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IGACABAS- DOS TUPl-GUARANIS .. 

A pesquisa em seu texto integral procura 
fornecer um apanhado geral, o mais com
pleto possível, sobre os enterros em urnas en
tre os índios da grande família linguística 
tupi-guara.ni, buscando, ao mesmo tempo, uma 
resposta às perguntas: 1) se existem certos 
tipos de urnas próprios destes povos; 2) até 
que ponto os sepultam,entos em urnas. podem 
ser considerados típicos ou característicos da 
cultura tu pi-guarani. Com isto temos as três 
partes principais iQ.este trabalho: 

I. - AS F01NTE:s; II. - TIPOLOGIA 
DAS IGAÇABAS; III - c ·oNSIDERAÇõES 
HIST!ôR:DCO-C'ULTURAIS. A vintena de obras 
aqui citadas darão apenas ligeira idéia da ri
quíssima bibliografia existente sobre o as
sunto com mais de quinhentos títulos. 

Na quase totalidade dos povos conhecidos 
o complexo cultural relativo aos ritos fu
nerários e aos sepultamentos dos mortos se 
t.ransforma numa resposta consoladora ao 
implacável desafio da morte. Tanto isso é 
verdade que o ·Cristianismo - sem dúvida o 
movimento religioso que mais influenciou os 
dois últimos mHênios da h istória humana -
possui como segredo de sua constantemente 
renovada expansão e extraordinário dinamis
mo a promessa da vida e da ressurre~ç.ão. 
Ninguém quer morrer, nenhum homem acei
ta a morte com.o alguma coisa de definitivo. 
No caso dos povos nativos, freqüentemente 
dencminados '"primitivos" com respeito !i nos
sa civilização, onde os grupos sociais se apre
sentam comumente menores e os recursos 
tanto de ordem material como espiritual no-

DR. JOSÉ VICENTE CÉSAR, SVD. 

toriamente minguados assume o cerimonial 
fúnebre caráter todo especial pois nele se de
verá concentrar o desabafo compensatório de 
indivíduos para os quais a pessoa do defunto 
significava algo de: muito perto nos afazeres 
e lutas de cada dia. Tendo-se em vista os ín
timos laços de sangue e parentesco pelos 
quais se organizavam as até agora conheci
das 115 tribos tupi-guaranis: em extensos gru
POs coletivos de "grandes-famílias" ( extended 
family, Grossfamilie), logo se percebe a im
portância que haveriam de emprestar ao se
pultamento de seus falecidos, tão estreita
mente unidos a to.dcs os membros da grande 
comunidade familial. 

Como qualquer outra inst ituição, repre
se,nta.m os rituais fúnebres certo aspecto da 
cultura de um povo, recebendo da respectiva 
sociedade normas sancionadas pela tradição. 
Acentuada importância representa o fator 
emocional em torno do passam,en to e .do en
terro, que assume freqüentemente atitudes 
ambivalentes: ora congraçamento, p :edade e 
consideração, ora imedo e horror. D1aí se ex
plica a instabilidade dos ri tos funerários, es
pecialmente entre os Tupi-Guaranis, da.dos a 
intensos movimentos migratórios e incursões 
guerreiras, fatores estes pouco propícios ao 
desenvolvimento mais tranquilo e aperfeiçoa-
. do do culto aos mortos. Sendo difícil fixar 
um critério que enquadre num sistema todas 
as formas de sepultamento, resolveu-se para 
clareza de terminologia adotar o seguinte es
quema, em parte apoiado num trabalho de 
Waldem.ar Stoehr (1959:6 ss.): 
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En1 etapas 

~nterro Abandono do cadáver 
Exposição 
An!quilamento 

' 

Em cavernas 
No mar, nos r ios, nos pântanos etc. 

Cobrhnento ' 

Simples f 

L Direta1nente no seio da terra 

1 I 1. t t canoa, rede, caixão, etc. 
1 n< ire an1en e p . . . 

l 
1) r1n1ar10 - o corpo co-

Alguns autores falam somente de enter
ros diretos e indiretos, significando com isso 
os primários e secundários em urnas. Encon
tram-se, outrossim, outras expressões como 
"te1mporária", "mista", "combinada", "inter
mediária", "parcial". 

O enterramento em urnas não foi a única 
maneira de sepultar dos Tupi-Guaranis, nem 
mesmo a mais usada por estas populações 
desde que entraram em contacto com os eu
ropeus. :Por tupi-guarani entendam-se aqui 
de maneira geral todas as tribus indígenas 
sul-ame1icanas que linguisticamente podem 
ser arroladas no grande tronco Tupi (Rodri
gues 1964) . Visto as muitas dificulda:des de 
determinar a área cultural própria desses sil
vícolas, optou-se tomar co1no ponto .de par
tida, des~gnar um espaço geográfico que valha 
como região de expansão máxima deles mes
.mos ou ae sua cu1cura, quer nos tempos an
tes, quer nos após do dE-scobrimento da Amé
rica. São as três bacias fluviais do Amazo
nas, do Paraná, e .do São Francisco, abran
gendo politicamente os atuais territórios do 
Brasll, ·uruguai, Paraguai, Nordeste Argen
t ino, quase l.Oda a Bonvia e ainda pequenos 
trecnos do Peru, da Venezuela, da Uolómbia 
e das Guianas. 

Sobre as igaçabas já escreveram Preuss 
(1894), Torres (1~11), S~hnUdt (1913), Lat
cham (1915), Métrau (1928), Bullock (1955) 
e mais recentemente Boglár (1958 e 1959), 
nenhum deles, porém, dispôs de fontes sufi
cientes, .deixando sobretudo de estabelecer a 
distinção entre as informações arqueológicas 
e as de procedência histórica. 

1. - AS FONTES 

Dados arqueológicos - Os achados de 
urnas funerárias nos sambaquis e na região 
do Baixo Amazonas merecem consideração 

En1 Urna locado inteiro no vaso 

2) Secundário - 0 3 ossos, as 
e i n z as desenterrados e 
depositados na urna 

e 3 p e eia l, por isso que o contacto com as 
culturas ou com os vestígios neles deixados, 
poderia ter influenciado no modo de enterrar 
dos Tupi-Guaranis. Os sambaquis, conchei
ros, ostreiras, casqueiros, etc. são depósitos ou 
.montões de conchas, de procedência natural 
ou artificial, situados no litoral, em rios ou 
lagoas mais próximos da costa oriental sul
americana, nomeadamente .do Brasil. Eram 
conhecidos desde os primeiros tempos da Des
coberta mas só ultimamente vêm sendo es
tudados devidamente como fontes preciosas 
das c u 1 tu r a s antigas que passaram por 
aquelas regiões. S.ão encontradas m u i t as 
urnas funerárias nas camadas mais super
ficiais dos sambaquis, as quais, todavia, não 
devem ser atribuí•das a seus construtores mas 
a outras populações, principalmente tupi-gua
ranis que se instalaram naqueles lugares. Até 
o m~mento não se pode afirmar que as cul
turas sambaquianas te n h a m exercido al
guma influência nas práticas funerárias dos 
Tupi-Guaranis. - Por antigas culturas ama
zônicas se entendam aquelas do Baixo Ama
zonas que ali permanecera,m até pouco antes 
do século XVI. As evidências arqueológicas 
não deixam dúvida de que o culto dos mortos 
ocupava lugar .de destaque na vida daquelas 
populações: os sepultamentos secundários em 
urnas foram largamente praticados, havendo 
inclusive casos de urnas duplas, uma ou duas 
dentro de outra maior. Quanto à forma e de
coração das peças, pre.dominam nos desenhos 
as figuras antropomorfas e zoomorfas, bem 
diferentes das tupi-guaranis. Os tesos ou 
aterros do Amazonas foram levantados para 
servir de cemitérios, ao passo que os sam
baquis parecem antes casuais monturos de 
"'restos de cozinha''. 

A seguir v·êm as urnas funerárias desen
terradas na área de irradiação tupi-guarani: 
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ao norte da Bacia Amaz6nica, os Arupaís, 
Curuaias, Iurunas, Tucuniapés e Xipaias com 
sepultamentos secundários, também os Maués 
entre o Xingu e o Tapajós. - informações ge
ralmente precárias colhidas no Handbook of 
Southamerican Indians ·(III:216, 217) . Nor
dens:kioeld em 19113 desenterrou e estudou 
muitas igaçabas da zona do Rio Mamoré na 
Bolívia, de origem chané e chiriguana. Na 
Bacia do Paraná os achados e informes sã.o 
muito numerosos e precisos máxime nestes 
últimos dez anos. É a área por excelência de 
irradiação guarani, e das melhor exploradas 
em todos os sentidos, inclusive nos tempos que 
cor.rem .. No Rio S:ão Francisco minguam por 
completo as notícias sobre urnas tupi-guara
nis. Mas são encontradas outras de forma e 
material diferente da tradição tupi-guarani: 
para a Bahia e o Nordeste Brasileiro possuí
mos os trabalhos der C.F. Ott (1944 e 19·58) e 
Clóvis Antunes (1973). Para áreas adjacentes 
das cabeceiras do São Francisco vejam-se as 
pesqu.isas tde A. N. da Silva (1959 e 1960 e 
César (196-5-/66 e 1968). Além, disso foram in
ventariados muitos outros achados de cerâ
mica funerária jndígena de orj gem n.ão tupi
.. guara.ni, a fim de que os estudos compara
tivos gozassem de apoio m.ais sólido. Os cronis
tas dos primeiros séculos da Descoberta for
necem testemunho importante sobre os costu
mes funêráriois dos Tupi-Guaranis, por se tra
tar em parte de observadores oculares e1n pri
meiro contacto com o indígena, antes que ele. 
tivesse recebido os influxos dos Europeus. Se
gundo os padres Cardim, Montoya, Thevet, 
Simão de Vasconcellos e um autor anônimo 
jesuíta de fins do século XVI, foi o sepulta
mento primário em urnas costume difundido 
em muitos grupos do Brasil e do Paraguai. E:m 
Vasconcellos (1865:LXXXIII) damos com o 
vocábulo IGAÇABA: "Uns o enterram em um 
vaso de barro, que chamam jgaçaha. . ''. É 
nome da lingua tupi significando origindria
mente vaso para conter água ou qualquer ou
tra sorte de líquidos. Vem de IG (i gutural) 
que quer dizer líquido, água, rio, mar, etc. 
majs o particíDio f A)ÇABA = receptor, vaso 
(continens). Entre os americanistas a:ceita-se 
1ma.is e mais o termo igaçaba como sinônimo 
de urna funerária dos Tlupi-Guaranis (C'ésar 
1954) . ' 1 i 

Segundo Soares de Sousa e Frei Salvador 
somente os filhos jovens dos Tupinambás da 
Bahia eram colocados em igaçabas, quando 
mortos. Entre as tri,bos tupis do A.mazonas 
dão-se enterros primários e secundários, o 
mesmo acontee·endo com outros grupos não 
tupi-guaranis. Restam, todavia, n1uitos outros 

cronistas como Anchieta, Claude d' Abbeville, 
Yves d'Evreux, Léry, Nóbrega, Navarro e Vi
eira que nada mencionam deste costume en
tre os índ'ios brasileiros. Nem mermo o arca
buzeiro germânico Hans Staden que passou 9 
meses prisioneiro dos. T'upinan1bás de lJbatu
ba, viu algum s:epultaimento em urnas. Devem 
pois, os relatos dos cro11istas, por terem sido 
escritos em épocas djferentes. e abrangerem 
regiões muito djstantes entre si, ser interpre
tados com muita reserva. 
Os autorP1~ recentes. já djstinguem entre en
terros primários e secundários. Algun,s teste
n1unhos remontam simplesm.ente aos cronis
tas (Tes~.mann 1930, Hopp 1958). Os Wayo.ros 
do Mato Grosso bem como os Guarayos e Pau
sernas do Chaco Boliviano pratjcavan1 tam
bé1n enterros primários em. urnas. J)os Cha
nés e .c·hiriguanos é 1certo que pers.istirarn nes
.ta prática até comecos deste século. Para os 
Guaranis e Caiuás há diversos. denoimcntos e 
vestígios de que tenham conservado o u so 
até a ·pouco, mas, atualmente não o fazem 
mai.s (S'chaden 1954: 155). Praticavam enter
ros secundários os Mundurucus e Curuaias, 
colocando as éinzas dos homen~ de alta pos:i
ção, depois, de o esqueleto ter sido desenterrado 
e quPimado (Honn 1958: 105) . Entre os Tun1s 
das Gu;anas o enterro secundário per~istiu nté 
fjns do século nas.~ado (R.ev Globus XL. 1881: 
17) . 10s P.i.icauás limitam a P1'.''axe aos filhos de 
caciques.: os: ossos são desPnterr8dos três me
ses anós o senultamento, queimados:, e as cin
zas denoS.itadas f:m uma panPJa f'n.m desPnh.os 
lineares (Becker-Donner 1955:281). Tudo 
bem pesado e deixados de lado os dados da 
arqueologia, restam apenas 4 grupos que 
ainda praticavam recentemente enterros em 
urnas: Aicauá, C1aiuá, Pauserna e Wayoro. 
Como anteriormente cumpre notar que den
tro e fora da área de expansão tupi-guarani 
há muitos casos de enterros entre povos não 
tupi- guaranis. 

II - TIP.OLOGIA DAS IGACABAS 
"' 

Pelas fontes acj,ma examina:das fi·ca ave
riguado que o sepultamento em igaçabas apa
rece, de um.a ou outra maneira. documen
tado em 25 grupos da grande família linguís
tica tupi-guarani, da qual se conhecem na 
história mais de oitenta tribos que não enter
ravam os mortos em igaçabas: A m n i a p· é, 
Amoipira, Anambé, Apam,a, Apanto, Apapo
cuva, Apiacá, Apigapitanga, Araboiara, Ara
rape, Aracaju, Arara, Aré, Ariquém, Aruá, 
Auetó, Ava.cu~uai, Avachiripa, Boca-Negra 
(Iuruna), c ·aeté, C'aiabi, Calyoua, Camaiurá, 
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Canoeiro, Canoé, .caripuna, Caririana, Caia
bi, C1avaíba, C'heiru, Cinta-Larga, Digiit, Eme
rillon, Guajaqui, Guajá, Guajajara, Guacua
ra, Guaraçaio, Guaiapi, Jacundá, Jurtmágua, 
!{epkirivvat, Ma cura pe, Makiri, Manaié, Ma
naj o, Manitsaua, Moiá, Mequém, Miranha, 
lVfondé, Muriapitanga, Naimiguara, Ntogapit, 
Oguaíva, Paiguaçu, Parajá, Prariana, Parin
tintim., Pauxi, Pawaté, Potiguara, Sanamaica, 
Sirionó ,S.uruí, Tabajara, Tamoio, Tinhinguá, 
Tapanhoangucum., Tapanhuma, Tapieté, Ta.pi
ná, Tapirapé, Tapirauha, Tembé, Temiminó, 
Tin1aona, Tupari, Turiuara, Uaraguaçu, Uru
bu, Urucu, Urumi, Viatã, Warategaia, Wira
fed, Xibitaona, Yvytyguá - 88 ao todo ~ 

Ma1s 25 grupos que enterravam em 
urnas: Aicauá (enterro secundário = 2.0 ), 

Arupaí (2.º), Caiuá (primário = 1~º), Bu
gres do Campo (2.º), Carijós (l.'°), Chané 
(1.()1), Chiriguano (l.º), Cocama (1.0 e 2..0), 
Cocamilla (l.'º), Curuaia (1.0 e 2.?), Guaianã 
(l.º), Guarani (l.º), Guarayo (1.0 ), Iuruna 
(2.JO'), Ma ué(?), Mundurucu (2.0 ), Oiampi 
(2.0 ), O·mágua(l.º), Pausema (l.'º), Tucuni
apé (2;º), Tupi (l.º), Tupinambá (l.'º), Tupi
niquiim (l.'º), Wayoro (l.º), Xipaia (2.0). 

O material empregado na confecção das 
igaçabas é o barro ou argila coz~da. Para 
temperar a massa, tornando-a mais amoldá
vel ,às mãos do oleiro, valem-se os índios das 
cinzas de certas árvores ou me~.mo de cacos 
esfarelados. A indústria cerâmica ficava ge
ralmente a cargo das mulheres: preparavam 
massa de argila de que fazem os vasos como 
querem, dejxam-nos secar por algum te.mpo 
ao ar livre; depois são queimados ao fogo ou 
em fornos cavados no solo. As peças se tor
nam quentes 'como ferro em brasa. Para ar
mar as paredes das vasilhas era muito difun
dida a técnica dos roletes ou cordões de barro 
mole qu.e- se v'ão superpondo un.s aos outros; 
às vezes fazia-se tudo d.e u1m único rolo .de 
argila em linha helicoidal ou espiral. O fun.
do das igaçabas podia também, ser formado 
enrolando-se as tiras de barro fres.co em tor
no de uma pedra cônica. O polimento se ob
tinha por meio de alguma pedra lisa de uso 
manual. Os cronistas c~tam u.ma espécie de 
verniz, solução de goma ou resina natural, 
misturada com argila e pigmento colorante, 
com que os nativos banhavam suas peças por 
fora e por dentro, tornando-as resistentes e 
mais belas. Trata-se do '"engobo", ainda hoje 
usual entre as populações caboclas do Brasil 
Meridional . 

Quanto ao tamanho e forma das urna~ 
funerárias, há .muita variedade. Dos cronis-

tas temos descrições generalizadas, dizendo 
que eram grandes; e os autores recentes pe
cam pela mesma falta de precisão. Melhores 
informes dá-nos a arqueologia. De modo ge
ral se pode afirmar que as igaçabas tem uma 
altura que varia de 40 cm até pouco mais .de 
um metro; o diâmetro de 45 cm até um me
tro; a abertura da boca de 30 a 60 cm (diâ
metro) . Já do século XVI existem desenhos 
de Hans Sta.den e Thevet, donde se conclui 
alguma coisa sobre a forma dos: vasos cerâ
micos. Tudo considerado, apuram-se 4 gru
pos de igaçabas: 1) - urnas em forma de 
bacia ou tina; 2) - peças em forma de dois 
cones truncados, unidos pela base, arredon
dados, o fundo meio afilado; 3) - em forma 
de panela ou botija ampla; 4) - urnas se1m.i
-ovais ou em forma de baciazinha. 

O pescoço das igaçabas é, regra geral, 
curto, e a parte inferior afilada. A falta de 
asas na cerâmica tupi-guarani é tida como 
característica .desta cultura. Quando ocor
rem,, como no caso dos Chanés e Chi.riguanos, 
revelam infl:uxos de fora, provavelmente dos 
Andes. 

Peça inseparável das urnas funerárias 
era a tampa. Os cronistas Flgueroa., Thevet, 
Maroni e Jaooatão dão a entender que os ín
dígenas punham grande empenho em tampar 
a igaçaba ou em cobrir o rosto do defunto. 
Excavações em diversas regiões do Continente 
têm demonstrado que este costume remonta 
fundo na história dos a.meríndios. Num de
senho .de Thevet (1953:98) sobre um sepulta
mento tupinambá, a tampa da igaçaba apa
rece mais realçada que esta mesma. Figuras 
de urnas guaranis mostram tampas debru
çadas por fora. Geralmente. são menores mas 
há casos entre os Chiriganos em que têm 
quase o mesmo tamanho dos r e sp ec ti vos 
vasos:. 

D·e acentuada importân.cia para a classi
ficação .das igaçabas, é a Oíma;mentação. Esta 
varia sobremaneira de· perfeição; ora topamos 
com peças muito bem trabalha•das e de admi
rável gosto artístico, ora com s:mples e primi
tivas, feitas com desleixo. Infelizmente as fon
tes não nos informam como eram decorados 
os vasos dos Caiuás, .dos "Bugres dos C'ampos'', 
.dos Carijós, dos Coca.mas, Cocamillas, Curu
aias, Guaianás, Guarayos, Iurunas, Maués, 
Mundurucus, Oiampis, Omáguas, Pausernas, 
Tucuniapés, Tupiniquins, Wa:yoros e Xipaias. 
A cor básica era da própria argila, geral
mente vermelha. Ou se dava cor branca (par
dacenta) d.e fundo, sobre o qual se traçavam 
figuras pretas e vermelhas, es.tas últimas des-
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caimbando freqüentemente para o marron. Po
licromia aparece raramente. 

Bastante característico das urnas gua
ranis é o '"ornamento ·em zonas" junto ao 
gargalho .do rebordo. Interessante é que os 
Tupi-Guaranis não se tenham inspirado na 
flora ou na fauna para motivos de adorno 
das igaçabas ou .de sua cerãmicea em geral, 
reduzindo-se praticamente seus desenhos a li
nhas geométricas meio estilizadas, gregas, 
meandros. Vários autores queriam ver nelas · 
formas estilizadas de animais, aves ou plan
tas, outros vão mais além, .descobrindo aí 
amuletos e feitiços que protegeriam os corpos 
ou os restos dos mortos contra demônios e 
maus espíritos. No caso dos Tupi-Guaranis 
torna-se esta hipótese m,uito pouco provável, 
já que as iga.çabas não se destinavam pri.ma
riamente ao uso funeráriô mas, sim, domés
tico. 

'"Corrugado", também chama.do impres 
sões digito-unguiculadas, impressões digitais, 
imbricado quando as depressões se sobrepõem 
umas às outras à guisa de telhados ou esca
mas .de peixe, constitui tipo de ornamentação 
da cerâmica dos Guaranis; consiste em aper
tar com a ponta do ded.o (polegar) a massa 
de barro ainda m.ole. Tal adorno se acha 
muito difun.di•do pelos mais diversos povos e 
regiões do Continente, assim que não assiste 
razão a Métraux (1928:247), tê-lo como in
venção guarani. 

Cumpre acentuar que a classificação das 
igaçabas em 4 grupos tipológicos não passa 
de m.ero ten.tame sem nenhuim caráter defi
nitivo ou exaustivo. Para uma tipologia mais 
acabada faltam muitos e muitos dados, não 
só das urnas de sepultamento secundário, mas 
também .das peças maiores melhor conhecidas 
entre os Gauran1s. 

III - CONSID·ERAÇõES HISTóRICO
·CULTURAIS 

As formas de sepultamento não se pren
.d€'1m necéssariamente a determinados costu
mes e instituições sociais mais ou menos cons
cientes. Na maior parte aos povos, máxime 
Entre os de civilizaç.ão técnica mais avançada, 
torna-se a n t e s: uma questão de classe e de 
moda, pouco, se dis.tin.guindo de outras etique-

tas e exigências. Não vem pois a pêlo insistir 
muito em atribuir aos ritos fúnebres motivos 
rebuscados em torno de mitismos, magism.os, 
simbolismos e quej andas concepções especio
sas. 

Tomando os Tupi-Guaranis em sentido 
amplo, isto é, a centena de tribos que perten
ceram a seu tronco linguístico, .de forma al
guma serão os sepultamentos em urnas de 
barro patrimônio comum de sua cultura, por
que de apenas 25 grupos sabem.os que . exer
ceram tal prática. Tupi-Guaranis em sentido 
mais restrito, sobretudo em se tratando de 
grupos tupinambás e guaranis meridionais, 
poder-se-ia atribuir-lhes cerno elemento carac
terístico cultural o enterro primário em ur
nas, naturalmente não de maneira exclusiva. 
F1oi talvez o fato de os Guaranis praticarem 
este costume co1m certa intensidade e regu
laridade que levou alguns etnólogos a tê-lo 
como típico de todos os Tupi-Guaranis. Mais 
acertado seria dizer que o enterro em urnas 
constitui elemento excelente para, no con
junto de outros, caracterizar esta notável cul
tura sul-ameri1cana. 

Respeito às idéias e motivaGões, que leva
ram os Tu.pi-Guara.nis. ao uso de enterrar os 
mortos em igaçabas, podemos resumi-las em 
5 prjncipais: 1) - para evitar o contactq do 
cadáver com a terra, o ma.is simples e razoá
vel; 2) - proteção do corpo contra animais 
vorazes., coincidindo com a explicação ante
rior; 3) \ - desterro da alma ou espírito do 
defunto, docu,mentada pelos cronistas.; aí a 
tampa da urna representa papel importante, 
impedindo que o morto venha perturbar os 
vivos; 4) - proteç.ão do morto contra os maus 
espírjtos adjacentes; 5) - para facilitar o re
nascimento ou ressureição do defunto. 

A distribuição das urnas funerárias no 
âmbito geográfico da família linguística tu:oi
-guarani vem confirmar a oninjão tradicional 
.de que o centro de irradiação original desses 
índios deve ser procurado na zona de fron
t eiras da Bolívia, Paraguai e Brasil. Não é 
certo que o costum~ tenha sjdo herdado a 
outros povos; ao contrário, tendo-se em conta 
que os Guaranis o nraticaram intensamente, 
narece melhor considerá-lo tradição antiouís,.. 
s1ma comum a todos os Tupi-Guaranis, deles 
conhecida antes d.e iniciarem suas migrações. 
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