactus de San Pedro
(op. cit.: 132).

Banco de xamã e banquinho zoomorfo

Já mencionamos a íntima relação entre o xamã fumante dos Tukano
e o seu banco, representada no próprio porta-charutos (fig. 25). De
acordo com as informações dos Desana, tais bancos, esculpidos de uma
única peça de madeira, constituem um lugar de reflexão, o lugar da
constância e da sabedoria (Reichel-Dolmatoff, 1968:82-83). Com sua
decoração em preto e vermelho derivada dos motivos do trançado, o
assento encarna a canoa-serpente do Criador, identificando-se com a nossa
Terra; as pernas do b·anco, pintadas de branco ou amarelo, representam
o esperma de Axpikondia. Um dos bancos, usado preferencialn1ente pelo
pajé, é esculpido em forma de tatu. A pessoa que nele se assenta,,
penetra na terra com a rapidez de um tatu, entrando em contato íntimó
com Axpikondia: isto é, a pessoa pode refletir com especial concentração
(Reichel-Dolmatoff, 1968:83, 85).
Banquinhos zoomorfos como assentos dos xamãs sul-americanos serão
estudados mais adiante. No momento citarei ainda alguns exemplos que
ilustram a relação do xamã com o fenômeno do "banco" em geral.
Neste contexto, cumpre lembrar o "banco de nuvens" dos espíritos de
aves entre os Akawaio. Os Jívaro chamam os xamãs dos Canelas de
"bancos" dada a sua grande capacidade mágica; e é esta a auto-designação
dos próprios xamãs Canelas. Harner ( 1972: 119) deriva a expressão de
"banco", de uma parte de madeira do aparelho de garimpagem que retém
o mineral aurífero; no caso do xamã, ele não reteria riqueza, e sim
poderes mágicos. Penso, entretanto, que a expressão alude ao banco do
xamã como fonte importante de seu poder. P. Baumann (1978:104)
menciona, além disso, um assento de Xamãs entre os Jívaro-Achuara,
trabalhado em forma de réptil, cuja existência já era suspeitada
anteriormente.
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R.eichel-Dolmat0ff (l 960, prancha XXI, 5) apresenta a ilustração de
um banco de madeira simples do.s No.anama-Chqe.ó que, de acordo com
a. lenda correspondente (op.. cit.: 154), pode ser çpnsiderado o ba.n co
cerimonial de um x~mã. Apêiias ele pode us-á -lo,_ sentando-se nele ao
entoar cantos mágieos e proceder a curas. Fora de uso, ele é guardado
em lugar s@guro (op. cit.: 129). Nordenskiold também relata que Selimo,
um xamã dos Chocó, ao ser inioiado nas prátiQas mágicas, teve de
s~ntar-se sobre utn banco de madeira que ele mesmo havia confeccionado
(1929: 145). Nortlenskiold fotografou-o (1928., fig. 34) sentado nb banco
segurando seu bastão dos espíritos (!). Quand.o o noviço de xamã dos
Bakairi karib, piahi.-he-ini, compare.c e em companhia de seu instrutor
diante do senhor do cciu N akoeri, este coloca três bancos pintados de
vermelho e· três de branco diante. da porta do céu (A})reu, 193.8 :262 ss.).
Emb0ra os bancos vermelhos lhe estejam mais próximos, o candidato
nã,o se senta neles, caso contrário cometeria um crime e nã0 alcançaria
a dignidade de um piahi (xamã). Senta-se sobre· um dos bancos brancos
e Nakoerl diz: "tu é·s o homem certo, és valente". Ao som do canto de.
Nakoeri que também agita o ·m aracá, o banco se move · ~' s.entado em
cima dele, o candi~qto entra no céu. Ele não enxerga nada, pois o céq é
escuro, ouve apenas a voz de um acompanhante que N akoeri providenciou
para ele. Cómeça a esfriar e o companheiro lhe diz que estão p·e rto
da aldeia dos mortos. O candidato ouve as vozes de parentes falecidos,
sem poder vê"'los. Depois de muito andar c.he,.gam 'à çasa de Nakoeri
qúe os cumprimenta. Passado pouco tempo o c~ndidàto pode regressar
à Terra, podendo voltar sempre qu.e quiser. Chegando em casa, deita-se
em lugar apenas conhecido pelo instrutor e, sob seus cuidados, dorme
por, três dias.
Os Bakaíri consideram o urubu o St'.nhor do banco, mas não c·9 nfeccion~m bancos zoomorfos como os x;inguanqs legítímos: fazem ap~nas ba.n quihhos simples, e não h:á indícios de que apenas os xamãs os utilizem.
Entretanto, ru associação é elara, principalmente quando consideramos que
o urub-u é o esp:í rito auxiliar especial do xamã em outras regiões.
1

O belo banco ornitomorfo que Karl von den Steinen (1886:177)
encon,r0u entre os Bakairi havia sido importado dos Kamayurá. O banco
'
Trumai
do Alto Xj:ngu tinha a forma de u.m utub,u de ' duas c~beças,
aparente,m ent,e bisexuado, reptese(itandq um "urubu brancb" (Steinen,
1894:287-88, fig. 84). Koch-Grünberg (1916:10) referiu~se a ele ao
eomentar o mito Taulipan.g s.obre o ab,u tre real de duas cabeças, o auxiliar
céleste do médico.-feiticejro: considerou o banco Trumai uma correspondên~ia 11otável no pla.n o concreto.
Os bancos zo·o motfos do alto Xingu são pterroga:tiva dos clrefes,
sendo ainda eferecidos aos hóspedes. Egon Schaden (comunicação pessoal)
,observou, entretanto, que um xamã Kamayurá suspeito de feitiçaria, sempre
t0,mav'ª assento nqm ban.e o zoomorlo ao iniciar seus e~orcismos - um
paralelo com o uso g,ene_ralizado do banco zóom·o rfo da ·G uiana.
'
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Na área cultural da, Guiana~ um banco de madeira esculpido em
forma de anirbal constitui um· dos requisitos mais. importan.tes do xamã
de diversas tribos Aruak e Karib. Sentado nesse banco durante os rituais
de invocação, ele é capaz de convocar o espírito do animal correspondente ·
para auxiliar na cura de doenças e em outras ocasiões.
De Goeje (1943:71) constatou o seguinte entre os Carib da costa,
os Kaliíía ou Galibi: quando chama os espíritos, o xamã está sentado
num banco cujas extremidades são ·esculpidas na forma de um jacaré,
uma tartaruga, um papagaio, um jaguar ou um urubu-rei; os espíritos
dessas aves são os ajudantes do xamã. Assim, quando o xamã Kaliiia
usa um banco (mure) com a forma de um jacaré, ele controla os espíritos
de todos os animais que são comidos por este réptil (op. cit.: 48). Através
desses espíritos, o xamã tem o poder de curar ou causar moléstias. O
banco-jacaré dos Kaliíia está diretamente ligado ao "avô do jacaré", o
esnhor de todos os seres aquáticos (de Goeje, 1943:48)~ identificado com
tiritiri, o grande jacaré nunca avistado que serve de banco a Okoyumo,
o espírito aquático feminino.
Um banco zoomorfo (halla) dos Arawak do rio Moruca (Roth, 1915,
prancha 5A) apresenta-se com duas cabeças diversas, a de um jacaré e
outra de jaguar (fig. 26). Esta conformação ajusta-se ao mito contado
pelos Arawak da Guiana Inglesa, em que o herói Maconaura empreende
uma longa viagem de canoa com a esposa misteriosamente obtida, a fim
de visitar o sogro, Kaikoutji ( = jaguar!), um poderoso xamã (van Coll,
1907:682 ss.). Este não tem boas intenções com o genro e lhe impõe a
tarefa de confeccionar em uma noite um banco de madeira; numa das
extremidades o herói deveria esculpir a cabeça de um jaguar, e na outra,
a de seu próprio sogro que, entretanto, sempre a mantinha velada. Através
de um· ardil, Maconaura conseguiu erguer o véu, descobrindo a verdadeira
face do xamã: a de um jacaré que o herói ·em seguida reproduziu no
banco. Como se poderá verificar num mito citado mais adiante, o sogro
par~e ter duas cabeças, a do jacaré e a do jaguar que lhe empresta o
nome e do qual também tem a essência na qualidade de xamã, como o
atestam numerosos exemplos da América do Sul.
A natureza de jaguar do banco xamânico é evidenciada principalmente
entre os grupos karib Y ekuana e Makirita-re, embora o aspecto externo
do objeto nem sempre permita esta dedução (Kocb-Grünberg, 1923,
prancha 49, 3; p. 317). Parte essencial do equipamento do xamã, o
banco está intimamente ligado à capacidade do médico-feiticeiro de
transformar-se num jaguar (op. cit.: 381). Devido a isso, talvez, o
banquinho tenha mais a forma de um ser humano acocorado, do que.
de um jaguar, embora a cauda conste da representação. De outro lado,
é inegável a sua analogia formal com o chamado banco de tartaruga
dos Taulipang e o banco zoomorfo dos Kamarakoto. O xamã dos Yekuana
senta-se no banco não só ao tratar de doentes, mas também ao invocar
os espíritos animais, a fim de assegurar caça abundante no dia seguinte.
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De acordo com Barandiaran (1962:68), o banco em forma de jaguar
foi um presente que o Ser Supremo W anadi deu ao primeiro grande
xamã dos Yekuana, Medaatya, quando este o visitou no céu (!). Recebeu-o
junto com o maracá sagrado . e as pedrinhas de quartzo celestes. Sentado
sobre o banco de jaguar, o aprendiz de xamã recebe todos os ensinamentos
e bençãos. Diz-se que antigamente os xamãs, sentados em seus banquinhos,
voavam até a extremidade superior do esteio central, oettoe, da casa,
irrompiam através do teto ·e desapareciam durante uma cura de doentes,
para nunca mais voltar (op. cit.: 81). Um xamã de Cuntinama pediu
então ao Ser Supremo que não deixasse mais acontecer tal coisa. Desde
então, o xamã sentado em seu banco de jaguar só manda a sua alma
(akaato) embora, que, mais tarde, retorna ao seu corpo. Acredita-se,
entretanto, que um verdadeiro xamã possa elevar-se, ainda hoje, acima
do solo durante uma sessão, juntamente com seu banquinho. Tratar-se-ia,
portanto, de uma levitação durante o êxtase.
Entre os Palikur aruak destaca-se, entre os bancos zoomorfos, um
q.ue representa um falcão (Elanoides furcatus) chamado tukusmaká (Nimuendajú, 1926: 67, fig. 38). Tukusmaká támbém é o nome de uma tribo
de demônios que, na opinião dos Palikur, vivem dentro de um penhasco
e às vezes se mostram aos seres humanos sob a forma de uma ave de
rapina (op. cit.: 88). Pertencem aos demônios da montanha, os Yumawali,
que possuem um céu próprio, yinoklin. É com eles que o feiticeiro
(yiha mulí) entra em contato ao sentar em seu banco zoomorfo, dentro
de um tabique, durante a sessão de cura (op. cit.: 92-93). Provavelmente,
o tukusmaká dos Palikur é a mesma ave de rapina que acompanha o
xamã dos Akawoio ao Além e a "tesoura" imitada pelo xamã guarani.
Muitas vezes os bancos omitomorfos da Guiana tem a forma de
um papagaio. Nimuendajú (1926: 119) encontrou um antiquíssimo bancoarara que pertencera a um famoso xamã dos Arua (Aruak) já falecido.
Os índios não quiseram dá-lo. Roth (1915, prancha 5B) reproduz um
banco em forma de arara dos Arawak do alto Moruca na antiga Guiana
Inglesa (fig. 27). De acordo com de Goeje (1943:17), os espíritos das
araras fazem parte dos auxiliares do xamã daquela tribo, o mesmo se
dando entre os Oyana karib.

Resumo e conclusão

Os exemplos citados nos quatro subtítulos precedentes são representativos, mas de maneira nenhuma completos sem mencionar que
deixei de l~do algumas categorias ao meu ver menos importantes da
parafernália do xamã. À vista dess·es exemplos, ·podemos dizer que os
atributos e instrumentos rituais do xamã, médico-feiticeiro ou curandeiro
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FIGURA 24
Bastão de xamã dos Cuna representando animal sobre uma ca_sa (Holmer, 1952:38,
fig. 1 - redesenhado por A.Z.).
FIGURA 25
Parte central de um porta-charuto com o motivo dos bancos tukano nitidamente
esculpido (Coleção Petersen do Museu Burgdorf, Berna, desenhado por A.Z.).
FIGURA 26
Banco zoomorfo do xamã dos Aruak (rio Moru,ca) provido de duas cabeças diferentes, uma de jaguar e outra de jacaré (apud Roth, 1915, prancha 5A - redesenhado
por A.Z.).
FIGURA 27
Banquinho de xama em forma de arara estilizada (Aruak do Moruca) (desenhado
por A.Z. a partir de uma foto fornecida pelo Muse,u de História Natural de Washington).
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- como quer que se queira designar esta figura central da vida mágicoreligiosa dos índios não andinos da América do Sul refletem ou
simbolizam a sua estreita conexão com diversos aspectos do cosmos.
Vale destacar em primeiro lugar a íntima associação com o mundo
animal, particularmente com as aves das quais algumas espécies (araras,
aves de rapina, etc.) desempenham papel de relevo. Isto se reflete nos
trajes plumários do xamã e naqueles atributos feitos de. penas, independentes do corpo. As aves e as penas estão ligadas ideal e materialmente
com o vôo para o Além celeste e sua visão, qualidades atribuídas ao
xamã e que ele mesmo está convencido de possuir. No céu que se alcança
no êxtase narcótico, ele entra em contato não apenas com os espíritos de
ascendência animal e humana que ali moram, mas também com as forças
personificadas da atmosfera - trovão e raio - e com os poderes siderais
- Sol, Lua e estrelas em forma. humana.
No mundo das representações indígenas, o maracá também tem origem nas esferas celestes e permite ao médico-feiticeiro consultar seus
ancestrais xamânicos ou encarregá-los das curas e de outras de suas atividades mágicas aqui na Terra. Por esta razão, o maracá freqüentemente é
concebido e configurado como uma cabeça humana ou apresenta em seu
cabo entalhes que representam o casal de antepassados em forma humana.
O conteúdo do maracá também se origina no céu: rninerais transparentes
como símbolos da luz - talvez ligados ao branco, a cor preferencial do
xamã - ou sementes de plantas alucinógenas, cuja ingestão possibilita a
experiência visionária e a viagem ao Além. lntegr~m, portanto, o contexto
de nossas considerações, o reino mineral e o mundo das plantas que, além
da variedade de drogas, ainda fornece muitos outros elementos - não
suficientemente tratados aqui - para a visão do mundo e a esfera de
atuação do xamã. Os utensílios diretos ou indiretos empregados no uso
ritual de drogas indicam novamente a estreita conexão com a fauna. As
aves inspiram a sua decoração e mais ainda os quadrúpedes, particularmente felídeos e répteis, que em parte se apresentam combinados. Isto se
aplica em primeiro lugar às bandejas e inaladores (com extremidades superiores entalhadas em forma de cabeças de aves) para a aspiração do pó
alucinógeno (yopo, paricá) e aos almofarizes usados no preparo do narcótico. Fazem parte dos acessórios indiretos do uso ritual de drogas os
bastões de xamã recentes, .históricos e arqueológicos de variados c·unhos,
na medida em que está documentada sua conexão com este uso ou que
ela pareça provável. Além do significado espiritual atribuído à matériaprima vegetal (Cuna), muitas vezes decisivo, os bastões do noroeste da
América do Sul exibem com maior freqüência representações humanas, o
que permite deduzir a existência de espíritos auxiliares concebidos sob
forma humana e, em parte, como ancestrais.

.

.

Na última parte do trabalho preocupamo-nos com o banco na qualidade de local por excelência para a meditação e a ação do xamã. Aqui
também a conexão com o céu é clara, como ensina o exemplo bakairi, em
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que o xamã noviço deve proceder à e~cólha torreta, optando pelo banco
branco. Os bancos teriomorfos, em que o mundo animal se manifesta de
novo, originam-se em parte rio céu, como aquele dos Makiritare, em forma de jaguar, obtido por Wanadi. O motivo da "visita ao céu" "está ligado
à capacidade do herói do mito, ou seja, o xamã, de confeccionar o banco
zoomorfo certo em cumprimento a uma imposição celeste. O motivo da
mulher-cisne que muitas vezes ocorre neste contexto (em casos que não
mencionamos aqui), pertence ao domínio dos espíritos de aves, representados nos bancos dos xamãs, e ao dos trajes plumários, com o que se
encerra o círculo de nossas considerações.
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