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ALGUMAS NOTAS SOBRE A RELIGIÃO E A 
MITOLOGIA DOS SURÁRA 

por 
HANS B ECHER 

Durante uma viagem de pesquisas realizada de outubro de 
1955 a junho de 1956, ao norte do Brasil, na região compreendida 
entre os rios Demini e Aracá (o primeiro, afluente esquerdo do Rio 
Negro, acima de Barcelos e o segundo, afluente direito do baixo 
D emini), entrei em contato com os Surára, tribo habitando uma 
terra incógnita e até então completamente desconhecida para a. 
ciência ( 1

), (
2
). 

Permaneci entre êles por vários meses, o que me possibilitou 
a realização de estudos sôbre sua língua e sua cultura material e 
espiritual. 

~stes índios são semi-nômades. Durante a estação das chuvas 
- abril/setembro - demoram êles às margens do alto rio Aracá, 
próximo à Cachoeira dos Índios, numa grande maloca de estrutura 
cônica, tendo a base 27 metros de diâmetro e a altura mais de lOm. 
É essa maloca tôda circundada por uma roça onde os Surára cultivam 
bananas, pupu.nhas, mandioca, taioba, cará, tabaco e algodão. Na 
estação da sêca, - outubro/março - demandam êles à região das 
serras, onde se instalam numa grande maloca localizada no vale borde
jado j)Or três serras, entre os rios Demini e Aracá, a 70km da Cachoeira 
dos Indios. Construída num círculo de 52 metros de di~ metro, tem 
a mal oca sua cobertura partindo do chão, inclinada, formando assim, 
numa seqüência, parede e teto que são recobertos com fôlhas de ubim 
(palmeira de f ôlhas largas). Sob êstes tetos se alojam as fami1ias, 
lado a lado. Cinco entradas dão acesso à maloca. Part icipa do mesmo 
conjunto da construção a habitação do chefe, porém, de estrutura 
diferente: é semelhante a uma casa da população rural da região, 
com duas águas, fechada nos fundos e lados, e aberta para o pát io 
interno. O teto e as paredes são, também, recobertos com fôlhas 
de ubim. 

Ao redor dessa maloca há plantações e em alguns sopés de colinas, 
grandes roças com bananeiras, pupunheiras, etc. O trabalho nas 

(1) Becher, 1956 
(2) Becher, 1957a 
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roças é feito pelos homen'>, que eventualmente são auxiliados pelas 
mulheres. Banana e pupunha constituem hoje a base alimentar dessa 
tribo( 3). De menor importância são: mandioca, macaxeira (aipim), 
taioba e cará. Papel de destaque represen ta a caça na vida econômica 
da tribo. Em segundo plano está a pesca, que é praticada, às vêzes, 
com arco e flecha tendo ambos comprimento superior a dois metros. 

Não con.hecem bebidas alcoólicas. Não fumam, mas conhecem 
o tabaco de cuja fôlha picada fazem uma mistura com água e cinza, 
que colocam em forma de rôlo, entre o lábio superior ou o inferior e 
os dentes. Não o mastigam, porém; sugam-no aos poucos. 

A chefia da tribo é institucionalizada. Quando da morte do 
cacique, a prioridade é dada aos seus irmãos, e na falta dêstes passa 
o poder para o filho mais velho do cacique mais antigo. Existe, ainda, 
o chefe da guerra cuja função não é hereditária, mas cometida por 
bravura e valentia. E isto somente em épocas de guerra quando 
dirige os demais, sendo que, então, o verdadeiro cacique, pela razão 
de ser o cabeça da tribo, o sacerdote, médico e mestre, é protegido, 
assim como seus irmãos e filhos, que não participam dos ataques 
guerreiros. Em época de paz, porém, êle vive como um índio qualquer. 

Grande poder tem o chefe de anular as desgraças e doenças 
que são enviadas pelas tribos inimigas. Os Surára crêem que seus 
portadores são os gaviões-reais e os morcegos, em que o pagé de uma 
tribo inimiga se transforma, ao realizar uma sessão de magia. Assim, 
ao ser um dêles avistado pelos Surára, é logo perseguido e morto, 
desaparecendo ao mesmo tempo, o próprio pagé. As penas do gavião
real, unidas com breu se tornam um trofeu, usado no cabelo. 

·A cura de ·uma doença, por processos de magia, é precedida 
de atos preparatórios. O pagé e seus auxiliares sorvem pelo nariz um 
rapé especial que lhes é soprado através dum tubo de 60 a 70cm de 
comprimento. ~ste pó a que os Surára chamam 'b·opo, designado 
também por parica e piptadenia, é obtido da rrilstura de matérias 
calcinadas da casca de certa árvore e outra planta contendo alcalóides. 
~ste uso é também ti pico entre os Waiká( 1) e muitas outras tribos 
do Oeste, como já foi mencionado por GILLIN(:)). Num trabalho de 
compilação sôbre a piptadenia, CoOPER prova o "'vestern trait" dêste 
costume(6). 

Os auxiliares do pagé são os homens da tribo, pois todos de 
mais ou menos vinte anos se iniciam no estudo da magia. 

Todos os anos, dois homens dessa idade são segregados da tribo 
para serem iniciados nos conhecimentos de magia, cura, tradição e 

(3) B ecber, l 057b 
(4) Zerries, 1955a, p. 665 
(5) Gi llín, 1948, p. 855 
(6) Cooper, 1949, pp. 536-538 e mapa 10 
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mitologia. E -lhes proibido falar com os demais, e são submetidos 
a um regime alimentar exíguo: uma banana e meio litro de água diários. 
Sugam rolos de tabaco que lhes minora a fome e a sêde. Pintam o 
corpo com urucu e aspiram muito rapé. Aprendem várias rezas 
para serem recitadas ao ensejo de viagens e caçadas como também 
danças, melodias e textos específicos para cura de doenças. 

Morta uma pessoa) é o cadáver colocado numa espécie de engra
dado praotimá feito de varas ligadas com cipó-titica. Transportado 
para a mata, um tanto distante da maloca, é êste esquife pendurado 
na copa duma árvore alta. Após duas ou três semanas, quando a 
carne putrefata cai ao chão e só o esqueleto permanece no praotimá, 
é êle cremado numa pira, em meio a canções, danças e lamentos copiosos, 
cerimônia a que todos os homens se apresentam pintados de urucu. 
Crêem êles que, de envolta com os rolos de fumaça que se desprendem 
e alcançam o alto, a alma do morto abandona os ossos onde habitava 
e parte para a Lua . 

A Lua - perimbó - é a meta ideal do post-mort,em. Perimbó 
significa ao mesmo tempo o paraíso e o pais das almas dos mortos 
que foram cremados. 

O chefe da lua é o todo-poderoso Poré, um velho de longas barbas 
brancas com a mesma tonsura pintada com urucu, como usam os 
próprios Surára, mas invisível aos olhos dos mortais, quando em visita 
à terra. Poré é também um nome dado a um espírito bom. 

As orações não são dirigidas diretamente a Poré ou a Perimbó, 
divindades supremas, e sim a outros sêres sobrenaturais, gigantes, 
chefes de tôdas as espécies animais e vegetais. São chamados hekurá: 
he =cabeça, "em cima" entrando esta partícula também na palavra 
hetumisse, céu. Habitam os cumes das serras, assim, pois, é proibido 
aos Surára chegar até os seus domínios. Antes de qualquer invocação 
aos hekurá, os índios tomam rapé que produz a sensação de agigan
tamento do mundo( 7) . 

A idéia da existência de protótipos gigantes é também comum 
entre outras tribos sul-americanas. ZERRIES já trabalhou sôbre êste 
assunto e citou pesquisadores, que colheram material entre os Arawak, 
Mura, tribos do Chaco, Karaíb das Guianas (Arekuná-Taulipáng), 
Kavina e Tumupasa na Bolívia, Kayapa do Equador e os Yaruro na 
Venezuela( 8). Muito grande são os paralelos entre os Surára, Pal{idái 
e os Yaruro, como mostra a descrição do Petrullo( 9). Também 
KocH-GRüNBERG escreve, que os Arekuná adoram espíritos gigantes 

(7) Fiz, também, uma experiência com o rapé que êles usam antes das cerimônias de magia. 
Senti-me, imediatamente, em transe, como os Surára, e tive a impressão de que t ôdas as pessoas, 
cachorros e objetos tinham um tamanho gigantesco, devido, com certeza, aos efeitos dos alcal6ides. 
~ste rapé é também empregado, em forma liquida, para ervar as pontas de flechas. 

(8) Zerries, 1951, pp. 149-150 
(9) Petrullo, 1939, p. 237 
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dos animais, chamados podole=pai( 10). Notável é o fato de que os 
nomes Poré e Podole são similares. 

Queimado o esqueleto, são as cinzas recolhidas e guardadas em 
jamarus (nhapowima), para a festa em memória dos mortos. 

Quando um doente é desenganado pelo pagé, matam-no e seu 
corpo recebe o mesmo tratamento. Os velhos entrevados, "quando 
não podem mais andar na mata", também são executados mas, como 
acontece em geral com o corpo de velhos, cortam e queimam-lhes so
mente a cabeça, cujas cinzas são guardadas. O corpo, colocado de 
cócoras, é todo cingido com cipó-titica e, nessa mesma posição, colo
cado na sepultura. Crêem êles, que o corpo duma pessoa já velha é 
muito fraco e não pode dar f ôrça para os homens, porém, as cinzas 
dos ossos da cabeça têm ainda sabedoria. 

Finalmente na maloca da serra, reunem-se os Surára, todos os 
anos, com os Pakidái, uma tribo amiga( 1 1), que demora, na época 
das chuvas, -ria margem dum paraná do alto rio Demini, quando então 
celebram as grandes festas religiosas. É a época do amadurecimento 
das bananas e pupunhas nessa região. Dessas festas a mais ir;npor
tante é a realizada em memória dos mortos, quando os homens ingerem 
um mingau de bananas misturado com as cinzas dos ossos dos parentes 
falecidos. Crêem êles, que assim, recebem em seus corpos o espírito 
e a fôrça daqueles mortos. ~ste endocanibalismo é um dos mais 
característicos traços dessa cultura, assim como o é entre os W aiká 
( 1 2)' ( 1 3)' ( 1 4). 

HERBERT BALDUS e EMILIO WrLLEMS escrevem sôbre o endo
canibalismo e dão comparações muito importantes no Diciondrio de 
Etnologia e Sociologia( 15). "Uma forma especial do canibalismo 
é o endocanibalismo, isto é, o canibalismo dentro da própria tribo, 
o costume de comer os companheiros da tribo. Aparece das seguintes 
duas maneiras distintas : 

1) Matam-se e comem-se os velhos e doentes da própria tribo, 
como, por exemplo, entre os índios Caxibo e Mayoruna (KRICKEBERG, 
272, 273). Ent re os Guayaki do Paraguai o endocanibalismo existe 
como privilégio usurpado só por certos cabeças de bando extra
ordinàriamente fortes e brutais e condenados, por sua perversidade, 
pelos outros bandos. Para êsses antropófagos se at reverem a matar 
gente da própria t ribo com o fim de moqueá-la como um animal e 

{10) Koch-Grünberg, 1923, p . 187 
(11) Becher, 1957c, pp. 13 ss . 
(12) Zerries, 1955a, p p. 664-665 
(13) Zorries, 1055b, p. 80 
(14) Zerl'ies, 1956, p. 185 
(15) Baldus e "\Villems , 1939, p p. 40-41. A t ra nscrição do trecho deve-se ao fato de ser a 

obra, de q ue êle foi extra.ido, tão valiosa quanto rara, não existindo na maioria'idas bibliotecas euro-
péias e mesrno do Brasil. ~ 

• 
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comê ... Ia em companhia dos outros membros do bando, a fome é estí
mulo importante porque, muitas vêzes, duas semanas a fio, não con
seguem nem uma única peça de caça. Mas a fome só, dificilmente 
incitaria o Guayaki a tratar como se fôsse animal de caça uma criatura 
que com êle partilha o aspecto, os costumes e a língua. Para chegar 
a tal ponto, o cabeça deve ter alcançado um estado de autocracia 
que já não respeita as restrições mais rudimentares impostas pela 
vida em comum. Não mata somente o indivíduo isolado de outro 
bando podendo surpreendê-lo traiçoeiramente, mas, com a mesma 
perfídia, assassina também membros do próprio bando. O bando 
inteiro participa da comezaina. Mas, sendo vencido o cabeça em 
duelo com o cabeça de outro bando, seus companheiros e êle mesmo 
não comem mais carne humana. . ...., 

2) A outra espécie do endocanibalismo afigura-se, por assim 
dizer, como uma das muitas variantes de sepultar os mortos. Da 
parte ocidental das selvas tropicais sul-americanas refere KRrcKEBERG 
(273) que 'os Konibo e os Kokama, por ocasião de certas festas, con
sumiam os ossos torrados e pulverizados dos mortos em mistura com 
bebidas fortes. O mesmo costume, em relação à sepultura secundária, 
encontra-se entre muitas tribos tukano da região do Uaupés e 
Y apurá, e tãimbém, mais ao norte até os caraíbas ilhéus. Predomina 
nêle a vontade de incorporar-se a alma do morto que vive nos ossos'.'' 

ZERRIES compila dados sôbre o endocanibalismo na América 
do Sul, publicados no Handbook oj South American Indians( 1 6) . O 
endocanibalismo praticado na América Central, no México e em um 
caso na América do Norte, é, segundo BEALS, um elemento típico 
dos índios sul-americanos( 17). 

O cadáver de uma criança de menos de três anos é atirado ao 
rio sem que se prat iquem quaisquer cerimônias. Até o fim do 3° ano, 
a criança não tem nome, pois é tida como não possuindo alma, sendo 
parte do corpo da mãe porque, até essa idade é por ela alimentada. 
No princípio do quarto ano a criança recebe o nome dum animal ou 
duma planta, sugerido ao pai por um chefe gigante - hekurá -
durante uma sessão mágica. Então, a criança adquire uma indivi
dualidade, ficando seu destino ligado àquele animal ou àquela planta, 
para tôda a vida. 

São as mesmas idéias que EnuARD SELER, com respeito aos 
homens e aos animais, já mencionou na sua famosa monografia sôbre 
Michuacan, chamado nagualismo( 1 8). A origem dêste têrmo técnico 
é a palavra azteca naualli=revestimento( 19). Mas entre os Surára o 

(16) Zerries, 1955 b, pp. 80-81 
(17) B eals, 1932, pp. 123-124 
(18) Seler, 1908, pp. 104-105 
(19) S eler, 1904, pp. 75-76 
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nagualismo não só se refere aos animais, como também às plantas. 
Um outro têrmo técnico é tonalismo, derivado também duma palavra 
azteca - tonalli =destino, alma, espírito, etc.( 2 0). 

Além da fumaça, a alma do morto necessita, para chegar à 
lua, do auxilio do seu homônimo - animal ou planta - que lhe ser
virá de guia; por isso, os parentes matam aquêle animal ou arrancam 
a planta, cujo "espírito" estará esperando a fumaça que subirá com 
a alma do índio. 

As alma·; das pessoas falecidas, que não foram cremadas, trans
formam-se em espírito das sombras - petanuáhi -, que vagam entre 
a Terra, o Sol e a Lua, sem comida e sem bebida. Por isso todos os 
Surára têm muito mêdo de não serem cremados e se tornarem espírito 
das sombras. Os incestuosos não são queimados, porque o incesto é 
o maior crime entre os Surára. 

A Terra para êles, tem a forma de um prato. Sem importância 
religiosa para os Surára, é o Sol. ~ste está sozinho no firmamento, 
sempre girando como um vagabundo, enquanto a Lua permanece 
fixa. 

Aliados da Lua são as estrêlas que têm também vida própria. 
Os Surára não têm nomes para designar as diversas estrêlas e conste
lações. Só têm o nome para estrêla - purimá -, e estrêla grande -
purimi breu - . Quando uma estrêla cadente risca o céu, dizem, que 
o seu povo vai visitar o de uma outra. 

Passo a relatar algumas lendas da tribo, colhidas por mim da 
bôca de Hewemão, o chefe dos Surára. 

Origem dos Y anonámi 

O mundo estava cheio de plantas e animais, porém, ainda sem 
homens. Um dia, o primeiro homem - Uruhi - surgiu da perna 
do Xiap} (Iapó, passarinho de penas pretas e amarelas, semelhante 
ao J apim). Algum tempo depois, um segundo homem também nasceu 
da perna do Xiapó; ainda um terceiro, quarto e, finalmente, uma 
mulher - Petá. ~sses quatro homens e a mulher viviam sempre 
juntos e em perfeita harmonia. A mulher era a espôsa do mais velho, 
mas todos os outros tinham o direito de ter com ela relações sexuais. 
Quando a mulher ficou grávida, as relações se tornaram mais fre
qüentes( 2 1). Enfim, nasceu um menino forte e sadio, que cresceu 
ràpidamente e chamava todos os quatro homens de "papai". Gostava 
muito de brincar com um pequeno arco e flecha e tinha bastante sorte 
ao caçar passarinhos. Uma noite, para divertir-se, o menino flechou 

(20) Haekel 
(21) Os Surára crêem, ainda hoje, que urn filho recebe mais fôrça, quando uma mulher grá

vida. tem relações sexuais corri out ros homens. 

1 
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Homens Surára e Pakictid ('m transe, alguns minutos após Lere1n aspirado rapé. 

-..... 
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Ainda cluranle o efeito do rapé o homens começam a cantar com grande a.tari<lo, gritando e dançando em cfrculo ao 
redor do pátio. V~se ao fundo da maloctt a plantação de pupunheiras e bananeiras. 
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a lua. Imediatamente jorrou sangue que em pouco tempo cobriu 
a terra( 2 2). Dêste sangue, formaram-se todos os Yanonámi( 2 3), 

p. ex. Surára, Pakidái, Xiriána, Waiká, etc. 

Origem do fogo 

Os homens já viviam no mundo e também tôdas as espécies de 
animais. A mata, com sua riqueza de frutas e plantas, era completa. 
Mas faltava, ainda, o fogo . Os homens só podiam comer carne crua, 
plantas e frutas. Durante a noite, sentiam êles muito frio . Sabiam, 
porém, que o jacaré tinha o fogo na bôca. Pediam, pediam sempre 
fogo ao jacaré, mas êste sempre se recusava a dá-lo. Porisso os homens 
pediram ao beija-flor para voar em volta da bôca do jacaré e fazer 
gracinhas. O beija-flor atendeu a êsse pedido e assim f êz por muito 
tempo. A principio o jacaré ficou itnóvel. Mas tantas e tantas graci
nhas continuou o beija-flor a fazer, que o jacaré foi obrigado a rir. 
Imediatamente o fogo lhe saiu da bôca. Então, os homens ficaram 
muito satisfeitos. 

Origem das bananas 

Antigamente, eram os Surára só caçadores, e as mulheres colhiam 
os frutos na mata. O trabalho na roça era, então, completamente 
desconhecido. Mas, uma manhã, o Surára Horonamú, o primeiro 
que acordou nesse dia, viu com grande surpresa, ao sair de casa, que 
em tôda a volta da maloca grandes plantas se erguiam, cheias de 
frutas que êle jamais vira. No momento em que ia apanhar uma 
dessas frutas, ouviu a voz de Poré, o chefe da Lua, a f ôrça superior 
dos Surára, que lhe disse ter sido êle quem fizera surgir aquelas plantas 
para os Surára. E que o nome delas era "kuratá". Ordenou, porém, 
que os Surára as cultivassem para sempre, pois assim não mais passa
riam fome quando não t ivessem sorte na caça. 

As primeiras pupunheiras 

Os Surára já conheciam a banana, a primeira e única fruta que 
êles cultivavam. Noite alta, chegou um japim e, por ordem de Poré, 
plantou entre as bananeiras as pupunheiras. Pela madrugada, êsse 
p~ssarinho acordou os Surára e, quando êstes saíram da maloca, 
contou-lhes que o nome dessa palmeira era "araxá" e que as frutas 
serviam para comer e fazer uma bebida. 

A criação da ji'boia vermelha 

Existia um Surára chamado Karemoná que estava sempre 
enraivecido. Todo dia maltratava suas duas mulheres e brigava com 

(22) É , ainda hoje, proibido flechar a lua. 
(23) Têrmo usa.do pelos próprios índios para indicar a. sua. unidade étnica. Becber, 1957 e 



106 REVISTA DO l\1USEU PAULISTA, N. S., VOL. XI 

os outros homens. Deixava de cumprir as ordens do chefe, ameaçando 
a disciplina da tribo. Tornou-se tão insuportável que foi obrigado 
pelo chefe a deixar a tribo. 

Karemoná pintou, então, com urucu, o corpo todo e embrenhou
se na mata. Depois de algumas horas, sentindo-se cansado, deitou-se 
no chão para dormir. Adormecido, foi transformado numa jiboia 
vermelha. 

A criação da onça preta 

Os Surára já conheciam a roça e cultivavam bananas e pupunhas. 
Um dia, encontraram êles na roça um grande sapo. Um dos Surára 
quis matá-lo, mas o sapo fugiu para o outro lado da roça, transfor
mando-se numa onça preta. 

A criação da anta 

Um cuatá caiu duma grande árvore e não conseguiu trepar 
novamente. Depois de muitas e inúteis tentativas, transformou-se 

~ 

numa anta. 

A criação dos porcos-do-mato 

Um bando de macacos cuxius caiu duma árvore. Depois de 
inúteis tentativas para treparem novamente, transformaram-se em 
porcos-do-mato. 
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