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Vestidos por florestas 

Singramos os rios 

Singramos a ternura das nuvens 

E aqui chegamos. 

Peito aberto, cultura e coração 

Trazemos o canto do vento 

O piar das corujas e do gavião. 

A lembrança de dez mil anos 

De dez mil flechas 

E todos os versos de nossas tradições. 

Somos guerreiros 

Guerreiros sem flechas e tacapes. 

Lutamos com palavras 

Defendendo a cultura de nossos povos 

Preservando a identidade de ser índio 

Ameaçada de extinção. 

Nascemos para o conto 

Para a beleza das histórias 

Para a poesia e sua emoção. 

O tempo não é mais de lamento 

O tempo é do ritual das palavras 

Em versos 

Em sonhos... 

 

(Tiago Hakiy, “Índio e tradição”,  

em Awyató-Pót: Histórias indígenas para crianças, 2011). 



 

 

RESUMO: Esta dissertação tem por objetivo analisar como a transgressão moral da 

personagem feminina nas narrativas paiter suruí “As primeiras mulheres”, “Gatikat, a 

Lua”, “Um Namorado-Anta” e “A mulher que namorou um espírito” se estrutura como 

forma de (re)produzir saberes acerca das relações de gênero dentro de um discurso de 

caráter sexista. Como ponto-chave, analisamos a representatividade da mulher indígena 

através das personagens femininas, procurando aproximar as quatro narrativas em aspectos 

simbólicos presentes nos textos no que diz respeito à construção da moral atribuída ao 

gênero feminino. Como critérios de análise foram considerados os seguintes elementos: a 

transgressão cometida pela personagem feminina, a recepção dessa ação e o desfecho que 

se segue a essa transgressão. Para tanto, nosso estudo parte dos Estudos Literários, 

especialmente em diálogo com os Estudos Culturais e de Gênero, tendo a Crítica Feminista 

enquanto guia para uma abordagem da mulher dentro da criação literária e a Crítica 

Psicanalítica enquanto leitura da rede significante do texto ligadas ao sujeito feminino e à 

moral. As narrativas analisadas encontram-se no livro Vozes da origem (2007), que abarca 

uma coleção de narrativas dos paiter suruí, etnia indígena localizada em uma região 

fronteiriça entre o Estado de Rondônia e o Estado de Mato Grosso. As histórias de tradição 

oral foram narradas pelos indígenas em tupi-mondé, língua originalmente falada por eles, à 

antropóloga Betty Mindlin, responsável pela transcrição, tradução para o português e pela 

organização do livro. A análise do corpus evidencia que a narrativa indígena contém uma 

riqueza intrínseca que desautoriza fluxos narrativos lineares e é permeada por um 

repertório de imagens simbólicas formuladas na cultura, especificidades da estrutura 

narrativa indígena tradicional que vão além do conceito ocidental de mito. O percorrer da 

análise sinaliza que a personagem feminina representa a mulher indígena de maneira 

transgressora como elemento fundamental para compor e transmitir a mensagem-chave dos 

valores morais, assim como a punição a quem os transgride, reservando à mulher um 

prenúncio das atribuições de seu gênero nessa sociedade. Dessa maneira, pode-se observar 

a forma como as dimensões sociais são apropriadas pelo fazer literário, sendo as narrativas 

uma representação da realidade cultural indígena com propagação de certa moralidade 

patriarcal e falocêntrica. 

 

Palavras-chave: Crítica literária feminista. Crítica literária psicanalítica. Narrativas 

indígenas. Personagem feminina. Transgressão moral. 

 

  



 

 

ABSTRACT: This thesis aims to analyze how moral transgression of female character in 

paiter suruí narratives "The first women", "Gatikat, the Moon", "A Tapir Boyfriend" and 

"The woman who dated a ghost" is structured as a way to (re)produce knowledge about 

gender relations within a sexist discourse. As a key point, we analyze the 

representativeness of the indigenous woman through the female characters, trying to gather 

the four narratives together in a symbolic aspect present in these texts regarding the 

construction of moral attributed to feminine gender. The following elements were 

considered as standard for analysis: the transgression committed by the female character, 

the response of this action and the outcome following this transgression. Therefore our 

study starts from Literary Studies, especially in dialogue with Cultural and Gender Studies, 

with Feminist Criticism as a guide to an approach of women within literary creation and 

the Psychoanalytic Criticism as a signifying chain related to feminine and moral. The 

narratives analyzed are found in the book Vozes da origem (2007), which includes a 

collection of paiter suruí narratives, an indigenous ethnic group located between the States 

of Rondônia and Mato Grosso. The stories of oral tradition were narrated by the natives in 

Tupi-mondé, a language originally spoken by them, to the anthropologist Betty Mindlin, 

responsible for transcription, translation into Portuguese and the book‟s organization. 

Analysis of the corpus evidences that the indigenous narrative contains an intrinsic wealth 

that disallows linear narratives and is permeated by a repertoire of symbolic images 

formulated in the culture, specificities of the traditional indigenous narrative structure that 

go beyond the Western concept of myth. The study shows that the female character 

represents the transgressive indigenous woman as a fundamental element to compose and 

transmit the key message of moral values, as well as the punishment to those who 

transgress, reserving to women a foreshadowing of attributions of their gender in this 

society. In this way, it can be observed how social dimensions are appropriated by the 

literary making, the narratives being a representation of the indigenous cultural reality with 

propagation of certain patriarchal and phallocentric morality. 

 

Keywords: Female character. Feminist literary criticism. Indigenous narratives. Moral 

transgression. Psychoanalytic literary criticism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cultura indígena pode ser vista como parte essencial da formação da cultura 

brasileira, todavia, sua inestimável contribuição no âmbito das artes, em especial nas 

manifestações da nossa literatura, não é devidamente valorizada. A literatura de origem e 

autoria indígena é pouco explorada nos Estudos Literários, sendo vista, majoritariamente, 

como matéria de estudo de outras áreas do saber. Desse modo, muito se perde ao deixar de 

estudar a matéria literária desses textos, “seu universo composto de criatividade verbal e 

elaboração da composição narrativa” (GUESSE, 2011, p.105). 

Maria Inês de Almeida demonstra que a literatura brasileira deveria 

compreender diferentes formas de literatura representativas da diversidade em território 

nacional: 

 

A escrita praticada atualmente por representantes das comunidades 

indígenas está produzindo uma espécie de exceção, um desvio, nas 

margens do sistema literário brasileiro, onde se podem vislumbrar marcas 

de um estilo que surge. Quero com isso dizer da necessidade de se incluir 

a produção literária dos índios brasileiros na retomada da discussão sobre 

o sujeito, a representação e o estilo, no âmbito da literatura brasileira, em 

função do desenvolvimento de uma crítica literária que nos ajude a abolir 

certos recalques (ALMEIDA, 2005, p.97). 

 

Promover essa abertura no sistema literário brasileiro que possibilite o olhar 

para outras literaturas, especialmente para além do cânone, é um reposicionamento 

necessário para o campo – este construído a partir do apagamento de diferenças, 

especialmente do silenciamento da história e da cultura de mulheres, de negros e de 

indígenas. Como apontado por Lucia Sá, a literatura nacional – especialmente nos 

movimentos romântico, indianista e modernista – se vale da intertextualidade com a 

literatura indígena – tanto em seu caráter oral, quanto no transcrito e escrito –, mas não 

estabelece qualquer compromisso com a causa indígena; até então a literatura brasileira 

tem ignorado as fontes indígenas, “tanto como antecedentes indispensáveis para escritos 

posteriores quanto por seu valor intrínseco como corpus literário” (SÁ, 2012, p. 20). Nesse 

sentido, a literatura indígena surge como uma possibilidade de (re)leitura da herança 

histórico-cultural sobre os povos indígenas, partindo de suas próprias práticas, saberes e 

alteridade. 
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A diversidade de povos indígenas no Brasil, bem como as suas particularidades 

culturais, são grandiosas. De acordo com o Caderno Temático: Populações Indígenas, 

estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no 

Censo de 2010, há, aproximadamente, 305 etnias indígenas no Brasil e, estima-se, existem 

274 línguas indígenas no território brasileiro. Segundo o Instituto Socioambiental (ISA, 

2003) as línguas indígenas no Brasil dividem-se em dois grandes troncos, o tupi e o macro-

jê, estes se subdividem em diversas famílias linguísticas. Contudo, cabe também salientar o 

significativo impacto na cena literária latino-americana as línguas que não pertencem nem 

ao tronco tupi nem ao macro-jê, como é o caso do sistema tukano-aruaque, por exemplo, 

descrito no trabalho de Lucia Sá, que toma como referência as “quatro tradições da 

planície amazônica que mais influência tiveram na obra de autores sul-americanos: macro-

caribe, tupi-guarani, sistema tukano-aruaque do Alto Rio Negro e aruaque ocidental” (SÁ, 

2012, p.21). O pertencimento a determinada família linguística revela muito de seu povo, 

suas origens e a proximidade de seu desenvolvimento. O foco deste trabalho está no tronco 

tupi, especificamente na família linguística mondé, que contempla cinco etnias que vivem 

predominantemente no território do estado de Rondônia, são elas: aruá, cinta-larga, gavião-

ikolen, zoró e paiter suruí. As narrativas aqui propostas para estudo pertencem à última. 

Roland Barthes (2001, p.19) observa que a narrativa se inicia com a própria 

história da humanidade, estando presente em todos os tempos, lugares e sociedades, não 

havendo, portanto, nenhum povo sem narrativa. E, como Robert Scholes e Robert Kellogg 

(1977, p.6) conceituam, para se configurar em uma composição literária “narrativa”, basta 

a presença de uma história e de um contador de histórias. Os povos indígenas são 

contadores de histórias por excelência. A narrativa para os paiter suruí é uma produção 

essencialmente de tradição oral, na qual o ato de contar histórias não é apenas um ato de 

entretenimento, mas parte vital da estrutura de sua sociedade, uma forma de transmissão 

dos conhecimentos tradicionais. Esta é uma realidade a qual recorrem constantemente para 

transmitir às próximas gerações o profundo conhecimento da história de seu povo, 

mantendo viva a narração e oferecendo regras práticas para a orientação da sociedade em 

que vivem (PUCCI, 2009, p.38). 

As narrativas paiter suruí carregam a cosmovisão desse povo, diversas dessas 

histórias são penetradas por elementos cosmológicos e cosmogônicos sendo elaboradas em 

uma estrutura narrativa mítica. O conceito de mito é concebido de forma diversa em 

muitos campos do conhecimento, dentre eles os Estudos Literários. Entretanto, há em 
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comum algumas particularidades nessas concepções que formam um conceito estabelecido 

de mito como sendo uma narrativa que “opera através do uso específico de recursos da 

linguagem falada em que se incluem um uso especial de elementos gramaticais, a 

focalização da ação, tempos e categorias verbais”, assim como imagens espaciais, 

elementos que se voltam na direção de uma criação descritiva que é socialmente 

compartilhada e que permite um pensamento situado em termos de tempo e espaço míticos 

(BASSO, 1985, p.8). Essa criação coloca-se, então, em um tempo e um espaço que não 

podem ser determinados cronologicamente, aos quais os indígenas especialmente nomeiam 

como o “tempo de antigamente”, distante da narração, no tempo dos seus antepassados. 

No presente trabalho, o conceito de mito é utilizado de modo inicial, uma vez 

que este se mostra ainda insuficiente em abarcar a pluralidade da construção narrativa 

ameríndia. As narrativas indígenas hoje, no Brasil, transitam em uma delimitação literária 

incerta, não se enquadrando de forma unânime nos conhecidos gêneros literários ocidentais 

clássicos ou modernos. Se muitas das narrativas indígenas “estavam restritas à condição de 

mitos, vivos na oralidade, mas letra morta nos registros científicos, agora, mudadas em 

texto, elas fazem parte de uma estética” (ALMEIDA, 2009, p.66). Nesse sentido, entende-

se que a narrativa tradicional indígena possui elementos singulares – e que mais à frente 

neste trabalho serão discutidos – que vão além do conceito de mito ou, ao menos, pedem 

um alargamento deste. 

É necessária, então, uma perspectiva diferenciada dentro dos Estudos Literários 

que considere as especificidades da narrativa mítica indígena, sendo a proposta de uma 

Teoria Literária Ameríndia a partir de conceitos do mundo ameríndio um campo ainda em 

formação. A entrada dos livros de autoria indígena no mundo da cultura impressa 

inscreveu-se em formas e estilos indígenas específicos: “Ocupam vários espaços de 

sentido. Participam da composição da miríade de objetos culturais estranhos, insólitos, 

fantásticos, objetos resistentes às nossas abstrações teóricas homogeneizadoras” (BARRA, 

2016, p.26). 

O olhar direcionado para essas narrativas indígenas dentro do estudo proposto 

tem como foco a forma como a mulher indígena é representada, para tanto, é preciso 

compreender como essa figura feminina foi percebida, criada e (re)configurada nos textos, 

como se dá essa ligação entre o material artístico e a realidade social. Segundo Ruth 

Silviano Brandão: 
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Há um diálogo de textos e leituras que nos permitem considerar a 

literatura como uma produção simbólica, cultural, que não existe só no 

registro imaginário do autor. Ela pode-se conceber como um grande 

corpo estruturado, dentro e fora de uma mesma sociedade ou 

nacionalidade. Aqui o conceito de autoria é pensado de diversa maneira, 

pois não se conta apenas o discurso exclusivo do autor. Este se insere em 

outro lugar e dialoga sem cessar com outros discursos, mesmo que isso se 

faça de forma inconsciente (BRANDÃO, 2006, p.29). 

 

Em nosso estudo, as narrativas e os valores a elas relacionados não deixaram 

de ser entendidos dentro de seu momento histórico e cultural. A crítica não se volta para a 

cultura ou uma sociedade em específico, mas para a forma como certa construção de 

representatividade tem ocorrido. Cabe esclarecer que neste trabalho partimos de um local 

de fala não-indígena e que de modo algum nos dispomos a falar por esse público ou, em 

específico, por essas mulheres indígenas; nossa intenção é falar ao lado dessas mulheres, 

amplificando suas vozes em muito silenciadas – uma vez que todas as narrativas aqui 

analisadas são narradas por homens. É o intuito gerar o debate para que se possam 

promover mudanças. Este movimento parte também das próprias mulheres paiter suruí que 

recentemente tem se organizado e exigido espaços de fala e valorização feminina nas 

aldeias. 

Entende-se, em um sentido amplo, o conceito de representação como a maneira 

que indivíduos atribuem significado e sentido à concepção de mundo de um determinado 

momento sócio-histórico. Segundo Roger Chartier (1990, p.62), essa realidade construída 

dentro de um momento histórico e em lugares diferentes por diferentes grupos sociais é 

apreendida na linguagem literária. Assim, a criação artística configuraria uma máscara 

representativa que reflete a mulher em sociedade e, se não esta, ao menos os arquétipos 

femininos que uma determinada sociedade moldou. Antonio Candido (2006, p.16) elucida 

sobre como a narrativa possui a possibilidade de repassar as ideologias do momento sócio-

histórico no qual está inserida. Para ele, o texto literário se nutre do material que circunda o 

artista para se transfigurar em recursos significativos para o que é interno à obra. A partir 

deste pensamento, estudar a literatura significa, de certa maneira, analisar como se dá esse 

diálogo entre o interno e o externo. 

Partindo desse pressuposto, compreendemos pouco do universo indígena e do 

diálogo estabelecido em sua literatura. Como colocado por Érika Bergamasco Guesse 

(2014, p.13), a literatura indígena é muito pouco reconhecida na Academia, há grande 

escassez de bibliografia voltada à compreensão da narrativa e criação poética dos 
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indígenas, são ainda poucos os eventos acadêmicos que contemplam essa parcela da 

literatura. É ainda restrito o número de pesquisadores na área acadêmica que se disponha a 

trabalhar com essas narrativas, não apenas de origem indígena, mas de autoria indígena. 

Essa falta torna pesquisas com essa perspectiva literária de relevância considerável para os 

Estudos Literários. 

Magda Dourado Pucci também salienta a importância da produção de 

conhecimento com foco no relato oral de povos indígenas: 

 

Enquanto adereços como colares e cocares se transformam em peças de 

museus ou são vendidos como artesanatos em feiras (a preços 

baixíssimos) e lojas de aeroportos (a preços exorbitantes), as canções e 

narrativas indígenas tendem a ser esquecidas, passando por um processo 

que se repete em muitas sociedades indígenas. Não se trata de nostalgia 

ou conservadorismo, mas antes de manter ativos os traços mais marcantes 

dos Suruí que, como muitos outros povos, tiveram dificuldades na relação 

com a sociedade “branca” (PUCCI, 2009, p.50). 

 

Assim, compreendemos a importância da valorização e fortalecimento das 

narrativas indígenas, que refletem a cosmovisão de um povo e são expressas em sua 

produção literária, sendo, então, de relevância aos Estudos Literários. Especialmente na 

região Norte do país que, de acordo com o Censo IBGE 2010 possui o maior número de 

povos indígenas do Brasil, nos estados da Amazônia Legal Brasileira a população indígena 

é de cerca de 433.363, correspondendo a aproximadamente 0,47% da população brasileira 

(ISA, 2003). A representatividade dos autores indígenas é situada, sobremaneira, na região 

Norte, autores de maior repercussão nacional como Davi Kopenawa (do estado de 

Roraima), Daniel Munduruku (do estado do Pará) e Cristino Wapichana (do estado de 

Roraima) estão localizados nessa região, entretanto, a região ainda carece de 

representatividade de estudos acadêmicos que abordem essa parcela da literatura. Como 

salienta Clarice Cohn (2001, p.37), seria um equívoco tratar a população indígena apenas 

como fonte histórica-documental, como importante no passado, sua forte expressão 

cultural caracteriza a raiz do povo brasileiro, mas eles são também seres atuantes na 

constituição da singularidade nacional atual, portanto, a produção de conhecimento sobre e 

para essa população é uma necessidade social e acadêmica. 

Contribuindo com esse debate, esta pesquisa propõe um olhar cuidadoso para a 

representatividade da mulher indígena contida nas experiências literárias paiter suruí. Foi 

tido como objetivo geral que norteou o estudo: analisar como a transgressão moral da 
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personagem feminina nas narrativas paiter suruí “As primeiras mulheres”, “Gatikat, a 

Lua”, “Um Namorado-Anta” e a “A mulher que namorou um espírito” se estrutura como 

forma de (re)produzir saberes acerca das relações de gênero dentro de um discurso de 

caráter sexista. Desdobrando-se, para isso, em três objetivos específicos: 1) Apresentar a 

narrativa indígena como objeto de investigação dos Estudos Literários, defendendo, assim, 

que a manifestação literária indígena pode ser aferida como gênero literário próprio com 

suas respectivas especificidades; 2) Identificar, no desenvolvimento de cada uma das 

narrativas, como o caráter simbólico patriarcal é explorado na construção da moral e das 

atribuições de gênero, ressaltando no texto: a transgressão cometida pela personagem 

feminina; a recepção dessa ação e o desfecho que se segue a essa transgressão; 3) Analisar 

como a mulher é representada na trajetória das personagens femininas protagonistas nas 

narrativas, apresentando, assim, as similaridades e especificidades que marcam o discurso 

moral sexista vigente na representação das personagens. 

Como ponto-chave de nossa investigação, analisamos a representatividade da 

mulher indígena através das personagens femininas, procurando aproximar as quatro 

narrativas em aspectos simbólicos presentes nos textos no que diz respeito à construção da 

moral atribuída ao gênero feminino. Para tanto, nosso estudo parte dos Estudos Literários, 

especialmente em diálogo com os Estudos Culturais e de Gênero, mas também fez uso de 

outras abordagens críticas e teóricas como suporte, tendo como pressuposto que é a 

narrativa o guia na escolha dos aportes investigativos. Em nossa leitura das narrativas 

paiter suruí seguimos o conselho de Betty Mindlin em deixar “fruir a lógica própria das 

narrativas”, no sentido de deixar que elas nos conduzam naturalmente por seu universo, 

uma vez que “a tentação de interpretações é enorme, mas talvez seja melhor mergulhar nos 

contos, de início pelo menos, como uma referência em si mesma, antes de procurar 

estruturas e arquétipos” (MINDLIN; NARRADORES SURUÍ, 1996, p.17)1. 

Para procedimento de análise das narrativas utilizou-se da Crítica Feminista 

enquanto guia para uma abordagem da mulher dentro da criação literária, nos auxiliando na 

medida em que oferece mais possibilidades analíticas para o texto, visualizando a mulher 

como símbolo passível de ser interpretado. Para tanto, o arcabouço teórico que fez possível 

                                                 
1Optamos por manter a referência bibliográfica que cita a autoria coletiva nas edições do livro, tendo em 

vista que Vozes da Origem foi realizado por várias mãos em um trabalho colaborativo de transcri(a)ção e 

tradução criativa de Betty Mindlin junto à criação dos narradores indígenas que, segundo alega a 

antropóloga, “são os autores originais das narrativas” (MINDLIN; NARRADORES PAITER SURUÍ, 2007, 

p.15). 



13 

 

essa interpretação do simbólico veio graças à utilização da Crítica Psicanalítica quanto à 

rede significante do texto ligada ao sujeito feminino e à moral. É importante salientar que a 

combinação da Crítica Feminista com a Crítica Psicanalítica é apresentada como 

questionadora do status quo e do posicionamento de seu discurso. 

As narrativas que foram analisadas encontram-se no livro Vozes da origem, que 

abarca uma coleção de narrativas do povo paiter suruí, narradas pelos indígenas em Tupi-

mondé à antropóloga Betty Mindlin. Os narradores são os mais velhos da etnia, pajés ou 

conhecedores da antiga tradição, que nasceram na floresta e já eram adultos quando foi 

feito o primeiro contato pacífico da FUNAI com o povo paiter suruí, em 1969. A 

transmissão dessas narrativas, até então, era feita apenas de forma oral, de uma geração à 

outra, pela memória dos relatos. Essas narrativas foram gravadas, transcritas e traduzidas 

para o português por Betty Mindlin entre 1979 e 1994. Dessa forma a linguagem dos 

narradores paiter suruí foi mantida, preservando muita da oralidade responsável pela 

sobrevivência dessas narrativas (MINDLIN; NARRADORES PAITER SURUÍ, 2007, p.9). 

É válido ressaltar que a escolha desse livro como fonte de acesso às narrativas 

se deu diante do reconhecimento que o mesmo recebe pela população paiter suruí. Os 

direitos autorais foram inteiramente repassados aos indígenas paiter suruí e a publicação 

estabelecida em acordo com a comunidade, a escrita do livro, inclusive, foi um pedido dos 

próprios professores indígenas que pretendiam utilizá-lo em suas escolas nas aldeias. De 

acordo com Betty Mindlin o livro foi “uma maneira de reafirmar os direitos indígenas, em 

especial, a língua e a cultura, de estimular sua autoestima, somando-se a defesa das terras, 

da saúde, da cidadania e do direito à diferença” (MINDLIN, 2006, p.141). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram organizadas duas partes, sendo a 

primeira voltada para o suporte teórico, enquanto a segunda corresponde à análise 

propriamente dita. A primeira parte desdobra-se nos capítulos 1. Quando as vozes da 

origem escrevem e 2. Quando as vozes da origem falam, contendo seções de discussões 

teóricas dentro deles, enquanto a segunda parte contempla o capítulo 3. “Foi assim que ele 

matou aquela-com-quem-ele-brincava-sempre”: análise da transgressão moral feminina 

nas narrativas paiter suruí com suas seções de análise. 

O primeiro capítulo e seção, 1.1. “Foi assim, como vai ser contado”: 

Literatura Indígena no contexto brasileiro, traça um panorama do processo de construção 

da literatura indígena no Brasil, apresentando algumas de suas particularidades e sua 

relação com os gêneros literários existentes, desenvolvendo a importância da narrativa 
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indígena como objeto de investigação dos Estudos Literários. A seção 1.2. O mito na 

intersecção dos saberes e sua proposta plurissignificativa na produção indígena traz uma 

reflexão acerca do que se entende por mito e a proposta de um olhar plurissignificativo 

para o termo; em seu entremeio apresenta uma análise inicial das narrativas paiter suruí do 

corpus deste trabalho, caracterizando-as a partir de sua forma e estrutura mítica. 

O segundo capítulo e primeira seção, 2.1. O que ecoa sobre as vozes: concisa 

fortuna crítica, localiza o presente estudo dentro da fortuna crítica da obra Vozes da 

origem, na recepção do trabalho da antropóloga Betty Mindlin e nas discussões sobre o 

povo indígena paiter suruí e suas narrativas. Em seguida, a seção 2.2. Padxe pãweitxa 

garah kuyé: Vozes da origem paiter suruí, traz uma breve apresentação da etnia paiter 

suruí, tendo como foco o espaço da mulher dentro dessa população, assim como o uso das 

narrativas em sua cultura, contextualizando, desse modo, a escolha das narrativas que 

configuram como objeto desta pesquisa. A seção 2.3. A moral atribuída ao gênero e o 

contexto indígena finaliza o capítulo ao tratar da discussão teórica diante do contexto 

ameríndio em aproximação com a cosmovisão ocidental no que diz respeito ao gênero e à 

moral. 

A segunda parte do trabalho, então, corresponde ao terceiro capítulo, 3. “Foi 

assim que ele matou aquela-com-quem-ele-brincava-sempre”: análise da transgressão 

moral feminina nas narrativas paiter suruí, no qual são apresentadas as narrativas paiter 

suruí em paralelo a análise dos textos com a utilização das considerações teóricas 

norteadoras encontradas na primeira parte. Desdobrando-se em 4 seções de análises 

individuais nas quais são apresentadas cada uma das narrativas paiter suruí: 3.1. “As 

primeiras mulheres”; 3.2. “Gatikat, a Lua”; 3.3. “Um Namorado-Anta”; 3.4. “A mulher 

que namorou um espírito”; e finaliza na seção 3.5. Considerações parciais em uma análise 

comparativa das narrativas que, como o título sugere, analisa comparativamente como a 

mulher é representada na trajetória das personagens femininas protagonistas nas narrativas, 

apresentando também as similaridades e especificidades que marcam o texto. 

Após a discussão dos capítulos, apresentamos as Considerações Finais do 

trabalho, refletindo sobre as questões levantadas nas narrativas paiter suruí e propondo 

perspectivas futuras. 
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1. QUANDO AS VOZES DA ORIGEM ESCREVEM 

 

(...) o novo objeto cultural posto em circulação obriga os leitores, para 

reconhecê-lo, a um esforço de integração das unidades de sentido e à 

antecipação dos sentidos em processo. O trabalho do leitor da poesia 

indígena é ver e ouvir, correndo os olhos dos desenhos coloridos às 

palavras e frases sempre diretas, que, de algum modo não muito 

específico (mas como toda poesia), reiniciam ou retornam à invenção da 

escrita. Tanto os leitores indígenas quanto os não indígenas estão em pé 

de igualdade diante dessa nova literatura: os primeiros, porque estão em 

geral iniciando o contato com a escrita e com os livros; os segundos, 

porque retornam a esse momento inaugural pela força do estranhamento 

(ALMEIDA, 2009, p.109). 

 

1.1. “Foi assim, como vai ser contado”: Literatura Indígena no contexto brasileiro 

 

Uma mudança de perspectiva tem ocorrido nas três últimas décadas no que 

tange às manifestações literárias indígenas no Brasil, se antes elas figuravam como objeto 

de estudos antropológicos, cada vez mais a matéria estética dessas narrativas – universo 

composto de expressão de ideias, de criatividade verbal e elaboração da composição 

narrativa – tem ganhado a atenção dos Estudos Literários. Como essa perspectiva é ainda 

recente, acreditamos ser necessário e importante um breve panorama de como esse 

processo de formação da literatura indígena tem ocorrido no Brasil (GUESSE, 2011, 

p.105). 

Como Eloína Prati dos Santos comenta, os povos nativos do continente 

americano foram expostos a um longo e progressivo período de apagamento de sua 

memória cultural desde os primeiros encontros2, que, com o início do ciclo colonial, se 

aprofundou na imagem ambígua de idealização ou de demonização dos povos ameríndios.  

 

O processo civilizatório previa a extinção dos índios ou a superação da 

condição indígena pela aculturação. Nenhuma das alternativas se 

realizou, mas os preconceitos gerados no período colonial permanecem 

entre nós. Na segunda metade do século XX, a questão se amplia com o 

avanço do capitalismo financeiro e da globalização, processos que 

aprofundam a marginalização dos povos indígenas. Por outro lado, os 

povos indígenas se associaram aos movimentos por direitos civis, 

aumentando seu ativismo por reconhecimento, terras, soberania e 

valorização da mulher indígena (SANTOS, 2015, p.192). 

                                                 
2Destacamos deste contexto hostil inicial a Lei pombalina (Diretório dos Índios, 1755/1757) que determinava 

a unificação linguística através da substituição do nheengatu pelo português como língua oficial. Para mais 

informações sugerimos o trabalho: ALMEIDA. O Diretório dos índios, 1997.  



16 

 

Se antes, entre os séculos XVII e XIX, o ameríndio era visto de forma 

dicotômica – bom selvagem ou demônio – e tido como objeto de um vasto acervo literário 

escrito por não-indígenas, na segunda metade do século XX um novo direcionamento 

teórico se inicia (como o pós-moderno e o pós-colonial), que permitem um reexame dos 

pressupostos românticos e modernistas em relação ao ameríndio, proporcionando o 

surgimento de uma literatura indigenista que revisita a literatura colonial e desencadeia 

uma crítica aos estereótipos vigentes na cultura ocidental. Alicerçada nessa atualização, a 

literatura produzida por povos ameríndios, inteiramente sujeitos de sua representação, 

passou a ser fortalecida (SANTOS, 2015, p.192). 

Inicialmente, o acesso às manifestações literárias indígenas no Brasil enfrenta 

alguns obstáculos, sendo a língua e o processo de escrita alfabética os maiores deles. Como 

comenta Sergio Medeiros sobre o texto dos povos xavantes, “os xavantes podem lê-los, 

evidentemente, na sua língua materna. A nossa situação de não-falantes de xavante é que 

cria, inicialmente, a dificuldade” (MEDEIROS, 2006, p.1). A escrita das narrativas 

indígenas em português mostra-se, então, como um esforço dos próprios indígenas em 

tornar a sua fala-letra legível ao Outro; essa escrita é uma fissura no sistema literário 

brasileiro que nos possibilita ter acesso ao pensamento indígena. A importância da escrita 

da narrativa indígena é apontada na fala de Davi Kopenawa, xamã Yanomami, que de 

forma muito autoconsciente comenta sobre a necessidade de utilizar as ferramentas de que 

se vale uma cultura dominante – a escrita alfabética – como forma de expressar-se, uma 

vez que é por meio dela que os ocidentais podem vir a escutá-lo com atenção: 

 

Omama não nos deu nenhum livro mostrando os desenhos das palavras 

de Teosi, como os dos brancos. Fixou suas palavras dentro de nós. Mas, 

para que os brancos as possam escutar, é preciso que sejam desenhadas 

como as suas. Se não for assim, seu pensamento permanece oco. Quando 

essas antigas palavras apenas saem de nossas bocas, eles não entendem 

direito e as esquecem logo. Uma vez colocadas no papel, permanecerão 

tão presentes para eles quanto os desenhos das palavras de Teosi, que não 

param de olhar. Isso talvez os faça dizer: “É verdade, os Yanomami não 

existem à toa. Não caíram do céu. Foi Omama que os criou para viver na 

floresta” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p.77). 

 

Dessa maneira, a língua é uma barreira na medida em que as línguas indígenas, 

como instrumento dessas narrativas, estão sujeitas à tradução para o português para que 

essas histórias cheguem ao restante do público brasileiro. Atualmente, diversos projetos de 

formação de professores indígenas têm contribuído para esse processo de tradução e 
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também para a escrita diretamente em português dessas histórias pelos próprios indígenas, 

ampliando, assim, a possibilidade de conhecimento nacional dessas produções. Em 

exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional3 e o sistema de Educação 

Escolar Indígena4 têm colaborado com a inserção da educação escolar nas comunidades 

ameríndias de forma adaptada às necessidades e às especificidades dos povos indígenas. 

Precedentemente, todo esse movimento só se tornou possível a partir do crescente e 

significativo reconhecimento legal dos povos indígenas, que tiveram seus direitos 

assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 19885, na qual foi 

reconhecida, oficialmente, a existência de línguas indígenas no Brasil. 

Ter seus direitos assegurados juridicamente possibilitou aos povos indígenas 

não só o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem diferenciado, mas, 

consequentemente, a criação e/ou aprimoramento de suas práticas de escrita e de produção 

literária em sua língua de origem e em português (GUESSE, 2014, p.20). Como afirmam 

Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz (2004, p.196), por meio dos indivíduos indígenas 

que estão à frente como lideranças, dos intelectuais e dos professores indígenas, com a 

assessoria de indivíduos não-indígenas que têm se posicionado a favor da emancipação e 

da autonomia desses povos, têm sido possível reivindicar o respeito e a valorização 

devidos aos povos indígenas e suas produções. 

A Literatura Indígena no Brasil mostra-se como um movimento literário 

contemporâneo enquanto entrada no universo da letra e do mundo impresso, no entanto, a 

vocação enunciativa dos povos indígenas sempre esteve inserida na tradição da oralidade: 

“não há povo que não ostente, no elenco dos seus signos mais expressivos, objetos de 

linguagem, correspondentes ao que, em nosso mundo, chamamos poesia”, destaca 

enfaticamente Antônio Risério (1993, p.25). 

Não apenas entre povos ameríndios, a tradição oral pode ser vista como a 

semente criadora que precede os textos literários canônicos lidos pelo mundo, a tradição 

oral é compreendida como um fenômeno que, de alguma maneira, constitui a cultura 

                                                 
3Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, de 1996, em seu artigo 78, determina que o 

Sistema de Ensino da União em colaboração com as agências federais de fomento à cultura e assistência aos 

indígenas, desenvolva programas integrados de ensino e de pesquisa para a oferta de educação escolar 

bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com o objetivo de proporcionar a recuperação de suas memórias 

históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. 
4Pautado pelo Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI (MEC/SEF, 1998). 
5Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 231: “São reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 
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escrita6, a literatura não pode “negar a importância do papel que desempenharam, na 

história da humanidade, as tradições orais. As civilizações arcaicas e muitas culturas das 

margens ainda hoje se mantêm graças a elas” (ZUMTHOR, 2010, p.8). Em consonância, 

Frederico Fernandes critica a marginalização delegada à oralidade pela crítica literária: 

 

Primeiro porque se desvinculava da escrita e, por conseguinte, foi tratada 

como uma literatura de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Segundo, 

porque assumiu a definição de popular ou de primitiva em contraposição à 

de erudita. Terceiro, porque se tornou objeto de uma investigação 

folclórica, no qual eram observados costumes, sincretismo religioso, 

origem étnica, ao passo que o valor poético descaracteriza-se em meio ao 

caldo heterogêneo da cultura popular. Quarto, porque se tornou exótica. E 

quinto, porque a teoria literária começa a se desvincular de um modelo 

analítico regido pela batuta da letra tardiamente (FERNANDES, 2007, 

p.24-25). 

 

Retomemos então que, antes do contato com os povos não-indígenas, as 

populações ameríndias brasileiras não possuíam escrita alfabética, todavia, é importante 

salientar que a ausência de tradição escrita não necessariamente significa ausência de 

tradição gráfica, o que se aplica a cultura indígena. Em muitas sociedades de tradição oral 

existe uma picturalidade muito viva, seja na pintura corporal ou nas decorações de potes, 

cabaças e tecidos, em tatuagens ou em escarificações, “mesmo que sua função não seja, 

como no caso do alfabeto, registrar a fala, ela participa da manutenção da memória social” 

(CALVET, 2001, p.11).  

Enquanto manutenção da expressão da arte narrativa, esta sobreviveu, 

sobretudo, por meio da tradição oral, repousando na memória coletiva, sendo reproduzida 

pelo contador/narrador ao longo do tempo. Nas sociedades indígenas cabe aos mais velhos 

e sábios da etnia essa função, são eles que repassam esse conhecimento: “Nas aldeias 

posso dizer que não existem bibliotecas, cheias de livros, para as crianças lerem, mas os 

velhos são os nossos verdadeiros livros, eles são as bibliotecas, suas histórias estão em suas 

mentes, suas cabeças”, alega o escritor indígena Olívio Jekupé (2005, p.17-18). 

Tais particularidades vão ao encontro do pensamento do teórico Walter 

Benjamin (1994, p.198), que lamenta o fato de na sociedade ocidental moderna ter-se 

perdido esse intercâmbio de experiências promovido pelas narrativas orais. Em esperança, 

                                                 
6As discussões sobre os fenômenos da oralidade e da escrita alfabética são amplas e geram inúmeras 

controvérsias teóricas, o foco deste trabalho é apenas apontar a relação existente entre o oral e o escrito de 

maneira a esclarecer a natureza do corpus desta dissertação. 
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as comunidades indígenas dão grande valor a essa arte de narrar e sua literatura impressa é 

ainda composta, em grande parte, por narrativas que preservam marcas da oralidade. 

Para os povos indígenas, as narrativas de tradição oral são as engrenagens de 

transmissão dos valores culturais da comunidade. Estas são narrativas de conteúdos 

tradicionais que se perpetuam sendo contadas de geração a geração, mantendo vivas em 

suas culturas, a memória desse povo. Nas sociedades indígenas em geral, e, em particular, 

na paiter suruí, “o processo enunciativo, a produção e a transmissão de saberes ocorrem no 

domínio linguístico e discursivo da oralidade” (BORGES, 2003, p. 23). 

Por essa ancestralidade do contar, essas narrativas tradicionais que têm por 

berço a oralidade de um povo indígena são histórias tidas como bem compartilhado entre 

os narradores da etnia, a autoria outorgada a elas diz respeito a toda a comunidade, isto é, 

uma autoria coletiva. Marcas da autoria individual surgem somente no momento da 

enunciação do narrador enquanto elementos da performance. No exato momento do 

(re)conto do texto interativo e dinâmico o narrador é também o autor individual, entretanto, 

o conteúdo da narrativa e o esqueleto da história, por assim dizer, permanecem como sendo 

de autoria coletiva e a ela retorna no fim do contar da história (DORRICO, 2015, p.38). 

Os sujeitos unem-se em uma voz coletiva que conta uma versão da origem de 

seu povo e, sob a forma do escrito, este movimento faz deles sujeitos históricos e atuantes 

da sua própria narrativa. Assim, a autoria coletiva reconhece os sujeitos individuais em 

prol da comunidade ao mesmo passo que a autoria individual reconhece que sua influência 

mais direta nasce na tradição de seu povo. Suzane Lima Costa explicita essa relação eu-

coletivo: 

 

(...) a relação da pessoa com a sua comunidade étnica será conduzida pelo 

território de pertencimento, que passa também a ser espaço da 

recuperação da memória dos seus antepassados e lugar da sua 

ancestralidade. O eu se forma tanto pela confluência das vozes dos 

antepassados, do espírito da floresta – os encantados, da cosmovisão 

construída –, quanto pelo exercício político de existir socialmente 

(COSTA, 2014, p.71). 

 

Nesse sentido a autoria que desponta com a autoria coletiva está para além da 

autoridade intrínseca de autor/obra, o autor sai de cena para dar entrada a outra forma-

sujeito, a coletividade. Não basta dizer que o autor está morto, como sugere Michel 

Foucault (2011, p.271), é preciso dizer o que ocorre no lugar deixado vazio por ele. “Não 

se pode dizer que, no caso do indígena, se trate da morte do autor, como entidade. Trata-se, 
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porém, da sua morte como indivíduo” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.216). Desse modo, 

o caráter de autoria coletiva apresentado pela literatura indígena possibilita uma nova 

perspectiva dentro da Teoria Literária. 

Ao longo do tempo, várias narrativas de tradição oral e autoria coletiva têm 

ganhado o registro impresso, porém, as formas como isso têm ocorrido, assim como os 

agentes responsáveis pela escrita, diferem. Almeida e Queiroz (2004, p.123) apresentam 

um balanço das edições de narrativas orais populares no Brasil – não apenas das narrativas 

de origem indígena, mas também de outros grupos étnicos europeus e africanos – traçando 

esse panorama em três movimentos: o dos pioneiros que conviveram com a chegada das 

primeiras máquinas impressoras no país e coletavam narrativas populares que permeavam 

a cultura brasileira (período de 1881-1920); passando pelos folcloristas, pesquisadores e 

antropólogos, no segundo movimento (período de 1921-1960), que buscavam o registro de 

informações e a fidelidade em relação ao dialeto das narrações no registro escrito; e o 

terceiro (período de 1961-2000) que consiste no movimento vinculado às universidades e 

especialmente aos Programas de Pós-Graduação no Brasil, no qual há maior atenção às 

singularidades próprias da narrativa oral. 

Desses movimentos surgiram coletâneas de narrativas orais populares na 

sociedade brasileira, podendo ser divididas a partir de quatro gêneros de coletâneas: 1) a 

coleta: resultado de pesquisa de campo, tendo como forma escrita a transcrição (escrita 

dialetal ou ortográfica), cujo autor, geralmente, é o pesquisador responsável pela recolha 

das narrativas; 2) a compilação: reúne em uma nova organização as narrativas orais 

escritas e publicadas anteriormente, mantendo a figura do autor como sendo o compilador, 

o organizador ou o editor intelectual da coletânea, a força da escrita também parte da 

transcrição e adaptação interlingual; 3) a recriação: coletânea de narrativas inspiradas na 

tradição oral sem que tenha existido uma recolha sistemática das narrativas orais, cuja 

forma de escrita adotada é a escritura que não se atrela à fala; e 4) a tradução: edições 

feitas a partir de edições estrangeiras, sendo a força da escrita, a tradução interlingual e a 

adaptação realizadas, com o objetivo de adequar o texto ao leitor visado, em geral o 

público infantil (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.130). 

Nesse cenário de coletâneas, diversas narrativas tradicionais indígenas ganham 

o registro impresso, especialmente a partir dos gêneros: 1) coleta, 2) compilação e 3) 

recriação. Essas coletâneas mostraram-se como o passo inicial do registro escrito da 

oralidade, no entanto, em negativa, muitas dessas coletâneas de narrativas de origem 
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indígena – coletadas, modificadas e/ou adaptadas pelos pesquisadores não-indígenas – não 

receberam o nome das etnias às quais essas histórias tradicionais pertenciam ou nas quais 

foram inspiradas, não delegando a elas, inclusive, os direitos autorais. 

Em um processo recente de apropriação da escrita, os povos indígenas 

passaram a figurar como sujeitos da literatura e não mais apenas como seu objeto, textos de 

autoria indígena, isto é, escritos pelos próprios indígenas, se evidenciam nesse cenário. 

Como Eloína Prati dos Santos salienta, a escrita dessa oralidade pelo povo ao qual ela 

pertence é um ganho para a tradição ocidental: 

 

Felizmente, para nós, a escrita das culturas orais pratica um colapso 

temporal que mantém uma história tradicional sempre presente e 

atualizada, já que é uma história coletiva com traços de apropriação 

pessoal e local, permitindo que leitores não indígenas possam entender e 

acompanhar tanto os mitos quanto a cultura aborígine em sua inserção no 

mundo atual (SANTOS, 2015, p.193). 

 

Para os escritores e escritoras indígenas, a escrita é mais um dos possíveis 

veículos para a expressão de toda uma tradição que antes permanecia viva, sobretudo, pela 

oralidade. As formas apresentadas por eles partem de tradições culturais diferenciadas, 

línguas diversas e visões de mundo complexas, mas que se unem via literatura. “O objeto 

livro é, portanto, um lugar de reconstrução da memória indígena no Brasil, embora também 

se construa sobre os escombros da sua história, sobre o esquecimento do seu passado” 

(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.201). Ao que Graça Graúna, em seu poema descreve “Ao 

escrever,/ dou conta da ancestralidade;/ do caminho de volta,/ do meu lugar no mundo” 

(GRAÚNA, 2006, p.119). 

Por mais que as diferenças culturais entre os povos ameríndios brasileiros 

existam, é na literatura que os autores e autoras indígenas resistem, oriundos cada um de 

sua tradição ancestral, eles possuem como elo a reafirmação de sua memória. “Há um 

ponto em comum que norteia a construção do ser pessoal, que cria uma relação de 

resistência e vai além do desejo individual: a Memória”, como alega o escritor e teórico 

indígena Daniel Munduruku (2017, p.116). O autor expressa ainda o que compreende por 

memória ao dizer que esta “é um vínculo com o passado, sem abrir mão do que se vive no 

presente. É ela quem nos coloca em conexão profunda com o que nossos povos chamam de 

tradição” e que também pode ser entendido como as vozes ancestrais de um grupo étnico. 
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A escrita da oralidade, contudo, não tem a função de preterir a última, não se 

trata de substituir as narrativas orais pela escrita destas, mas de somar, como alega a 

indígena Darlene Taukane, da etnia Bakairi (situada no Mato Grosso), em entrevista ao 

escritor indígena Olívio Jekupé: 

 

Eu acho que o sistema, o uso da escrita no seio das comunidades 

indígenas não deve suprimir o lugar e o espaço da história oral. O sistema 

oral nos povos indígenas é tão antigo quanto os nossos mitos de origem. 

Eu vejo e tenho consciência que o uso da escrita é muito recente entre os 

povos indígenas. (...) Nós temos que ter a clareza dos lugares tanto da 

escrita como do uso da história oral no meio da comunidade da qual 

fazemos parte (JEKUPÉ, 2009, p.39). 

 

Na perspectiva indígena, suas narrativas podem ser definidas em duas 

categorias básicas: as histórias de hoje e as histórias de antigamente. Dessa forma os 

indígenas definem claramente uma divisão do tempo em antes e depois. A narrativa é 

significativa na medida em que desenha os traços da experiência temporal: há o tempo do 

conteúdo que é contado e o tempo da narração/narrativa (tempo do significado e do 

significante). Essa dualidade leva a constatar que “uma das funções da narrativa é a de 

transformar um tempo no outro” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.232). 

A escritora e teórica indígena Graúna Graúna, ao abordar a autoria indígena, 

comenta sobre esses dois períodos singulares da construção (e ainda em processo) das 

produções literárias indígenas: 

  

O período clássico referente à tradição oral (coletiva) que atravessa os 

tempos com as narrativas míticas e o período contemporâneo (de tradição 

escrita individual e coletiva) na poesia e na “contação de histórias” com 

base em narrativas míticas e no entrelaçamento da história (do ponto de 

vista indígena) com a ficção (em fase de experimentalismo) (GRAÚNA, 

2013, p.74). 

 

Em definição, as histórias de hoje são narrativas de caráter histórico, 

geralmente de autoria individual, e tratam de acontecimentos situados na atualidade, como, 

por exemplo, a luta pela demarcação de territórios e a valorização da intelectualidade 

indígena, também englobam releituras de narrativas tradicionais. Nesse âmbito, o primeiro 

livro publicado individualmente por um indígena no Brasil foi Oré awé roiru’a ma (Todas 

as vezes que dissemos adeus), de Kaka Werá Jecupé, uma autobiografia de um ativista 

txucarramãe-guarani. Outros escritores e escritoras contemporâneos de destaque são: 
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Daniel Munduruku, Álvaro Tukano, Graça Graúna, Ailton Krenak, Eliane Potiguara, 

Olívio Jekupé e Yaguarê Yamã, para citar apenas alguns7. Essa literatura indígena 

composta pelas histórias de hoje são marcadas pela ancestralidade (memória, tradição e 

oralidade), não apenas pela passagem do saber oral para o escrito-impresso, mas pelo 

modo criativo e reatualizado sob o signo no qual isso ocorre. A poética indígena presente 

em sua literatura reafirma uma autoria individual (pelo autorreconhecimento enquanto 

sujeito histórico de um processo social) e uma autoria coletiva (pela pertença à 

ancestralidade). Os escritores indígenas Cristino Wapichana e Tiago Hakiy apresentam 

essa ideia: 

 

A poética da literatura indígena vai além das entrelinhas, ela traz a cultura 

de um povo, de uma diversidade de povos, de cosmologias e jeitos de ser. 

Por isso tudo, não se restringe à escrita e ao individual: ela é movimento, 

vida, cor, danças, cantos, sons e uma infinitude de ações culturais em 

ebulição (WAPICHANA; HAKIY, 2015, s.p). 

  

Já as histórias de antigamente são narrativas originadas da oralidade 

performática e trabalham essencialmente com as cosmologias e cosmogonias de 

determinada etnia, são narrativas tidas como tradicionais de autoria coletiva da etnia 

indígena – na qual o sujeito principal da narração é o “nós” – e tratam de acontecimentos 

situados no chamado tempo dos antepassados (GUESSE, 2011, p.107). As narrativas que 

compõem o corpus desta pesquisa enquadram-se neste segundo grupo, histórias de 

antigamente, ou como chama Graúna (2013, p.74), “contação de histórias”, por isso 

manteremos o foco nesse tipo de narrativa, frequentemente nomeada como “mitos” pelos 

não-indígenas. 

No Brasil, a primeira coletânea de narrativas tradicionais de autoria indígena 

publicada em língua portuguesa e assinada diretamente por indígenas foi o livro Antes o 

mundo não existia, dos autores Umúsin Panlõn Kumu e Tolamãn Kenhríri, da etnia 

Desana, do Amazonas, publicado em 1980 e reeditado em 1995. O modelo foi seguido por 

outros trabalhos, especialmente de organização de professores indígenas, como: O povo 

Pataxó e suas histórias, assinado por Angthichay, Arariby, Jassanã, Manguahã e Kanátyo; 

                                                 
7Entre as obras dos escritores e escritoras citados, destacam-se: Coisas de índio e As serpentes que roubaram 

a noite, de Daniel Munduruku; Doéthiro, de Álvaro Tukano; Criaturas de Ñanderu, de Graça Graúna; A luta 

pela terra não parou até hoje, de Ailton Krenak; Metade cara, metade máscara, de Eliane Potiguara; A 

mulher que virou Urutau, de Olívio Jekupé em parceria com Maria Paulina Kerexu; O caçador de histórias e 

Sehaypóri, de Yaguarê Yamã. 
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Shenipabu Miyui escrito por professores indígenas Kaxinawás, do Acre; Mantere ma kwé 

tinhin: Histórias da Maloca de Antigamente, assinado por Pichuvy Cinta Larga; e 

Wanrêmé Za´ra – Nossa palavra, assinado pelos indígenas xavantes Sereburã, Hipru, 

Rupawê, Serezabdi e Sereñimirãmi; entre outras publicações que seguiram caminhando na 

direção do domínio dos meios de produção editorial (MARQUES, 2010, p.249).  

Nesse contexto positivo de reconhecimento e emancipação dos povos 

indígenas no que tange às suas próprias manifestações narrativas está também o livro 

Vozes da origem, que abarca uma coleção de narrativas tradicionais do povo paiter suruí, 

das quais, quatro compõem o corpus deste trabalho. O livro é de autoria compartilhada 

entre os narradores paiter suruí e a antropóloga Betty Mindlin, responsável pela 

transcrição, tradução e organização das narrativas (MINDLIN; NARRADORES PAITER 

SURUÍ, 2007, p.9). 

É substancial comentar que, tais narrativas tradicionais, essas histórias de 

antigamente, são as que dão vida aos “livros da floresta” – como são chamados pelos 

próprios indígenas –, publicações subsidiadas por órgãos oficiais (patrocinados geralmente 

pela Coordenação de Apoio às Escolas Indígenas do MEC) ou por ONGS, e só em casos 

excepcionais publicados por editoras privadas8. Segundo Almeida e Queiroz, a supremacia 

dessas produções está na região Norte do Brasil e, em sua maioria, esses livros têm por 

objetivo atender uma demanda escolar, isto é, são livros escritos dentro da comunidade 

para auxiliar os professores indígenas na tarefa de ensinar às crianças da aldeia as artes de 

ler e escrever, porém, tais livros acabam por ir além, cumprindo também o precípuo papel 

de informar ao restante dos brasileiros sobre a existência desses povos: 

 

As histórias de antigamente estão na base da literatura indígena, e, como 

princípio, sustentam o pensamento nas suas várias sociedades, 

constituindo o que se poderia identificar como o espírito dessas 

civilizações. Mesmo a historiografia indígena, que, nos últimos anos e 

graças à conquista da escrita, passou a existir, encontra seu fundamento 

na palavra dos antepassados – como dizem os índios – são seus livros 

mais preciosos (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.261). 

 

A oralidade presente nas narrativas tradicionais ao ser inserida na cultura do 

impresso torna o fazer literário com povos indígenas – a prática da letra – uma abertura, 

                                                 
8“Refletir sobre os caminhos da escrita e dos desdobramentos editoriais dessas publicações (...) é 

interessante, entre outras questões, porque nos permite ver com alguma clareza diferentes circuitos editoriais 

(e, certamente, circuitos mercadológicos) dos livros indígenas”, como salienta Cynthia de Cássia Santos 

Barra (2016, p.24). 
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uma fissura no mundo, por meio da qual um novo espaço de invenção e de enunciação se 

afirma. Os indígenas “não precisam da escrita para contar ou conservar seus mitos, mas 

precisam dela para representá-los para o mundo além da aldeia” (ALMEIDA; QUEIROZ, 

2004, p.259). Nesse panorama, as narrativas tradicionais indígenas – de caráter 

mítico/cosmológico – fundaram o espaço dialógico nos livros de autoria indígena e foi a 

partir delas que os autores indígenas passaram a falar (BARRA, 2016, p.27). 

A narrativa indígena, contudo, não possui a mesma natureza que outras 

narrativas ocidentais, sua prática de escrita, portanto, também é multimodal. A passagem 

da narrativa oral indígena para o texto escrito-alfabético guarda especificidades: não basta 

transcrever o que é contado, a composição escrita precisa transmitir com clareza tudo o que 

a fala tencionou dizer. Para que essa transição seja bem realizada, usa-se de uma 

retextualização, isto é, um esforço realizado pelo escritor para manter o mesmo conteúdo 

da fala de quem narra a história, utilizando formas adequadas ao gênero escrito para que o 

texto seja mais bem compreendido. Isso não significa que a oralidade não seja tão coerente 

quanto a escrita, apenas denota que cada modalidade da língua tem uma organização 

específica, de acordo com seus propósitos de comunicação (MARCUSCHI; 2001, p.48). 

Tanto a fala quanto a escrita seguem o mesmo sistema linguístico, porém 

distinguem-se quanto ao meio utilizado: a escrita se manifesta como grafia com sinais 

sobre uma base (papel, pedra, madeira etc) e a fala como som. As diferenças mais notáveis 

entre fala e escrita também estão no ponto de vista da formulação textual e das condições 

contextuais, assim como na atividade metaenunciativa (os comentários que se referem à 

situação de enunciação, por exemplo, são mais frequentes na fala que na escrita). A fala e a 

escrita devem ser entendidas como modalidades de usos da língua, que se situam no 

âmbito mais amplo de abstração, dominado pelas noções de oralidade e letramento. A fala 

apoia-se nos gestos, nos movimentos do corpo, na expressividade do olhar, na entonação e 

nas expressões próprias do indígena que narra a história. O texto escrito, por outro lado, 

impõe uma forma mais fixa que parte de convenções e regras, além de se comunicar com 

um Outro, o leitor, que está ausente no tempo e no espaço – enquanto o tempo de produção 

e recepção na fala é concomitante, na escrita, é defasado (MARCUSCHI; DIONISIO, 

2007, p.17-22). 

Nesse sentido, a prática da escrita indígena desenvolve-se de maneira 

diferenciada, uma vez que é comum a presença de um código semiótico concomitante ao 

texto alfabético. Esse tipo de “texto visual” apresenta-se na forma de um desenho 
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figurativo que se tornou representativo da produção indígena, também sendo frequente 

certo padrão geométrico – “o qual faz parte das culturas tradicionais e é encontrado 

também em suas cestarias, tapeçarias, cerâmica e pintura corporal, mesmo antes do contato 

com a escrita alfabética” (Thiago, 2007, p.9). Assim: 

 

Os textos indígenas brasileiros incluem não só palavras, mas desenhos, 

cores e representações que provocam reações baseadas em valores e 

tradições culturais próprias. As ilustrações, por exemplo, vistas 

normalmente por olhos educados na tradição ocidental como expressão 

artística ou como decoração, comportam significados que implicam 

leitura e tradução. Além disso, embora ilustrações sejam consideradas 

muitas vezes complementares à escrita, pode ser a escrita alfabética 

também complemento do elemento pictórico (THIÉL; QUIRINO, 2011, 

p.6634). 

 

Os livros indígenas apresentam-se, então, a partir de uma multimodalidade: há 

um texto verbal e um texto não-verbal, sendo possível estabelecer um paralelo com o 

componente performático da oralidade. A literatura indígena, portanto, difere da chamada 

literatura ocidental moderna, ela traz não apenas um eu individual e coletivo, marcado pela 

ancestralidade, mas também, através de suas formas, que envolvem a tradição oral e 

tradição escrita e publicada, “despolarizam, até quase a dissolução, os parâmetros 

canônicos, deixando a descoberto a teoria literária baseada na tradição escrita” 

(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.198). 

As especificidades das narrativas indígenas podem ser pensadas à luz do 

conceito de texto criativo de Antonio Risério (1992). O autor destaca a potência lírica das 

sociedades ameríndias ao extrair a ideia de uma “poética Araweté” presente nos cânticos 

indígenas desse povo, descritos no trabalho Araweté: Os Deuses Canibais do antropólogo 

brasileiro Eduardo Viveiros de Castro. Ao apontar uma sensibilidade poética existente nas 

narrativas ameríndias e ao afirmar a possibilidade da existência de um texto criativo em 

sociedades tradicionalmente orais, o autor indica uma estética presente nos narrativas orais 

indígenas e posiciona-se na contramão do pensamento crítico-teórico que vê a estética 

(assim como a poesia, a literatura etc) como ferramentas de expressão somente de 

sociedades portadoras da escrita alfabética.  

Risério (1992) mostra, portanto, que as poéticas em sociedades tradicionais 

existem, contudo, obedecem a uma estruturação particular – no caso dos Araweté possuem 

tanto classificações da produção textual quanto teorias da criação poética – e que estas são 
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caracterizadas como extraocidentais por fugirem dos padrões ocidentais: estão na escrita 

alfabética (posto serem cantos orais); pertencem a uma esfera ritualística própria da cultura 

Araweté; não se baseiam em um texto classificado como ficção enquanto processo criativo 

de um único autor (dado que são cânticos da tradição oral e coletiva), que os enquadraria 

em gêneros canônicos. Essas reflexões são importantes contribuições teóricas, pois 

considera a potência estética dos textos indígenas, que mesmo impressos/publicados, 

valorizam sua expressão oral. 

Para Janice Thiél (2012), a literatura indígena possui um caráter híbrido e 

complexo por ser composta do e no intercâmbio entre oralidade e escritura, desafiando o 

cânone ocidental e alargando o conceito mesmo de literatura, assim como o de 

literariedade discutido no Ocidente. Algo com o qual, Almeida e Queiroz vêm a 

acrescentar: 

 

Pensar a literatura como prática social de determinado grupo significa 

levar em conta o contexto pragmático (os atos de linguagem), o que 

exigiria estudos do ponto de vista cognitivo e sociológico dessa literatura. 

No caso, portanto, das literaturas indígenas em processo, seria necessário 

verificar suas relações com o esforço de aquisição e domínio da escrita, 

da língua portuguesa, com a luta pela reconquista da terra e pelos direitos 

civis, com a história da demarcação de terras; suas relações com os usos 

do livro e as práticas de leitura. Cada literatura tem sua própria 

literariedade e linguisticidade (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.199). 

 

Pensando nesse percurso e na forma como as narrativas tradicionais – 

nomeadas pelos próprios indígenas como histórias de antigamente – são lidas como mitos 

pela teoria literária baseada na tradição escrita ocidental, damos sequência à próxima seção 

deste trabalho. A intenção não é uma investigação epistemológica do conceito de mito, 

mas uma reflexão sobre o tema com o intuito de apresentar o que se compreende por mito 

no âmbito deste trabalho e sua abertura para uma plurissignificação; marcando a inter-

relação entre mito e literatura, propondo um novo olhar para as narrativas ameríndias 

amplamente generalizadas como narrativas míticas. 
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1.2. O mito na intersecção dos saberes e sua proposta plurissignificativa na produção 

indígena 

 

Para uma breve discussão pelo que se entende por mito no âmbito deste 

trabalho, estabelecendo, consequentemente, a relação com o símbolo e a interpretação, 

mostram-se enriquecedoras algumas aproximações epistemológicas, valendo-nos dos 

pensamentos de Claude Lévi-Strauss e Paul Ricoeur, tendo como fio condutor a 

confluência no pensamento psicanalítico de Sigmund Freud e seus discípulos no que 

concerne a essa temática9. Este fio é o elemento interno que une cada um destes 

pensamentos e proporcionará a investigação simbólica do texto, como poderá ser 

observado no capítulo 3. “Foi assim que ele matou aquela-com-quem-ele-brincava-

sempre”: análise da transgressão moral feminina nas narrativas paiter suruí, no qual será 

apresentada a análise simbólica das narrativas. 

A intersecção entre a Antropologia, a Filosofia e a Psicanálise, podendo 

desembocar nos Estudos Literários, justifica-se na medida em que, para abordar a produção 

literária indígena, perpassamos pela cultura, assim como do devir que articula questões do 

sentido permeado por uma rede significante nos elementos da narrativa. Os autores são 

trazidos para o debate como suporte para compreensão inicial do tema que caminha para 

um novo olhar teórico-crítico voltado às particularidades indígenas, ao se propor, 

exatamente, como uma análise de significados plurais. Ao ampliar as possibilidades de 

leitura, salvaguardamos a pluralidade de sentidos possíveis contida na narrativa indígena, 

que carrega consigo sua composição cultural singular. 

É pensando nesse caminho rumo a um novo olhar teórico-crítico que nos 

aproxime da perspectiva indígena, que iniciamos apontando o impasse que é colocado ao 

abordar determinadas narrativas indígenas como mitos, uma vez que esse termo remete a 

uma oposição à razão, cunhando um sentido puramente ficcional e inventivo, pensado na 

linguagem popular como “algo não verdadeiro”. Essas narrativas indígenas enfatizam 

especificidades da cultura e dos territórios nos quais foram produzidas (montanhas, rios e 

cachoeiras, por exemplo, são nomeados), atribuindo-lhes histórias e origens, muitas vezes, 

sagradas. O pensamento ocidental tem ignorando a presença do discurso histórico nos 

“textos míticos” e vice-versa. Por essa, entre outras razões, o termo mito tem servido, 

                                                 
9Destaca-se, porém, que os autores supracitados são de trajetórias intelectuais amplas e não cabe aqui 

banalizá-las a esse pequeno recorte (mito, símbolo e interpretação). 
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frequentemente, para excluir textos indígenas de categorias como literatura, arte e história, 

convertendo textos de alto valor estético e literário em meros resumos (SÁ, 2012, p.25).  

Ao pensar em uma Teoria Literária Ameríndia a partir de conceitos do mundo 

ameríndio, destacando esse novo olhar teórico-crítico, os mitos poderiam ser chamados de 

“histórias de antigamente” ou “histórias verdadeiras” ou mesmo “narrativas tradicionais”, e 

é um esforço deste trabalho fazer uso dessa proposta. Entretanto, visando manter uma 

ponte entre pensamento ocidental e o ameríndio, optamos pelo uso do termo mito de modo 

inicial, para apresentar esta conceituação, mas nossa proposta é exatamente ampliar este 

conceito para um sentido plurissignificativo, como é compreendido em suas singularidades 

na perspectiva indígena. 

Comumente, quando as narrativas tradicionais de autoria coletiva de povos 

indígenas são vistas como mitos ligados aos conhecimentos sagrados (xamânico) de seu 

povo, no meio acadêmico elas são atreladas aos estudos da Antropologia, da História das 

Religiões e, em menor escala, aos Estudos Literários. Entretanto, a percepção mítica do 

mundo é frequentemente explorada nos Estudos Literários ao tratar da produção ocidental 

de cunho mitológico, vide Odisseia, de Homero, o alicerce da literatura ocidental que tem 

sua coleta e escrita a partir da tradição oral e que possui, em seu bojo, a riqueza dos 

elementos culturais gregos. Na gênese da produção literária há um substrato mítico visto 

que “o interesse de poetas pelo mito e pela mitologia tem sido inegável desde a época de 

Homero”, como comenta Northrop Frye (2000, p. 28). Propomos aqui o mesmo olhar de 

reconhecimento à chamada “mitologia” indígena brasileira – por mais que esta carregue, 

para os povos ameríndios, um sentido distinto, como será discutido adiante e, por isso, 

preferimos nomear de cosmologias e cosmogonias indígenas. 

No percurso entre a escrita das narrativas indígenas pelo Outro – o não-

indígena – e pelo Eu Detentor do Local de Fala, muitas das narrativas tradicionais 

indígenas foram classificadas sob a égide da literatura infantil e/ou ao quadro do folclore 

no discurso literário. Ambas são delegações pouco profícuas, uma vez que a primeira 

limita a escrita indígena a um espaço de diálogo infantilizado em alusão ao primeiro 

estágio da humanidade (ainda não “evoluído” como a sociedade ocidental); enquanto o 

segundo, a folclorização da literatura indígena, “cumpre antes o papel de ocultá-la. A 

folclorização é a literatura em suspensão” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.205). Nesse 

entremeio, as entidades dessas narrativas indígenas tradicionais foram despidas de seu 

caráter sagrado e tornaram-se personagens do folclore brasileiro (curupiras, boitatás etc); 
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muitas dessas narrativas tradicionais passaram a figurar como contos populares, fábulas e 

lendas. Entretanto, tais classificações se confundem, e apesar de serem tidas comumente 

como próximas, guardam características particulares para diferentes teóricos.  

Luís da Câmara Cascudo, importante pesquisador do folclore brasileiro, 

esclarece esses pontos ao salientar que o mito indígena é difícil de ser conceituado, mas 

pode ser caracterizado como uma narrativa de ação constante e geralmente articulada por 

um aspecto religioso (nível dos deuses e seres sobrenaturais) da cultura de determinado 

povo, enquanto a lenda é de ação remota, “explica qualquer origem e forma local, 

indicando a razão de um hábito coletivo, superstição, transfigurado em ato religioso pela 

interdependência divina”, tendo os heróis como personagens, já a fábula se relaciona mais 

à ação dos animais partindo de fundamentos educacionais (CASCUDO, 2009, p.112). No 

Brasil, essa diferenciação é amplamente aceita no meio acadêmico, mas ainda 

insatisfatória10 diante da pluralidade indígena, que não faz essa distinção clara em suas 

produções. 

Para os indígenas, no que se refere ao conteúdo, há grande proximidade entre 

mito, conto e lenda em sua tradição oral, nesse sentido os traços distintivos entre esses 

gêneros apresentados por Almeida e Queiroz (2004, p.252) se aproximam mais dessa 

perspectiva. As autoras caracterizam o mito como narrativas sagradas – mas nem por isso 

não-lógicas ou não-racionais – de explicação e organização da origem do mundo ou de um 

dos sentidos de seus constituintes, implicando em uma crença coletiva manifestada em 

ritos e situada fora do tempo humano; enquanto o conto e a lenda são narrativas profanas, 

isto é, tidas para divertimento, nas quais homens e animais estão onipresentes, sendo 

circunstanciada em um percurso iniciativo individual e de domínio do conhecido. 

Não raro, essas classificações são empregadas em descompasso, como comenta 

Medeiros (2002, p.19), exatamente por se tratar de um desencaixe, por se tentar classificar 

as narrativas indígenas a partir dos gêneros europeus (conto, fábula, lenda e mito), sendo 

que o estudo dos gêneros das narrativas ameríndias ainda não conseguiu solucionar as 

                                                 
10Destaca-se que as fontes de Luís da Câmara Cascudo são essencialmente escritos de não-indígenas, 

especialmente cronistas colonizadores, referentes principalmente ao povo Tupi com o qual tiveram mais 

contato: “Não nos foi possível separar entre a superstição e a religião do indígena. A Literatura Oral carregou 

ambos os elementos para a contemporaneidade. A presunção científica não decidiu sobre a possível 

heterodoxia ameríndia, os analistas (...), vencedores ou vencidos, mas com vestígios nas religiões poderosas 

de sua época, é justo apenas apontar os mitos mais característicos e populares entre a indiada, positivando sua 

profundeza pela sobrevivência admirável” (CASCUDO, 2009, p. 118). 
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dificuldades em se aplicar os conceitos do universo da letra impressa (originados na cultura 

ocidental-europeia) à realidade oral dos textos indígenas. 

Medeiros (2006), ao ler os textos indígenas xavantes, refere-se a eles como um 

texto estranho, isto é, um texto que não corresponde ao seu imaginário formado a partir de 

modelos de narrativas ocidentais. O autor reflete “sobre a leitura dessa literatura 

extraocidental”, que não atende aos gêneros europeus, mas que ao ser encaixada neles, 

acaba por desconsiderar a compreensão dos indígenas e suas especificidades, os valores 

inerentes a eles (MEDEIROS, 2006, p.1). 

De modo geral, as narrativas indígenas tradicionais, ao longo do tempo, foram 

inseridas em modelos eurocêntricos de classificação. E, mesmo as narrativas míticas, que 

mantém um cunho sagrado, sofreram um processo de ficcionalização; lidas sob a forma de 

narrativas puramente ficcionais elas passam a ser percebidas como invenção e/ou histórias 

não verdadeiras. São necessárias teorizações da literatura que busquem superar a clássica 

polarização entre mito e realidade. A literatura indígena põe em debate essa antiga 

contraposição ocidental entre invenção e verdade, transcendendo essa polarização, pondo 

em crise esse antigo sistema de representação que separa ficção e verdade. Para os 

indígenas o mito transita no espaço do real sem com isso abrir mão da inventividade 

humana. Como Mário Geraldo Rocha da Fonseca argumenta: 

 

Para os índios, o mito é real. Não se trata exatamente do que nós 

chamamos de realidade, mas sim de uma relação antropológica do 

humano com os demais seres que estão na realidade. Daí a importância de 

um novo conceito que seja capaz de lançar luz sobre essas questões sem 

desqualificar o sentido da ficção ocidental – mas também indo além de 

dizer que ficção é uma coisa e realidade é outra. (...) A imbricação entre 

ficção e verdade é a maneira que os índios sempre tiveram de lidar com o 

incrível poder determinante da natureza. Ao criar seus mitos, os índios 

estão inventando uma maneira de lidar com o real. E essa invenção é 

necessária para que eles possam viver o real (FONSECA, 2013). 

 

Para a literatura indígena contemporânea, na forma como seus livros têm sido 

publicados, essas distinções são menos importantes, mais significativas para sua 

compreensão é “a importância que os autores dão aos mitos, como veículos de sabedoria 

dos antepassados, e à História, como possibilidade de se refazer, em termos menos 

desfavoráveis, o percurso dos que vivem na terra” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 252). 

Partindo desse pressuposto, se necessário usar o termo ocidental, o conceito 

fundamental de mito utilizado neste trabalho é compartilhado de Almeida e Queiroz, que 
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definem o mito como uma representação concreta da concepção do mundo, na qual cada 

povo constitui um esforço no sentido da representação de si próprio, do que é, do que faz, 

de como vive, e do estabelecimento de toda uma moral, um ritual, uma mentalidade, 

baseando-se nessa cosmovisão. “A função social do mito, porém, não exclui a sua função 

poética ou recreativa” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.233) ou como defende Lucia Sá, a 

sacralidade do mito e as funções que lhe seriam específicas (como a explanação e a 

legitimação de valores culturais), não excluem “o seu papel como literatura, como pode 

demonstrar qualquer estudo sobre Hesíodo, Homero ou a Bíblia” (SÁ, 2012, p.26). 

Northrop Frye, ao comentar sobre a relação entre o mito, a literatura e a Bíblia, pontua algo 

semelhante: 

 

Há ainda e permanecem dois aspectos do mito: um é a sua estrutura 

enquanto história, que o liga à literatura; o outro é sua função social 

enquanto conhecimento empenhado, aquilo que uma sociedade deve 

conhecer e é importante para ela. (...) enquanto história, é poético e re-

criado na literatura; enquanto história com uma função social específica, 

é um programa de ação para uma sociedade específica. Tanto num 

aspecto como no outro ele não se relaciona com o real, mas com o 

possível. (...) a função da literatura não é a de fugir do real, mas de ver 

neste a dimensão do possível. E um programa de ação, não ignorando a 

história, pode muitas vezes ir de encontro a ela (FRYE, 2004, p.74). 

 

Corroborando com este pensamento, Eleazar M. Mielietínski (2002, p.157) 

comenta a notória presença e relevância do vínculo entre literatura e mitologia, explicando 

que os mitos possuem temas tradicionais arquetípicos que se manifestam de maneira nítida 

e periódica na literatura, de modo que as suas significações são atualizadas e eternizadas 

no domínio ficcional. Em A poética do mito (1987), o autor comenta ainda que, em 

interpretações modernas, o mito é colocado em primeiro plano como “forma ou estrutura 

abrangente, capaz de personificar os traços mais fundamentais do pensamento humano e 

do comportamento social, bem como da prática artística” (1987, p.5). 

Dessa forma, não apenas como matéria cultural, o mito também propicia fértil 

material literário enquanto narrativa carregada de dimensão estética. A literatura pode ser 

vista como composta da matéria-prima dos mitos, a partir do momento que compartilha 

com estes a dimensão simbólica, a incorporação de valores morais e de parâmetros de 

comportamentos sociais e até mesmo certa compreensão histórica (GUESSE, 2014, p.17). 

Como argumenta Lévi-Strauss (2008, p.223), todo grupo social expressa, em 

suas narrativas míticas, suas atitudes em relação ao mundo e sua maneira de lidar com os 
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problemas da existência humana, por isso o mito apresenta-se como uma forma de adentrar 

no pensamento humano, e de certa maneira, investigar a cultura e sua produção narrativa. 

Os mitos “despertam no homem pensamentos que lhe são desconhecidos”, afirma Lévi-

Strauss (2010, p. 8). 

É ainda relevante refletir que o mito inscreve-se em uma região da linguagem 

que se anuncia como lugar de significações complexas: o mito estrutura-se de forma 

análoga ao sonho, sua composição dá-se a partir de símbolos, operações da consciência e 

do inconsciente. O mito é o sonho da humanidade, “vestígios distorcidos de fantasias 

plenas de desejos de nações inteiras”, enquanto o sonho é o mito do indivíduo (FREUD, 

1996a, p.84). 

Sigmund Freud (1996b, p.199), ao examinar os sonhos, traz a ideia de um 

sentido oculto que sofre uma distorção na consciência: ao mesmo tempo mostra um sentido 

e oculta outro, é, portanto, um sentido latente em um sentido manifesto. Algo que, à sua 

maneira, Paul Ricoeur (1976, p.65) chama de duplo sentido ou um sentido de primeira e 

segunda ordem, cujo papel consiste, assim como no âmbito psicanalítico, em mostrar 

ocultando. Com essa perspectiva, o símbolo é compreendido por Ricoeur como “toda 

estrutura de significação em que um sentido direto, primário, literal, designa, por 

acréscimo, outro sentido indireto, secundário, figurado, que só pode ser apreendido através 

do primeiro” (RICOEUR, 1988, p.14).  

Dessa maneira, o símbolo é multívoco, construído em significados conscientes 

e inconscientes, em um sentido no qual se estreita a análise da linguagem: “o símbolo 

refere sempre seu elemento linguístico a alguma coisa mais”. Assim, ao passo que a 

psicanálise associa os seus símbolos a conflitos psíquicos ocultos11, “o crítico literário os 

refere a algo como uma visão do mundo ou um desejo de transformar toda a linguagem em 

literatura”, como comenta Ricoeur (1976, p.65). 

O mito pode ser considerado como uma estrutura na qual o sentido não se 

encontra em seus elementos isolados, mas sim em sua composição combinada de sentidos 

diversos. Sua substância “não se encontra nem no estilo, nem no modo de narração, nem na 

sintaxe, mas na história que nele é contada”, como afirma Claude Lévi-Strauss (2008, p. 

225). A narração mítica transcende, então, a oposição entre o sensível e o inteligível, 

                                                 
11“Os símbolos pertencem a demasiados e excessivamente diversos campos da investigação. (...) A 

psicanálise, por exemplo, ocupa-se de sonhos, de outros sintomas e objectos culturais a eles afins como 

simbólicos de conflitos psíquicos profundos” (RICOEUR, 1976, p.65). 
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partindo de formulações com significados constitutivos da cultura que os formula (LÉVI-

STRAUSS, 2005, p.35). 

No caso dos paiter suruí, etnia indígena cujas narrativas são apresentadas neste 

trabalho, essa transcendência dos mitos está, em grande parte, presente nas simbolizações 

usadas para expressar significados antigos transmitidos, ainda hoje, nas narrativas 

contadas. Cada uma das narrativas que compõem esta pesquisa – “As primeiras mulheres”, 

“Gatikat, a Lua”, “Um Namorado-Anta” e “A mulher que namorou um espírito” – 

carregam esses elementos formulados e significados dentro da cultura, compartilhados por 

esta e compreendidos dentro da elaboração narrativa. 

A narrativa mítica parte, então, de uma estrutura simbólica. Nesse contexto, o 

mito e o inconsciente aproximam-se pela ação significante-significado presente no seu 

conteúdo simbólico, uma vez que o mito possui uma ação significante e, o inconsciente, 

como pontuado por Jacques Lacan (1985, p.27), é estruturado como linguagem por meio 

da ação significante. Desse modo, “pode-se dizer que o inconsciente estrutura-se numa 

dimensão mítica, no linguajar do mito. Sendo assim, o mito é um saber que nos atravessa 

sem que o saibamos, assim como o inconsciente, um saber que não se sabe, que se sabe.” 

(SOUZA; ROCHA, 2009, p.205). 

Ao compreender o mito como um fenômeno psíquico atuante também no 

inconsciente, amplia-se a importância deste no funcionamento do psiquismo (AZOUBEL 

NETO, 1993, p.15). Como Sigmund Freud (1996b, p.228) aponta, o mecanismo simbólico 

é característico da representação inconsciente, presente em toda a humanidade e expressa, 

em especial, nos mitos. Sendo que o mito “não é algo somente da ordem do significado, do 

conteúdo, mas igualmente diz respeito a como esse significado se constrói, a uma lógica 

que preside a articulação significante” (AZEVEDO, 2004, p. 12). Dessa maneira, a 

representação de mundo de um povo, como o dos paiter suruí, é construída consciente e 

inconscientemente, significada na cultura e presente em suas narrativas míticas.  

Posto isto, o mito tem, então, valor significante, pois é “alguma coisa que, em 

si, não significa nada, mas carrega, certamente, toda a ordem de significação” (LACAN, 

1995, p. 261). Este valor é fortemente expresso em sua exigência por interpretação, 

precisando ser sempre (re)significado. Ricoeur converge na mesma ideia ao dizer que “o 

símbolo é uma expressão linguística de duplo sentido que requer uma interpretação” 

(RICOEUR, 1977, p.19). 
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Em uma reflexão sobre o conceito de interpretação, Ricoeur destaca que toda 

leitura de um texto, por mais ligada àquilo em vista de que foi escrito, sempre é feita “no 

interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamento vivo, que 

revelam pressupostos e exigências” (RICOEUR, 1988, p.5). Neste sentido, o olhar 

ricoeuriano a respeito da interpretação é sustentado nesta pesquisa por colocar-se 

exatamente como uma proposta consciente de suas limitações e em abertura aos 

significados plurais: a análise das narrativas paiter suruí selecionadas, proposta no terceiro 

capítulo deste trabalho, é apenas uma das perspectivas possíveis, ao fazer esta leitura das 

narrativas ameríndias, muitas outras ainda permanecem enquanto possibilidades. 

Segundo Ricoeur, símbolo e interpretação são compreendidos como conceitos 

correlatos: “há interpretação onde houver sentido múltiplo; e é na interpretação que a 

pluralidade dos sentidos é tornada manifesta”. Com isso “a interpretação parte da 

determinação múltipla dos símbolos – da sua sobredeterminação, como se diz em 

psicanálise” (RICOEUR, 1988, p.15-16). Por conseguinte, um texto pode ter vários 

sentidos, desde um sentido histórico a um sentido espiritual, que não são excludentes. Com 

isso, o próprio trabalho da interpretação mostra-se como um desígnio profundo de “vencer 

uma distância, um afastamento cultural, de tornar o leitor igual a um texto tornado 

estranho, e, assim, de incorporar o seu sentido à compreensão presente que um homem 

pode ter de si mesmo” (RICOEUR, 1988, p.6). 

Assim como a perspectiva psicanalítica propõe uma regressão ao arcaico para 

que o sujeito tenha a compreensão de Si a partir do entendimento do Outro, Ricoeur 

reelabora essa perspectiva alegando que: 

 

Toda a psicanálise me fala de objectos perdidos para reencontrar 

simbolicamente. (...) Devemos perder o moi [Eu] para reencontrarmos o 

je [Si mesmo]. (...) é o que a topologia freudiana ensina: as significações 

mais arcaicas organizam-se num “lugar” do sentido distinto do lugar onde 

a consciência imediata se mantém. (RICOEUR, 1988, p.22, tradução 

nossa). 

 

Assim sendo, a compreensão é inseparável do compreender a si mesmo, “o 

universo simbólico é o meio da auto-explicação”, como comenta Ricoeur (1988, p.168), o 

que leva a uma nova concepção de interpretação como possibilidade plurissignificativa de 

compreensão dialética. Essa construção do pensamento ricoeuriano sobre o processo de 

interpretação dos símbolos é determinante para adentrar no seu conceito de mito como 
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sendo o símbolo desenvolvido em forma de narrativa, articulado em um tempo e espaço 

distantes no tempo cronológico (na origem dos tempos). Para o autor o mito é um relato 

tradicional “destinado a estabelecer as ações rituais dos homens daqueles dias, e em geral, 

destinado a instituir aquelas correntes de ação e de pensamento que levam o homem a 

compreender a si mesmo dentro de seu mundo” (RICOEUR, 2013, p.169). 

Nesse sentido, as narrativas paiter suruí que compõem o corpus deste trabalho 

guardam proximidade com a forma do mito por serem marcadas por um caráter educativo, 

além de apresentarem um espaço e um tempo orientado ao passado distante (às origens), 

isto é, o espaço-tempo dos antepassados. No entanto, o mito deve ser tomado para além do 

seu sentido explicativo e o resgate da origem mítica vem, então, como uma possibilidade 

de novas significações. Porquanto, o mito é, para além de uma explicação do mundo, da 

história e do destino, uma expressão em termos de mundo, o mito é “a compreensão que o 

homem toma dele próprio em relação ao fundamento e ao limite da sua existência”, como 

esclarece Ricoeur (1988, p.380). Partindo desse pressuposto, existe sempre algo além da 

realidade objetiva, sendo o mito de significação inesgotável. 

É através dessa perspectiva de plurissignificados que este trabalho coloca-se, 

buscando preservar as singularidades que surgem na produção literária indígena. É preciso 

buscar uma perspectiva diferente da “forma homogeneizadora e etnocêntrica, sempre sobre 

o prisma ocidental, compartimentado na ideia de uma forma maior do fazer literário, que 

exclui e condiciona à marginalidade as textualidades dissonantes” (DA ROSA, 2014, p.1). 

Por isso, considerar a perspectiva indígena sobre sua produção e cultura é fundamental, 

trazendo-a para o debate e alargando o que conhecemos por “mito” no cenário ocidental. 

Como Barra (2016, p.28) comenta, as cosmogonias indígenas trazem consigo 

uma riqueza intrínseca, suas narrativas desautorizam fluxos narrativos lineares e são 

compostas de um repertório de imagens e metamorfoses que insistem na descrição de 

encontros sobrenaturais que fogem às noções convencionais, e nos obriga a repensar a 

descontinuidade entre o homem e os animais, trazendo à cena do pensamento a questão de 

“subjetividades não-humanas”. À vista disto, muitas narrativas indígenas são classificadas 

como mito, mas sua elaboração guarda singularidades criativas simbolizadas dentro de sua 

própria cultura e devem ser lidas como tal, a partir de uma metodologia-epistemologia 

próxima aos povos indígenas. A princípio a crítica literária leu vários desses aspectos como 

animismo ou antropomorfismo e, mais tarde, recebeu da antropologia outras chaves-
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teóricas interpretativas como, por exemplo, pensamento selvagem12 e perspectivismo 

ameríndio13 (BARRA, 2016, p.28). 

Nas narrativas paiter suruí que compõem o corpus deste trabalho, o encontro 

com o sobrenatural é uma marca fundamental no desenvolvimento narrativo: na narrativa 

“As primeiras mulheres”, a dupla de irmãs nasce do tronco de uma árvore; em “Gatikat, a 

Lua”, o casal de irmãos sobe ao céu e tornam-se a lua; em “Um Namorado-Anta”, uma 

mulher estabelece uma relação sexual com um animal anta; já na narrativa “A mulher que 

namorou um espírito”, a relação ocorre entre uma mulher e um espírito. Estas narrativas 

são perpassadas por um plano sobrenatural e apresentam uma ligação causal pouca 

explícita, contudo, há coerência interna na cultura para essas escolhas narrativas. Tais 

elementos são, comumente, compreendidos como míticos, entretanto, a proposta deste 

trabalho é destacá-los como especificidades da produção narrativa indígena. 

As narrativas tradicionais indígenas, histórias de antigamente ou mito como 

também é referenciado, apresentam-se, portanto, como uma estrutura complexa e 

multidimensional e, para adentrar em sua investigação, um espaço de leitura 

extraocidental, conforme se enunciam, é preciso pensar alguns pontos que perpassam um 

novo olhar teórico-crítico. “A suposta impossibilidade de leitura (...) não nos afasta dos 

textos ameríndios, antes nos propicia a condição necessária para pensarmos nossos 

métodos para abrir caminhos em direção à textualidade performática dos mitos – e à sua 

alteridade radical” (BARRA, 2016, p.28). 

A proposta de Marília Librandi-Rocha (2012) coloca-se nessa direção dentro 

dos estudos literários, estabelecendo pontes entre a teoria da literatura e a etnoantropologia 

contemporânea, a autora propõe repensar a noção de ficção a partir de conceitos do mundo 

ameríndio, isto é, uma Teoria Literária Ameríndia. A autora sugere incorporar o 

pensamento ameríndio e, a partir do que se aprende com ele, sugere também a 

possibilidade de ocupar esse ponto de vista nativo. Isto significa “a situação paradoxal de 

tornar-se estrangeiro em relação ao seu próprio pensamento, estranhando-o, e ao mesmo 

tempo tornar-se nativo de um pensamento estrangeiro, borrando os limites entre ambos” 

                                                 
12Termo cunhado por Claude Lévi-Strauss, segundo o qual, o pensamento selvagem não é “o pensamento dos 

selvagens nem o de uma humanidade primitiva e arcaica, mas o pensamento em estado selvagem” (LÉVI-

STRAUSS, 1989, p. 245). Dessa maneira, o pensar do indígena tem sua lógica própria que privilegia 

categorias sensoriais da experiência, que em parte, se opõe ao pensamento domesticado ocidental.  
13Termo amplamente discutido por Eduardo Viveiros de Castro (2002). Em suma, o conceito traz a 

perspectiva para o indígena, pautando-se nas culturas ameríndias, na qual, o fundo comum a todos os seres é 

ser “gente”, é como humanos que os indígenas veem os animais e os animais veem a si mesmos. 
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(LIBRANDI-ROCHA, 2012, p.183). Partindo da intersecção escrita-oralidade, a autora 

postula o conceito escritas de ouvido (da escuta na escrita), mostrando que as fronteiras 

entre estes dois sistemas não são opostas nem totalmente discrepantes, e que, sobretudo, os 

textos ameríndios podem ser lidos como uma contraparte em relação ao texto ocidental, 

abrindo caminho para uma leitura entre alteridades. 

O pensamento de Librandi-Rocha (2012) dialoga com a proposta de Luiz Costa 

Lima em sua revisão do conceito de mímesis como “produção de diferença”. Assim, diz 

ele, o impulso básico da mímesis na arte é o de “experimentar-se como outro,” o que 

implica “um processo de experimentação da alteridade, enquanto fascinante e 

desconhecida” (COSTA LIMA, 1995, p.254). Partindo dessa ideia, os textos indígenas não 

são um reflexo da escrita ocidental, mas como um tipo diferente de inscrição (assim como 

aquela que o Ocidente também produz) que lida com potencialidades e com latências. 

Em consequência dessas formas específicas que surgem na produção literária 

indígena é preciso pensar em uma interpretação simbólica que se proponha ampla, aberta 

às significações plurais, lendo as várias faces da transversalidade que a narrativa mítica 

indígena possui, entre as quais, como já citado no capítulo 1.1 deste trabalho, a estreita 

relação que mantém com a literatura de tradição oral, como também é pontuado por 

Graúna (2013, p.16).  

A partir dessa discussão teórico-crítica e da leitura das narrativas indígenas, 

uma reflexão crítica é levantada: 

 

O que somos capazes de ler, então, nos livros de autoria indígena 

contemporâneos? Que eles existem, não param de existir como uma 

experiência de alteridade para nós. Que nós podemos lê-los, apesar de 

todas as impossibilidades, sempre caminhando entre inevitáveis-

irredutíveis equívocos tradutórios e insistentes desencontros nos modos 

de viver e de pensar (BARRA, 2016, p.31). 

 

Para os pertencentes à tradição ocidental estar diante dos textos ameríndios “é 

estar diante de um complexo epistêmico; é colocar-se diante dos limites mesmo de nossas 

formas de construir teorias sobre o outro e sobre o discurso do outro”, como salienta Barra 

(2016, p.30). A autora comenta ainda, em uma linha de pensamento compartilhada por 

Medeiros (2006), que a leitura das narrativas tradicionais indígenas traz consigo um fato 

muito preciso – precioso, talvez – e bastante paradoxal: ensina-nos que ainda não sabemos 

ler os povos indígenas em sua irredutível alteridade.  
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Diante desse pressuposto, permanece também a ideia de que: 

 

É preciso reconhecer que não há totalidade capaz de captar toda a 

expressão indígena, o que significa a necessidade de se perceber o caráter 

fragmentário que perpassa essa literatura ao mesmo tempo anônima e 

autoral, sagrada e humana. As subjetividades não-humanas ainda se 

encontram em terreno distante dos estudos acadêmicos, no mais das vezes 

a antropologia faz esse serviço. Isso quer dizer que essas textualidades, 

quando pensadas no terreno da literatura, podem ser facilmente 

confundidas com ficção, no sentido pejorativo do termo, já que quase não 

têm porta de entrada à estrutura do sistema literário brasileiro, ou nos 

mais das vezes ainda é tímida. A apreensão desses planos narrativos, nos 

mitos e nos textos, uma vez que a atual escritura dos indígenas atua em 

frequentes alusões a ela (a autoafirmação do imaginário indígena coabita 

no cotidiano e vice-versa), leva-nos ao embaralhamento de fronteiras e ao 

reconhecimento das humanidades que estão em íntima associação entre 

natureza e cultura, e não cultura contra a natureza (DORRICO, 2017a, 

p.77). 

 

É nesta direção que se propõe a análise no terceiro capítulo deste trabalho, uma 

possibilidade de leitura plurissignificativa ao aproximar a discussão teórica, enquanto 

cosmovisão ocidental, ao contexto e cosmovisão ameríndio. Antes, considerando que 

compreender as narrativas indígenas tradicionais (narrativas míticas) perpassa a 

compreensão da cultura na qual foram formuladas, sua função e figuração no imaginário 

social (inconsciente) deste povo, a próxima seção apresenta o contexto sócio-histórico-

cultural paiter suruí, cujas narrativas compõem o corpus da análise desta pesquisa, e a 

recepção de suas narrativas e do trabalho da antropóloga Betty Mindlin, localizando o 

presente estudo dentro da fortuna crítica da obra Vozes da origem. 
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2. QUANDO AS VOZES DA ORIGEM FALAM 

 

Nós, Paiter, fomos criados por Palob. Nossa história conta que Palob nos 

criou. Esse povo que foi criado nos primeiros tempos foi extinto, foi 

comido pelas onças. Todos. Depois Palob criou de novo. Criou a floresta, 

mas ela era pobre, sem caça, sem frutos. A criação do novo povo foi 

através dos ossos dos primeiros ancestrais, extintos. Esse novo povo deu 

origem aos três clãs: Gapgir, Gameb e Makor. Um clã podia fazer 

casamento com os outros dois. As mulheres Gapgir e Gameb podiam se 

casar com o clã Makor. A origem dos Paiter foi definida por esses três 

clãs (SURUÍ, 2016a, p.111). 

 

2.1. O que ecoa sobre as vozes: concisa fortuna crítica 

 

Por serem essencialmente de tradição oral, as narrativas paiter suruí ganharam 

o registro discursivo em português pela primeira vez com o trabalho da antropóloga Betty 

Mindlin, que acompanhou essa etnia desde 1979 – uma década após o primeiro contato 

pacífico da FUNAI14 com o povo paiter suruí, em 1969 – até o fim dos anos 90. As 

narrativas foram contadas por diversos narradores paiter suruí, em tupi-mondé (idioma de 

origem da etnia), à antropóloga. Mindlin ouviu, gravou, transcreveu e traduziu as 

narrativas desse povo durante os anos que os acompanhou, a organização dessas narrativas 

deu vida ao livro Vozes da origem. O livro foi publicado pela primeira vez pela Editora 

Ática, em 1996, e foi reeditado pela Editora Record em 2007. A autoria é dividida 

formalmente entre Betty Mindlin e os narradores paiter suruí, figurando na capa do livro 

deste modo. 

A entrada do livro inclui fotos (provenientes do acervo pessoal da antropóloga) 

dos paiter suruí em sua vida social – especialmente das atividades exercidas pelas mulheres 

– retratando o cotidiano, os rituais e algumas importantes práticas como: a pintura 

corporal, a produção de cestarias e o preparo do fio de algodão. Além da introdução escrita 

por Mindlin, do Glossário de Palavras e Nomes Suruí e Algumas indicações Bibliográficas 

sobre os Suruí, o livro contém 3 partes: Estórias (27 narrativas tradicionais); Guerreiros 

Famosos (6 histórias de heróis); Pajés (dedicada às histórias e cantos, em tupi-mondé, dos 

pajés). Todos os narradores são discriminados ao fim de cada história – o que denota a 

preocupação da antropóloga em evidenciar a autoria das vozes indígenas. Os dois 

                                                 
14Fundação Nacional do Índio – FUNAI (http://www.funai.gov.br/). 
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principais narradores, Dikboba e Pepera, são pajés e possivelmente influenciaram na 

organização do livro por incluir uma grande parte sobre os pajés e seus cantos. 

O trabalho de registro das narrativas realizado por Mindlin, de alguma forma, 

traduz em texto a oralidade, podendo ser compreendido em um processo de transcrição-

tradução. Sobre este processo, a antropóloga conta que, no começo – meados de 1979 – ia 

gravando o contar das narrativas sem entender “quase nada” e ia tentando traduzir “com 

quem soubesse algum português”. Os responsáveis por essa ajuda na tradução foram os 

indígenas: Idiaraga, Ipokarã, Mamboar, Patagã e Mopimip. Dessa forma, a tradução das 

narrativas não é literal, nem totalmente livre, Mindlin alega que tentou “transmitir o 

contexto cultural – acrescentando vez ou outra frases explicativas – e manter um português 

fluente”, mas que foi a linguagem de Ipokarã e outros tradutores ocasionais que a 

influenciaram (MINDLIN; NARRADORES SURUÍ, 1996, p.18-19).  

Parte do trabalho de escritura de Vozes da origem (traduções e revisões) foi 

feita em São Paulo, com a presença de intérpretes paiter suruí, especialmente Idiaraga e 

Ipokorã, que também trabalharam nas transcrições. Na introdução da reedição de Vozes da 

origem, em 2007, Mindlin comenta que, no que diz respeito à autoria, os narradores são os 

autores originais das narrativas, mas há a mistura de seu estilo literário ao traduzi-las, ao 

passo que ela utilizou “tradução criativa, a partir do texto em tupi-mondé, com muita troca 

de informação” com os indígenas falantes do português (MINDLIN; NARRADORES 

PAITER SURUÍ, 2007, p.15). Este comentário acentua o caráter coletivo do processo de 

construção do livro. 

A tradução exercida por Mindlin converge com o pensamento de Rosemary 

Arrojo, que defende a importância do tradutor que afirma sua identidade no texto que 

traduz, partindo de uma interpretação do texto original. Em lugar da simples passagem de 

significados de uma língua para outra, essa tradução refletiria como o público leitor irá 

reagir ao texto traduzido, uma vez que estes leitores buscam uma leitura semelhante à 

leitura que fariam de um texto original. Contudo, o lugar do original e o lugar da tradução 

sempre serão distintos, uma vez que a tradução é vista como um agente substituto de 

significados que tem a função de indicar a presença de algo anterior a ele (nunca 

apresentado em sua totalidade). Arrojo alega que: 

 

O significado de um texto somente se delineia, e se cria, a partir de um 

ato de interpretação, sempre provisória e temporariamente, com base na 

ideologia, nos padrões estéticos, éticos e morais, nas circunstâncias 
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históricas e na psicologia que constituem a comunidade sociocultural (...) 

em que é lido. (...) Assim, nenhuma tradução pode ser exatamente fiel ao 

“original” porque o “original” não existe como um objeto estável, 

guardião implacável das intenções originais de seu autor. (...) Portanto, a 

tradução de um poema, ou de qualquer outro texto, inevitavelmente, será 

fiel à visão que o tradutor tem desse poema e, também, aos objetivos de 

sua tradução (ARROJO, 1993, p.19-24). 

 

Diante dessa perspectiva, o caráter de fidelidade textual não é o foco, uma vez 

que, a partir de um texto – o “texto de partida” – o tradutor elabora outro(s), atuando 

também como sujeito do discurso e, portanto, co-autor (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, 

p.166). Na contracapa da edição de 2007 de Vozes da origem, é apresentado um 

comentário de Darcy Ribeiro que elucida esse pensamento, o autor comenta sobre como a 

tradução feita por Mindlin ocorreu sem sectarismos linguísticos, dando ao texto em 

português “a ressonância do sentido e da beleza que eles têm na língua original”, comenta 

ainda que o livro salvou pela escritura e pela edição “algumas faces originais do espírito 

dos povos da floresta, que sem Betty teriam se perdido” (MINDLIN; NARRADORES 

PAITER SURUÍ, 2007, s.p.). 

Este é apenas um, dentre tantos exemplos, de tipos de autoria que (co)existem 

ou estão surgindo na literatura indígena escrita na contemporaneidade. No caso de Vozes 

da origem, a escrita de Betty Mindlin surge como uma reafirmação da narração do povo 

paiter suruí. Graça Graúna, ao tratar da contribuição de escritores(as), de pesquisadores(as) 

e artistas que se identificam com a causa indígena, comenta sobre o trabalho de Mindlin e 

alega que “as suas contribuições são prova de uma leitura não equivocada sobre as 

diferentes sociedades indígenas” e que, sem esse olhar diferenciado, “haveria uma lacuna 

na história indígena” (GRAÚNA, 2013, p.64). 

Almeida e Queiroz também comentam sobre o trabalho de Mindlin chamando-

o de pesquisa mitográfica e salientam a evidente parceria entre a antropóloga e os 

narradores, destacando a preocupação de Mindlin em marcar o espaço do livro como 

campo de manifestação das vozes indígenas e seu cuidado no tratamento do livro, “cuja 

composição denota uma mudança no olhar etnográfico e aproximação entre o 

documentário e o poético” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.248). As autoras ainda 

ressaltam que: 

 

(...) trabalhos de pesquisa e coleta sobre as tradições orais indígenas, a 

partir do momento que se deixam contaminar pela presença (pode-se 

dizer física) dos índios, tornam-se cada vez mais, intencionalmente, 
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produções literárias. Para figurar ao lado de textos saídos do próprio 

punho indígena, os autores não-índios, no seu trabalho de registro (para 

fins historiográficos ou etnográficos) da literatura indígena, optam cada 

vez mais pela parceria com seus informantes. Assim (...) surgem 

publicações de grande valor artístico-literário, cuja autoria se confunde 

entre branco e índio (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.248).  

 

Com isso, Almeida e Queiroz expressam a complexidade de um fazer literário 

que é fundamentado na diluição da autoria no trabalho de equipe, como é o caso de 

Mindlin com os narradores e colaboradores paiter suruí. Este trabalho é calcado no 

compromisso com uma coletividade: por mais que os indígenas não empunhem 

propriamente os instrumentos da escrita, o livro representa um resultado de alta elaboração 

estética (pela precisão da linguagem verbal e pictórica) da criação literária coletiva via 

processo editorial (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.260). A escrita alfabética empunhada 

por Mindlin a partir da narração dos paiter suruí, assim como o trabalho de tradução feito 

em conjunto aos indígenas, indicam um campo de autoria, uma autoria coletiva, pouco 

investigada pelos Estudos Literários. 

O trabalho de pesquisa e escrita junto aos povos indígenas, realizado por 

Mindlin, não se restringe a etnia paiter suruí, a antropóloga, com doutorado pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, e economista, com mestrado pela Universidade de 

Cornell, trabalha há anos em projetos de pesquisa e apoio a numerosos povos indígenas da 

Amazônia e outras regiões. Mindlin publicou em português 6 livros em co-autoria com 

narradores indígenas de diversas etnias, são eles: Tuparis e Tarupás (1993, Brasiliense) 

com os tuparis; Moqueca de maridos (1995, Rosa dos Tempos), com 6 etnias indígenas – 

makurap, tupari, wajuru, djeoromitxi, arikapú e aruá; Vozes da origem (1996, Ática), com 

os paiter suruí; Terra grávida (1999, Rosa dos Tempos), com 7 etnias indígenas de 

Rondônia – macurap, jabuti, aruá, arikapu, ajuru, kanoé, tupari; Couro dos espíritos (2001, 

Ed. Senac), com os gavião-ikolen; Mitos indígenas (2006, Ática) com 10 etnias da 

Amazônia – paiter suruí, gavião-ikolen, tupari, arara, aruá, arikapu, jabuti, macurap, ajuru, 

zoró. Contudo, dentre todas as etnias da região amazônica com as quais teve contato, a 

etnia paiter suruí é a que ganha maior foco. 

O processo de apropriação da escrita alfabética pelo povo paiter suruí também 

não se restringe à parceria com Mindlin. Em 2016, a etnia lançou o livro Histórias do 

começo e do fim do mundo: o contato do povo paiter suruí, pela editora Ikore, com escrita 

coordenada por Gaami Anine Suruí e organização de Angela Pappiani e Inimá Lacerda. O 
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livro apresenta três narrativas tradicionais e depoimentos de 17 anciãos do povo paiter 

suruí sobre o contato com o “yara” – o “homem branco”. A obra foi construída ao longo de 

quase um ano de trabalho visitando as várias aldeias da Terra Indígena Sete de Setembro, 

onde vivem os anciãos narradores das histórias. Foi editado em português a partir da 

tradução dos depoimentos realizados no idioma tupi-mondé, por jovens que dominam os 

dois idiomas. 

Pensar o processo de construção e escrita de Vozes da origem no intercâmbio 

entre os paiter suruí e Mindlin é importante por localizar esta obra em um espaço no qual a 

publicação e veiculação de obras literárias de autoria indígena são recentes no Brasil, como 

apontado no capítulo 1 deste trabalho. De mesmo modo o campo de exploração pelos 

Estudos Literários também o é, assim como sua recepção. “Enveredar pelo imaginário 

indígena é lutar pelas raízes e pela pluralidade cultural brasileira – uma forma importante 

de respeitar o outro e se opor ao racismo”, argumenta Mindlin (2006, p.143). Este 

posicionamento é presente na recepção do livro Vozes da origem pelo público leitor.  

O livro é citado em uma entrevista do poeta brasileiro Manoel de Barros 

concedida a José Castello, do jornal O Estado de São Paulo, em agosto de 1996, na qual o 

poeta comenta: “E gosto de ouvir e ler Vozes da origem. Gosto de coisas que começam 

assim: „Antigamente, o tatu era gente e namorou a mulher de outro homem.‟ Está no livro 

Vozes da origem, da antropóloga Betty Mindlin” (BARROS, 1996, s.p.). Em outra 

entrevista, de dezembro de 2012, do poeta Ricardo Corona concedida a Sergio Medeiros 

para o periódico Qorpus da Universidade Federal de Santa Catarina, quando questionado 

sobre quem mais faz etnopoesia no Brasil, Corona responde: 

 

(...) Destaco ainda o trabalho de Betty Mindlin, que não é poeta, mas é 

como se fosse, devido à sua pesquisa antropológica e recolhimentos de 

narrativas de vários grupos étnicos a partir da fala dos narradores 

indígenas como estão exemplarmente colocados em seu livro Vozes da 

origem – histórias sem escrita (1996). Devo ter me esquecido de outros 

trabalhos importantes, no entanto, o que importa, acima de tudo, é que já 

possuímos um contexto de diversidade e associado à qualidade, apesar de 

ainda incipiente (CORONA, 2012, s.p.). 

 

Essas entrevistas, em geral, reservam maior atenção ao trabalho da antropóloga 

em sua organização e à forma como ela compartilha a cosmologia e cosmogonia paiter 

suruí com os não-indígenas, mas também comentam sobre a riqueza simbólica das 

narrativas desta etnia. 
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Em um pequeno levantamento15 por trabalhos essencialmente acadêmicos que 

envolvam a cultura paiter suruí, os resultados demonstraram que as produções dessa etnia 

figuram como objeto das Ciências Humanas, em sua maioria na área de Antropologia e 

Estudos Sociais, nas quais a temática tem como foco a organização social deste povo, seu 

território e sua tradição cultural. Trabalhos dentro de áreas como Educação, 

Sustentabilidade e Ciências Biológicas também figuram dentre os resultados.  Em menor 

número, os trabalhos encontrados que se encaixam na grande área de Letras voltam-se 

mais para os Estudos da Linguagem que para os Estudos Literários. Outras produções 

acadêmicas encontradas que trazem Betty Mindlin em suas referências bibliográficas não 

tratam da etnia paiter suruí em específico, mas da temática indígena, os trabalhos da 

antropóloga são usados como suporte para suscitar discussões nessas pesquisas, não 

necessariamente como objeto de estudo. 

A etnia paiter suruí não transita entre as etnias de maior popularidade no meio 

acadêmico brasileiro, sendo encontrados poucos trabalhos sobre ela. Supõe-se que isso se 

deva à questão territorial, pela etnia estar em uma região no interior do estado de 

Rondônia, localidade que recebe pouco foco do meio científico, e ainda pela etnia possuir 

uma população em menor número comparada a outras etnias no país, tendo também uma 

produção literária pequena. 

Em relação ao trabalho de Betty Mindlin, o levantamento demonstra que os 

livros e estudos da autora têm estado entre as referências bibliográficas de pesquisas 

voltadas para o conhecimento da população indígena, em especial, da etnia paiter suruí. 

Tendo em vista os anos de experiência da antropóloga com essa etnia, falar da cultura 

paiter suruí é invariavelmente abordar também o trabalho de Mindlin. A análise de Paulo 

Sergio Marques lança luz sobre a relevância da obra da antropóloga em parceria com os 

indígenas: 

 

As histórias de Vozes da origem tornaram-se uma feliz experiência não 

apenas para os alunos Suruí. Tratando de temas universais, como a morte, 

o conflito, o medo, o adultério, contados em “tom de brincadeiras” e com 

cuidado artístico, as narrativas traduzidas por Betty Mindlin têm o vigor 

                                                 
15A busca por produções essencialmente acadêmicas foi realizada em abril de 2018, em três tipos de bancos 

de dados diferentes: Banco de Teses (BT); Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD); Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Sendo consideradas nos resultados: teses, dissertações, monografias, 

trabalhos de conclusão de curso e artigos científicos. E ainda, a análise de livros e capítulos de livros. O 

levantamento consta em Anexos neste trabalho.  
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de qualquer obra literária original, com o sabor da fábula e do conto 

popular (MARQUES, 2010, p.251). 

 

A ausência de um maior aprofundamento por parte da fortuna crítica nas 

narrativas paiter suruí traduzidas e organizadas por Mindlin abre espaço para uma atuação 

nesse campo ainda pouco explorado nos Estudos Literários, localizando este trabalho como 

uma possibilidade de leitura diante da plurissignificação do texto paiter suruí. 

“Conhecer melhor o contexto sócio-histórico de produção dos mitos para 

conhecer melhor os povos indígenas; conhecer melhor os povos indígenas para conhecer 

melhor as narrativas míticas: nossa via de mão dupla” (BARRA, 2016, p.27). E por ela é 

necessário caminhar. A próxima seção deste trabalho traz uma breve apresentação da etnia 

paiter suruí, cujas narrativas serão utilizadas como corpus da análise. A apresentação tem 

como foco o contexto sócio-histórico-cultural da etnia, as particularidades e o espaço da 

mulher dentro dessa população; bem como o uso das narrativas em sua cultura e na 

perspectiva literária, contextualizando, assim, a escolha destas. 

 

 

2.2. Padxe pãweitxa garah kuyé16: Vozes da origem paiter suruí 

 

Abordar a temática indígena é adentrar em um campo de discussão no qual, 

para apropriar-se de uma visão mais crítica e atualizada, torna-se necessário revisitar e 

problematizar algumas definições, dentre elas: índio e indígena; termos que guardam 

diferenças fundamentais. 

Inicialmente, é sabido que o termo “índio” provém de um equívoco: os 

colonizadores europeus em sua chegada ao continente americano acreditavam estar em um 

território que chamavam de Índia e, por isso, estenderam de forma genérica a denominação 

“índios” para todos os habitantes que encontraram vivendo ali. O termo índio ainda é 

utilizado pelo próprio povo indígena, porém, como elemento resignificado:  

 

De modo distinto ao ocorrido em outros países da América Latina (...) 

onde se rejeitam as categorias índios e indígenas, reivindicando-se a 

denominação povos originários ou nações originárias, no Brasil não se 

verificou esse processo. Houve uma reapropriação ou ressignificação dos 

                                                 
16Em tradução: “nós, vivendo dentro da floresta”. Frase em tupi-mondé retirada do livro Histórias do começo 

e do fim do mundo: o contato do povo paiter suruí (2016), de autoria coletiva do povo paiter suruí com 

organização de Angela Pappiani e Inimá Lacerda e coordenação de Gaami Anine Suruí. 
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nomes genéricos que, ao longo da história do país, tiveram sentido 

pejorativo (COLLET; PALADINO; RUSSO, 2014, p.12).  

 

Já a denominação “indígena” tem por significado na língua portuguesa o 

sujeito que é “nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita”, mostrando-se 

assim, um termo mais adequado para ser utilizado pelo falante não-indígena, por isso, neste 

trabalho, conscientes de nosso lugar de fala, optamos por usar os termos “indígena” e “não-

indígena”. Por conseguinte, é importante destacar que esta é uma categoria trazida pelo 

colonizador, já que antes da chegada dos europeus ao continente, a população nativa não 

tinha um nome (como o é “indígena”) para designar-se como coletivo, cada etnia tinha sua 

própria denominação que a distinguia das demais e que, frequentemente, via a si mesma 

como o “povo verdadeiro” em contraste às outras etnias, que não seriam; alguns povos 

chegam até a ter duas ou mais denominações – a autodenominação, isto é, o modo como 

um grupo chama a si mesmo, e também um nome que lhe foi dado por outros povos, em 

geral vizinhos, com base em certas características ou imagens que tinham a respeito dele 

(COLLET; PALADINO; RUSSO, 2014, p.11). 

Este é o caso dos paiter suruí. Os suruí de Rondônia são uma etnia indígena 

assim inicialmente denominada pela expedição oficial da FUNAI chefiada por Apoena 

Meireles e que contava também com seu pai, o indigenista Francisco Meireles. No entanto, 

essa população se autodenomina como “paiter”, termo que, em tupi-mondé, língua 

originalmente falada por eles, significa “gente de verdade”. Atualmente, a etnia prefere ser 

chamada de paiter suruí, respeitando tanto a autodenominação quanto o nome dado pela 

FUNAI. A etnia paiter suruí vive na Terra Indígena Paiterey Karah (Terra Indígena Sete 

de Setembro), em um território de aproximadamente 248.147 hectares, localizado no 

sudeste de Rondônia e noroeste de Mato Grosso, com uma população de aproximadamente 

1,4 mil pessoas (CARDOZO, 2014, p.7). 

Os paiter suruí permaneceram isolados até 1969 quando ocorreu o primeiro 

contato pacífico através da expedição da FUNAI. Foi em junho deste mesmo ano que os 

indígenas visitaram o acampamento Sete de Setembro da FUNAI, fundado no dia 7 de 

setembro de 1969 (daí a origem do nome da principal aldeia Paiter suruí, que em sua 

língua inicialmente era Nambekó-dabadaqui-ba – “O lugar onde os facões foram 

pendurados”) (MINDLIN, 1985, p.23). 

Na tradição oral paiter suruí, para além das narrativas tradicionais imemoriais, 

narrativas de heróis foram criadas no decorrer dos anos representando na produção artística 
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a memória do contato. Sigmund Freud (1996c, p.49) compreende a cultura como um 

conjunto de regulamentos que regem as relações humanas, argumentando que este 

processo relacional gera nos indivíduos um “mal-estar”, uma vez que existe um 

antagonismo intransponível entre as exigências da pulsão (de caráter pessoal) e as da 

sociedade. Dessa maneira, para que a vida se torne suportável, os sujeitos necessitam de 

“construções auxiliares”, entre elas estão as satisfações substitutivas, como a arte. A arte 

narrativa para os paiter suruí é uma demonstração desse papel conquistado na vida 

anímica, é uma forma dos sujeitos falarem de si e de suas percepções acerca da sociedade 

em que vivem. 

Para o povo paiter suruí existe um tempo da criação do mundo, de todos os 

seres e todas as coisas, suas histórias tradicionais, as histórias de antigamente, se passam 

nesse tempo distante e é a memória do contar e recontar dessas histórias que as mantém 

vivas. Gaami Anine Suruí comenta sobre o encontro tradicional para contar essas histórias: 

“À noite fazíamos festa. À noite o velho contava história, a história da origem das 

gerações. Contava a história de Palob, porque naquele tempo o velho já falava que existia 

deus” (SURUÍ, 2016b, p.65). 

Como já citado na seção anterior, as narrativas de tradição oral dos paiter suruí 

ganharam o registro discursivo em português pela primeira vez com o trabalho em parceria 

com a antropóloga Betty Mindlin, que esteve próxima a eles uma década após o primeiro 

contato pacífico da FUNAI com esta etnia (em 1969). O contar e a transcrição das 

narrativas ocorreram na língua de origem dos narradores paiter suruí, o tupi-mondé, 

informação que se mostra importante por guardar os elementos da oralidade pelos quais as 

narrativas sobreviveram até então. A língua estabelece um parentesco entre os indígenas, 

se o contar das histórias ocorresse em outra língua desfalcaria em grande parte “os valores 

reais, anulando as imagens, as comparações, os diálogos, a imitação das cenas” que 

ocorrem na tradição oral das narrativas (CASCUDO, 2009, p.83). 

À vista disso, o trabalho de transcrição e tradução para o português de Mindlin 

juntamente com os paiter suruí, reafirmam a narração deste povo, sua tradição de contação 

de histórias. A escrita alfabética apenas dá continuidade ao que permanecia vivo na 

oralidade. O processo de escrita sempre esteve presente no contato entre indígenas e não-

indígenas, “trata-se agora de um processo de recuperação, ou melhor, apropriação de seus 

meios” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.211). Os indígenas reagem com o gesto 

antropofágico da ressignificação através da prática textual. Da mesma forma como a poesia 
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só passou a fazer parte do acervo literário de determinados povos quando se tornou escrita 

em suas mãos – “basta lembrar o papel de Homero na história literária ocidental” 

(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.200-201). 

Através da letra empunhada por Betty Mindlin, os paiter suruí garantem a 

continuidade de suas gerações, mas, para além da tradição na oralidade, na escrita eles 

reveem o seu próprio mundo com outros olhos, agora como escritores-leitores: o mundo 

indígena colocado nos livros sofre a transformação simbólica que o permitirá continuar 

existindo como é, vivo, em constante mudança. “A letra morta da palavra escrita assegura 

a palavra viva da comunidade, assim como, na leitura, existe a encarnação do verbo” 

(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.216). Em igual medida, permite ao Outro, o não falante 

de tupi-mondé, o acesso à leitura em português das narrativas paiter suruí na atualidade, 

um verdadeiro exercício de alteridade. 

Julie Dorrico argumenta sobre como a modernidade – enquanto máquina 

geradora de alteridades –, em nome da razão e do humanismo, “excluiu de seu imaginário 

a hibridez, a multiplicidade, a ambiguidade e tudo aquilo que não correspondia à 

alteridade” do ser humano moderno, da razão, apresentado como homem, caucasiano e 

heterossexual (DORRICO, 2017b, p.61). Assim, pensar a alteridade implica refletir sobre 

as profundas marcas deixadas pelo projeto moderno na América Latina, incluindo a 

dependência ainda existente que recai sobre a produção e circulação do saber, já que 

América Latina possui “uma alteridade construída sob o signo do solapamento ou à sombra 

dos grandes centros” (DORRICO, 2017b, p.65). A partir disso, Dorrico elucida sobre uma 

reconfiguração de alteridade para a América Latina tendo por base a produção textual 

indígena via literatura: 

 

 A alteridade indígena, como outra face da moeda da normatividade 

moderna, trouxe consigo, até os dias de hoje, o signo do preconceito, do 

racismo e da subalternização desses mesmos povos. Essa colonização se 

refletiu e se reflete sobre as suas formas de vida e de expressão. Contudo, 

na contramão desse signo, os povos indígenas aprenderam a dominar as 

ferramentas do “branco” para poder nela expressar suas reivindicações, 

alteridade, identidade, estéticas, epistemologias e saberes específicos 

inerentes a eles. Com a escrita e, cada vez mais, a utilização de mídias, 

lideranças e intelectuais indígenas falam, escrevem e se manifestam em 

favor da defesa dos variados povos existentes no Brasil. A literatura 

tornou-se, desse modo, uma voz-práxis para que suas vozes sejam 

escutadas, para que de alguma forma eles possam ter acesso aos direitos 

que lhe foram tirados  (DORRICO, 2017b, p.66). 
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Desse modo, o texto indígena, em particular o texto paiter suruí, surge como 

outra forma de alteridade em leitura na atualidade. Sobre o conteúdo dessas narrativas, 

Betty Mindlin diz que “quer vejamos esses enredos como religião, como mito, ou como do 

ponto de vista do povo que conta, a verdadeira história do mundo, eles são fascinantes por 

mostrar a extensão das fronteiras da imaginação dos homens” (MINDLIN, 2006, p.142). E 

o desejo de escrita dessas narrativas pelos próprios indígenas confirma o pensamento desse 

ato como prática da alteridade, da manutenção da memória cultural e da reafirmação de sua 

identidade, uma vez que o pedido de escrita em português partiu dos próprios professores 

indígenas paiter suruí que pretendiam utilizar o livro Vozes da origem em suas escolas nas 

aldeias.  

Na introdução da edição de 1996 de Vozes da origem, Betty Mindlin comenta 

que “estas histórias são sem escrita só por mais algum tempo. O povo dos seus narradores 

quer ler e escrever – para conhecer e dominar melhor a sociedade dos colonizadores, de 

que, agora, quer queiram ou não, também fazem parte” (MINDLIN; NARRADORES 

SURUÍ, 1996, p.17). A fala de Mindlin mostrou-se profética, anos após este trabalho de 

escrita em parceria, como já comentado na seção anterior, o povo paiter suruí deu vida a 

outro livro para contar sua história, lançado em 2016, com o título: Histórias do começo e 

do fim do mundo: o contato do povo paiter suruí. Nesta obra, comenta-se sobre a tradição 

narrativa paiter suruí: 

 

A história do povo paiter suruí sempre foi transmitida pelos mais velhos 

para as novas gerações através das narrativas e dos cantos, estação após 

estação, geração depois de geração, num círculo que sempre recomeça e 

é marcado pelos rituais. A voz, a emoção, os gestos, o conhecimento 

são heranças preservadas pela tradição oral, patrimônio compartilhado 

por todo o povo, que busca vencer os desafios dos tempos atuais 

(PAPPIANI; LACERDA, 2016, p.12). 

 

O desafio na atualidade é manter vivo o conteúdo narrativo-cultural Paiter 

suruí que até então tinha fôlego, sobretudo, na tradição oral. A escrita de suas narrativas 

tradicionais em parceria com Betty Mindlin no livro Vozes da origem foi o primeiro passo, 

já no livro de 2016, o povo Paiter suruí retomou a letra como registro de sua história de 

caráter autobiográfico sobre o contato.  

De acordo com a pesquisadora Suzane Lima Costa (2014, p.68), há três 

perspectivas em relação à noção de autobiografias próprias dos modos de narrar dos 

autores indígenas: (1) As autobiografias sem nome próprio, produzidas em nome do 
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coletivo e entrecortadas pelas histórias singulares; 2) As autobiografias extrospectivas, que 

não narram o eu-íntimo, mas o eu-mítico/histórico; 3) As autobiografias dos encantados, 

quando os indígenas atribuem a autoria das suas narrativas ao espírito das matas. O livro 

Histórias do começo e do fim do mundo: o contato do povo Paiter suruí pode ser 

caracterizado nos itens 1 e 2, uma vez que mescla tanto a história pessoal dos autores (o 

eu-íntimo) quanto a história coletiva especialmente marcada pela autoria coletiva (seja pelo 

eu-mítico, compartilhado por todos os autores, seja pela carga histórica vivida por toda a 

etnia). Desse modo, a construção coletiva deste livro mostra-se enquanto marca identitária 

pela qual os indígenas paiter suruí reafirmam suas singularidades, um trânsito entre o 

mundo mítico e o histórico sem anular-se a um ou a outro, mas, ao mesmo tempo, 

valorizando ambos. 

A prática do povo paiter suruí em registrar suas narrativas tradicionais e seu 

movimento histórico evidencia sua autonomia, que tem se tornado cada vez mais forte no 

decorrer dos últimos anos. Eles foram pioneiros em criar, em 1988, a primeira organização 

indígena de Rondônia, a Associação Metareilá, com o intuito de defender seus direitos e 

combater as invasões de madeireiros na Terra Indígena Sete de Setembro. Ao longo do 

tempo a associação ampliou suas ações e hoje atua na defesa e preservação não apenas do 

patrimônio territorial, mas também do cultural (SURUÍ, 2014, p.28). 

No ano 2000, os paiter suruí elaboraram um Plano de Desenvolvimento 

Etnoambiental, a partir do qual fizeram o planejamento de ações a serem desenvolvidas no 

período de 50 anos, baseado nos eixos temáticos: saúde, segurança alimentar, economia, 

meio ambiente17, educação18, cultura, religião e fortalecimento institucional. Dentre eles, a 

manutenção de sua tradição educacional, a valorização e fortalecimento da cultura e a 

religiosidade do povo paiter suruí foi assegurada, versando, por exemplo, sobre a inclusão 

dos sabedores indígenas – tanto homens como mulheres – na educação, assim como o 

registro de forma escrita da história do povo paiter suruí. Para garantir este plano foi 

criada, em 2010, a organização Parlamento paiter suruí (CARDOZO, 2014, p.20). 

                                                 
17Os paiter suruí são especialmente conhecidos por participarem de fóruns ligados às mudanças climáticas e 

à valorização da sociobiodiversidade globalmente. Eles foram responsáveis pela elaboração e implementação 

do primeiro projeto indígena de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) no 

mundo a ter seus créditos de carbono efetivamente comercializados em 2014 (PAPPIANI; LACERDA, 2016, 

p.5). 
18Em 2017, a professora Elisângela Dell-Armelina Suruí recebeu o prêmio de Educadora do Ano pelo seu 

projeto “MamugKoeIxoTig” (um material didático que conecta a língua paiter ao português, além da Língua 

Brasileira de Sinais), na 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10. A professora paiter suruí fala de sua 

experiência em entrevista ao Portal do Governo do Estado de Rondônia, disponível em: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/professora-rondoniense-fala-sobre-a-experiencia-e-a-emocao-de-ser-a-educadora-nota-10/ 
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Essa emancipação social e política estende-se às mulheres paiter suruí que, 

cada vez mais, têm marcado presença nas decisões que contemplam seu povo. Dentro da 

Associação Metareilá, por exemplo, as decisões passavam à frente da opinião da classe 

feminina e, por isso, elas resolveram criar o Departamento das Mulheres dentro da 

associação para que suas decisões fossem registradas e levadas aos superiores. Em 2011, 

elas organizaram o primeiro encontro de mulheres Paiter suruí, com o tema “Mulheres 

conquistando espaço”. Nessas reuniões, para além das discussões, também acontecem 

capacitações para que “adquiram conhecimento sobre determinado assunto e assim tenham 

mais domínio e desenvoltura para discutir sobre ele” (RIBEIRO et al, 2016, p.6). 

Em entrevista realizada com Ivaneide Bandeira Cardozo, ela comenta sobre a 

eleição de Mariana Suruí e Mapini Suruí, que compõem o Parlamento paiter suruí, e sobre 

a presença feminina neste espaço: 

 

A grande vantagem de estarem compondo o Parlamento é terem abertura 

para contribuir com a tomada de decisões políticas. Através do 

Parlamento elas passaram a ser ouvidas. Mas enfrentam muitas 

dificuldades, muitas barreiras. Quando se abre o espaço para a mulher 

num mundo que é naturalmente masculino, elas terão muitas barreiras 

para enfrentar mesmo. São barreiras de poder, de conseguir ser vista 

como uma liderança. Mapini é esposa do Anine (também conselheiro). 

Para ela vencer essa barreira, de ser vista como liderança, é muito difícil. 

E, por ser mulher, não é só isso. Elas têm que enfrentar a barreira de 

cultura indígena e a barreira de cultura não indígena (sendo essa é a mais 

difícil). Ela precisa buscar o empoderamento para os dois mundos. Mas a 

Mapini não está ali à toa não. Ela tem voz (RIBEIRO et al, 2016, p.5). 

 

Entre os paiter suruí, as mulheres sempre ocuparam um papel importante na 

manutenção da cultura e tradição por ficarem mais nas terras indígenas envolvidas com a 

vida doméstica, elas conservam mais não somente a língua original de seu povo, como 

também muitas das tradições materiais e orais, incluindo as narrativas. Cardozo em 

entrevista comenta sobre este espaço em que a mulher paiter suruí figura: 

 

Nós tratamos empoderamento através da nossa visão etnocêntrica. Essa 

questão de que as mulheres indígenas não são empoderadas, que são 

diminuídas perante o machismo do homem, depende de onde você olha. 

A verdade é: elas têm o poder. As mulheres possuem suas 

responsabilidades e os homens também possuem as suas, mas a verdade é 

que a mulher indígena Suruí que é a grande mantenedora da cultura. É ela 

quem está no dia-a-dia da aldeia ensinando seus filhos (RIBEIRO et al, 

2016, p.7). 
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Falar sobre mulheres indígenas inclui considerar, sobretudo, essa recente 

organização política que começaram a desenvolver, tanto internamente, quanto em 

instâncias exteriores às aldeias. Grubits et al (2005, p.371) comenta que a mulher indígena 

tem tido uma participação cada vez maior na luta pelos direitos de seus povos e na política 

nacional, sendo cada vez mais, importantes interlocutoras entre seus grupos e a sociedade 

não-indígena. É presente a luta feminina indígena por direito de fala e representação, 

principalmente através da criação de organizações femininas e da busca de atendimento às 

demandas de gênero. É esse movimento que valida a discussão proposta neste trabalho: 

suscitar questionamentos sobre o status quo do discurso transmitido nas narrativas 

tradicionais paiter suruí. 

Não obstante, falar de gênero em um contexto paiter suruí implica explanar 

com mesma significância sobre a cultura, a territorialidade e o modo de vida deste povo. 

Na cosmovisão paiter suruí, todos os seres – inanimados e animados – estão 

interconectados e, por isso, são interdependentes; a falta de um deles resultaria em um 

desequilíbrio. Neste contexto, a mulher (waled) e o homem (oy) são considerados seres 

interligados (SURUÍ et al, 2014, p.105). 

Desse modo, para os paiter suruí, os papéis masculino e feminino não são 

opostos, mas complementares dentro dos processos econômicos e sociais. Para o 

funcionamento da comunidade é necessário que homens e mulheres, desde a infância, 

desempenhem suas diversas atividades, sendo todas elas igualmente importantes. Matilde 

Mendes (2017, p.55) em seu trabalho de observação em uma aldeia paiter suruí, comenta 

que as meninas, além de ajudar nos afazeres domésticos, cuidam dos irmãos/irmãs ainda 

bebês, enquanto os meninos cortam galhos de árvores e ajudam na limpeza ao entorno da 

casa, pescam e buscam alimentos na roça.  

Entretanto, as regras de conduta são estabelecidas de formas distintas entre 

homens e mulheres na cultura paiter suruí e, algumas atividades que competem a uns, são 

vedadas aos outros. Os homens são direcionados a fazer arcos, flechas, cocares e casas de 

arquitetura tradicional paiter. As mulheres são responsáveis por confeccionar artesanatos 

de adorno, cestas, esteiras, redes e vasilhames de barro. Muitas dessas interdições são 

permeadas por sanções sobrenaturais com base nos conceitos expressos em narrativas 

tradicionais, como, por exemplo, na confecção de arco e flecha, pela qual somente os 

homens são responsáveis, não sendo permitido às mulheres nem mesmo lançar flechas, as 
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que desobedecem à regra correm o risco de ter um misterioso surgimento do órgão 

reprodutor masculino em seus corpos femininos (MENDES, 2017, p.62). 

As distinções de gênero também são marcadas na pintura corporal tradicional, 

na qual há desenhos específicos para os corpos de homens e mulheres, sendo que a norma 

da cultura estabelece que apenas os homens podem realizar as pinturas. Há também uma 

divisão sexual do trabalho, homens são responsáveis pela caça e são quem providenciam a 

carne – mas as mulheres podem acompanhá-los –, outras fontes de alimento da floresta, 

como a castanha, o mel e os frutos, exigem homens para cortar as árvores e mulheres para 

ajudar a carregar; contudo, são as mulheres as responsáveis pela colheita dos alimentos da 

roça, assim como o preparo dos alimentos. Estabelecer essas diferenças é importante 

porque demonstra a posição marginal em que são colocados homens/mulheres solteiros, 

que na ausência de seu par, necessitam da ajuda dos outros para viver de forma satisfatória 

(MINDLIN, 1985, p.63). 

Na cultura paiter suruí não há rituais proibidos às mulheres e, conta-se, 

inclusive, que no passado havia mulheres pajés, tendo sido o primeiro pajé paiter suruí uma 

mulher. Mas, segundo os próprios indígenas explicam, a mulher, ao ter filhos, falta-lhe 

coragem, tempo e energia para as duras provas a que os aprendizes de pajelança são 

submetidos, por isso mulheres pajé são menos comuns (MINDLIN, 1985, p.71). 

Ao abordar as distinções de gênero e a participação feminina na vida social 

paiter suruí, é significativo ter em consideração as complexas organizações matrimonial e 

social desta etnia, que são fundamentais para a vida em comunidade. A mulher, entre os 

paiter suruí, possui um importante papel no estabelecimento da ordem dos casamentos, a 

relação com a mulher é uma forma de adentrar e unir famílias.  

A população paiter suruí se organiza em metades compostas por grupos 

exogâmicos patrilineares: Gameb, Gapgir, Makor e Kaban19. Tradicionalmente, entre eles, 

o homem se casa com duas ou três mulheres, preferencialmente com a filha de sua irmã 

logo que esta tenha a menarca, também sendo possível o casamento entre primos 

cruzados20 (MINDLIN, 1985, p.27-33). No contexto matrimonial as esposas costumam 

conviver em harmonia, negam ter ciúmes umas das outras e afirmam que não existe 

sentimento de menosprezo ou submissão por compreenderem que compõem a mesma 

                                                 
19Nomes que em tupi-mondé significam, respectivamente: “marimbondos pretos”; “marimbondos amarelos”; 

“taboca” (uma espécie de bambu amazônico); e “mirindiba” (uma fruta regional). 
20Primos paralelos são considerados irmãos e o casamento entre irmãos é um tabu para este povo.  
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família, o que inclui cuidados semelhantes com os filhos das demais mulheres (SILVA et 

al, 2015, p.12). 

Gaserê Suruí comenta que seus primeiros antepassados, do clã Gapbgir, tinham 

muitas mulheres e que somente eles tinham tantas mulheres, que eram então “muito ricos, 

casavam com sobrinhas, com outras mulheres, mulheres Makor.” Ele diz ainda que o dom 

de fazer yatir (bebida fermentada típica paiter suruí) foi dado por Palob (entidade criadora 

suprema) para a mulher, ao homem Palob deu a sabedoria de manter autoridade sobre a 

mulher e, a ela, a autoridade de servir o yatir. O ancião comenta que as mulheres tinham 

tanta sabedoria quanto os homens e que o povo bebia porque tinha quem servisse bebida a 

eles – as mulheres – e que por isso viviam em festa, viviam felizes (SURUÍ, 2016c, p.49).  

A existência dessas linhagens – Gameb, Gapgir, Makor e Kaban – com suas 

regras clânicas de casamento orientam a tradicional divisão dualista que os paiter suruí 

possuem em relação à floresta e à aldeia21. São entre essas metades que bens – adornos, 

comida, bebida yatir – e trabalhos são trocados, além de organizarem o calendário anual 

que os orienta e também, a troca de mulheres para os casamentos (MINDLIN, 1985, p.48).  

No passado, com essa organização tradicional, a mulher possuía um mínimo 

direito de recusar a proposta de união, mas, em geral, era levada a aceitar; já na atualidade, 

com a entrada da cultura não-indígena na maior parte das aldeias, mudanças têm ocorrido, 

como, por exemplo, a estadia das meninas em reclusão no período da primeira 

menstruação, que, atualmente, ocorre em tempo inferior e cuja saída da reclusão não está 

mais vinculada ao casamento – as meninas têm casado com mais idade (MENDES, 2017, 

p.58). Para sabedoras da cultura, como Mapini Suruí, esta mudança implica perdas; 

segundo ela a reclusão da mulher nos tempos de antes do contato fazia parte do ritual da 

cultura, “agora estamos esquecendo tudo. A menina não fica mais na reclusão porque não 

quer faltar na escola. Eu fiquei um ano e meio na reclusão da primeira menstruação”, 

comenta ela sobre o diferente rigor existente no tempo de reclusão atual (SURUÍ, 2016d, 

p.221). Apesar das opiniões divergentes, a reclusão é ainda um ritual presente, no período a 

menina recebe os cuidados e ensinamentos da mãe e avó, e sua alimentação, como pauta a 

tradição, é diferenciada e com algumas restrições a tipos de carne. “Quanto aos estudos os 

professores têm combinado de enviar atividades pela responsável para a menina resolver e 

                                                 
21Ou: mato e roça. A aldeia/roça é chamada de íwai e é responsável pelo preparo da comida; A floresta/mato 

é chamada de metare, homens e mulheres desse lado fabricam presentes para dar aos cunhados e mulheres da 

metade íwai (MINDLIN, 1985, p.48).   
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se tiver permissão da família, a professora ir ensinar a aluna no local ou ajudá-la (...) após a 

reclusão” (MENDES, 2017, p.58). 

O pensamento de Mapini Suruí é emblemático e retoma a questão de como a 

abordagem de gênero em territórios indígenas é uma temática recente que deve ser tratada 

com cautela. Para propor essa reflexão acerca das relações de gênero nos grupos indígenas 

é preciso estabelecer alguns pontos em que essas concepções se afastam e se tocam com os 

conceitos ocidentais, é neste sentido que a próxima seção deste trabalho coloca-se. 

 

 

2.3. A moral atribuída ao gênero e o contexto indígena 

 

Antes de encetarmos a análise da transgressão moral da personagem feminina 

nas quatro narrativas paiter suruí no próximo capítulo, é preciso elencar algumas 

particularidades entre a acepção ocidental e a indígena no que concerne a como a moral é 

estabelecida na sociedade e, em consequência, quais atribuições reservam ao gênero. 

A moral é concebida em todas as sociedades, sem distinções, como valores 

compartilhados por seus membros no que concerne ao bem e ao mal, à conduta que é 

permitida. Sendo a determinação do bem/mal e bom/ruim estabelecida pelo poder 

dominante, “o juízo „bom‟ não provém daqueles aos quais se fez o „bem‟! Foram os (...) 

superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como 

bons” (NIETZSCHE, 2009, p.18). Friedrich Nietzsche estabelece que a moral natural é 

dominada por um instinto de vida, reconhecida como um livre fluxo da potência. Enquanto 

a moral estabelecida é, por outro lado, a moral que lhes foi ensinada – a partir da repressão 

da religião, por exemplo – e que esta estaria mais próxima de uma moral antinatural, 

“quase todas as morais que foram até aqui ensinadas, honradas e pregadas, remete-se, de 

modo inverso, exatamente contra os instintos vitais” (NIETZSCHE, 2006, p.26). 

Partindo desse pressuposto, a moral é um conceito construído em sociedade a 

partir do consentimento de um poder dominante, portanto, “a moralidade é uma espécie de 

significado, um significado com direção, propósito e motivação”, como expõe Roy Wagner 

(2010, p.82). O autor designa o conceito como um “constructo cultural” de uso 

convencionalizante, isto é, um conjunto de significados e contextos convencionais centrado 

em uma imagem generalizada do homem e das relações interpessoais que se torna a base 
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relacional coletiva. Dessa maneira, em sociedades indígenas, como em qualquer outra, 

valores são compartilhados estabelecendo em sua cultura o conceito de moral. 

Os valores sociais relativos às condutas morais se constroem no imaginário 

entre um conteúdo que é manifesto e um que é latente – sendo que o imaginário refere-se 

ao Ego, ao sujeito. A vida cotidiana se passa no plano dos conteúdos manifestos, enquanto 

o nível do conteúdo latente é o conteúdo inconsciente real e oculto, que se dissimula sob o 

conteúdo manifesto. É na violação desses valores socialmente conhecidos, aceitos e 

compartilhados que consiste a transgressão, isto é, uma atitude do sujeito em direção 

contrária ao que é socialmente esperado (FREUD, 1996b, p.30). 

Em culturas antigas – das quais os indígenas são um exemplo –, há uma 

organização moral ditada pelo pai mítico, o pai da horda primeva, como nomeia Sigmund 

Freud (1996d, p.131). Essa é uma figura líder responsável por fundar os valores e ditar as 

condutas, diante dela, todos mantêm uma atitude passivo-masoquista que os coloca em 

condição de dependência e aprovação. É importante ressaltar que o psiquismo é uma 

formação intermediária entre o corpo biológico e o campo social e sua estruturação 

reverbera em todos os agentes da cultura. O pai da horda é uma figura simbólica de poder 

que se renova e que, com os passar dos tempos, tornou-se a própria cultura que dita os 

códigos da lei moral e que funciona como reforçadora das exigências do Superego (a 

sociedade) através do cumprimento dessas regras sociais. 

A partir desse discurso moralizante estabelecido em sociedade, é possível 

pensá-lo voltado, especificamente, para as questões de gênero, em especial, do gênero 

feminino. Toda sociedade guarda regras a respeito da maneira como o comportamento 

feminino e masculino deve operar, assim como diferentes atributos esperados de cada um 

deles, seu uso da libido e sua regulamentação dos prazeres. A repressão da sexualidade22 (a 

forma como os indivíduos se relacionam sexualmente), por exemplo, gera uma moral 

sexual que resulta no sistema de valores que sustentam o imaginário social. As origens 

desse sistema devem ser procuradas nas narrativas fundadoras da cultura (os chamados 

“mitos”), nos quais o lugar da sexualidade – culpa, fonte de prazer etc – marca 

profundamente “as formações ideais e superegoicas responsáveis pelo modo como o 

sujeito vivencia, consciente e inconscientemente, sua sexualidade” (CECCARELLI, 2012, 

p.31). 

                                                 
22Nesse campo de estudo, sugerimos a leitura de Existe índio gay? (2017, Ed. Prismas), livro resultado da 

pesquisa do antropólogo Estevão R. Fernandes que aborda o tema “sexualidades indígenas” especialmente no 

período da colonização brasileira. 
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O ser compreendido como mulher ou homem na sociedade paiter suruí 

responde a um conceito de gênero atrelado à biologia, isto é, o sexo biológico 

(macho/fêmea – masculino/feminino) com o qual a pessoa nasce indica sua identidade 

social como homem ou mulher. O gênero é uma construção social e o fato de ele estar 

atrelado ao sexo biológico é um constructo dado pela sociedade, não pelo indivíduo. O 

indivíduo, no decorrer de sua vida, estará ou não de acordo com os atributos do gênero ao 

que foi atrelado. A visão psicanalítica freudiana, apesar de trabalhar com categorias 

binárias (masculino/feminino), opera de modo a desconstruir os termos na medida em que 

recusa a amarra na realidade anatômica. A apreensão inicial dos gêneros não leva em conta 

o órgão sexual, é, ao longo da vida, na relação com o corpo, com a psico-sexualidade e 

com o discurso social, que os atributos do gênero são designados inseparáveis do sexo, 

assim, “o gênero é, na realidade, o sexo social” (CECCARELLI, 2010, p.283). 

Sendo a socialização sexuada, ela constrói o corpo como uma realidade de 

divisão sexuante, não existe uma essência do masculino/feminino, mas apenas a 

potencialidade de tornar-se, como diz Simone de Beauvoir: “ninguém nasce mulher: torna-

se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 

produto” (BEAUVOIR, 2016a, p.11). 

Fundamentos culturais constroem a ideia de gênero e, nesse processo, 

estruturas e estratégias de dominação (CECCARELLI, 2010, p.283). Masculino e feminino 

são, então, identidades configuradas ao longo do processo de significação na cadeia de 

relações sociais e é a sobreposição opressora do gênero masculino (e tudo a ele 

relacionado) ao feminino que configura a ordem patriarcal e falocêntrica. Nesse espaço, 

isto é, em tal tipo de ordem cultural, “a entrada da mulher e a construção de sua identidade 

dão-se não apenas de maneira distinta da do homem, mas hierárquica, desigual” 

(VICENTINI, 1989, p.49). 

Através desse arcabouço teórico é possível pensar o conceito de moral e a 

construção da moral atribuída ao gênero entre populações ameríndias dentro de suas 

culturas como valores que estas estabelecem em sua comunidade no que se referem às 

condutas esperadas sobre as atividades sociais e a relação entre os gêneros. Nesse sentido, 

“gênero e sexualidade fazem parte dos modos de conceber e constituir (ou não) as relações 

sociais com seres marcados pela alteridade” (MCCALLUM, 2013, p.53). Quando se fala 

de gênero e de sexualidade indígenas, a discussão envolvendo esses conceitos deve 
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considerar que uma construção sociocultural não é estática, que pessoas indígenas 

“aprendem formas de pensar e fazer abertas à inovação e à criatividade. Não se concebem 

como acorrentados por uma „cultura‟ objetificada e estagnada no tempo” (MCCALLUM, 

2013, p.55). Por isso, a abordagem das relações sexuais pelos povos indígenas constitui “a 

sexualidade como aspecto possível ou necessário a relações de alteridade de todos os tipos, 

seja inter-humano, inter-espécies ou entre humanos e espíritos” (MCCALLUM, 2013, 

p.57). 

Nas sociedades indígenas as relações de gênero estão presentes, porém esses 

padrões estão sendo constantemente modificados e assumem, em diferentes esferas, outros 

(re)posicionamentos. Nesse entremeio a construção identitária da mulher indígena a coloca 

em dois espaços ocupados simultaneamente: “preservar os valores tradicionais e afirmar 

sua tradição étnica, ao mesmo tempo em que têm de lutar contra as desigualdades 

específicas de seu gênero” (SACCHI; GRAMKOW, 2012, p.18). O feminismo indígena, 

desse modo, é exercido de forma diferenciada, lutando por questões específicas para além 

das grandes pautas ocidentais, sem apagar, nesse ínterim, as especificidades da cultura: 

 

As mulheres [indígenas] almejam alternativas econômicas sustentáveis, 

principalmente, visando ao fomento à produção agrícola e à proteção e 

promoção de vários aspectos da cultura. Ao mesmo tempo, incluem 

novas reivindicações, como a preocupação com a desnutrição infantil, 

bastante grave em certos locais; a embriaguez alcoólica, que é 

preocupante e pode estar relacionada à ocorrência de violência doméstica; 

as novas experiências vivenciadas pelos/as jovens pela proximidade aos 

centros urbanos; e maior profissionalização e participação política 

feminina em todos os campos de atuação e apoio às suas articulações 

(SACCHI; GRAMKOW, 2012, p.19). 

 

No que se relaciona ao papel e força da mulher indígena, tem ocorrido um 

processo amplo de mudança interna nas comunidades, resguardando, nesse percurso, a 

identidade étnica, as tradições e as características sociais e culturais relacionadas com as 

estruturas familiares e sociais as quais pertencem (GRUBITS et al, 2005, p.370). O que 

está em pauta, portanto, não é a quebra da tradição, mas um olhar crítico voltado para ela e 

para a perspectiva feminina que a vivencia, para que com isso as mulheres indígenas 

possam ocupar um espaço de valorização de tradições culturais diversas sem com isso 

repudiar sua liberdade dentro da cultura. 

Assim, pensar o gênero é entender, por acréscimo, o trabalho e a vida das 

mulheres indígenas sem pressuposições superficiais de valores ou significados associados a 
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esses domínios. As reivindicações das mulheres indígenas aparecem, por exemplo, 

fortemente inter-relacionadas com a conquista da sustentabilidade socioeconômica e com o 

cuidado e educação infantil, isso se deve, em suma, pelo fato de as mulheres serem 

responsáveis diretas por crianças e jovens em suas comunidades. “A especificidade da 

agenda de gênero das indígenas, portanto, parte de um coletivo em que os direitos das 

mulheres não podem se desligar dos reclamos de autodeterminação de seus povos”, e em 

que temas da vida privada se inter-relacionam aos problemas de ordem pública (SACCHI; 

GRAMKOW, 2012, p.20). 

O documentário Mulheres indígenas: Vozes por direitos e justiça, lançado pela 

ONU Brasil em 2018, traz várias elucidações sobre como as mulheres indígenas enfrentam 

formas múltiplas e cruzadas de discriminação, e como muitas delas estão superando essas 

barreiras para promover seus direitos e o bem-estar de suas comunidades. Nos últimos 

anos, aumentou a presença de mulheres indígenas em reuniões, conferências e audiências 

internacionais, regionais e locais. Essas mulheres têm buscado parcerias para a afirmação 

de suas lideranças políticas, visibilidade e reconhecimento de suas vozes: “no mundo em 

que a gente vive, não é mais admissível que as mulheres sejam proibidas de falar; porque 

não é só trazer as mulheres e suas vozes para cá, mas como a gente pode fazer com que as 

suas demandas sejam atendidas nas diversas instâncias”, comenta Sonia Guajajara, 

liderança do povo Guajajara do Maranhão (ONU BRASIL, 2018, s.p). 

As mulheres indígenas de diversas etnias têm se organizado em espaços 

tradicionais de decisão e de poder, as associações de mulheres inseridas nos movimentos 

indígenas – como o Departamento das Mulheres Paiter Suruí (da Associação Metareilá) – 

são exemplos23 de espaços em que elas têm afirmado as suas vozes e a sua pluralidade 

política. Há ainda diversos projetos que demonstram como as mulheres indígenas estão 

ampliando sua articulação nos espaços políticos dos povos indígenas, como o projeto Voz 

das Mulheres Indígenas do Brasil, responsável pela sistematização de uma pauta nacional 

comum que opera em 5 eixos temáticos: violação dos direitos das mulheres indígenas 

(incluindo enfrentamento à violência contra as mulheres); direito à terra e aos processos de 

                                                 
23Outros exemplos de movimentos de mulheres indígenas: Kunanga aty guasu – Grande Assembleia das 

Mulheres Kaiowa e Guarani; a Associação das Mulheres Yanomami Kumirãyõma, voltada ao trabalho com 

artesanato, uma alternativa econômica para valorizar o conhecimento específico que elas detêm sobre os 

recursos da mata, e que também são responsáveis por promover o Encontro das Mulheres Yanomami; o 

Departamento de Mulheres da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn); o GRUMIN, 

Grupo Mulher Indígena-Educação, liderado pela educadora e escritora Eliane Potiguara; dentre outros. 
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retomada; direito à saúde, educação e segurança; empoderamento político das mulheres 

indígenas; tradições e diálogos intergeracionais (ONU BRASIL, 2018, s.p). 

Na literatura, vozes de mulheres indígenas também têm se levantado como 

contradiscursos às desigualdades, incluindo, a de gênero. Escritoras indígenas 

contemporâneas estão projetando linhas de fuga a partir de seu local de fala, se opondo aos 

discursos hegemônicos que representam as mulheres indígenas de forma equivocada. 

Graça Graúna, Eliane Potiguara e Márcia Kambeba são três exemplos de vozes críticas 

literárias na atualidade. Kambeba em entrevista concedida à Heloisa Aun comenta: 

 

A mulher indígena, em séculos passados, era vista como a geradora, que 

cuidava dos filhos e afazeres domésticos, e também era a guardiã dos 

mitos e das lendas. Mas havia um grau de invisibilidade de outros 

indivíduos com relação à presença da mulher indígena em decisões que 

envolviam a luta dos povos. Hoje, esse quadro começa a mudar, e a 

indígena reaparece com mais participação nas decisões coletivas. Ela é de 

luta e está resistindo. Agora nós temos mulheres caciques e mulheres na 

liderança de vários segmentos. (...) Venho escrevendo poesias, textos 

críticos e resenhas sobre a mulher indígena e suas lutas, a indígena na 

universidade e qual a importância da mulher dentro de uma aldeia. Eu 

também falo muito sobre território. Hoje, a minha luta se dá tanto física, 

na frente do movimento, como através das artes (KAMBEBA, 2017, 

s.p.). 

 

Pensamento compartilhado por Potiguara (2004), que considera a mulher 

indígena como elemento fundamental no processo de preservação das culturas indígenas e 

na luta política de seu povo. Na obra literária da autora, a mulher ocupa uma posição 

central, como é expresso em seu livro Metade cara, metade máscara que, através de um 

texto polifônico, versa sobre identidade feminina e alteridade, apresentando a vida de 

mulheres indígenas distintas que convergem na figura de Cunhataí, a principal personagem 

do livro. Graúna, ao comentar sobre Potiguara, exalta sua importância por atuar no campo 

da literatura indígena escrita por mulheres no Brasil, afirmando sua identidade literária 

construída à luz da ancestralidade, “como quer a voz da enunciação indígena (seja em 

verso ou na „contação de histórias‟)” (GRAÚNA, 2013, p. 98). 

A partir das reflexões expostas até aqui, propomos as análises das quatro 

narrativas paiter suruí no próximo capítulo. O foco é compreender como a mulher indígena 

é representada através da personagem feminina nessas narrativas tradicionais e de que 

modo a transgressão moral dessas personagens se estrutura como forma de (re)produzir 

saberes acerca das relações de gênero dentro de um discurso de caráter sexista. 
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3.  “FOI ASSIM QUE ELE MATOU AQUELA-COM-

QUEM-ELE-BRINCAVA-SEMPRE”24: ANÁLISE DA 

TRANSGRESSÃO MORAL FEMININA NAS 

NARRATIVAS PAITER SURUÍ 

 

O que está em jogo, a partir dessa compreensão, não é exatamente os 

sentidos que serão fixados a partir da leitura realizada, ainda que a 

saibamos impossível por princípio – afinal como ler o que nos é 

radicalmente outro? (nós não teríamos meios para tanto) – mas, o que está 

em jogo aqui, creio, é o próprio jogo de colocar em movimento nossa 

imaginação inventiva e nossa capacidade de produzir artefatos (livros, 

canções, filmes, desenhos) a partir do encontro com o outro, do 

radicalmente outro. Não é uma questão de domínio, não é uma questão de 

conhecer para melhor dominar ou pacificar o outro. Antes, o desejo de 

um jogo incessante e inventivo com as diferenças e com as perdas 

históricas – as ruínas de nossa história cultural (BARRA, 2016, p.29). 

 

Este capítulo apresenta as narrativas paiter suruí em paralelo com a análise de 

seu conteúdo com base em toda a fundamentação teórico-crítica discutida até aqui. Para 

tanto, desdobrar-se-á em 5 seções: 3.1. “As primeiras mulheres”; 3.2. “Gatikat, a Lua”; 

3.3. “Um Namorado-Anta”, 3.4. “A mulher que namorou um espírito”, finalizando em 

3.5. Considerações parciais em uma análise comparativa das narrativas. Em algumas 

delas, para estabelecer uma organização visual, as narrativas são apresentadas dentro de 

quadros. 

As quatro narrativas foram contadas à Betty Mindlin por narradores diferentes 

(todos eles, homens) e em momentos diversos: a narrativa “As primeiras mulheres” foi 

narrada por Dikmuia, Dikboba, Ubajara, Gakaman, Ikon, Itxaie, Gamasakaká, Perpera, 

Macurao e Weledergoen, em várias versões entre os anos de 1979 e 1992. A narrativa 

“Gatikat, a Lua” foi narrada por Dikboba Suruí no ano de 1990. A narrativa “Um 

Namorado-Anta” também foi narrada por Dikboba Suruí, mas no ano de 1989. Já a 

narrativa “A mulher que namorou um espírito” foi narrada por Ipokarã em 1990. 

 

  

                                                 
24O título é uma citação da narrativa “Um Namorado-Anta” que será analisada neste capítulo.   
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3.1. “As primeiras mulheres” 

 

Como é contado por diversas vozes de gerações de indígenas paiter suruí: 

“Antigamente, ainda não havia mulheres no mundo. Só havia um homem, chamado Iapeab, 

sozinho” (SURUÍ et al, 2007a, p.114). Projeta-se nesse início um eixo de enunciação que é 

próprio da oralidade, localizando a narrativa em um tempo longínquo voltado às origens, 

que se passou fora do tempo preciso. A figura da mulher é trazida como referencial para a 

falta: sua existência ainda não fazia parte do mundo. O gênero se inscreve na diferença, 

manifestando que “pensar a alteridade é, então, pensar o diferente, a relação, o conflito” 

(FRAISSE, 1996, p.91, tradução nossa25). 

Gênero e sexo são apresentados em uma relação na qual o gênero reflete o 

sexo, assim, nasce-se fêmea/macho e socialmente constrói-se deterministicamente 

mulher/homem. Esse elemento nas narrativas representa um posicionamento significativo 

da configuração identitário-cultural na qual se situam. Nesse contexto, a afirmação do 

gênero pelo qual a pessoa é vista tem como referencial a anatomia, assim, sexo e gênero 

são correlatos. A problemática desse posicionamento é que “se a correspondência 

anatômica bastasse para que pudéssemos aceder a uma posição sexuada”, tanto homens 

quanto mulheres não se indagariam sobre o que significa, afinal, “ser homem” ou “ser 

mulher”, e como são acolhidos e significados pelo Outro (POLI, 2007, p.7). 

Ao comunicar sobre a existência do homem nesse mundo, não há um ato de 

criação, nada é dito sobre o seu surgimento, ele sempre esteve lá. Iapeab é apresentado 

como um ser solitário, mas dotado de identidade, uma vez que é nomeado. 

 

Havia uma árvore rachada, que Iapeab costumava namorar. Tanto 

namorou, tanto namorou, que a árvore engravidou. Iapeab teve que 

viajar, e antes avisou a mãe: 

- Mãe! Se você ouvir um barulho na floresta, vá ver o que é! 

Pouco tempo depois, à noite, a árvore explodiu e uma criança começou a 

chorar. Passou um tempinho, ouviu-se novo estouro, e mais uma criança 

chorando. 

- Ah! Foi por isso que meu filho pediu para eu prestar atenção! – disse a 

avó. Foi buscar as duas crianças, que eram meninas, e passou a cuidar 

delas (SURUÍ et al, 2007a, p.114). 

 

                                                 
25“Penser l‟altérité est donc bien penser le différend, le rapport, le conflit” (FRAISSE, 1996, p.91). 
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A ligação entre nascimento e gestação surge como tema na narrativa, ela traz a 

proximidade com a realidade do engendramento, na qual para nascer é preciso ter sido 

gerado em uma gravidez. A cena também sugere fertilização sexual: a fecundação ocorre 

pela via da relação sexual. A parceira de Iapeab é uma árvore rachada, fazendo uma alusão 

ao órgão sexual feminino simbolicamente expresso na rachadura da árvore. Tanto a árvore 

como a mãe, figuras femininas desse início da história, não são nomeadas. Entre os paiter 

suruí “o nome não é só um atributo individual, mas uma referência da ação e do papel da 

pessoa na sociedade, garantindo o reconhecimento dos feitos futuros ou comemorando os 

atuais”, por isso os nomes de mulheres e de crianças são tantas vezes pouco importantes, 

“dada a sua participação secundária na sociedade” (MINDLIN, 1985, p.97). 

Em outra história paiter suruí, titulada de “A lenha”, narrada em muitas versões 

à Mindlin entre 1979 e 1992 por diversos narradores paiter suruí, tomamos conhecimento 

da história de um homem que sai à procura de lenha pela mata, mas que no caminho 

encontra apenas moças bonitas que, mais tarde, descobre serem na verdade lenhas; a 

descoberta é realizada por Palop, entidade suprema paiter suruí que diz ao homem: “Pois 

são lenha, essas moças! Você tem que cortá-las com o machado, para virarem lenha. Não 

tenha pena das mulheres que encontrar, dê machadadas”. O homem, a princípio, não tem 

coragem de realizar o feito, mas com o tempo se dá conta de que é preciso matar uma das 

belas moças que encontra pela mata para que a lenha seja obtida. Em um último voto de 

piedade ele pede a uma das moças que vá à frente pelo caminho e, sem que ela perceba, a 

golpeia com o machado, a partir dessa noite “as moças bonitas não apareceram mais, 

haviam virado lenha” (SURUÍ et al, 2007b, p.110-111). O resgate dessa outra narrativa 

paiter suruí é pertinente para embasar a ideia de que, no princípio, as árvores já foram uma 

vez mulheres e, tendo sido transformadas em lenhas, passaram a não mais existir 

(mulheres) no mundo. 

Enquanto em “A lenha” um homem transforma todas as mulheres em lenhas, 

na narrativa “As primeiras mulheres” o homem dá origem às mulheres por meio da 

fertilização sexual, assim, cabe à ação do masculino decidir pelo destino feminino. Outro 

trecho curioso da história é Iapeab recorrer à própria mãe para cuidar da criança vindoura, 

demonstrando que a entidade que ele chama por mãe ou não é uma mulher ou não é vista 

como uma. A primeira hipótese é um recurso sobrenatural no qual a mãe seria de outra 

natureza que não humana, enquanto que a segunda hipótese traz uma olhar sexualizante 

para a figura da mulher, já que esta só seria vista como mulher dentro de um contato sexual 
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que não fosse interdito (o incesto). A mulher é apresentada em dois papéis excludentes: de 

um lado, a imaculada figura materna, do outro, a mulher sexualizada. 

Essa análise pode ser contrastada na leitura de outra versão dessa história, 

apresentada por Gakaman e Gathag Suruí em Histórias do começo e do fim do mundo: o 

contato do povo paiter suruí. Gakaman também foi um dos narradores que contou “As 

primeiras mulheres” anteriormente, já nessa versão, narrada em 2016 ao lado de Gathag 

Suruí, a narrativa é chamada de “A história de duas mulheres”, e os narradores contam que 

essas duas mulheres não eram as primeiras, que o rapaz que namora a árvore não tem 

nome, enquanto a árvore é especificada: 

 

Os antigos contavam a história assim. Nenhuma mulher gostava dele. Ele 

não tem nome. Por isso ele mantinha relação sexual com a oroyhid, uma 

árvore que havia atrás de sua casa. Havia uma rachadura no tronco da 

árvore e ali ele fazia sexo. Assim a árvore engravidou (SURUÍ; SURUÍ, 

2016, p.179).  

 

Na sequência desta versão de Gakaman e Gathag Suruí também é contado que 

o homem-sem-nome manteve relação sexual com uma cabaça que veio a engravidar, 

assim, as meninas (ao contrário da versão “As primeiras mulheres”, em que são gêmeas) 

nascem de duas fecundações e de origens maternas diferentes: uma da árvore oroyhid, 

outra da cabaça. Nesta versão da história o feminino ganha maior força, uma vez que 

foram as mulheres da aldeia que decidiram não se relacionar com o homem, e maior foco, 

uma vez que o feminino representado pela árvore é apresentado como portador de um 

nome (identidade) desde o começo, ao contrário do elemento masculinho, que é 

apresentado como um homem-sem-nome que vive às margens da comunidade (nenhuma 

mulher gostava dele) e “contam que então o sem-nome criou as duas meninas, suas filhas, 

mesmo não tendo mulher” (SURUÍ; SURUÍ, 2016, p.179). Nesta versão, a festa promovida 

mais à frente não é dada pelo pai e sim por um agente externo a esse núcleo familiar. Outra 

diferença apresentada na leitura das duas versões é o tom dado a essa figura paterna: na 

versão “A história de duas mulheres” o homem é um pai preocupado, que adverte as filhas 

dos possíveis perigos – “Eu gerei vocês do nada. Por isso vocês não devem se deixar usar” 

(SURUÍ; SURUÍ, 2016, p.179); enquanto na versão “As primeiras mulheres”, o pai é 

apresentado de forma mais autoritária por ter a intenção de decidir sobre o futuro das filhas 

escolhendo seus possíveis maridos na festa em que ele mesmo promove na aldeia. Em 

ambas as versões, contudo, resta a similaridade das jovens filhas não escutarem o pai e 



66 

 

agirem como desejam, indicando uma realidade comum às aldeias, em que os jovens 

resistem a ouvir os conselhos dos mais velhos. 

A leitura concomitante dessas duas versões, que foram narradas em um 

intervalo de mais de 20 anos entre elas, sendo um dos narradores – Gakaman Suruí – 

presente nos dois momentos, demonstra a fluidez da narrativa viva na oralidade, que 

mantém o corpo da história, mas ganha novas perspectivas e detalhes no ato performático 

do recontar e transcrever. A estreita relação que mantém com a tradição oral é uma forma 

específica que surge na produção literária indígena escrita e impressa, como comentado 

anteriormente por Graúna (2013, p.16). 

Após a apresentação das personagens primevas e a descrição de seu surgimento 

no mundo, a narrativa “As primeiras mulheres” é perpassada por um pulo temporal e por 

uma mudança de espaço. As duas meninas que nascem – e recebem o nome de Kabeud e 

Samsam – tornam-se moças e participam de uma festa organizada pelo pai, na qual 

conhecem pretendentes para maridos. Entre danças e interesses amorosos, as meninas não 

se interessam pelo pretendente preferido do pai, mas também não têm sucesso em se 

aproximar dos pretendentes que desejam. Em dado momento elas são ludibriadas e 

encaminham-se até a maloca da coruja Mokoba, que as deseja. 

Nesta altura da história o ato de alimentar-se aparece como peripécia, como 

desencadeador de novas ações narrativas. A coruja Mokoba tenta conquistar as meninas 

servindo comida a elas, Samsam, ressabiada, não come nada que lhe é oferecido por 

acreditar que a comida não é o que dizem ser, ao contrário da irmã Kabeud, que se 

alimenta de todos os pratos. Mokoba também tenta namorar as irmãs, novamente tem 

sucesso apenas com Kabeud, já que Samsam o engana. Na sequência, as irmãs fogem, e 

pelo caminho repetem o desenrolar da história com vários outros pretendentes: elas 

encontram esse Outro; Kabeud ingere a comida falsa e tem relação sexual, enquanto 

Samsam apenas finge; e por fim, fogem. A repetição finda quando Kabeud e Samsam 

encontram um pretendente que lhes oferece comida verdadeira, é com este, a onça 

Mekoptxay, que as meninas se casam. 

Como pontuado por Lucia Sá, a repetição é um recurso literário muito utilizado 

pelas culturas ameríndias e pode ser compreendida como uma simples ferramenta de 

memorização pelo narrador ou como uma forma dos seres humanos estabelecerem contato 

com o mundo natural em suas várias manifestações, uma vez que as repetições são 

pronunciadas nas narrativas por personagens distintos ou por um único personagem que se 
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dirige a vários interlocutores (um de cada vez). “Mais do que mera repetição, o recitar 

sucessivo (...) por ou para personagens distintos tem a função de multiplicar ou pluralizar 

as vozes” (SÁ, 2012, p.74). Kabeud e Samsam repetem o desenrolar alimento-relação 

sexual com Mokoba, com Oiô (um tipo de pássaro), com Makabé (um tipo de garça), com 

Itxiab (um tipo de veado), com Péxir (um tipo de pássaro), com Amoa (um tipo de jabuti), 

com Arimé (um tipo de macaco) e com Mekoptxay. Cada repetição no texto cria um 

sentido de comunidade que reintegra constantemente as irmãs ao mundo ao seu redor, 

reafirmando seus conhecimentos da natureza e denotando uma concepção de natureza em 

um sentido abrangente, que incorporaria não apenas os animais encontrados na floresta, 

mas também as várias gerações de antepassados. 

Outro ponto da narrativa que destaca a relação que mantém com ancestralidade 

da tradição oral e expressa a criativa composição narrativa dos paiter suruí está na forma 

como a coruja Makoba segue o rastro das irmãs até a boca de Oiô: “Pela linha do rastro 

delas – um fio que existia antigamente, e que acompanhava as pessoas em seu caminho – 

Mokoba percebeu que estavam lá” (SURUÍ et al, 2007a, p.116). Esse trecho é marcado por 

um conhecimento ancestral que é compartilhado na história, os conhecimentos dos 

antepassados desempenham papel significativo na narrativa. 

Na cosmogonia paiter suruí, cada pretendente que as irmãs encontram lhe 

apresentam algo que adentra como um conhecimento da natureza e passa a ser considerado 

na cultura paiter suruí: a comida dada a elas de forma enganosa dita quais animais são 

interditos na caça e refeição paiter suruí (como a carne de rato) e quais animais são 

permitidos (como o macaco) (MINDLIN, 1985, p.66). Na história, a repetição do comer e 

do digerir manifesta-se como assimilar e apreender o mundo, motivadas pelo desejo pelo 

alimento, as personagens desbravam os espaços e se relacionam com outras personagens. 

A motivação das ações é o alimento e o desfecho é a relação sexual. Para as meninas, o 

digerir o mundo lhes proporciona o casamento desejado. 

Kabeud e Samsam podem ser consideradas “heroínas culturais” (SÁ, 2012, 

p.58), isto é, participam do processo de criação do mundo, dado que são elas as 

responsáveis pela definição da alimentação paiter suruí e é a partir do contato com elas que 

outras personagens tomam a forma de animais. No princípio, as personagens apresentadas 

na história eram gente: Mokoba “empurrou Oiô, que o jogou no chão. No ato, Mokoba, 

que era gente, virou pássaro, batendo as asas no chão” (SURUÍ et al, 2007a, p.116). O 

perspectivismo ameríndio parte de uma ideia antropomórfica (os animais são gente, as 
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corujas dançam como humanos, os pássaros cozinham etc), contudo, esse pensamente 

indica que, se tudo é humano, a espécie humana não é em nada especial, não há nenhuma 

particularidade substancial que distingue os humanos do resto dos animais – pensamento 

que se opõe à compreensão antropocentrista (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p.43). Esta 

é uma alteridade radical apresentada na narrativa indígena, na qual natureza e cultura estão 

inter-relacionadas. 

 

A onça, mãe de Mekoptxay, chamou Kabeud, que estava grávida para ir 

andar com ela. (...) A onça comeu-a, só deixou a bolsa com o filho que 

Kabeud tinha na barriga. (...) Samsam, percebendo que a onça comera 

sua irmã, pegou a criança para criar junto com a sua. (...) Os dois 

meninos cresceram, ficaram maiorzinhos, e Samsam contou para o filho 

de Kabeud como ela tinha morrido. O rapaz chorou, porque não 

conhecera a mãe morta, e começou a fazer flechas para matar a avó. 

Flechou-a um dia, mas a flecha não entrava nela. (...) O rapaz chamou a 

avó para ir a roça que estava queimando para o próximo plantio e jogou-

a no fogo. A mãe de Mekoptxay morreu queimada. O rapaz chamou 

Samsam para irem embora para o céu, subindo por um cipó. (...) Lá se 

foram, e ao chegar em cima, cortaram o cipó, para o pai não se vingar 

deles. Por isso não existe mais a escada para o céu, o cipó, que antes 

ligava céu e terra (SURUÍ et al, 2007a, p.118-119). 

 

Novamente, há um correr de tempo na narrativa e a temática da gravidez 

retorna ao enredo sendo usada como elemento direcionador do desfecho. Na narrativa, das 

duas personagens grávidas, é a destemida Kabeud quem morre, deixando seu filho como 

um pequeno herói que a vingará, assim, o consolo da mulher é depositado sob uma figura 

masculina de redenção. É curioso observar que a personagem sobrevivente, Samsam, é 

também a moça que não se enganou pelos intercursos sexuais e jantares falsos dos 

pretendentes, ela, ao contrário de Kabeud, entregou-se apenas para a onça Mekoptxay. 

Essa escolha narrativa indica uma punição à mulher transgressora que se mostrou 

moralmente questionável dentro das condutas paiter suruí, pois agiu de forma pouco zelosa 

– “deixou-se enganar” pelos pretendentes, copulando com eles e comendo sua comida 

falsa; é Kabeud quem, na história, termina sendo morta, devorada pela onça. Importante 

destacar também que mesmo Samsam, em sua impecável moralidade, termina a história 

deslocada para o espaço do céu, domínio do inconsciente, do desconhecido; Samsam perde 

a sua corporeidade e dá continuidade a sua vida nesse novo espaço, do qual antes não tinha 

nenhum domínio. 
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Apesar de a narrativa representar o surgimento da mulher no mundo, o espaço 

social permanece em poder feminino apenas enquanto as mulheres o desbravam, ao tomar 

conhecimento dele, elas são relocadas – Kabeud morre e, em fuga, Samsam desloca-se 

para o céu. Denota-se, então, o posicionamento falocêntrico como regulador da ordem, 

apesar de Kabeud e Samsam terem autonomia inicial sob a escolha de seu marido, é o filho 

homem de Kabeud que detém a saga heroica de fazer justiça à morte da mãe e finalizar a 

história. 

Em seu desfecho a narrativa apresenta um retorno aos elementos que a coloca 

próxima da tradição da oralidade. Como narrativa fundadora, pautada na cosmogonia 

paiter suruí, demonstra uma explicação de como algo, além da gênese humana, surgiu: o 

céu e a terra como espaços desanexados. Traz ainda o fogo como elemento punitivo, como 

o único artifício capaz de matar a onça-avó devoradora. 

 

 

3.2. “Gatikat, a Lua” 

 

“Foi assim como vai ser contado, que a lua surgiu”, é como se inicia a narrativa 

paiter suruí narrada por Dikboba Suruí à Mindlin no ano de 1990. A frase inicial é uma 

marca da oralidade, na qual o contador da história posiciona a narrativa em um tempo 

impreciso e distante.  

 

Havia uma família, da metade ritual íwai, os da comida, que se ocupava 

em preparar a bebida para a festa, indo colher cará na roça, para 

cozinhar. Nessa família havia dois irmãos e duas irmãs. Uma das 

meninas, muito bonita, estava akapeab, em reclusão por estar na 

primeira menstruação. Iria se casar, como deve ser, com seu tio materno, 

quando acabasse o período de resguardo (SURUÍ, 2007a, p.44). 

  

O espaço no qual transcorre o enredo é apresentado em um ambiente familiar, a 

maloca. E as personagens são apresentadas, porém não nomeadas, sendo que o foco 

narrativo se coloca somente sobre uma delas, a irmã que está em reclusão devido à 

primeira menstruação e que então aguarda o fim desse período para se casar com seu tio 

materno, “como deve ser”, pontua o narrador (SURUÍ, 2007a, p.44). Esta afirmação da 

regra social é uma marca característica do mito, que pauta-se na transmissão de condutas 

socialmente compartilhadas em uma cultura através da narrativa. 
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Na tradição paiter suruí, a menstruação não é necessariamente um período de 

reclusão para a menina, “pois mais se está protegendo à aldeia do sangue”, este 

considerado perigoso à fertilidade das jovens (MINDLIN, 1985, p.66). A mulher 

menstruada está sujeita a menos tabus alimentares e está menos exposta ao sobrenatural do 

que em períodos de reclusão pelo parto, por exemplo. No período de resguardo pela 

menarca, a menina é visitada especialmente pela mãe e pela avó, que a ensina os trabalhos 

de uma mulher (fiar, fazer cestos etc) e como se portar com seu futuro marido (MINDLIN, 

2012, p.39). 

Conta-se em outra narrativa paiter suruí que a menstruação foi instaurada nos 

“tempos dos antepassados” pela intervenção de uma menina que, impulsionada pela 

curiosidade, aproximou-se de um homem em reclusão – “há muito, muito tempo, quando 

viviam nossos primeiros antepassados, conta-se que os homens, e não as mulheres, é que 

ficavam menstruados” – e, por isso, ela é punida por seu gesto curioso: ele toca no sangue 

que saía de seu órgão genital e o usa para manchar o órgão genital da menina. Desde esse 

tempo são as mulheres que passaram a ficar menstruadas regularmente em vez dos 

homens, diz Gakaman Suruí, narrador da história à Mindlin no ano de 1988 (SURUÍ, 

2007b, p.63). Esta outra narrativa tradicional sugere que a menstruação está associada à 

mulher como uma sina por sua curiosidade, por sua transgressão ao espaço interdito da 

maloca em que repousava o homem em reclusão. Esse elemento formulado na cultura 

paiter suruí é importante para compreendermos a relação do sangue com o tabu que o 

envolve, permeado pela hostilidade contra o feminino, já que somente as mulheres 

menstruam e engendram. 

 

Uma noite, um homem veio à maloquinha da menina, deitou-se na sua 

rede e namoraram. Bem baixinho, para ninguém ouvir, ela perguntou: 

– É você, tio, que está fazendo isso comigo? 

– Sou eu, sim, seu tio materno... 

Muitas e muitas noites ele voltou. Quando escurecia, e costumava 

deitar-se com ela (SURUÍ, 2007a, p.44). 

  

A cena da aproximação sexual do homem com a moça transcorre na imensidão 

da noite. É neste período que tudo permanece obscuro e escondido. Se, obter o 

conhecimento de algo, é lançar luz ao objeto, a noite permanece como símbolo do 

desconhecido, do domínio do inconsciente, do que deve permanecer oculto do 

conhecimento social. Nesse sentido, um acontecimento que deve ser recalcado, pois é de 
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conhecimento de todos que sob ele existe repressão. É, então, um dado da cultura o 

conhecimento de suas sanções, a sociedade “se baseia nas repressões efetuadas por 

gerações anteriores, e que se exige de cada nova geração que mantenha essa civilização 

efetuando as mesmas repressões”, como afirma Freud (1996e, p.36). 

Na história, o homem é quem se aproxima da mulher, e a cópula entre eles dá-

se em condições negativas, pois o homem a realiza a noite e de forma secreta. Isso indica, 

da parte masculina, não apenas o conhecimento da transgressão de seu ato ao tabu do 

incesto, como também certo temor a algum tipo de sanção negativa (LARA; BRITO, 2009, 

p.11-12).  

O incesto enquanto união interdita coloca-se antes como um valor moralmente 

compartilhado do que como uma explicação lógica pré-determinada em termos biológicos 

ou psíquicos. “Nada existe na irmã, na mãe, nem na filha que as desqualifique enquanto 

tais. O incesto é socialmente absurdo antes de ser moralmente condenável” (LÉVI-

STRAUSS, 1976, p.526). Nesse sentido, “a proibição do incesto é menos uma regra que 

proíbe casar-se com a mãe, a irmã ou a filha do que uma regra que obriga a dar a outrem a 

mãe, a irmã e a filha. É a regra do dom por excelência” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p.522).  

Cria-se assim uma dádiva matrimonial, na qual aqueles que a recebem têm por obrigação 

retribuir e assim sucessivamente, montando um circuito ininterrupto que gera regras de 

casamento, sendo a mulher o objeto de troca. Há nesse movimento uma relação de 

submissão, a troca que constitui o casamento não se estabelece entre um homem e uma 

mulher em ganho mútuo, contrariamente, se estabelece “entre dois grupos de homens, e a 

mulher figura aí como um dos objetos da troca, e não como um dos membros do grupo 

entre os quais a troca se realiza” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p.155).   

A troca matrimonial instituída pela proibição do incesto não se inscreve de 

forma aleatória, ela obedece a duas leis de reciprocidade: a da troca restrita, que 

fundamenta o casamento entre primos cruzados; e a da troca generalizada, que baseia o 

casamento com a prima cruzada matrilateral. Desse prisma, o incesto é o ponto onde a 

reciprocidade se anularia, onde há uma recusa à troca e, por conseguinte, à aliança 

(LOBATO, 1992, p.157). Na cultura paiter suruí a distribuição das mulheres ocorre em 

uma linha cruzada entre os clãs patrilineares, nos quais a menina se casa, tradicionalmente, 

com o tio materno, também sendo possível o casamento entre primos cruzados, nunca entre 

primos paralelos, pois estes são considerados irmãos e configuraria um incesto. 
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A primeira ação da personagem feminina na narrativa também parte de uma 

transgressão à regra social – a moça está em reclusão à espera para se casar com o tio, 

portanto, não poderia ter relações sexuais. A personagem feminina é apresentada como 

uma moça confusa e ingênua, que questiona repetidas vezes o homem sobre sua real 

identidade nos vários momentos noturnos de intercurso sexual. Em uma delas, o homem 

responde: “Sou, sim... mas não conte para ninguém, só quando você puder sair da 

maloquinha para se casar”. Posteriormente, já desconfiada, cogita a possibilidade de passar 

jenipapo no rosto do visitante noturno (SURUÍ, 2007a, p.44).  

O pedido do homem paiter suruí à moça demonstra poderes estabelecidos nos 

fundamentos culturais – que constroem a ideia de gênero e suas estratégias de dominação. 

O homem possui o direito de propor o sexo, enquanto a menina questiona a autoridade do 

suposto tio, mas se mostra impossibilitada de ir contra ela, estando sujeita ao homem pelo 

futuro casamento. A sobreposição opressora da vontade masculina sobre a feminina denota 

o espaço de domínio sexista e falocêntrico (VICENTINI, 1989, p.49). 

No ápice da narrativa, na ação de marcar o amante misterioso para então 

desmascará-lo, a personagem feminina mostra-se ardilosa. A moça mancha o rosto do 

homem com jenipapo e então diz a ele que é água “para diminuir o calor” (SURUÍ, 2007a, 

p.45). Ela é movida pelo desejo de conhecer a identidade de seu amante e se apoderar do 

espaço situacional em que tudo transcorre.  

O jenipapo surge na narrativa como um elemento que marca aquele que 

conscientemente praticou o incesto. O jenipapo, como comenta Mindlin (2006, p.145), é 

característico de narrativas indígenas sobre incesto como as da lua, tão frequente em povos 

da Amazônia. A pintura de jenipapo simboliza a lei inscrita no corpo – a exemplo das 

tatuagens. Essa é uma a marca que não pode ser retirada, que informa algo sobre quem a 

usa. A aplicação do jenipapo apresenta-se, então, como um prematuro castigo para esse 

homem que ficará marcado. 

Na sequência, a revelação do rosto manchado insere no enredo outra 

personagem feminina: a moça conta para a mãe o ocorrido, e pede a ela que vá verificar 

quem está com o rosto manchado de jenipapo. Este pedido à mãe surge como um ato de 

respeito à regra social, tendo em vista que a moça está em resguardo e não é recomendado 

que saísse do espaço da maloca.  

No entanto, a mãe paiter suruí não acredita que o tio seja o amante, pois ele 

“não entraria às escondidas na maloquinha”, a mãe admite então que, talvez, “se fosse 
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outro pretendente, por exemplo, um primo, então sim, tentaria namorar a mocinha à revelia 

do marido legítimo, o tio” (SURUÍ, 2007a, p.45). Essa imersão na reflexão da mãe é uma 

suspensão do domínio do narrador para que adentremos nas nuances da organização social 

deste povo através de sua personagem, é possível notar que o namoro às escondidas ocorre 

na aldeia e não é julgado se permanecer de forma velada, porém certos tabus, como o 

incesto, não podem ser ultrapassados. O incesto é algo de ameaçador para toda a aldeia, na 

cosmovisão paiter suruí, o ato traria doença e morte – inclusive, filhos de uniões 

incestuosas devem morrer – por isso sua interdição pesa como a regra básica que decide 

namoros e casamentos, sem perdão para quem transgredi-la (MINDLIN, 1985, p.72). 

Toda cultura guarda proibições e restrições em sua organização, muitas delas 

tidas como tabus dentro de suas comunidades. “Por trás de todas essas proibições parece 

haver algo como uma teoria de que elas são necessárias porque certas pessoas e coisas 

estão carregadas de um poder perigoso” (FREUD, 1996d, p.32). O incesto, nesse sentido, 

surge como uma prática considerada interdita por estar atrelada a um caráter perigoso que 

resultaria em sanções (físicas e subjetivas) dentro da comunidade em que ocorre. 

Freud (1996d, p.32) compreende o incesto como o principal tabu totêmico. O 

sistema totêmico é uma forma de organizar a sociedade nos moldes hierárquicos e 

religiosos de um determinado clã. Segundo o autor, povos antigos em diferentes 

localidades geográficas possuíam um Totem, uma estrutura sagrada – temível e ao mesmo 

tempo, símbolo de devoção – que, geralmente, simboliza um animal ou planta 

representante do clã, e que por isso, é totalmente proibido caçar, matar e comer este 

animal/planta tido como sagrado. Juntamente com essa proibição, há também a interdição 

do incesto, pois por serem membros do mesmo clã, ter relações sexuais feriria o próprio 

Totem. 

Na narrativa paiter suruí a moça recebe a notícia de que o amante é o seu 

irmão, então exclama “Então é meu próprio irmão que vem me namorar, todas as noites!”, 

chorando em desespero (SURUÍ, 2007a, p.45). O misto de surpresa e lamento pela situação 

em que se encontra fica marcado na expressão da personagem. A reação que emerge após a 

inesperada revelação comunica a hierarquia de decisões: é a mãe quem declara que seus 

filhos têm de “ir embora para o céu” e nesse instante, “o irmão, adivinhando ter sido 

descoberto, veio chegando, já com todas as suas coisas, seus cestos, seus pertences” 

(SURUÍ, 2007a, p.45). O homem se envergonha de seu ato, mas não é ele quem escolhe 
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seu destino. A decisão da mãe demonstra a necessidade imposta àquele que praticou uma 

transgressão de colocar-se longe da coletividade e da cultura.  

Como Clebson Luiz Brito e Glaucia Muniz Proença Lara destacam em sua 

análise de outras narrativas indígenas que também abordam o incesto e o surgimento da 

lua, “a metamorfose do sujeito transgressor não é algo gratuito, uma mera fabulação, mas 

algo que tem lugar preciso no projeto textual/discursivo”, tal recurso metamórfico 

“figurativiza aqui o completo desligamento do sujeito desajustado, que é excluído do 

domínio da cultura/civilização” (BRITO; LARA, 2013, p.25). 

Finalizando a narrativa: “A irmã saiu da maloquinha, pondo fim à reclusão, 

mas sem se pintar de jenipapo, sem se enfeitar como uma noiva, como seria se fosse casar-

se com o tio” (SURUÍ, 2007a, p.45). O enredo paiter suruí apresenta a dor da personagem 

feminina, que toma para si a vergonha do ato de seu irmão que a enganou, no entanto, 

também ela transgride uma regra social por não ter permanecido reclusa como deveria – 

cedeu a proposta do ato sexual por julgar que o amante era seu tio –, recaindo, então, 

também sobre ela, a pesada sanção da mãe. 

A decisão de subir ao céu é determinada pela mãe dos irmãos paiter suruí, ela é 

uma figura símbolo de sabedoria que auxilia as personagens que precisam de um conselho 

e direção. Ela é também a representação simbólica da repressão presente na cultura, ecos 

da voz social. O incesto pode ser considerado o impulso que levou a humanidade a passar 

do estado natural ao cultural, sua proibição é interpretada como um dado fundador da 

cultura. Claude Lévi-Strauss considera que a proibição do incesto é o “lugar” em que a 

cultura aparece operando por si mesma e formando “uma ordem nova” (LÉVI-STRAUSS, 

1976, p.63). Pois, em comunidade, ao impedir que parceiros sexuais fossem encontrados 

em círculos de convívio próximos, os indivíduos passaram a se relacionar com grupos mais 

distantes, criando regras intrincadas sobre o exercício da sexualidade e a proibição da 

mesma entre parentes consanguíneos (CAMPOS, 2016, p.253). 

É a mãe quem decide expor ou não os filhos à morte, como mãe, intui-se que é 

ela quem possui o poder de dar a vida e, portanto, também de retirá-la. Mesmo diante do 

lamento da moça – “Mãe! Enfie a ponta da flecha no meu corpo para eu morrer!” – a mãe 

os condena a outro destino: “Não, vocês não vão morrer, não! Vocês vão para o céu”. A 

narrativa termina com um retorno a visão de mundo exposta pelo narrador: “E os dois 

irmãos subiram para o céu por um cipó. Desde então apareceu a Lua, que antes não 

existia.” (SURUÍ, 2007a, p.46). 
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A decisão da mãe não retira a vida de seus filhos, mas sua corporeidade, seu 

direito à vida humana, à vida consciente. Os irmãos transcendem completamente a esfera 

terrestre e são levados ao nível de domínio puramente inconsciente: o céu, o desconhecido. 

O incesto permanece como um peso que os acompanha: unidos, mesmo no céu. E o irmão, 

tendo se envolvido de forma consciente com a irmã, acaba por receber uma sanção maior: 

carrega no rosto uma marca estigmatizada – “o lado escuro da Lua é o rosto do irmão, 

pintado de jenipapo” (SURUÍ, 2007a, p.46). 

Na história “cabe àquele que destoa do grupo, isto é, ao transgressor, a 

exclusão, o isolamento: o sujeito não encontra mais lugar na coletividade e, 

consequentemente, no domínio da cultura” (BRITO; LARA, 2013, p.13). Da mesma 

forma, a exclusão do sujeito (deslocamento para outro espaço) contribui para o caráter 

moralizador e normativo na narrativa, que concebe o incesto como um ato “absolutamente 

inaceitável para um indivíduo normal (daí a desumanização)” (LARA; BRITO, 2009, 

p.13). 

Ao aplicar as sanções, a narrativa sintetiza a primazia dos valores 

compartilhados socialmente em relação aos interesses individuais (LARA; BRITO, 2009, 

p.12). Como bem lembra Lévi-Strauss (1976, p.521), a proibição do incesto é, por 

excelência, uma intervenção ligada aos interesses do grupo em relação a uma boa 

distribuição das mulheres, pois, o incesto impossibilitaria o amplo relacionamento entre 

famílias, exatamente por fechar este relacionamento em apenas um núcleo familiar. Assim, 

na narrativa, evidencia-se o estabelecimento do estigma ligado ao incesto e a irreparável 

punição que segue ao ato, mesmo os envolvidos tendo níveis de participação diferentes, 

como o caso da personagem feminina da história. 

Simone de Beauvoir tomou conhecimento da noção de “troca de mulheres” 

proposta por Lévi-Strauss em meados 1949, momento em que a autora estava fortemente 

debruçada em analisar a condição feminina através dos tempos. A partir da reflexão 

levistraussiana de que “o laço de reciprocidade que estabelece o casamento não se firma 

entre homens e mulheres e sim entre homens através das mulheres” (LÉVI-STRAUSS, 

1976, p.155), Beauvoir conclui que as mulheres nunca “constituíram um grupo separado 

que se pusessem para si em face do grupo masculino”, pois, independente do tipo de 

filiação que prevalece na sociedade a que elas pertencem (patrilinear, matrilinear, bilateral 

ou indiferenciado), elas encontram-se sempre sob a tutela dos homens – do pai ou do irmão 

e mais tarde do marido. Pelo mesmo motivo, “a mulher é sempre o símbolo de sua 
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linhagem” como comenta Lévi-Strauss (1976, p.156), pois “ela é apenas a mediadora do 

direito, não a detentora” (BEAUVOIR, 2016b, p.106). 

A representação da personagem feminina nas relações de gênero e o 

apoderamento do espaço social que perpassam a temática do incesto se dão em pesos 

diferentes no decorrer da narrativa. Ao fim, a personagem é subjugada pelo masculino à 

medida que ela é invariavelmente punida, mesmo tendo sido enganada. A narrativa 

condena os irmãos ao mesmo destino, subirem ao céu, sendo punidos em igual medida pelo 

ato incestuoso, mesmo que este tenha sido promovido por um, vitimando o outro.  

O surgimento do astro instaura-se em uma relação de causa (o incesto) e efeito 

(origem da lua) que pode ser compreendido como uma advertência aos outros membros da 

comunidade com relação à proibição da relação sexual incestuosa, que invariavelmente 

sofrerá sanções negativas como a expulsão do território da aldeia e a vergonha pública. A 

lua mostra-se como um elemento significativo e simbólico no imaginário social paiter 

suruí, um astro que aparece todas as noites e desperta a lembrança da narrativa contada; e 

ainda, em sua cosmogonia, um astro que permanece do alto vigiando seus parentes para 

que as transgressões não voltem a acontecer. 

 

 

3.3. “Um Namorado-Anta” 

 

“Havia, há muito tempo, segundo se conta, uma mulher com nenêzinho recém-

nascido”, narra Dikboba Suruí à Mindlin no ano de 1989 (SURUÍ, 2007c, p.47). Neste 

início o elo com a tradição oral é marcado na enunciação de um contar que o antecede, isto 

é, passado de geração a geração, localizando o tempo da narrativa no tempo de 

antigamente. 

Como é a regra com todas as mulheres depois do parto, tinha que ficar 

em reclusão, numa maloquinha separada das outras. Por estar parada, 

sem trabalhar, apenas cuidando do nenê – e é assim que deve ser –, 

estava muito gorda. Todos os dias ela dizia para a família que precisava 

urinar no mato, bastante longe, e assim conseguia sair sem ser muito 

notada da casinha onde ficava isolada (SURUÍ, 2007c, p.47).   

      

A personagem feminina é apresentada cumprindo uma regra atribuída 

especificamente ao seu gênero: a reclusão da mulher após o parto. Durante esse período 

que dura de 5 a 6 meses, a mulher e a criança recém-nascida permanecem em uma maloca 
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em separado do restante da população, somente os parentes muito próximos podem visitá-

la. A reclusão da mulher é o impedimento do contato do sangue da parturiente com as 

outras mulheres férteis, simbolicamente, o sangue da mulher que engendra é considerado 

perigoso entre os paiter suruí, “é como se a fertilidade fosse perigosa para a própria 

fertilidade (os velhos não são atingidos), assim como a fálica espiga de milho deve ser 

evitada nos períodos mais ligados à reprodução” (MINDLIN, 1985, p.73). 

A alimentação também se torna uma atividade restrita e o marido faz dieta 

semelhante, mas por menos tempo. Como Mindlin comenta, “homens e mulheres, em toda 

a vida quotidiana, estão sujeitos às regras do sobrenatural – mas talvez mais ainda as 

mulheres”. Apesar dos homens também terem restrições após o nascimento de seus filhos, 

como não ir à roça ou não ter contato com a espiga de milho, eles “obedecem um pouco 

menos à reclusão: não são vistos isolados por muito tempo” (MINDLIN, 1985, p.73). 

Freud (1996d, p.32) comenta como muitas das proibições e restrições 

delimitadas na cultura de determinada sociedade diz respeito a crença de que estes objetos 

de temor (pessoas e coisas) estão carregadas de um poder perigoso e, por isso, tornam-se 

tabus na comunidade. O contato com o sangue feminino (da menstruação e do parto) pode 

ser compreendido como um desses tabus. Em diversas culturas o sangue ganha 

significados ambivalentes, ao mesmo tempo em que é sacro, é sinal do profano. Das 

representações simbólicas, o sangue menstrual e o sangue da parturiente são os que mais 

despertam temeridade por estarem atrelados ao poder único do feminino: somente as 

mulheres menstruam e somente as mulheres engravidam. Assim, o sangue “encarna a 

essência da feminilidade. É por isso que põe em perigo a própria mulher cujo mana assim 

se materializa” (BEAUVOIR, 2016b, p.211).  

 

Lá no mato, a anta, Wasa, ia encontrar-se com ela, e namoravam. 

Primeiro, ela chamava a Anta: 

– Gare, gare wô! Gare, gare wô! – e a anta vinha correndo, respondendo: 

– Xur... xur...  

A moça, essa nossa antepassada, essa nossa avó, abria as pernas para a 

Anta, para namorarem (SURUÍ, 2007c, p.47).   

  

A narrativa é marcada pela ancestralidade, localizando a personagem na 

linhagem do narrador e da comunidade paiter suruí. A moça não é apenas uma 

personagem, mas um parente distante no tempo que viveu uma experiência que agora é 

compartilhada. 
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A primeira ação da personagem na narrativa a caracteriza como triplamente 

transgressora da moral vigente nesta sociedade; movida pelo seu inerente desejo, a 

personagem: 1) mente 2) trai seu parceiro com o animal anta e, 3) em período de reclusão. 

A personagem diferencia a obediência às leis morais – estabelecidas pelos padrões e 

tradições da sociedade indígena – e o cumprimento de sua própria vontade. Ela mente para 

realização de um desejo que por si só, é transgressor à lei moral: o sexo com outro, que não 

seu marido, o sexo com o animal anta. A omissão do desejo representa o conhecimento da 

moral sexual vigente, a personagem sabe da proibição, por isso omite seu real intuito. No 

entanto, não há uma disputa moral interna entre o que é socialmente aceito e o que é 

desejado. Da mesma forma, o sexo é feito as escondidas, mas não é identificada qualquer 

culpa na personagem pela sua traição. A personagem é movida pelo seu desejo, transgride 

as regras sociais, mas não as questiona. 

A narrativa apresenta uma relação cuja sexualidade é constituída como aspecto 

de alteridade, uma relação sexual estabelecida interespécies. Apesar disso, o animal anta 

não é apresentado de maneira antropomorfizada, ele não se comunica na língua dos 

homens, ao contrário, vocaliza os sons de um animal (“Xur... xur”). É possível 

compreender, então, que toda a cena se dá sob a perspectiva dos humanos, uma vez que no 

perspectivismo ameríndio, o âmago compartilhado por todos os seres é o de compreender a 

si mesmos como “gente”, é como humanos que os indígenas e os animais veem a si 

mesmos, embora, em seus corpos, enxerguem o Outro como animais, plantas ou espíritos – 

como exposto por Eduardo Viveiros de Castro (2002, p.43). 

A anta, para o povo paiter suruí, é um animal que possui um caráter simbólico 

frequentemente associado aos namoros e relações sexuais por ser um “animal sedutor que 

rouba as mulheres de seus maridos legítimos” (MINDLIN, 2007, p.195). A anta é um 

animal de pênis grande, um atributo que mais a frente se torna importante na história na 

medida em que será também usado como objeto da punição e lembrança da vergonha. 

 

Um dia, o povo começou a adivinhar o que ela fazia: 

– Será que ela precisa ir tão longe para urinar? – perguntavam-se uns aos 

outros. Algumas pessoas resolveram ir bem cedo para o mato, antes dela, 

e encontraram o lugar onde ela costumava se deitar com a anta. 

Esperaram e viram o que acontecia. 

– Tem alguém lá na floresta comendo aquela-que-você-come-sempre, a 

sua mulher! – avisaram ao marido da moça (SURUÍ, 2007c, p.47).   
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As pessoas da aldeia compartilham uma informação com o marido enganado, 

essa ação é um fato destacável uma vez que, para os paiter suruí, a vida se dá no coletivo, 

onde todos participam da vida social (MINDLIN, 1985, p.73). Entretanto, nem sempre tal 

intromissão é bem vista, já que na “lei dos paiter” não se pode falar e comentar sobre a 

vida e as coisas de outras pessoas, como alega Gathag Suruí (2016e, p.53). Dessa maneira, 

o comentário funciona como um aviso, um alerta ao marido de que o ato suspeito de sua 

esposa é conhecido por todos. 

 

No outro dia ele também foi para o mato, bem cedinho, e chamou a 

Anta, do jeito que tinham lhe contado que a moça fazia: 

– Gare, gare wô... 

A Anta veio correndo fazendo barulho, porque é muito pesada, e 

respondendo, como de costume “xur, xur...”. O marido, que estava 

escondido atrás das árvores, acertou-a com flechadas, e ela caiu no chão 

e morreu. Ele, então, cortou o pênis da Anta, que era imenso, e 

pendurou-o na porta da maloca, por ser um lugar onde as pessoas sempre 

passam (SURUÍ, 2007c, p.48). 

       

O marido, ao ser comunicado sobre o estranho hábito da esposa, a segue, 

precisando comprovar sua desconfiança e calcular sua vingança. A morte da anta no 

interior da floresta ocorre em um momento em que o animal está desacompanhado, 

contudo, seu aniquilamento não é suficiente por não reservar ao homem a defesa de sua 

honra – uma vez que o fato não se torna conhecido pelo espaço social. Para restabelecer 

sua honra perante a comunidade a exposição do órgão sexual é determinante.  

Em paralelo com a vida social, um relato do indígena Gaserê Suruí pode ser 

elucidativo: ao contar sobre a origem do clã Kaban, ele comenta sobre a história de um 

moço que era “bonito, todo enfeitado e pintado de jenipapo e as mulheres, que eram 

esposas dos tios dele, o namoravam escondido”, ao ser descoberto, o moço foi morto 

devido ao ciúme dos maridos (SURUÍ, 2016c, p.46). Entretanto, diferente da realidade 

social em que o aniquilamento do amante sedutor é satisfatório, na narrativa é insuficiente. 

Em igual medida a mulher precisa ser diretamente punida e isso deve ocorrer não na mata, 

mas aos olhos de todos. 
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Aí foi chamar a mulher e pediu: 

– Vem aqui catar meus piolhos!  

O pênis da anta ainda estava pingando, e foi bem embaixo que o homem 

fez a mulher se sentar para catar piolho, pondo a cabeça no colo dela.  

– Que é isso aí pingando na minha cabeça? – ela perguntou, sentindo-se 

molhada. 

– Por que você está reclamando, e fica assim com nojo, com vontade de 

vomitar, se esse pau era seu mesmo, do seu noivo, para entrar em você 

todo dia? – ele respondeu. 

E bateu nela com toda a força, no corpo inteirinho, furando sua boceta. 

Furou com um espinho grosso, cutucando, cutucando. 

Foi assim que ele fez com ela. Foi assim que ele matou aquela-com-

quem-ele-brincava-sempre (SURUÍ, 2007c, p.48).   

   

O fim cruel reservado à mulher implica a ideia de que o “amor-transgressão” 

só é possível longe do olhar e da desaprovação da comunidade, dos parentes, da família. 

“Em segredo, tudo flui e é permitido”, alega Mindlin, mas “à luz do dia, quando os papéis 

públicos têm que ser representados, a paixão anti-social é banida” (MINDLIN, 2007, 

p.200). A antropóloga ainda comenta que é assim que se dão na vida indígena os amores 

extra-conjugais, eles são tolerados e permitidos enquanto ninguém tem conhecimento 

deles, mas são duramente censurados quando se tornam públicos: “Para que a transgressão 

seja tolerada, outra transgressão não pode ser feita, a do olhar social” (MINDLIN, 2007, 

p.201). 

A personagem feminina é violentamente punida por seu comportamento 

transgressor, seu corpo é agredido e cruelmente violado. O homem, com um fálico 

espinho, pune a mulher que anteriormente desejou o falo26, uma vez que somente ele detém 

o poder de manejá-lo. O homem, ao violar o corpo feminino, o possui intimamente e “faz 

dele um objeto inequivocamente passivo”, afirmando seu domínio sobre ele (BEAUVOIR, 

2016b, p.217).  

O feminino e o masculino são dualmente apresentados: o falo representa o 

poder do homem sobre a mulher, o órgão masculino acima da cabeça feminina. E em 

queda, o sangue que outrora deu poder à mulher em reclusão, agora a marca e a expõe em 

seu comportamento transgressor. A mulher mostra-se profundamente relacionada ao tabu 

do sangue, ele é elemento interdito e impulsionador da narrativa através da reclusão 

feminina e, no fim, é colocado como elemento de verdadeira conspurcação. O sangue é 

apresentado ligado ao mistério da vida e à significação do toque da morte. “Sem dúvida, o 

                                                 
26O termo “falo” na teoria psicanalítica diz respeito tanto ao órgão sexual masculino quanto à sua 

representação simbólica (fálico/a), um atributo de valor construído. “O que está presente, portanto, não é uma 

primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo” (FREUD, 1996f, p.85).  
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sangue é em si um elemento sagrado, penetrado mais do que qualquer outro pelo mana 

misterioso que é ao mesmo tempo vida e morte” (BEAUVOIR, 2016b, p.211).  

A narrativa finda retornando a uma estruturação marcada pela ancestralidade 

do contar por fechar a história em um “foi assim”, mantendo os acontecimentos distantes 

no tempo. O tom é de ensinamento, de perpetuação de valores morais e alerta ao não 

cumprimento destes na medida em que a punição da personagem ocorre não somente de 

forma violenta, mas definitiva. Permanece a ideia de que toda transgressão será punida, 

especialmente, deixa claro o direito do marido de reestabelecer o equilíbrio moral, e sendo 

a mulher a transgressora, ela está sujeita a ele. Se a transgressão é levada aos olhos da 

comunidade, a punição também o deve ser, para assim, servir de modelo: não há perdão 

para o que é sabido por todos e a máxima, não há perdão para a mulher transgressora. 

 

 

3.4. “A mulher que namorou um espírito” 

 

 “Havia uma mulher cujo marido tinha um sono muito pesado”, assim inicia 

Ipokarã Suruí em narração à Mindlin em 1990 (SURUÍ, 2007d, p.64). São marcados neste 

início o tempo e o espaço orientados ao passado distante, às origens. 

Na sequência: “Um espírito, peixo27, vinha deitar com ela, namorando o tempo 

todo, sem a deixar dormir. De dia, com a manhã, sumia” (SURUÍ, 2007d, p.64). Esta 

imagem do espírito que aparece no período da noite e se oculta pela manhã, diz muito do 

caráter simbólico teorizado por Sigmund Freud (1996a) e reelaborado por Paul Ricoeur 

(1976). Ao mesmo tempo mostra e oculta um sentido, um sentido que é primário e que 

designa, por acréscimo, outro sentido indireto, secundário. O espírito mostra-se e se oculta, 

para a mulher há nele um sentido aparente – pensa ser seu esposo –, mas oculta um duplo-

sentido – é seu esposo ao passo que se deita com ela, mas não o é, pois apenas finge ser, é 

desde o princípio, um espírito. 

 

A moça não sabia que se tratava de um peixo. Depois de um tempo, 

engravidou. Estranhou que o namoro tão intenso continuasse a cada noite. 

Sabendo que as mulheres grávidas não devem ter relações sexuais, 

perguntou ao marido: 

– Por que agora você toda a noite namora sem parar? Eu bem que estou 

gostando muito, mas grávida, não deveria... 

                                                 
27Peixo: em tupi-mondé, um tipo de espírito (MINDLIN; NARRADORES PAITER SURUÍ, 2007, p.229). 
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O marido negou que fosse ele e ficou bravo, achando que o filho não era 

dele. Ela chorou muito e à noite, quando veio o espírito, recuou-o, 

enxotou-o. Foi olhar pela porta e o viu escapulindo pelo mato cerrado. 

– Será que é gente ou peixo? Será que é alma que faz isso comigo? – 

falou para o marido (SURUÍ, 2007d, p.64). 

   

As narrativas míticas, como comenta Sigmund Freud, atestam os transtornos e 

complexos da vida emocional que serão subsequentemente retomados “com grande 

relutância pela consciência” (FREUD, 1996a, p.117). Na narrativa, a mulher enganada 

questiona-se sobre o que pertence ao plano humano e o que pertence ao plano dos espíritos, 

sobre o manifesto e o latente. O questionamento sobre a sua própria percepção é expresso 

na fala da personagem, mas inexistente no enredo. Na construção narrativa, o peixo é 

sempre um espírito, demonstrando, assim, a narrativa como uma explicação do mundo que 

busca apresentar uma compreensão do espaço e dos seres misteriosos que circundam esse 

mundo. No entanto, o mito deve ser tomado para além do seu sentido explicativo, como 

argumenta Ricoeur (1988, p.380), e a busca por explicar o mundo é também uma busca por 

compreensão de si mesmo através do mundo. 

Após descobrir a artimanha do espírito, “O marido foi atrás do peixo no mato e 

viu seu rastro. Em pleno dia, viu o peixo dormindo e roncando no meio do mato. Pegou o 

machado e matou o peixo” (SURUÍ, 2007d, p.64). A história é perpassada por um plano 

sobrenatural que poderia ser compreendido como “fantasia” pelos moldes literários da 

teoria ocidental, contudo, essa uma construção narrativa coerente à cultura e à cosmovisão 

indígena, nas quais a natureza não se opõe ao mundo dos homens. O relacionamento entre 

uma mulher e um espírito expõe uma alteridade radical, surgindo sem hierarquia entre 

homem, terra e animais. O cotidiano do espírito, presenciado pelo homem que foi matá-lo, 

indica como todos os seres guardam atividades e hábitos considerados humanos, 

retomando a ideia do “perspectivismo ameríndio” elaborada por Eduardo Viveiros de 

Castro (2002, p.241). Nesse sentido, o peixo/espírito não deixa de constituir-se enquanto 

espírito, um ser diferente de um indígena, entretanto, é também gente com atividades de 

“gente” (como namorar, dormir, roncar) por compreender a si mesmo como tal. 

A perseguição ao espírito ocorre na claridade do dia e a morte do amante é em 

vingança à mulher, ao matá-lo o marido diz: “Você fez isso com minha mulher, agora 

morra!” (SURUÍ, 2007d, p.64). Nesse sentido, nota-se o caráter moralizante da história, na 

qual os acontecimentos que não devem ser sabidos, como as relações sexuais proibidas, 

ocorrem à noite, na escuridão do inconsciente e devem ser recalcados. As atitudes 
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esperadas, como defender a honra da relação homem-mulher na comunidade, ocorrem de 

dia, diante do conhecimento de todos. A narrativa perpetua uma moral que é socialmente 

compartilhada. 

Em uma medida educativa, a narrativa expõe a interdição da relação sexual no 

período da gravidez: “No outro dia, chegou a hora do parto, e em vez de um nenê, 

nasceram uma porção de ratos. Se não tivesse sido assim, não haveria ratos no mundo, e 

por isso as mulheres grávidas não devem namorar”, explica o narrador (SURUÍ, 2007d, 

p.64). Este elemento cosmogônico – o surgimento dos ratos – permanece como uma 

punição dentro da cena e também um alerta às possíveis transgressões. É, ainda, um 

elemento formulado e significado dentro da cultura, como postula Lévi-Strauss (2005, 

p.35), pois para os paiter suruí os ratos são considerados seres impuros, proibidos de serem 

comidos (MINDLIN, 1985, p.66). 

 

O marido não a quis mais, mas ela gostava dele e tentava seduzi-lo, até 

que ele, cansado, matou-a, no meio de uma caçada. Enterrou-a no monte 

de cupim, wasapoga, e ficou casado com a irmã dela, sem lhe contar 

nada. A irmã, porém, desconfiou. 

Alguns dias depois de ser assassinada, a moça voltou – por isso o 

morrinho wasapoga é perigoso – e ela e a irmã bateram no marido e o 

mataram (SURUÍ, 2007d, p.65). 

   

Outro elemento socialmente compartilhado, formulado dentro da cultura, é a 

periculosidade simbolizada no monte de cupim; este se mostra como um espaço pouco 

confiável, uma vez que nele já foi escondido algo e o segredo não foi preservado. O monte 

de cupim é apresentado, então, como um espaço do qual, inesperadamente, algo 

aprisionado pode sair. Essas explicações de mundo apresentadas na narrativa são também 

um elo com os conhecimentos ancestrais, amplamente valorizados e respeitados, e são 

pelas narrativas tradicionais que esses conhecimentos sobre o território e tudo a ele 

relacionado são transmitidos. 

É importante resgatar a ideia de que a relação indesejada ocorreu no período da 

noite, no qual tudo permanece na escuridão, como símbolo do desconhecido, do domínio 

do inconsciente. E a mulher que ousou trazer à luz do dia, o conhecimento do fato – o 

namoro noturno proibido – é punida com a morte. A pesada sanção deve-se também ao 

fato de a mulher gozar da situação inapropriada, mesmo sabendo da interdição – “Por que 

agora você toda a noite namora sem parar? Eu bem que estou gostando muito, mas grávida, 

não deveria...” (SURUÍ, 2007d, p.64). 
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É com o retorno do recalcado que a narrativa finda, a mulher volta do monte de 

cupim, agora como um espírito, pois ressurge dos mortos, e somente depois de unida à 

força feminina de sua irmã, adquire a corporeidade para vingar-se de seu assassino. Essa 

virada final denota a importância da aliança entre mulheres baseada na empatia para o 

sucesso feminino. O final demonstra ainda o poder do conteúdo inconsciente em emergir 

sobre a consciência a revelia da repressão (FREUD, 1996e, p.89). A mulher retoma seu 

espaço, mesmo que momentaneamente, ao vingar-se do homem, os conteúdos que foram 

recalcados, isto é, expulsos da consciência, reaparecem de maneira distorcida, porém em 

forte pulsão. 

 

 

3.5. Considerações parciais em uma análise comparativa das narrativas 

 

As narrativas paiter suruí que compõem o corpus deste trabalho, se pensadas 

enquanto mitos são lidas a partir de um conceito alargado de mito, que considera a 

perspectiva indígena, como é proposto em uma Teoria Literária Ameríndia ainda em 

formação – disseminada especialmente pelo pensamento de Almeida (2009), Graúna 

(2013), Librandi-Rocha (2012), Medeiros (2006), Thiél (2012) e Sá (2012)28. Uma leitura 

que compreenda, sobretudo, a profunda relação dessas narrativas tradicionais com a 

ancestralidade da tradição oral, uma vez que elas sobreviveram até então na oralidade de 

seu povo sendo (re)contadas a cada geração, uma herança cultural que promove a 

recreação, o ensinamento e compartilha com a comunidade uma poética viva. Marcadores 

da tradição oral, como repetições, comentários explicativos e onomatopeias de caráter 

performático estão presentes também nas textualidades. 

As narrativas analisadas são estruturadas como mito por fazerem parte de uma 

construção tradicional presente em uma cosmovisão compartilhada culturalmente. Elas 

guardam proximidade com a forma do mito por serem marcadas por um caráter educativo 

(interdição da relação sexual no período da gravidez; interdição do incesto; reclusão após o 

parto; resguardo pela primeira menstruação; o monte de cupim como sendo um espaço 

perigoso etc), além de apresentarem um espaço e um tempo orientados ao passado distante 

(às origens), isto é, o espaço-tempo dos antepassados.  

                                                 
28E também Barra (2016), Basso (1985), Costa (2014), Jekupé (2009), Munduruku (2017), Risério (1993) e 

Santos (2015), referências utilizadas ao longo deste trabalho. 
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Especialmente as narrativas “As primeiras mulheres”, “Gatikat, a Lua” e “A 

mulher que namorou um espírito” apresentam-se como narrativas míticas por conterem 

aspectos cosmogônicos e cosmológicos que visam uma explicação de mundo, a primeira 

conta o surgimento das mulheres no mundo, enquanto a segunda aborda o surgimento da 

lua e a terceira, o surgimento dos ratos. Esses aspectos, contudo, fazem parte da estrutura 

da narrativa tradicional indígena por excelência, dado que narrativas indígenas mais longas 

incluem pequenas subtramas etiológicas. De acordo com Lucia Sá (2012, p.96), essas 

subtramas etiológicas ou “contos explicativos” têm a função de explicar a origem das 

coisas e fenômenos no mundo, muitas vezes de sentido sagrado (sem com isso eliminar seu 

caráter de narrativas de divertimento), além de reafirmar a importância da metamorfose e 

da transformação na cultura. Elas servem para retratar um universo que está sempre sendo 

criado, recriado e alterado; heroínas transformadoras como Kabeud e Samsam de “As 

primeiras mulheres”, por exemplo, são responsáveis por muitas dessas mudanças no 

mundo. 

Muitas dessas narrativas, especialmente “Um Namorado-Anta”, apresentam 

um desenvolvimento próprio, com marcadores da tradição oral para anunciar o início, o 

clímax e o desfecho, como falas explicativas, indicações aos antepassados, entre outros. 

Ademais, as narrativas apresentam-se em uma ligação causal pouca explícita e sua 

organização se dá em um plano sobrenatural de coerência interna na cultura em que foi 

formulado – a paiter suruí –, tais elementos são, comumente, compreendidos como míticos, 

entretanto, a proposta deste trabalho foi exatamente destacá-los como especificidades da 

narrativa indígena, propondo essa leitura plurissignificativa desses elementos. Assim, tais 

narrativas, apresentam-se como objeto de investigação singular em um gênero literário 

próprio com suas respectivas especificidades. 

As análises dessas narrativas consideradas míticas criam um espaço para uma 

reformulação da perspectiva crítica literária. Para os pertencentes à tradição ocidental, estar 

diante dos textos ameríndios “é estar diante de um complexo epistêmico; é colocar-se 

diante dos limites mesmo de nossas formas de construir teorias sobre o outro e sobre o 

discurso do outro” como salienta Barra (2016, p.30). É a possibilidade da compreensão de 

si a partir do entendimento do Outro, como nos propõe a psicanálise, mediada pelos 

elementos simbólicos que narram a situação existencial do homem, como propunha 

Ricoeur (1988, p.169), ao passo que se aproxima dos símbolos e a linguagem em que este 

se move dentro das especificidades da cultura, como salienta Lévi-Strauss (2005, p.35).  
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A análise também aponta como nuances da moralidade vigente na sociedade 

paiter suruí são colocadas em suas narrativas, através da leitura destas verificamos que a 

narrativa tem a possibilidade de fazer uma ponte estética entre a realidade social-coletiva e 

a representação artística, isto é, aspectos da vida social são representados nas narrativas. O 

indígena Gaami Anine Suruí apresenta essa perspectiva ao comentar que “os velhos 

conheciam muitas histórias e aproveitavam o tempo para contar essas histórias. Eles 

falavam também como se devia viver, porque para nós também existem „pecados‟”. E para 

esses atos proibidos na cultura paiter suruí, também existem sanções práticas e subjetivas, 

como explica Gaami Anine  cabe à própria família e não à liderança, a responsabilidade de 

corrigir o erro dos seus membros: “Existia a lei e o pai era o responsável por manter a 

ordem dentro de sua família, o restante das pessoas devia obediência ao chefe da família, 

ao pai, ao avô, ao tio” (SURUÍ, 2016b, p.66). 

Cabe observar que todas as narrativas analisadas foram narradas por indígenas 

homens, ressaltando certa idealização da figura feminina pela visão masculina. Como 

argumenta Ruth Silviano Brandão: 

 

 A idealização da mulher se faz de tal forma que é como se ela 

“naturalmente” coincidisse com o objeto de desejo masculino. O temor 

do homem diante da mulher desejante, com discurso próprio, acaba por 

calá-la, através de um estranho recurso: registrar a voz feminina via 

discurso masculino, aí inscrevendo como se fosse sua própria enunciação 

(BRANDÃO, p.32). 

 

Assim, a representatividade da mulher indígena presente nas narrativas paiter 

suruí é construída dentro de certo modelo da cultura e, na narrativa, é cristalizada enquanto 

objeto de desejo do narrador, a personagem feminina é a Outra do sujeito enunciador. A 

análise das narrativas “As primeiras mulheres”, “Gatikat, a Lua”, “Um Namorado-Anta” e 

“A mulher que namorou um espírito”, demonstra que a circulação dessas narrativas – 

destacando que sua tradição provém da oralidade – é uma maneira instituída na tradição 

dessas sociedades indígenas, através da qual, a (re)produção e a permanência de seu 

sistema sociocultural é construído e reforçado. A enunciação das narrativas constitui-se 

como uma afirmação dos valores socialmente estabelecidos nessas comunidades, incluindo 

o espaço delegado às mulheres. No nível narrativo das histórias apresentadas, destaca-se 

um discurso normativo em relação à conduta sexual dos membros da comunidade, 
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instituindo, sobretudo, as condutas femininas. Tal discurso possui um caráter patriarcal e 

falocêntrico. 

Nas quatro narrativas analisadas, cabe ao personagem masculino, detentor da 

régua moral, fazer valer o direito de seu gênero na sociedade patriarcal e falocêntrica. A 

mulher indígena é representada na trajetória das personagens femininas protagonistas sob a 

dominância masculina, estruturadas em uma ordem de norma fálica, ocupando uma 

posição marginal e submissa. Em todas as narrativas as personagens femininas são 

invariavelmente punidas por suas transgressões à regra moral, mesmo tendo sido levadas 

ao engano, como ocorre em “Gatikat, a Lua”, em “A mulher que namorou um espírito” e 

com uma das irmãs de “As primeiras mulheres”. As personagens femininas passam por um 

processo de silenciamento: quando não são violentamente mortas, como ocorre em “Um 

Namorado-Anta”, em a “A mulher que namorou um espírito” e com a irmã Kabeud de “As 

primeiras mulheres”, as personagens perdem sua corporeidade e são destinadas ao 

esquecimento, o recalcamento no inconsciente espaço do céu, como ocorre em “Gatikat, a 

Lua” e com a irmã Samsam de “As primeiras mulheres”. 

No desenvolvimento de cada uma das narrativas, o caráter simbólico patriarcal 

é explorado na construção da moral e das atribuições do gênero. A personagem feminina é 

o elemento responsável pelo fazer girar da roda narrativa e, portanto, é usada como chave 

para passar a mensagem através da exposição de sua transgressão cometida, especialmente, 

a recepção dessa ação e o desfecho que se configura em uma dura punição. 

Como destaca Ângela Sacchi e Márcia Maria Gramkow, as representações das 

mulheres indígenas contidas nos mitos, narrativas e relatos acerca dos povos indígenas, 

“demonstram a associação da feminilidade à alteridade e correspondem à visão que se tem 

do mundo indígena como selvagem e inferior” e são essas “imagens misóginas da 

feminilidade indígena” que “condicionam as mulheres a uma contribuição de pouca 

importância em suas sociedades e a estarem subordinadas à figura masculina” (SACCHI; 

GRAMKOW, 2012, p.22-23). Nesse sentido, é importante propor análises que destacam 

esse discurso para que, através dessa reflexão, se quebre o padrão de (re)produção de 

saberes acerca das relações de gênero dentro de um discurso de caráter sexista. Segundo 

Natalia Castelnuovo Biraben (2012, p.230), essas representações equivocadas são 

continuadas no discurso atual do desenvolvimento, que vê as mulheres como vulneráveis e 

dependentes das agências masculinas, congeladas no tempo e no espaço. Visão esta que 

não condiz com a realidade da força e emancipação da mulher indígena. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este trabalho, as conclusões a que chegamos podem nos 

proporcionar uma perspectiva, mas não necessariamente esta é definitiva. Todo trabalho se 

finda de modo incompleto, uma vez que algo do texto resiste às classificações e tentativas 

de interpretações feitas pelo leitor crítico. As narrativas indígenas permanecem enquanto 

leituras plurissignificativas que não se esgotam e diante das quais visualizamos uma 

alteridade radical que muito ainda tem a nos ensinar. Este trabalho é uma contribuição para 

gerar discussões e aprofundamentos. Dessa forma, almejamos que esta pesquisa acerca das 

narrativas paiter suruí possa contribuir para a investigação e crítica literária no campo da 

literatura indígena de escrita contemporânea no Brasil, mas também, para promover um 

futuro debate dentro e a partir da própria etnia. A complexidade das muitas questões 

levantadas – a literatura indígena, o conceito de mito, a figura feminina e até mesmo o 

campo epistemológico trabalhado – exige uma reflexão aprofundada da qual esta pesquisa 

é apenas o começo. 

Durante o processo de análise procuramos construir um debate às margens de 

uma epistemologia eurocêntrica, mas esta dificuldade fez-se mais presente do que 

gostaríamos, uma vez que a Teoria Literária Ameríndia a partir de conceitos do mundo 

ameríndio é ainda um campo incipiente. Nesse ínterim, não foi possível transcender de 

todo uma autorização discursiva branca e, em grande parte, europeia e masculina desse 

debate, apesar de nossos esforços em pensar a produção indígena para além da tradição 

europeia – o que demanda uma reflexão sobre as limitações da teoria literária ocidental – e 

em operar com um pequeno referencial teórico ameríndio. A teoria e crítica literária no 

campo da literatura indígena no Brasil são ainda um espaço em formação e como tal muito 

dos conceitos mostram-se provisórios e insuficientes. 

Este trabalho, partindo dos Estudos Literários, se propôs questionar a forma 

como, na literatura paiter suruí, as mulheres indígenas são representadas a partir das 

perspectivas de narradores masculinos e como essas narrativas tradicionais propagam um 

discurso patriarcal e falocêntrico que não condiz com a luta e libertação feminina 

promovida pela crescente autonomia e participação das mulheres na comunidade paiter 

suruí. Fica o desejo de, em breve, as mulheres paiter suruí terem a oportunidade de narrar 

suas histórias tradicionais a partir de seus próprios olhares ressignificados. É essa questão 

que deixamos em suspenso, à ela é preciso incansavelmente retornar. 
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