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CODv.Ã^.J5.*A.
Na discussão sobre modelos teóricos adequados a compreen 

são das sociedades indígenas sul-americanas tem se enfatizado como
características comuns da estrutura social a endogamia e a recusa ' 
da afinidade relacionadas a operaciojjalização das noções de identi
dade e diferença,em suas cosmologias(ou ideologias )«(Kaplan,IS7S,
1979tUiveiros de ^astro,1S86,Rivière11984 )

d) ■ _ ‘0 estudo de uma sociedade em que a rede de relações so-
^ciais se tornou muito reduzida e a endogamia ocorre num nível mini 
mo de possibilidade d e  realização( a família nuclear-casamento g e  

mae e filha e pai e filho com o mesmo corfjuge) se reveste de intE - 
ressç especial do ponto d e  vista coraparativo#para se discutir a 1 
questão da troca e operacionalização da estruture elementar de r£ 
eirpocidade9tal como é proposta por Kaplan(l979) e comentada por 
Rivière(l984) «

No caso Asuriní(do Xingu),cu ja população, em 1982fchegou 
a 52 indivíduos^ a questão nao e dar conta dos mecanismos que as — 
seguram a troca pois ela chega a ser inexistente„D casamento aca - 
bou sendo realizado em condiçoes mínimas:entre homens e mulheres e 
entre indivíduos mais velhos e indivíduos mais novosfcomo cateqo — 
rias de casaveis*0 argumento de que o controle dos homens sobre ’ 
as mulheres e urna variável fundamental para se relacionar estrutu 
ra social e estrutura elementar de reciprocidade como propõe Rivière 
(1984 S 10?'~108) nao se aplica aos Asuriní «Piais do que se asse^gurar 
mulheres nas trocas matrimoniais,tem que se assegurar categorias '

(l)0s Asuriní fera» por ni» estudados no período da 1976 a 1982 a 
as c o n c l u s õ e s  deste trabalhe dize» respeito,de um lado, a des
crição desta sociedade nu. determinado espaço de tempo e de ou
tro,a certos princípios estrutura tes .detectávels a partir de

um recorte em sua história.



casáveis dentro rio grupo doméstico o que significa fazê-lo,às vezes, 
dentro da própria família nuclear(não por serem co-extensiva3 mas 
devido às reduzidas possibilidades demográficas).^antendo^se a uxc 
rilocalidade como regra de residência,o casamento preferencial é ’ 
ca® as mulheres do grupo ao qual já se pertence. ̂ sto nos leva a ad
mitir que ao invés do controle dos homens sobre as mulheres,o que 
se verifica á o controle das próprias mulheres sobre as outrasífi^ 

lhas b irmas mais novas) o qual opera fundamentalmente na composi^ 

çao do grupo domésticofunidade básica de produção econômica.
No que se refere a identidades e diferenças,estas se 

encontram operacionalizadas essencialmente no ritual*Trata—se f 
da separação vivos***mortos e da relaçao entre humanos e ances - 
trais,expressas no turá#ritual cosmogônicc, 'e da relaçao humanos- 
espíritos,expressa no maraká,ritual xamanístico*

Essas relações,entretanto, não estabelecem de maneira 
categórica aquelas noções*No turé.ao mesmo tempo era que termos 
diferentes se opõem(os habitantes da aldeia e os de fora,de ou
tra aldeia,anfitriaos e visitantes ;as mulheres e os homens),isto 
e,opoe-»se unidades sociais ,de maneira análoga a separação vivos-*
BJortosto xatnanismofnesta ocasião,inverte relaçttes e a mulher o- 
eupa a posição de xama,estabelecendo—se identidade entre os gents 
ros.

Levando-se em conta a inter—relação entre o turé e o 
maraká, de ura lado, separam-se vivos e mortos e ,de putrojidenti^ 
ficam—se humanos-esp£ritos,os xamas metamorfoseando-se.

fissira,as noçoes de identidade ediferença,ao invés de ' 
polarizarem terraosrapresentam a relação de tensão que temòs atri— 
buido a constituição dos sentidos nos sistemas expressivos da so_ 
ciedade AsuriníeTrata-se de uma relaçao de dispersão entre o ”mes 
mo e e diferente" & não de unicidade em torno de um ou o u tro.s- 
ta dispersão dos sentidos tem um nexo de regularidades(Foucault, 
apud Orlandi e Guimarães,1985:10) que é relação de par(isso e_ a- 
quilo) encontrada na inter—relação de diferentes campos discursi - 
vos*No sistema xamanístico , ela se manifKsta(ação ritual) baseada



*>la noção de concomitânciatS^imultanei dade de estados de alteridade; 
na organização social trata—se da noçao de equivalência entre os. 
sexos,principio organizador da relações sociasjna arte grafica, s 
de equivalência entre realidade e representação (Mflller,1987)♦ Tra- 
ta-setfinalmente,de um princípio da cosmologia Asuriní que pode 
ser visto sob a perspectiva teórica da Analise de Discurso(AD) f corn 
parando—se as afirmações de Overing Kaplan sobre o Suniverso tranjs 

formacional* e 1multiplicidade de mundos na cosmologia1(1982) com 
as que teraatizam a "tensão entre o mesmo e o diferente *fentre o * 
processo parafrásico e o polissêmico^constitutiva das dicsrsas 
instâncias da linguagera(0rlandit1983)fque se institui a partir do 
princípio discursivo por excelencia segundo o qual o que existe 1 
numa situação discursiva são e feitos-de-sentido(múltiplos ).

Esses efeitos são função da 
relação entre protagonistas,a situação de enunciaçãofo contexto ' 
histórico-socialtetc.

A anaíise de um mito Asuriní sobre o desenho(arte grá
fica),da perspectiva teórico-metodológica da A0tlevantando as mar- 
cas(formais) que constituem o texto mítico,demonstra propriedades 
do discursoínão-causalidade e não—hierarquização mas concomitan — 
cia de sentidos(isso £ aquilo) correspondente a noção de par(equi^

A « £valencia) e concomitancia de estados de alteridade,detectadas em 
outras manifestações do pensamento Asuriní*



0 do Dssenho e a Análise de Discurso

A anaíise do mito do desenho trata das relações en tr2 
asnoçÕes de ser,representação e partno pensamento Asuriní e de sua 
articulação no campo das relações sociais.

Transcreveremos a seguir^ a tradução do mito narrado por 
Voaíyâ,aml3/8/86,feita por Takirí,

1 Anhyngavuí foi caçar#ficou na 1 espera1 fde manhãzi-
( 21nha»Quando voltoujViui Anhyngakuasiat *Quando chegou em casa^per— 

guntou a sua mãe:-wÜ que eu vi? £ bonito".A mãe r e s . p o n d e u s e u

(l) Termo em português que desiqna s técnica de caça a certos ani 
tnais(tukaiagva.sm Asuriní)

(2) Anhyngakuasiat é o nomé dp
palavra anhynqa+ kuasiat(de
2ÍU os ruídos dos moviment
sai) e os de um afti5 tament

(3) tutvra= irmao da mae



2 Anhyngavuí.foi caçar veado,está procurando.^atou e cha-
* P * -

d o u Anhyngakuasiat. erguntou a mae como devia fazer para chamar o
tio.Ela disse que deveria falar do desenho qu“te possui na nádega. 
tnitando o veado,Anhyngavuí fala do desenho,chamando-o^^.Anhynga- 
vuasiat é bravo,quer brigar.Anhyhaavuí pôs o veado morto no cami
nho .Anhyngakuasiat chegou e enquanto brigava com o veado morto,fÍ
cou parado(assim Anhyngavuí teve tempo para observar os desenhos

} (2) de seu coS‘pa£Anhyngaí<.uasiat bateu no veado morto com um grande pau;
Anhyngavuí ficou atrás de uraa árvore olhando os desenhos,.distribui
dos pelas diferentes partes do corpo de Anhyngakuasiatiküasiars~
para,taynoa iovaavatypyasingattembek?uareropitá.uikuasx aroho.oapusiare,V.'
.ÍateakynQa«iiaetitarendí.tavnoaveté»taynqavapvkataiavuiakytkaisinDÍ- 
rakuara takaravokireraÍQvaava,ipiáondí<ipiaonS^^

3 A mãe de Anhyngavuí lhe disse para preparar as flechas pâ  
ra fazer o trançado com amatiai e akaravo^^.Anhyngavuí mata um vea
do ,põe no caminho,leva a flecha.Anhyn^afíi«isiat vera novamente,bate com 
um pau no veado morto.Enquanto isso,Anhyngavuí faz o trançado na fl£ 
chafolhando os desenhos no corpo de Anhyngakuasiat.(o narrador repe 
te tfc nomes dos desenhos)^*^«Este foi embora e Anhyngavuí voltou pa
ra casa e disse que já havia aprendido ikuasiat(desenho) .Fez um de - 
senho de cada nas flechas que levara(o narrador repete os nomes dos 
d e s e n h o s ) tayn9ava também.

4 Depois,foi novamente matar um veado e chamou Anhyngakuasiat, 
Fez então o trançado no arco(o narrador repete os nomes dos desenhos)^*

(1) Q narrador reproduz o chamamento de Anhyngavuí ̂ semelhante ao ch_a 
namento que se faz convidando alguém de outra casa para comer,de
vendo—se usar um volume alto da voz.Entre outras expressões usou: 
"Anhynga kae eeeee"(prolongando a última sílaba).

(2) "Como a borduna dtís Kaiapó%exemplificou o tradutor.0 autor da nar
rativa reproduziu o ruído de bater sobre o veado-morto:pe,pê,pe

(3) Nomes des desenhos geométricos.
(4) Amambai=talo da planta samambaia;akaravõ=talo da planta do mesmo 

nome^usados na confecção de trançados decorativos no arco e fle
cha cerimoniais e no enfeite de cabeça jeklvitá.

(♦) 0 tradutor omitiu estas repetições.Na -segunda vez,o narrador acrcs 
centou aos nomes o tamakyjoak ("pintura de perna")



5 Anhyngavuí ensinou o trançado com * dese
nho aos que ja morreram (bava) e estes ensinaram de pai 
para filho. Até hoje, um homem faz filho e quando esta 
maior ensina também. Anhynga e dono do desenho. Ensinou
também fazer biakwasiat (esteira com desenhp) (o narrador

(*)repete os nomes dos desenhos) .

,6 Agora sabemos fazer tayngava na biaava (es
teira) f. no ganãipu (porta-óleo) , sabemos fazer desenho
com tinta de j e n i p a p o ^  . (o narrador repete os nomes aos 

(*)desenhos) ■ . bava (mortos) faziam antigamente e ensina
ram,por isso até hoje nao perdeu.

+
+ +K ̂

0 mito do desenho se refere a aquisiçao pela
humanidade do desenho geométrico, usado na decoraçao do
corpo e dos objetos da cultura material e" a sua utiliza- 
çao na transmissao do saber (cultura) , de geraçao a gera-
çao. Estes dois temas dividem a narrativa mítica em
duas partes: a primeira corresponde aos parágrafos de 1 
a ,4 e a segunda, aos parágrafos 5 e 6 „

No mito, os desenhos cobrem o corpo de um an
cestral mitolo”gico e foram reproduzidas pelo outro no trançado,sen 
do os dois ancestrais identificados com um sobrenatural 
do cosmo Asuriní atual, habitante do céu que fica acima 
de nos, o anhynga» Este termo 8€l refere
também a outro personagem mitológico, noção relacionada a

divisão do eu (a pessoa em pedaços)pcausada pela morte( vide 
anexe^Nito do kavara)e

(1) 0 tradutor omitiu a frase em que o narrador se refe
re a pintura corporal de jenipapo (ijuak) das moças 
(kunhu)com o padrao de d esenho . tayngava e ã pintura 
da cerâmica ( japepai-^ yava) e nao citou na traduçao,a 
peneira, como o fez ò narrador, também decorada com o 
desenho de padrao tayngava.

(*) 0 tradutor omitiu estas repetições-Ka última vez, pa
rágrafo 6, o narrador, ao citar novamente os nome? 
dos desenhos, repete o episódio do veado morto, omiti_ 
do na tradu çac.



1-1

0 mito ido desenho e o mito do ka vara, considera dos em con
junto ,tratam da relação entre a representação(o desenho geométrico
no corpo do anhynga) e a constituição do ser(unidade/divisão,kavara/ 
anhynga), _

Através da analise do mito do desenho,. demons -
tra-seos princípios subjacentes a esta relação fundamental no pensa
mento Asurinífa pattir da materialidade(”fornsa" ) do texto ̂ ^raítico 
em sua relação com o conteúdo.

Devo lembrar que a adoçao da perspectiva da 
AD nao significa transposiçao do método e de técnicas des 
sa area da ■ Lingífistica, mas adoçao de uma perspectiva teõ 
rica baseada nas noçoes de descer*í.rali-2-açao do sujeito da 
enunciaçao e de intertextualidade. Estas noçoes permitem 
observar características próprias deste campo (o d̂ a narra 
tiva mítica) e de outros campos de comunicaçao na socieda 
de Asuriní» entendendo-se, aqui, comunicaçao a partir do 
conceito de discurso que "desloca a noçao de linguagem eu 
quanto informaçao e propoe que se considere o discurso 

■ com efeito de sentidos entre locutores” (Orl and i, 1985 :264).

Como afirma Orlandi, a AD "traz as márcas de 
uma metodologia cuja origem se liga a uma forma específi- 
ca de sociedade", e assim, impoe-se um cuidado especial 
na transferencia de técnicas, operaçoes e c onefeit os t is_ 
to e, deve-se manter o controle sobre este processo e de- 
terminarem-se os domínios distintos e específicos a uma 
e outra sociedade (1985 :263) .

Quanto I adequaçao desta perspectiva"teórica 
as características da realidade etnográfica ccnsiderada, 
devo afirmar que as noçoes de descentral-iza^ao do su

(1) Entende-se texto como o conceito ao nível anarlítico 
que corresponde, no nível teórico, ao conceito' de dis 
curso. 0 texto é, assim, a unidade de análise,uma vez 
que o que se tem empiricamente nao e um discurso, mas 
um processo discursivo, (Orlandi, 19857266), um con- 
tinuum do qual se analisam seus "estados", atestados 
nos tex tos.

-tsr-

• •



(1) — -jeito e de intertextualidade (não há texto*’ori ginal",
primeiro, mas o sentido se encontra na intersecçao dos 
textos), são as mais expressivas a propósito das noçoes 
do pensamento Asuriní detectadas a partir de íatos obser
vados nos diferentes campos discursivos: a noçao de par e 
concomitância de estados de alteridade (isso ê aquilo) , 
presentes na cosmologia e no ritual e operacionalizadas 
nas relações entre os indivíduos, determinadas pela estru 
tura social (homem-mulher e indivíduos de diferentes ge
rações) .

Para a perspectiva de analise do mito pro
posta neste trabalho, o que importa, em suma, e a relaçao 
entre o discurso e o contexto de situaçao, isto e, tanto 
o contexto de enunciaçao que compreende as circunstancias 
imediatas da interlocuçao, quanto o contexto soeio-histó- 
rico , cultural,ideolõgico (Orlandi., 1985:265) .

S obre a relaçao entre o contexto imediato (o 
de enunciaçao: quem, onde e como se conta o mito) e. o con 
texto cultural, mais amplo, pode-se dizer que a funçao da 
narrativa mítica passa a ser, na segunda parte do texto,a 
de afirmaçao da identidade étnica, isto e, a tradiçao cul 
tural através do desenho (tradiçao. oral/gráfica) » como ca

(1) As noçoes de d es c entr al izaçao do sujeito do discurso 
e de intertextualidade se interrelacionam. S egundo 
Pêcheux (apud Orlandi, 1985 :265) , no discurso, o_ que 
conta sao as imagens dos falantes, isto e, relações 
entre as situações objetivas e as posiçoes, as quais 
sao representações dessas situações, no discurso. Es
te e presidido assim, pelas formações imaginárias (ima 
gens) que colocam os falantes em lugares determinados, 
de acordo com a relaçao de forças entre estes lugares. 
As formaçoes imaginárias levam em conta, ainda, a re
laçao de sentidos, ou seja, a relaçao entre um discur
so e outro (intert ex tualidad e) e a ant ecipaçao, a forma 
como o locutor ae representa representações de seu 
interlocutor. 0 discurso nao tem realmente um começo, 
ele "se estabelece sobre outro (ou outros) que e sua 
materia-prima e aponta para outro (ou outros) que i 
seu futuro discursivo". Isso também indica que o su
jeito do discurso nao e um sujeito em si, mas um su
jeito constituído socialmente que "produz linguagem e 
e produzido por ela"; identidade e alteridade postas 
em questão (Orlandi,. 1985:265-266) .



racterística da sociedade Asuriní (indígena) a quál se 
distingue por esta marca visual (no corpo de seus membros 
e nos objetos de sua produção material) .

Estas consideraçoes sao úteis para se enten
der a últrma frase do ultimo parágrafo (6) . Esta frase 
foi construída pelo tradutor a partir do texto da narrati_ 
va ("mortos faziam antigamente"), mas foi complementada 
com uma conclusão didatica: *' . . . e ensinaram, por isso. ate
hoje nao perdeu” .

0 contexto imediato pode ser caracterizado da 
seguinte maneira: 1-quem conta o mito e Takirí (28 anos, 
aproximadamente) , traduzindo, o mito contado, na lingua,por 
Voaiva (40 anos» aproximadamente) e gravado por mim que 
solicitei que o fizesse; 2 — a gravaçao foi feita na casa 
de Takirí e a traduçao realizada, depois, neste local, sõ 
com minha presença e a do tradutor (onde); 3- o tradutor 
contou o mito ouvindo trechos da gravaçao e traduzindo,em 
seguida (como) „

Assim, o contexto imediato caracteriza-se pe
la situaçao de contato mas também pelo contexto tradicio
nal uma vez que o desempenho de Voaiva pressupõe a condi
ção de reconhecimento de sua autoridade e a execução for
mal da .narrativa; entonaçao da vozs posição corporal de 
concentraçao (sentado na rede, sem se dirigir a interlocu^ 
tores, apesar da presença de outras pessoas na casa, in
clusive a minha própria) e características da narrativa 
(como as repetições) que diferem das enunciaçoes realiza
das nas situações cotidianas. '

Voaiva e sogro de Takirí, na casa' de quem me 
hospedei desta vez e* cow quem morei, nas estadias anterio 
res entre os Asuriní. Voaiva é o xama mais recentemente 
iniciado (1981) e sua condição enquanto tal aliado ã rela 
çao de proximidade entre mim e ele parecem ter permitido 
que me contasse( o m e m b e o  mito. Eu jã havia pedido a Mo 
rera (60 anos,sexp masculino, xama) , assim que cheguei 
desta vez, e este não me atendera, postergando sempre a



ocasiao de fazê-lo. É necessário o reconhecimento da auto_ 
ridade de uma pessoa (em gerãl um xama) para exercer " a 
narrativa mítica bem como uria ocasiao adequada. Fora do 
contexto tradicional ^ , ela parece se justificar pela sd 
Ü c i t a ç a o  de alguém de fora do grupo (no caso, um branco 
interessado no modo de vida Asuriní) que mantenha certas 
relações com o informante, no caso, de convivência e de 
fornecimento de bens. Anteriormente ao casamento de Taki- 
rl com a filha de Voaiva, minha relaçao com ele e sua fa
mília já eram mais estreitais em comparaçao com a que man
tinha com outros membros da aldeia pois era a segunda ca
sa que me recebia (onde fazia refeições, conversava e par 
ticipava de certas atividades cotidianas com as mulheres). 
Agora, com o casamento de sua filha Matuia com Takirí, a 
relaçao tornou—se mais Intima e às vésperas de eu partir, 
sem ter conseguido ouvir de Morera o mito do desenho, fui 
ajudada por Takirí quÊ me informou sobre a disponibilida
de (autoridade, interessei de Voaiva em contã-lo.

No final da traduçao, a filha de Takirí que 
mora próximo de sua casa, passou em frente a nós e fize
mos entao um comentário a seu respeito, o qual ilustrava 
a conclusão da narrativa dada pelo tradutor e acrescenta
va outra, a partir do próprio comentário. A conclusão re
fere—se a transmissao do desenho de uma geraçao- a outra, 
através de seu aprendizado na infância e adolescência.

Tovavyry, a filha de Takirí, dera a luz hã al_ 
guns meses, com 13 anos de idade, fato' inédito entre os 
Asuriní. Comentamos, entao, que Tovã, nao podendo pintar 
(o corpo e panelas de ceramica) , atividade excluída dos 
afazeres da mulher nesta fase põs-parto e ate a criança 
completar dois anos,* aproximadamente, nao tivera oportuni 
dade de aprender o tiesenho, outro»fato inédito.

Assim, a construção da parte final da tradu
çao do mito deve ser entendida no contexto da situação de

(1) Nao posso determinar como seja, pois nunca presenciei 
este desempenho a nao ser solicitado por mim.
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contato: o Asuriní reafirmando para o interlocutor branco 
a tradiçao cultural, através do desenho, marca de identi
dade étnica (“'Agora sabemos fazer taynaava na biaava, no 
jandi-rü, sabemos fazer desenho com tinta de j enipap o. Bava 
(mortos) faziam antigamente e ensinaram, por isso até ho
je nao perdeu"1) . Com o comentário feito a partir da pre
sença da filha do tradutor, elemento da cadeia de trans- 
missao do saber tradicional, novo dado (e conclusão) se 
adiciona ao conteúdo do mito ou seja, o da ruptura da ca
deia com a mudança no padrao de comportamento relacionado 
a geraçao de filhos. Esta e uma hipótese interpretativa 
do texto, relacionando— se o contexto imediato ao contex
to mais amplo, sõcio-histõrico cultural, i d e o l o g i c o ^  .

A partir da intersecção entre as duas situa
ções (o que permanece no texto de Takirí, da narrativa ml 
tica realizada por Voaiva, como a progressão textual) edas 
diferenças entre o texto narrado e o traduzido (como a 
omissão das repetições e a ultima frase do ultimo parãgra 
fo) , pode-se, de um lado, recompor o texto mítico com
suas propriedades especificas e, de outro, detectar os 
efeitos que o tradutor pretendeu produzir com seu texto, 
em funçao da situação de contato e do contexto imediato 
(quem, onde, como se contou o mito) .

Voltemos agora a organizaçao do texto afim de 
relacionar a produção e materialidade do texto (sua "for 
ma") ao contexto mais amplo.

Observa-se que a progressão textual nao é li
near mas se dá por posposiçao e junçao das informaçoes Jor 
posposiçao, fala-se depois o que deveria vir antes: A, B 

■> B» A.' Exemplos":

(1) Pela AD nao se chega a interpretação mas sim à determi 
naçao do processo de produção de sentidos instaurado ~ 
pela situaçao de linguagem. Desse modo, os resultados 
da AD sao parte do material etnográfico. A atribuição 
de uma interpretação (ou outra) diz respeito a especi
ficidade teórica e a objetivos do trabalho.



B- Matou (o veado) e chamou Anhyngakwasiat.
A- Perguntou a .mae. como devia fazer para chamar o tio. 

Ela disse que deveria falar do desenho que possui' 
na nádega. Imitando o veado, falando desenho, cha
mando-o .

B~ Este foi embora e Anhyngavuí voltou para casa e 
disse que já havia aprendido zkwasi-at (desenho) .

A- Fez um desenho de cada nas flechas que levara.

£- Até hoje, um homem faz filho e quando esta maior 
ensina também.

A- Ensinou também a fazer biaakwasiat {esteira com de_ 
senho) .

Pelo mecanismo da junçao, acrescenta-se (soma 
-se) uma informaçao a outra: à açao de”matar o veado, se
gue-se a sua colocaçao' no caminho, ao que se segue o cha
mamento de Anhyngakwasiat por Anhyngavuí, ao que se segue 
a agressao do primeiro ao veado, ao que se segue a obser- 
vaçao do desenhe por Anhyngavuí. E este encadeamento se 
repete três vezes. A partir da segunda vez, segue-se a eŝ  
tes fatos, a confecção do trançado por Anhyngavuí, repro
duzindo o desenho do corpo de Anhyngakwasiat.

Na narrativa de Voaiva, seguindo-se a repeti_ 
Çao destes fatos repete-se também os nomes dos desenhos 
observados e reproduzidos, a partir da segunda vez. Nesta, 
acrescenta-se mais um nome, nao enunciado na primeira vez 
(tamakyjuakt "pintura da peruai . Estas repetições dos no_ 
mes dos desenhos foram omitidos pelo tradutor que as dis
pensou na relaçao tom o interlocutor branco. '

A repetição dos nomes cios desenhos ocorre cin 
co vezes: a segunda e a terceira, num mesmo episódio (en- 
cadeamento dos fatos), parágrafo 3 , pois repete-se, en
tão, duas vezes a confecção do trançado.

Á repetição dos nomes dos desenhos segue à 
enunciaçao do ato de observar o desenho no corpo de Anhyn



gakvasiat e à enunciaçao- do ato de fazer o desenho no 
trançado. Na quinta vez, a repetição dos nomes segue a 
descrição dos objetos que os Asuriní atuais decoram dessa 
maneira. E o narrador repete, entao, o episódio da morte 
do veado, sua colocaçao no caminho, etc. Xo^itido pelo 
tradutor) .

Observe~se que o tradutor repete por duas ve
zes (na terceira e na quinta) o nome do padrao tayngava.

E o narrador destaca este padrao tres vezes, associando—o 
a decoraçao da esteira, do corpo e da peneira (nota de ro 
dapé 1, pg. 6 )■

Através dos mecanismos lingüísticos de pospo- 
siçoes c junções obtem—se uma pluralizaçao das inf o.rmaço es 
e se constrói (se produz) a concomitância: Anhyngakwasiat 
vem e bate no veado e Anhyngavuí observa e reproduz o de
senho.

No desenvolver linear do texto nao seria pos
sível imitar (repetir) a concomitância dos acontecimentos. 
Esta é entao obtida formalmente pelos procedimentos de 
posposiçao e junção.. Estes procedimentos é que, no discur 
so, produzem este efeito de sentido que e a pluralizaçao 
e concomitância. -

Entre as. informações do texto nao há necessa
riamente relaçao de hierarquia, isto e, uma nao depende 
necessariamente da outra.

Como afirma Orlandi*, a partir das marcas que 
constituem o texto, deve-se chegar' às propriedadesdo dis
curso (1985 :266) . A observaçao da posposiçao e da jun
ção — que sao marcas textuais — áponta para essa proprie
dade que define o discurso mítico Asuriní: nao há causali 
dade e hierarquizaça4o ma-s concomitância de sentidos, isso 
e aquilo. Esta propriedade corresponde â noção de par e 
concomitancia de estados de alteridade, detectadas em ou
tras manifestações do pensamento Asuriní.

Desse modo» a progressão do texto "configura”, 
na própria linguagem, a noçao de par.



.A repetição permite (re) produzir a concomitan 
cia e a relaçao de 'paridade1 entre elementos do discuráo,; 
ao mesmo tempo em que produz "representações". E represen 
tações aqui - na perspectiva discursiva -''nao significam 
mera substituição mas instituição do proprio sentido. A 
cada encadeamenfo de fatos acrescenta-se nova informaçao: 
no primeiro, ele observa, no çegundo, ele faz o trançado 
na flecha, no terceiro, ele faz o trançado no arco e no 
quarto, sao vários os objetos decorados e o sujeito é 
anhynga jã "dono" do desenho e mortos (antepassados) dos 
Asuriní atuais. Na repetição dos nomes dos desenhos,acres_ 
centa-se um nome nao mencionado na primeira vez (tamaky- 
Òuak) .

A noçao de repres entaçao nao é mera substitui_ 
çao, mas também está implícita na imitaçao (reprodução) da 
voz do veado, na imitaçao do desenho do'corpo do Anhyngak_ 
wasiat, no trançado da flecha e no trançado do arco.

Assim entendida, esta noçao pode ser percebi
da em sua ocorrência no. texto por tres vezes: a voz do 
veado tem um corpo com o qual Anhyngakwasiat mantem conta 
to físico e, portanto, a voz nao está em lugar do veado, 
"representando" (substituindo) sua presença, mas esta é a 
do proprio veado; b. o desenho reproduzido na flecha e oû  
tro desenho,isto e, é trançado e nao pintura como se su
põe que seja o do corpo de Anhyngakwasiat; c. o desenho 
do arco e ainda outro desenho, diferindo pelo suporte dos 
outros dois.

Temos aqui duas noçoes; a de representaçao e 
de concomítancia (isso e aquilo) expressas através de mo
do (o como) de dizer, apreendidas» portanto, pela analise 
da materialidade (forma) do discurso.

*
Ainda na perspectiva da análise das marcas formais(pode- 

se verificar como o sujeito enunciador se coloca no desenvolvimen
to do texto(suas diferentes posições)«

0



Primeiramente, nao há um sujeito (ou uma unida 
de do sujeito) no sentido de um enunciador principal pois 
na primeira parte (parágrafos de 1 a k ) os locutores 
sao o anhynga (o nome Anhyngavuí identifica o personagem 
com a categoria ontolõgica dos anhynga) , o filho (é um fi 
lho que pergunta a uma mae) e o. filho da irma (é um sobr_i 
nho que se relaciona com um tio) ... Alem destes sujeitos,no 
parágrafo 3 e no parágrafo 5 ? Anhyngavuí passa a fa
zer os desenhos e conclui que já aprendeu, passando í o ’ es 
tatuto de anhynga ao de vivente"humano‘‘ (produtor de ima
gens) : os locutores, entao, sao os humanos e o ancestral 
da humanidade, herói cultural, Anhyngavuí.

Na produção do final do texto (primeiro pará
grafo da segunda parte, 5^, o narrador se identifica com 
o personagem mitológico ("Até hoje faz filho e quando es
tá maior ensina também") . E, no parágrafo final 6 , o su 
jeito.sao os Asuriní„ os quais não 'perdem' a cultura pe
lo recurso da transmissão, do desenho geométrico.

Na vítrdade, nao se trata de vários sujeitos mas 
de uma. "dispersão do sujeito" em suas várias posiçoes que, 
juntamente com a. "dispersão de textos” (o mito do desenho 
e do kavara sao partes de uma mesma formaçao discursiva) 
caracterizam esse discurso (Orlandi e Guimarães».1985:1) .

Esta afirmaçao sobre a heterogeneidade do dis_
curso está baseada na definição do sujeito como desconti-
nuidade e do texto como espaço de dissençoes cmlt iplas,s e
gundo Foucault (apudí Orlandi e Guimaraes, 1985 :9) ./■■■ - r ..-

0 sujeito que se constitui na relaçao com a 
linguagem nao tem unidade; cada situaçao o u c a d a  represen
taçao da situaçao (formaçao imaginária do lugar do locu
tor) produz unaposiçao do sujeito (Orlandi* 1985:265) . No 
entanto, faz parte do funcionamento da linguagem a produ
ção desse efeito de unicidade. Para-Qxlandi_'^e~ Guimarães,a



constituição cLa ilusão da autonomia (e unicidade) do su
jeito pode ser apreendida quando se analisa a organizaçao 
de um texto, isto é, quando se detectam as relações dp sû  
jeito com ele,, Essas relações resultam em unidade , ou se
ja, na passagem da dispersão do sujeito,, (em suas diferen
tes posiçoes) para a identidade do autor (constituído pe
lo sujeito que constitui o texto) e da dispersão dos tex- 
tos para a unidade do discurso (1985:16) . Esta afirmaçao 
tem a ver, na AD, com uma "forma especifica de sociedade1' 
(capitalista, onde o sujeito ê, ao mesmo tempo, autônomo 
e determinado por condiçoes externas, 1985:4) . Pode—se co 
locar a questão, como sugeriu Orlandi, de que o discurso 
na sociedade indígena nao se constitui necessariamente nu 
ma unicidade, nao há necessidade da ilusão de "autonomia" 
do sujeito (e o texto míticç seria um exemplo) porque se 
trata .aí de outra forma-sujeito que nao é a da formaçao 
social capitalista.

Para Eenveniste - em contraposiçao â noçao de 
Pecheux (1969) de que nao há sujeito em si, mas sujeitos 
produzidos pela linguagem — o sujeito é uma "unidade" (psí 
quica) e a subjetividade uma "propriedade fundamental da

- - linguagem". Reciprocamente, a "linguagem só ê possível
• porque cada locutor se apresenta como- sujeito, remetendo 
a ele mesmo como eu no seu discurso” (1976 :286) . Subjacen 
te a esta perspectiva teÓrica está a noção de polaridade 
(das pessoas, condição fundamental na linguagem) , -contras- 

. te (consciência de si mesmo, condição do dialogo) e oposi 
çao "interior/exterior” cuja reversibilidade ("que eu 
torne tu na alocuçao daquele que, por sua vez, se designa 
por eu") se opoe a dualidade/ant-inomia "eu/outro", indiví^ 
duo/sociedade, segumdo Benveniste. (1976:287) . Ora, esta 
"unidade/reversibilidade" do eu,"realidade dialética que 
engloba os dois termos, definindo-os pela relaçao mútua" 
(idení) nem sempre justifica um fundamento lingüístico pa
ra essa subjetividade, como pretende o autor. Ha algo mais 
além dessa relaçao "interior/exterior", polaridade eu-tu, 
conseqtíencias d a uni dad e atribuída ao sujeito. De acordo



com a noçao de que a "linguagem produz o sujeito’* em con
traposição ã idéia de que o sujeito "transcende a totali
dade das experiências vividas e assegura a permanência da 
consciência", pode-se observar que o lugar do sujeito se 
desloca, quando consideramos a relação de sentidos, rela_ 
çao do texto com outros textos, o discurso enquanto pro
cesso (continuum) .

Para Benveniste, as formas lingüísticas sao
apropriadas ã expressão da subjetividade pelo fato de con 
sistir de instâncias discretas (1976 :289) . A relaçao com 
a exterioridade é diferente num caso e no outro: polarida 
de e contraste intrínseco ã forma, em Benveniste, em opo
sição a constituição do sentido na relaçao de um texto 

-r . com outro (processo discursivo) e na relaçao da produção 
do discurso com o contexto (condiçoes de produção) , em Pê 
cbeux (1969) . Daí a descentralização do sujeito, nessa se 
gunda abordagem, daí a inexistencia de um enunciador prin 
cipal, absoluto, pois cada situaçao corresponde a uma po
sição do sujeito e “as diferentes posiçõe's do sujeito no 
texto correspondem a diversas formações discursivas das 
quais derivam enunciados de discursos diversos” (disper
são de textos) . (Orlandi e Guimaraes., 1985:1) .

Esta diferença entre as duas posiçoes teóricas 
(Benveniste e Pecheux) sobre a subjetividade ria linguagem, 
segundo Orlandi e Guimarães (1985) „ permite passar da con 
sideraçao de termos de oposição e relações dç polaridade 
para a consideraçao de estados concomitantes de alterida- 
de que e o que observamos na classificaçao dos seres do 

, cosmo Asuriní e que corresponde à relação de equivalência 
. no estabelecimento de categorias sociais (homem e mulher 
mais velho e mais novo) . Esta passagem de uma considera
ção a outra, segundb o que estou procurando mostrar é ne
cessária para se compreender a cosmologia Asuriní. Nesse 
caso, entao, a noçao de par, associada â concomitancia de 
planos cosmicos e ontologicos (isso e aquilo) nao implica 
em substituição (transformaçao disso naquilo) , nem comple 
mentariedade (isso depende daquilo, isso é causado por 
aquilo) , mas define dois (ou mais) como inteiros, autono—



mos, cuja relaçao produz um sentido dependendo da situa
çao em que ocorre.

0 lugar do qual o sujeito fala está inscri^to.- 
na organizaçao do discurso e o mostra.como seu enunciador. 
Enquanto tal, ele depende do contexto em que se define o 
sentido, isto e, da relaçao entre a produção do discurso 
e as condiçoes de sua produção. Este modo de ver o sujei
to no discurso e de defini— lo-nos permite ver o modo de 
funcionamento do sujeito Cíndio) no texto mítico. 0 texto 
analisado como vimos, e construído •‘basicamente por dois 
procedimentos: posposiçao e junção, através dos quais se 
"representa" a concomitancia, produzindo assim um efeito 
de sentido que nos permite transpor (ultrapassar) a linea 
ridade do texto.

Levando-se em conta a relaçao entre este texto 
e o do mito do kavara (vide an6XG ) , o personagem
focal, e identificado neste pela divisão, os pedaços do 
corpo e no mito do desenho, pela multiplicidade de dese
nhos pelas partes do corpo: cada parte e. coberta por um 
desenho (e eles .sao vários, conforme a citaçao do narra
dor, feita também várias vezes) .

A morte do veado reafirma a noçao de divisão 
do eu, resultante, da morte, além do que o veado morto é 
agredido novamente (morto duas vezes) pela "borduna" de 
Anhyngakwasiat. S obreposiçao. de imagens de morte*

No corpo do anhynga nao há unidade, hã junçao 
de partes, como uma colcha de retalhos estampados, forman 
do a pínttfra e o proprio corpo do tio de Anhyngavuí. Por 
outro lado, entretanto, hã um corpo-tensao entre a unida
de e a divisão-- assim como, num momento, o desenho é re
produzido na flecha e no arco e em outro, várias flechas 
servem de suporte para sua reprodução (unidade/variaçao, 
singular /plural) . *

Expressa-se assim a tensão entre a unidade e a 
divisão, entre a unidade do sujeito (o Anhyngavuí-nomeado)



e 8 dispersão do sujeito (as suas diferentes posiçoes: fi_
lho, sobrinho, anhynga, humano, ancestral,.Asuriní atual),
o corpo e seus pedaços (e os vários desenhos num mres.mo*
corpo) , entre a categoria de humano e a de seres que com
partilham a substancia ynga, entre o vivente/humano e os 
eépxritos, e do ponto de vista formal, entre a unidade do 
texto e sua progressão em posposiçoes e junções (nao cau
salidade) .

lambem aqui pode-se ter o apoio teórico de
Foucault que propoe" em. lugar de s’e reconstituir cadeias 
de inferencias (como se faz freqüentemente na história 
das ciências ou da filosofia) ,em lugar de se estabelecer 
quadros de diferenças (como fazém os lingüistas) , se des_ 
creva sistemas de dispersão". E ainda: ”ao invés de se 
procurar um solo originário no qual se enterrasse na pro 
fundidade comum desse solo os objetos discursivos, fa2 er 
uma história desses objetos que desenvolva o nexo das re- 
gularidades que regem sua dispersão" (Foucault apud Orlac^ 
di e Guimaraes, 1985 :.1Q) -

Esta é a natureza de regularidades que se pode 
encontrar no material oferecido pela realidade etnográfi
ca, no caso, o texto mítico.

(1) princípio witaljsubstancia transmitida dos espíritos 
aos Humanos .... _.ç



Conclusão
A análise de campos discursivos nos leva a verificar que 

entre os Asuriní,as noções de identidade e «diferença ao invés d e 
polarizarem termos exprimem relações de tensão entre "o mesmo b q 
diferente",relação de dispersão e não unicidade e s sugerirfentãof 
que a historicidade,por sua vez, se encontra nesta mesma tensão e 
não numa relação de ultrapassagem de diferenças ou identidadesf As- 
sim,com relaçao aos Asuriní,afirmamos que a noção de historicidade 
pode ser detectada na constituição de sentidos num dado contexto his_ 
tórico no qual a metamorfose(isso e aquilo) do xamã, foi levada 
a efeito(açao ritual) com frequência e e o substrato ideológico da 
polissemia que permite permutar categorias.sociais e posições ideais 
como a de guerreiro/xamã,homem/mulhertsogro/mulheres parentes entre 
si,etc»

0 que isso indica em termos da estrutura so
cial Asuriní pode ser verificado a partir de uma situaç-ao 
particular, histórica. A uxorilocalidade, como vimos, é a 
regra de residência que permite a permanencia de mulheres 
parentes entre si num mesmo grupo doméstico e se relacio
na a posição da mulher como intermediária entre cunhados 
e entre homens parentes entre si» determinando a composi
ção dos grupos residenciais no período estudado. Em lugar 
do sogro, a mulher e o elemento organizador do grupo do
me stico.

Na. relaçao tensa entre marido/esposa/irmao 
da esposa, a equivalência dos termos homem-mulher, corres 
ponde ã relaçao humanosrespíri tos o No período de 1976 a 
1982 ela se estabelece no momento em que a demografia Asij 
riní enfatizou as categorias de sexo e- idade para marcar 
diferenças e identidades na constituição do social.

Pode-se conduir que a natureza de equivalência na relação 
entre as categorias homem/mulher como princípio da estrutura social 
foi enfatizada no período estudado assim como pode—se considerar a 
hipótese da qu^ oposição guerreiro/xama com valor positivo para o se- 
gundo,esta relacionada a um momento históricofestando presentes e 
atuando na reprodução da sociedade,os xamas.



Foi a possibilidade de contextuaíizaçao histõ 
rica do modelo utilizado — que leva em conta processos é' 
condiçoes de produção dos sentidos pela sociedade em ques 
tao - que permitiu estabelecer a-noçao de concomitância 
de estados de alteridade no discurso como correspondente 
a relaçao de. equivalência entre as categorias sociais- Es 
tas noçoes, por sua vez, sao entendidas a partir do con
ceito de polissemia que permite estabelecer o atributo do 
papel de xama como organizador das relações (tensas e con 
traditorias) entre humanos e espíritos, "entre o mesmo e 
o diferente" e a distinção homem/mulher e entre gerações 
como operador das relações matrimoniais1e da composição 
das unidades sociais, nao como posiçoes estruturalmente

- dadas,-mas como sentido historicamente constituldo.0 prin 
cípio estruturante subjacente ê a noçao de p ar,nao~hierar 
quizaçao manifesta nos diversos campos da realidade Âsuri 
nl . _

Queremos sugerir,finalmentero alcance heurístico de um 
modelo bs geado nas premissas teóricas da AD o qual permite a 
contextuaíizaçao histórica,através da noção de tensao+constituti 
va dos sentidos produzidos pela sociedade*Esta noção otn lugar de 
polarizar .identidade e diferençafleva em conta a posição d o sujei
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fi N t X D

Rito do kavara 
Tpadução do mito narrado porflnasLré em 2/3/82 (feita por

Takirí
"Kavaryroa.é avá(humano) .Ele e seu companheiro vão à ma

ta e sao atacados por um ±2Jüd!XÍi3(inimigo companheiro morreu
e Kavaryma,sobreviventefvoltou à aldeia.Neste retorno,foi perse 
guido pelo anhynoa do companheiro:pedaços da corpo como fígado, 
coração,braço,perna,sangue.Kavaryma e os‘pedaços dc morto che - 
gam a aldeia e se realiza,entao,uma festa na qual cantam sobre 
o braço do morto.D sapo(kururu) é o kawaryva que 
varyma.Cantam a noite toda e de manhã,os anhynoa 
espòôa do morto fala seu nome,Por isso o anhynoa 
a leva com ele.Kavaryroa fica.Hoje I Kavara.1*

canta,como Ka 
vão embora.A 
dele volta e


