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somaù çaucaà dadäväsäà gandharvaç ca çubhäà giram |
pävakaù sarvamedhyatvaà medhyä vai yoñito hyataù ||

A Lua lhes conferiu a pureza, os Gandharvas, a fala mansa
e Agni, o mais exaltado estado de sacralidade, por isso,

as mulheres são as mais sagradas. (YS 1.71)

yä dampaté samanasä sunuta ä ca dhävataù | deväso nityayäçirä ||
prati präçavyänitaù samyaïcä barhiräçäte | na tä väjeñu väyataù ||

na devänämapi hnutaù sumatià na jughukñataù | çravo båhad viväsataù ||
putriëä tä kumäriëä viçvamäyurvyaçnutaù | ubhä hiraëyapeçasä ||

vétihoträ kåtadvasü daçasyantämåtäya kam | samudho romaçaà hato deveñü kåëuto duvaù ||
ä çarma parvatänäà våëémahe nadénäm | ä viñëoù sacäbhuvaù ||

Ó deuses, com constante suprimento de leite, marido e mulher
em um só acorde maceram e lavam o sumo de Soma.

Eles adquirem alimento suficiente:
se tornam unidos à grama sagrada e nunca falham em força.

Jamais negam ou buscam ocultar o favor dos deuses:
alcançam, assim, a mais elevada glória para si mesmos.

Com filhos e filhas ao seu lado, atingem a completa extensão de sua vida,
ambos decorados com ornamentos de ouro.

Servindo ao Todo Imortal com presentes
em forma de alimento sacrificial e riquezas,

satisfazem as exigências do amor e pagam devida homenagem aos deuses.
Nós proclamamos proteção contra as montanhas, as enchentes,

para aqueles que se colocam ao lado de Viñëu.
(RV VIII.31.5-10)

Çré Lakñmé (Deusa da Fortuna) disse:
“Aquela casa, em que os potes de comer e beber, os assentos
e camas ficam jogados e onde as mulheres são mal-tratadas,

os Deuses e os antepassados partem em desgosto.
Na verdade, sem aceitar as oferendas feitas

pelos donos dessas casas, as Deidades e os antepassados
fogem dessa habitação em transgressão contra o dharma”.

(MB XIII.127)
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RESUMO

OLIVEIRA, G. P. de. As faces da devī. O rito e a mulher na Índia antiga em sacrifício,
hospitalidade e ordem social na literatura sânscrita. 2010. 234 f. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.

A mulher brähmaëa (“sacerdotisa”) na Índia antiga é o um dos agentes principais e

intermediários entre os homens e os deuses; sendo imprescindível aos rituais (sacrifícios de

fogo solenes e públicos). Nas interações entre os humanos, as mulheres de todas as camadas

da sociedade são privilegiadas como agentes dos ritos da hospitalidade, ou seja, da permuta

da dádiva. Além disso, a mulher é o foco da maioria dos ritos de passagem, visto que estes

são realizados antes do nascimento, durante a gestação, o que envolve, assim, a mãe

diretamente. Ao mesmo tempo, a mulher relativiza o ideal ritual e social, variando a norma,

de acordo com as circunstâncias e as escolhas pessoais.

O objetivo dessa dissertação é discorrer sobre quais papéis rituais e sociais são

delegados às mulheres na sociedade da Índia antiga. Para tanto, selecionamos, apresentamos e

comentamos os ritos em que haja a inserção das mulheres, descrevendo suas funções, seus

deveres e direitos, sua posição culturalmente estabelecida e a relações entre o âmbito ritual e a

sociedade por extensão – a partir das literaturas de cunho rituais e jurídico-religiosas,

divididas em duas grandes categorias, de acordo com a tradição; quais sejam: Çruti e Småti,

isto é, o “ouvido” e o “lembrado”. Nesse exercício analítico de cunho histórico-religioso,

tentamos dar conta do nosso problema principal: qual o lugar da mulher na Índia antiga ritual

e, por conseguinte, socialmente, conforme representada na literatura sânscrita.

PALAVRAS-CHAVES: Índia, sacrifício, ritos de passagem, mulheres, literatura sânscrita,
História Antiga
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ABSTRACT

OLIVEIRA, G. P. de. The faces of the devī. Rites and women in ancient India on sacrifice,
hospitality, and social order in the Sanskrit Literature. 2010. 234 f. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.

The brähmaëa woman (“priestess”) in Ancient India is the main and intermediate

agent between men and gods; being indispensable in rituals (fire sacrifices, both public and

solemn). In the interactions between men, women of all social divisions are privileged as the

agents of hospitality rites, i.e., in the exchange of gifts. Moreover, women are the object of

most life-cycle rites, since they are performed before birth, during pregnancy, which involves

the mother directly. Besides, women adapt the ideals of social and ritual actions, varying the

norms, according to circumstances, and personal choices.

The objective of this dissertation is to depict the ritual and social roles which are

assigned to women in the society of Ancient India as they are culturally thought and created.

In order to do so, we selected, presented and commented about the rites in which women are

included, describing their functions, duties and rights; observing their socially and culturally

established position in relation to the ritual and social realms, in the terms presented by the

ritual and religious/law literature, divided in two major categories in the Indian tradition:

Çruti e Småti, i.e., what has been “heard” and what is “recalled”. In this religious-historical

attempt of analysis, we aim to answer, or at least, to point at and think over, the main problem

we acknowledge: what is women’s domain in Ancient India when it comes to ritual and social

ideals as represented in the Sanskrit Literature.

Keywords: India, sacrifice, life-cycle rites, women, Sanskrit literature, Ancient History
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NOTAÇÕES SOBRE A TRANSCRIÇÃO SÂNSCRITA

A palavra “sânscrito” (saàskåta) etimologicamente significa “purificado” e é formada

pela raiz kå (“fazer”) mais o prefixo saà (“perfeito”). Todas as literaturas védicas e

brahmânicas são escritas em sânscrito – parte dessa literatura será referida nessa dissertação.

Através dos séculos, a língua sânscrita tem sido apresentada sob a convenção de

inúmeros alfabetos, todavia, o modo mais utilizado em toda a Índia é o devanägaré que,

literalmente, significa “escrita usada nas cidades dos Deuses”. O alfabeto devanägaré consiste

em 48 caracteres, 13 vogais e 35 consoantes. Antigos gramáticos sanscritistas, como Päëini

no século V a.C., organizaram este alfabeto de acordo com princípios lingüísticos práticos, e

essa ordem tem sido utilizada por sanscritistas modernos.

O sistema de transliteração do devanägaré para o alfabeto latino utilizado nessa

dissertação segue a Convenção de Genebra de 1949.

Todas as palavras em sânscrito estão em itálico e sob a fonte balaram – uma fonte

aceita internacionalmente e que segue a Convenção de Genebra.

Algumas regras básicas para um mínimo entendimento:

1. no sânscrito não se faz plural com “s”;
2. a única pontuação é o ponto, representado por um traço vertical no fim da

frase e do parágrafo, por dois traços;
3. quando ocorre a fusão de letras iguais (ä, é, ü) aparece o sinal diacrítico

(macron);
4. terminadas em “a” as palavras geralmente são masculinas, terminadas em “é”

geralmente são femininas e terminadas em “n”, neutras;
5. “h” é aspirado, como em holy (inglês);
6. “ç” soa como o ch em chá;
7. “g” tem som gutural, como em garganta;
8. “r” sempre soa como r em parada, nunca como em rato;
9. “c” soa como o tch em tchê;
10. “ä” é som longo, como em arte;
11. “e” é som fechado, como em cedo;
12. “o” é som fechado, como em iodo;
13. “j” soa como o dj em Djalma;
14. “s” soa como o ss em pássaro;´
15. não existem as letras nem o som de “z”, “f” e “q”.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

• AB: Aitareya Brähmaëa

• ÄpÇS: Äpatambha Çrauta Sütra

• AV: Atharva-veda

• BG: Bhagavad-gétä

• BP: Bhägavata Puräëa

• BÇS: Baudhäyana Çrauta Sütra

• BU: Båhadäraëyaka Upaniñad

• BVP: Bhaviñya Puräëa

• KS: Käöhaka Saàhitä

• MB: Mahäbhärata

• MaS: Maiträyaëé Saàhitä

• MS: Manu-småti-saàhitä

• MÇS: Mänava Çrauta Sütra

• RY: Rämäyaëa

• RV: Åg Veda

• SMB: Säma-mantra-brähmaëa

• ÇB: Çatapatha Brähmaëa

• TS: Taittiréya-saàhitä

• YS: Yäjïavalkya-småti
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Introdução

A mulher brähmaëa (“sacerdotisa”) na Índia antiga é o um dos agentes principais e

intermediários entre os homens e os deuses; sendo imprescindível aos rituais (sacrifícios de

fogo solenes e públicos). Nas interações entre os humanos, as mulheres de todas as camadas

da sociedade são privilegiadas como agentes dos ritos da hospitalidade, ou seja, da permuta

da dádiva. Além disso, a mulher é o foco da maioria dos ritos de passagem, visto que estes

são realizados antes do nascimento, durante a gestação, o que envolve, assim, a mãe

diretamente. Ao mesmo tempo, a mulher relativiza o ideal ritual e social, variando a norma,

ou ignorando-a completamente, de acordo com as circunstâncias e as escolhas pessoais.

O objetivo dessa dissertação é discorrer sobre quais papéis rituais e sociais são

delegados às mulheres na sociedade da Índia antiga. Para tanto, selecionamos, apresentamos e

comentamos os ritos em que haja a inserção das mulheres, descrevendo suas funções, seus

deveres e direitos, sua posição culturalmente estabelecida e a relações entre o âmbito ritual e a

sociedade por extensão – a partir das literaturas de cunho rituais e jurídico-religiosas,

divididas em duas grandes categorias, de acordo com a tradição; quais sejam: Çruti e Småti,

isto é, o “ouvido” e o “lembrado” 1. Nesse exercício analítico de cunho histórico-religioso,

tentamos dar conta do nosso problema principal: qual o lugar da mulher na Índia antiga ritual

e, por conseguinte, socialmente, conforme representada na literatura sânscrita.

Para alcançar nossos objetivos essa dissertação está divida em três partes:

1) Åta (a Ordem do Mundo): neste capítulo apresentamos e discutimos o fundamento

da ordem por meio da análise do hino Puruña-sükta, do Åg-veda, que se refere à cosmogonia

através do sacrifício primordial do primeiro homem e à manifestação do sistema social em

camadas hereditárias destinadas à prática ritual direta ou indiretamente. Assim, vemos a

definição de dharma, “dever ritualístico”, por camada social e, especialmente, em relação às

mulheres, ponderando sobre as expectativas, o ideal, proposto para elas pelo pensamento

bramânico, pela norma bramânica.

2) Os Saàskäras (Ritos de Passagem) e os Äçramas (Estágios Etários da Vida): agora,

tratamos dos ritos de passagem recomendados pela literatura normativa às camadas sociais,

desde a concepção até os funerais, com o intuito de apreender os ideais propostos pelo

pensamento bramânico para a purificação do indivíduo, habilitando-o às práticas rituais e ao

desempenho de sua ocupação hereditária de acordo com a fase etária da vida (estudante, chefe

de família, retirante e renunciante), junto à sociedade. Em especial, discorremos sobre o

1 Os termos, ou categorias, serão mais detidamente explicados posteriormente.
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matrimônio em relação principalmente às mulheres, pois, a partir da cerimônia nupcial que ela

está apta e no campo de ação ideal para cumprir seus “deveres ritualísticos” (dharma) de

acordo com sua feminilidade, em relação ao esposo, tanto social como ritualmente.

3) Viväha-saàskära e Däna (o Rito Matrimonial e a Dádiva): Destaca-se, aqui, o

contrato de casamento como exercício da dádiva, no qual a jovem, a filha, é a dádiva a ser

concedida, estabelecendo relações entre as famílias, entre essas e os devas, e que se dá em

prol da progênie e da participação nos rituais. Para a mulher, particularmente, é o rito que lhe

dá o status de dvija (“duas-vezes-nascida”), lhe outorgando a posição, papéis e privilégios

sócio-rituais.

4) Os Çrautas (Ritos Solenes) e a Patné (Esposa do Sacrificante): nesta parte,

enumeramos as ações rituais das mulheres nos sacrifícios solenes enquanto “Senhora do rito”,

ou patné, esposa do sacrificante, ou yajamäna, quando juntos são os patronos do sacrifício e,

assim, são parceiros sacrificiais, dramatizando os papéis de Puruña (“Homem Primordial”) e

Prakåti, sua contraparte feminina, na cosmogonia, no rito criador do mundo fenomenal,

quando são deles que advém a criação e, ao mesmo tempo, deles dependem os resultados do

sacrifício e eles desfrutam da fruição do ritual; compartilhando responsabilidades individuais,

colhem os frutos e/ou arcam com as eventuais adversidades oriundas da má realização do

sacrifício. Como simulacro da realidade social, no sacrifício, marido e mulher atuam

paralelamente, porém, com conduta, responsabilidades ou deveres, e desejos condizentes com

sua natureza individual; agem juntos, em sinergia, por compatíveis, mas não idênticos.

I. As fontes: Veda, Çruti e Småti

Em relação às fontes, partimos do seguinte pressuposto: os documentos retratam os

papéis sócio-rituais delegados às mulheres, por um lado, como uma norma prescrita (deveres

e de expectativas sócio-religiosas para essas mulheres) e, por outro, como uma demonstração

de como essas normas são postas em prática; considerando seu acatamento ou rejeição e os

subseqüentes resultados.

Uma vez que a premissa inicial é a de que a interpretação do discurso dos documentos

(literatura indiana) dessa civilização será o meio pelo qual satisfaremos nossos objetivos,

faremos, aqui, uma breve delineação do contexto geral histórico e sócio-cultural dessa

literatura, a modo de introdução.

O intuito é trazer à luz apenas alguns dos mais básicos fatos, conceitos e
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características documentais (já que seria impossível resumir toda tradição exegética destes e

mais de 200 anos de afinco estudo acadêmico ocidental – europeu e, mais recentemente,

americano – e indiano acerca de todos os aspectos da literatura e da sociedade da Índia

antiga), os quais têm relevância dentro do panorama do presente trabalho e, por introduzi-los

(e criticá-los provisoriamente) no início do estudo, descrições digressivas serão poupadas

posteriormente.

O sânscrito é um termo usado para designar a língua “indiana” da Antigüidade por

uma convenção moderna, pois, a palavra saàskåta deriva da raiz KÅ, que significa “fazer”,

“produzir”, mais o prefixo sam, o qual, por sua vez, dá a idéia de “todo”, “completo”. Assim,

considerando que saàskåta seja a forma particípia do verbo e, então, um adjetivo, ela

significa “bem feito”, “acabado”, “pronto”. De fato, de acordo com Fonseca2, o uso dessa

palavra, desde os primeiros textos “indianos” até textos muito posteriores (próximos à era

cristã), só será aplicado em relação à linguagem tardiamente (800-300 a.C.) e, mesmo assim,

no composto saàskåtabhäñä, ou seja, “uma fala”, “um discurso” (bhäñä, oriunda da raiz

BHÄÑ, ou “falar”) “de acordo com as regras”, “refinada”, “culta” (saàskåta). Portanto, nos

textos da civilização da Índia antiga não consta o termo como língua, ou referente à língua

indiana3.

A primordial literatura em língua dita sânscrita é conhecida como Veda. O termo

Veda, advindo da raiz sânscrita VID, isto é, “saber”, “conhecer” ou “compreender” (desse

termo se originaram termos como, video, do latim, widea, do grego, wit, do alemão, wisdom e

vision, do inglês, entre outros), é geralmente traduzido como “conhecimento”, “sabedoria” ou

“conhecimento real/ sagrado/ ritual” 4.

Lilian Montenegro define os Vedas5 como um sistema de valores que opera na

sociedade como um “fazer-saber” em função de um “dever-fazer”. Em outras palavras, esta

literatura transmite os preceitos por meio de exemplos de conduta; aos sacerdotes

2 FONSECA, Carlos A. da. Alguns pontos de partida para uma reflexão sobre posturas socioligüísticas no
cotidiano lingüístico da Índia antiga Bhärata, Cadernos de Cultura Indiana, São Paulo, n. 7, p. 61-96, 1992.
3 Outro termo que se refere à língua é devanägaré, o qual significa “pertencente à cidade” (nägaré) dos “deuses”
(deva), denotando uma origem divina dada à língua. Entretanto, alguns acadêmicos defendem que essa palavra
signifique “escrita da cidade dos Deuses”, em termos de alfabeto apenas. Vejamos um exemplo do devanägaré,
da Bhagavad-gétä (10.34):

4 Todas as referências ao léxico sânscrito são feitas com o auxílio do A Sankrit Dictionary, de Monier-Williams
e A Sanskrit Reader, de Charles Lanman, quando não indicado diferentemente.
5 Apesar dos termos em sânscrito não fazerem o plural com “s” e não terem a diferenciação de letras maiúsculas
e minúsculas, para facilitar a leitura e aproximar o trabalho do formato acadêmico comum, faremos uso de
ambos: do plural em “s” e da diferenciação de letras maiúsculas/minúsculas.
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(brähmaëas) ensina pela teoria e prática rituais (assunto que nos deteremos mais ao longo da

pesquisa), aos guerreiros (kñatriyas) ensina pelo cumprimento do dever e da lei, a partir da

teoria do dharma (“dever ritualístico” 6 , “dever prescrito”, “natureza hereditária”):

Essa relação de antigas “classes” letradas indianas com o saber, que é
primordialmente o das escrituras sagradas, e a diligência em perpetuá-lo
através de formas mnemônicas estão ligadas às formas ritualísticas védicas.
A injunção, vidhi (que é a forma ‘imperativa’ da ordem), é parte do ritual e
explica o comprometimento das funções reais a um ordenamento
preestabelecido, ungido na esfera do saber. Ensinar e aprender constituem
tarefas fundamentais ao bom andamento do reino. Os Vedas (da raiz VID
“saber”) são ensinados aos reis para que desempenhem bem os seus
deveres7.

O corpus dessa literatura, dos Vedas, se dá primeiramente e a partir do Åg-veda, tido

como o mais antigo monumento da poesia ritual, ou “religiosa” 8; sendo, ainda, o mais

extenso documento escrito preservado da Antigüidade.

Trata-se de uma “coletânea” (saàhitä) de 1.028 “hinos” laudatórios (sükta ou åc)9, ou

“poema ou cântico para glorificar deuses ou heróis”, recitados durante os sacrifícios10 , os

“rituais solenes” (çrauta), pelo oficiante invocador, hotå. Toda a “coletânea” é constituída de

10.589 versos (åca) organizada em dez “livros”, “círculos”, ou “ciclos” (maëòala11), tendo

6 Tradução proposta por Max Weber (The Religion of India. The sociology of Hinduism and Buddhism.
Translation Hans H. Gerth and Don Martindale. Glencoe: The Free Press, 1958, p. 24).
7 MONTENEGRO, Lilan P. M. O fazer-saber como um discurso do dever e sua emergência nos textos épicos de
expressão sânscrita. Bhärata, Cadernos de Cultura Indiana, São Paulo, n. 3, p. 89-90, 1991.
8 Sabemos o quão problemática é a aplicação dos termos da cultura judaico-cristã e ocidental para outra tão
antiga e oriental, por isso, serão aplicados provisoriamente, até que consigamos aplicar termos mais adequados, a
partir da própria cultura em questão, como exercício da análise hitórico-religiosa a que nos propomos.
9 Macdonell nos diz que o propósito desses antigos hinos seria propiciar os Deuses por meio de louvores
acompanhados pelo oferecimento de substâncias ao fogo sacrificial (cf. MACDONELL, Arthur A. A Vedic
Reader for Students. Madras: Oxford University Press, 1978, p. xii).
10 Dentre muitos çlokas (versos dísticos) que falam sobre os hinos e os sacrifícios, citamos esse, com nossa
tradução: süktavakaà prathamamädidagnimädid dhavirajanayantadeväù | sa eñäà yajïo abhavat tanüpästaà
dyaurvedataà påthivé tamäpaù || (RV X.88.8) [No início, havia os hinos. Então, os Deuses engendraram Agni
(“fogo”, “deus do fogo”) e, em seguida, dos hinos se originou o sacrifício, com o qual o céu, o conhecimento e a
terra obtiveram sua preservação.]. Esse çloka se destaca como uma metáfora da manifestação do mundo
fenomenal na forma do sacrifício, uma vez que quase todos os termos referentes aos elementos materiais citados
nas fontes são usados: o eu (tanü), a inteligência (veda), o éter ou o som (süktavaka), o ar (dyaus), o fogo (agni),
a água (äpa) e a terra (påthivé).
11 Fonseca nos elucida dizendo que: “Com relação à primeira classe de divisão, em maëòala, apresenta ela um
caráter superficial, claramente genealógico. As maëòalas, dez ao todo, são na sua maioria, “livros de família” e
reúnem a poesia produzida [a tradição dirá, em maioria, recebida, mantida e transmitida, e não produzida] por
gerações de poetas [åñis] pertencentes ao mesmo tronco familiar. Esses “livros” (como se costuma traduzir o
termo) são, como indica etimologicamente o termo, um ‘eixo de força, um conjunto de linhas de força que
gravitam ao redor de um eixo ou ponto central’ – em outras palavras, um conjunto de poemas vinculados aos
cultos particulares de uma família de poetas” (Literatura Sânscrita: Formas e Formalizações. Bhärata, Cadernos
de Cultura Indiana, São Paulo, n. 3, p. 57, 1991).
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como título traduzido “O Saber da Estrofe Recitada”.

A partir do Åg-veda, ou seja, com a repetição de grande parte de seu conteúdo e

devidos acréscimos de acordo com o fim específico da “coletânea”, há três outras saàhitäs, a

saber: 1) o Säma-veda, “O Saber da Estrofe Cantada”, cujos “hinos” (süktas) se destinam ao

oficiante udgätå, o qual, como o nome da coletânea indica, canta os hinos durante os rituais;

2) o Yajur-veda, “O Saber da Estrofe Litúrgica” (subdivido em Taittiréya-saàhitä ou “O

Yajur-veda Negro”, de difícil decifração, e o Väjasaneyi-saàhitä, ou “O Yajur-veda Branco”),

cujo conteúdo orienta o oficiante adhvaryu, aquele que prepara o terreno do sacrifício e o

altar e manuseia os utensílios do ritual agindo, assim, liturgicamente; e 3) o Atharva-veda, “O

Saber da Estrofe Mágica”, o qual, por não ser mencionado pelas três saàhitäs supracitadas,

tem sua posição como o quarto Veda debatida, ou pelo menos sua data de adesão ao conjunto

considerada posterior, mesmo apresentando 1/6 do conteúdo do Åg-veda-saàhitä, além disso,

se diferencia por tratar de temas e ritos para sanar doenças, satisfazer desejos e prejudicar

outrem, afastando-se do padrão de descrever e prescrever sacrifícios e louvores aos deuses,

comum nas três Saàhitäs12 e sendo considerado de cunho popular.

Apesar da zelosa e precavida preservação dos textos – como falaremos adiante –, seu

significado foi e ainda é resultado de interpretação especulativa. Isso não é surpreendente

visto a longa passagem do tempo, óbvias inserções e omissões (edições) sofridas pelo texto,

combinados com mudanças culturais e informações sócio-históricas determinantes para a

apreensão de significado, mas que são inacessíveis para nós.

Além disso, sendo as Saàhitäs produzidas como elaboração poética (isso implicando

em uma composição com alegorias, metáforas, métrica, ritmo, rima, entre outros aspectos

lingüísticos), com tal, sua decifração é em grande parte dificultada. Assim, a interpretação de

muitos tradutores e comentadores, ocidentais e indianos, dos Vedas foi e é possível baseado

em comentários, gramáticas, léxicos etc. de estudiosos nativos, como Yäska (600-500 a.C.),

Päëini (400 a.C.), Säyaëa (XIV d.C., o mais citado como ponto de partida para traduções e

interpretações das Saàhitäs), Bhrtåhari (V d.C.)13, entre outros.

12 Informações sobre as quatro Saàhitäs conforme: RODRIGUES, Hillary, Introducing Hinduism, New York:
Routledge, 2006, p. 25-6; ILIEVA, Gabriela N., Decoding Gender in the Rig Veda. The rhetoric of women’s
discourse, Tese (Ph.D.) – University of Minnesota, 2000, p. 4-5; e OLIVEIRA, Arilson S. de, O Vaishnavismo
e seu Yoga Social em Formação: da ortodoxia brahmânica na Índia antiga à ética vaishanava de Caitanya sob o
olhar weberiano, Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, 2006, p. 130.
13 Macdonell afirma que a dificuldade de decifração e compreensão dos significados dos hinos das Saàhitäs foi
um desafio mesmo para os estudiosos nativos familiarizados com a tradição: Yäska, ao explicar 600 versos do
Åg-veda, tem suas interpretações, mesmo que baseadas em etimologia, meramente conjecturais e cita seu
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David Carpenter14 , em seu artigo “Language, Ritual and Society: Reflections on the

Authority of the Veda in India” 15, considera que a tentativa de interpretação das Saàhitäs

que visa mostrá-la passíveis de apreensão de uma legibilidade de aplicação prática, ou social

– o que, de fato, se faz facilmente com a literatura jurídico-religiosa, por exemplo, cujo

conteúdo é o de normas explícitas de conduta –, se faz com uma limitada compreensão das

relações entre o ritual, a língua e a sociedade da Índia antiga. Para ele, a própria transmissão

dos Vedas é realizada por meio de uma forma altamente ritualizada na tradição oral, sendo

parte integral do complexo sistema ritual; fundamental à sociedade bramânica da

Antigüidade.

De exclusividade do restrito grupo de brähmaëas, a transmissão e recitação das

Saàhitäs lhe ofereciam total controle sobre o corpus védico, o que era, por sua vez, facilitado

pela própria forma ritualizada de transmissão. Assim, Carpenter defende que a aceitação da

autoridade dos Vedas para a organização social, para a sacralidade e para o cotidiano, se

origina na inter-relação entre elementos formais lingüísticos, ritualísticos e sociais, que estão

além do significado ou legibilidade dos Vedas para os demais indivíduos da sociedade (fora

da camada sacerdotal). Então, os brähmaëas detêm a autoridade e o controle sobre os Vedas

porque o fazem em relação ao ritual que, por sua vez, têm resultados tidos como reais,

tangíveis, para a sociedade, exatamente por ser de exclusividade dos brähmaëas, cujo dharma

(“dever ritualístico”) é o próprio ritual. Para Carpenter:

Tão próxima era a relação entre a língua, o rito e a sociedade que a
reprodução ritualizada do “discurso divino” da tradição védica era, de fato,
uma característica essencial da reprodução da própria ordem social
bramânica. Precisamente por essa razão, questões acerca do conteúdo
significativo do Veda como um texto são menos importantes do que as
questões práticas do seu uso apropriado na sociedade bramânica16.

Havendo necessidade de apreensão do significado das Saàhitäs na Índia antiga para

os próprios brähmaëas, seja para a interpretação dos hinos ou para a padronização dos rituais

predecessor, Kautsa, o qual descreveu os hinos como obscuros, indecifráveis e mutuamente contraditórios;
Säyaëa, por sua vez, tem interpretações diferentes das de Yäska e costuma dar explicações inconsistentes a
palavras ao interpretar a mesma passagem ou ao comentar sobra a mesma palavra em passagens diferentes
(MACDONELL, op. cit., p. xxix-xxx).
14 Professor de teologia da Joseph’s University, EUA.
15 Jounal of the American Academy of Religion, vol. 60, n. 1, p. 57-77, 1992.
16 CARPENTER, op. cit., p. 58 [So close was the relation between language, rite, and society that the ritualized
reproduction of the “divine speech” of the Vedic tradition was in fact an essential feature of the reproduction of
the Brahmanical social order itself. Precisely for this reason, questions of the meaningful content of the Veda as
a text are less important than practical questions of its proper use within Brahmanical society.].
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para os oficiantes, anexam-se a essas as literaturas exegéticas, chamadas Brähmaëas, em

prosa e destinados a instruir os oficiantes quanto aos sacrifícios. Além disso, há a anexação da

literatura para os oficiantes renunciantes que se aposentam se retirando para a floresta, as

Äraëyakas (literalmente “da floresta”).

Essas três categorias, quais sejam, as Saàhitäs, os Brähmaëas e os Äraëyakas, são

comumente chamadas de textos védicos (Vedic, em inglês, ou védique, em francês), assim

como o primeiro período histórico da Índia – o “período védico” (cujas datas apresentaremos

mais adiante) –, seja porque os Vedas são a primeira expressão escrita dessa cultura antiga,

seja porque, de fato, são registros históricos, advindos da tradição oral, relatos de épocas

anteriores, em apresentação textual:

[...] los Vedas no solo constituyen un texto que contiene las creencias
religiosas de la época, sino que también proporcionam infomación sobre
hechos históricos, concepciones cosmogónicas, prácticas rituales, y
presentan algunas notables intuiciones filosóficas17.

Tais registros eram e são transmitidos fidedignamente devido à exatidão poética, por

meio da métrica estrita e o ritmo detalhadamente marcado, a cargo das famílias de “poetas”

(os åñi18), da camada social brähmaëa (sacerdote, intelectual, professor, conselheiro), para os

quais a memória é sagrada, pois, é seu dharma (“dever ritualístico”) estudá-los, memorizá-los

e transmiti-los para outros brähmaëas, além de ser sua via de libertação (mokña) do ciclo

repetitivo de nascimentos e mortes (saàsära). Os hinos, como nos diz Jamison,

[...] devem sua preservação à diligente transmissão oral por muitas
gerações, abarcando séculos – de fato, milênios – e os procedimentos de
transmissão oral deram forma aos tipos de textos preservados. Para
transmitir esses textos sagrados sem alteração, esquemas de complexos
sistemas mnemônicos eram herdados de forma a agir como mecanismos de
auto-verificação para se certificar de que nenhuma sílaba fosse perdida ou
alterada19.

17 TOLA, Fernando; DRAGONETTI, Carmen. Filosofía de La Índia. Del Veda al Vedänta: el sistema
Säàkhya. El mito de la oposición entre “pensamiento” indio y “filosofía” occidental. Barcelona: Ed. Kairós,
2008, p. 87.
18 “Os primeiros textos [védicos] são elaborados por uma classe de brâmanes chamados åñi, ‘poeta’, dedicados à
louvação das divindades e dos costumes do momento” (FONSECA, Carlos A. da. Alguns pontos de partida..., p.
74).
19 JAMISON, Stephanie. Sacrificed Wife/Sacrificer’s Wife: women, ritual, and hospitality in ancient India.
New York: Oxford University Press, 1996, p. 7 [… owe their preservation to diligent oral transmission over
many generations, spanning centuries – indeed, millennia – and the procedures of this oral transmission skew
they types of texts preserved. In order to transmit these holy texts unaltered, intricate systems of mnemonic
devices were devised that acted as self-checking mechanisms to ensure that not a syllable was lost or changed].
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No tocante à tradição oral da Índia antiga, faço uso das palavras de Hampaté Bâ para

comentá-la brevemente:

Para alguns estudiosos, o problema todo [em relação à tradição oral] se
resume em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que
se concede à escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. No
meu entender, não é esta a maneira correta de se colocar o problema. O
testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano,
e vale o que vale o homem20.

Ao tomarmos a tradição oral da Índia antiga, nessa perspectiva, devemos levar em

consideração que sua própria estrutura social parece existir em função da preservação da

palavra (oral e documental) ritual e sua prática, por meio de eficazes mecanismos de

memorização e transmissão; ambas dependentes do sistema social que garante e mantém o

sistema educacional, a subsistência dos brähmaëas (åñi)21 e sua exclusividade nas técnicas de

memorização do saber:

Provavelmente algumas sociedades, mais do que outras, preocupam-se em
colocar em ação meios de fixar sua tradição que não seja por sinais escritos,
seja confinando-a, parcialmente, aos profissionais da memória – virtuoses
dos procedimentos mnemo-técnicos –, seja reforçando a pressão exercida
pelos rituais para assegurar uma repetição regular, senão imutável, das
palavras, das narrativas ou dos cantos litúrgicos. Recorrendo a ambos os
meios, a Índia védica, baseada numa teologia da palavra criadora cuja
menor alteração mudaria a ordem do mundo, parece oferecer o espetáculo
insólito de uma memória que se diz e se quer infalível22.

Ora, para se manter a atividade de memorização por meio da recitação contínua dos

hinos exige-se um contingente razoável de pessoas e um condizente ócio. Isso se dava, por um

lado, pela estrita divisão social em camadas hereditárias, ou varëa. Varëa é um termo oriundo

da raiz sânscrita VARË (“pintar”, “dar cor”, “descrever”, “relacionar”), que significa “uma

cobertura”, “aparência exterior”, “forma”, “cor”, “complexão”, ao mesmo tempo em que

20 HAMPATÉ BÂ, Amadou. A Tradição Viva. In: KI-ZERBO, J. (org.) História Gerald da África. I.
Metodologia e Pré-História. Trad. de Beatriz Turquetti et al. São Paulo: Ática, 1980, p. 181.
21 Lembramos, aqui, da aproximação documento/monumento de Le Goff, uma vez que os Vedas são
monumentais ao servir de memória, evocando o passado e perpetuando a recordação, e, ao mesmo tempo, são
documentais, por garantir uma ordem social e, assim, fazem agir um poder, sendo sua palavra e sua ação (rituais)
– cf. LE GOFF, Jacques. História e Memória. 5ª ed. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 2003, p. 526.
22 DETIENNE, Marcel. A Invenção da Mitologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio. Brasília, D.F.: UnB,
1998, p. 80.
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significa, e que nos interessa aqui, “espécie”, “qualidade”, “tipo”, “classe de homens”, ou

“ordem”. Já presente no Åg Veda e também na literatura posterior, como no Çatapatha

Brähmaëa, e nos épicos, como o esquema de quatro ordens sociais, representa o modelo de

organização social sancionado pela literatura indiana antiga. Além disso, os varëas são

motivo central da narrativa da literatura jurídico-religiosa, o Manu-småti-saàhitä, pois, logo o

segundo verso dístico (çloka) do texto se refere a um pedido de esclarecimento sobre os

deveres de cada varëa: “Salve, ó ti, que possuis todos os seis tipos de opulências, nos

explique, na devida ordem, os deveres prescritos (dharma) das ordens sociais (varëa), assim

como os dos membros das ordens mistas” 23 .

Os varëas são os seguintes: 1. os brähmaëas (intelectuais, professores, filósofos e

sacerdotes – mendicantes!) que se dedicam apenas ao ócio contemplativo, à recitação diária

dos Vedas, à ritualística, ao aconselhamento ao rei e à educação; 2. os kñatriyas (guerreiros,

governantes reais e administradores) que se dedicam exclusivamente à proteção de todas as

entidades vivas do seu reino, ao exercício da guerra e da caça e à administração do reino; 3.

vaiçyas (agricultores, produtores e comerciantes) a quem cabia toda a produção necessária

para a subsistência de todas as camadas da sociedade, assim como a maior carga tributária e o

financiamento dos rituais; 4. çüdras (trabalhadores manuais) que se destinam aos mais

diversos serviços para os varëas acima, seja na agricultura, na manufatura, em limpeza etc.24

Nessa organização social, os brähmaëas são responsáveis pela educação dos meninos

das três primeiras camadas, cujo aprendizado se volta à sua ocupação hereditária. Dessa

forma, têm-se todos os filhos da camada de brähmaëas, entre os cinco e vinte e cinco anos

(em média), residentes no gurukula (“casa do mestre”) dedicando sua vida exclusivamente

aos estudos (memorização dos hinos, elaboração e decifração de questões filosóficas,

aplicação de ervas medicinais e cura com ungüentos, utilização correta dos amuletos mágicos,

oratória, construção de altares, entre outras 64 atividades) 25 e ao serviço ao mestre (aprende a

servir e a se manter independentemente, por exemplo, fará todas as atividades referentes à

higiene pessoal, à purificação ritual e à subsistência, como cozinhar) 26. A legitimidade dos

23 bhagavan sarvavarëänäà yathävad anupürvaçaù | antaraprabhavänäà ca dharmän no vaktum arhasi || (MS
1.2 [As traduções do sânscrito serão uma convenção entre traduções em inglês, espanhol e francês – listadas na
bibliografia – e a nossa])
24 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 76-77. Falaremos mais detidamente sobre o sistema no Cap. I, ao analisarmos o
sükta, ou “hino”, que trata da “criação” do mundo material.
25 Cf. Bhägavata Puräëa (BP) X.45.35-36.
26 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 147-148.
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ensinamentos é garantida pela rígida linha de sucessão discipular (paramparä), como explica

Knott:

Los himnos el Veda aquellos que los sabios escucharon y después recitaron
a sus discípulos, quedaron bajo la custodia de las familias brahmines.
Transmitirlos de padre a hijos se convertió en su tarea y su fin; así se
conservaron fielmente a lo largo de miles de años27.

Por um lado, temos a sucessão real que se dá por hereditariedade, o que mantém a

linhagem e dá origem e continuidade às dinastias. Por outro lado, a sucessão legítima dos åñis

se dá pela transmissão do conhecimento ritual (os Vedas) a discípulos capazes de, por sua vez,

transmiti-los subsequentemente.

Portanto, vemos uma sociedade cuja organização garante (pela exclusividade da

memorização e transmissão dos brähmaëas28) e financia (pelo mecanismo de doações feitas

das outras camadas da sociedade para a execução e continuidade dos sacrifícios) um sistema

de preservação e transmissão do conhecimento ritual, mantendo, assim, o status de uma

camada da sociedade pelo próprio valor de sua relação com a palavra (e a prática) ritual:

O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do
homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele
faz parte, a fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor
atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma: a ligação
entre o homem e a palavra29.

Voltando ao tema da anexação dos textos complementares aos Vedas e sua lógica, de

acordo com a tradição, faz-se necessário uma breve apresentação da noção de tempo e sua

relação com a preservação, transmissão e extensão dessa literatura.

27 KNOTT, Kim, Introducción al Hinduismo, Traducción Jaime Suñén; Begoña Mateos. Madrid: Acento
Editorial, 1999, p. 22.
28 “[...] quem faz o relato é um brâmane, cuja palavra deve ser respeitada por seu caráter de verdade”
(FONSECA, Carlos A. da. A literatura épica-sânscrita. Bhärata, Cadernos de Cultura Indiana, São Paulo, n. 4, p.
78, 1991).
29 HAMPATÉ BÂ, op. cit., p. 182. Assim como na Grécia antiga a memória era considerada divina, inclusive
personificada na divindade Mnemosine, na Índia antiga não ocorre diferentemente. A presença do mnemon como
aquele que guarda a lembrança do passado, seja uma decisão na justiça ou os atos de um herói e seus deveres
divinos (cf. LE GOFF, op. cit., p. 433), se dará semelhantemente na sociedade indiana pela presença do åñi.
Além disso, a poesia, identificada com a memória, como o saber (sophia), que era vista como “uma inscrição
viva que se grava na memória como no mármore”, também se assemelha à condição da poesia na Índia antiga
(cf. LE GOFF, op. cit., p. 434).
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Na cultura da Índia antiga, a noção de tempo é a de que este se dá em ciclos de “eras”

(yuga) repetitivos. Essas eras são quatro: kåta/satya-yuga (“era de ouro”), tretä-yuga (“era de

prata”), dväpara-yuga, (“era de bronze”) e kali-yuga (“era de ferro”) 30.

A seqüência dessas eras é caracterizada pela involução: cada era tem seu tempo

reduzido em relação à anterior; há uma decadência do mundo fenomenal a partir da falência

dos recursos e impossibilidade de regeneração desses; ocorre a redução e desaparecimento de

aspectos da humanidade, tanto dos princípios (dharma, “religiosidade” ou “dever ritual”,

“natureza inerente”, representado por um touro, demonstra seus quatro princípios, a saber: a

austeridade, a limpeza, a veracidade e a compaixão, sendo suas patas, que desaparecem uma a

uma em cada transição entre eras; restando na última era, kali-yuga, apenas a veracidade31),

como de bem-estar (longevidade, capacidades físicas, mentais, rituais etc.). Ao final desse

processo de involução, o ciclo é restituído ao seu início com a “era de ouro” 32.

As eras têm duração e características específicas e um calendário contínuo até os dias

de hoje, como nos explica Oliveira:

[...] a era de Satya-yuga, ou era de ouro, se caracteriza pela virtude,
sabedoria, memória e magia acentuadas, não havendo praticamente
nenhuma ignorância ou vício humano durante seu período – esta yuga dura
1.728.000 anos. Na Tretä-yuga, ou era de prata, a qual dura 1.298.000 anos,
o vício se introduz. Na Dväpara-yuga, ou era de bronze, há maior declínio
da virtude e da magia e o desvio social aumenta – esta era tem a duração de
864.000 anos. E, finalmente, Kali-yuga, ou era de ferro, é a yuga que, de
acordo com os cálculos astronômicos brahmânicos, começou em 3102 a.C.,
no dia 18 de fevereiro, em uma sexta-feira, às 4:45 da manhã. Nela, há
busca de igualdade entre os homens, irreligiosidade e vícios demasiados, e a
verdadeira virtude e honra quase não existem – dura 432.000 anos; ou seja,
de acordo com tais cálculos, restam-nos 426.891 anos de Kali-yuga, ao fim
da qual se dará início a um novo ciclo33.

Considerando as “profetizadas” dificuldades da humanidade para se dedicarem aos

sacrifícios, austeridade, meditação etc. na era atual, kali-yuga, para facilitar a compreensão do

conhecimento, dos Vedas, um åñi, chamado Kåñëa-dvaipäyana Vyäsa, dividiu a Åg-veda-

saàhitä em quatro – daí o “título” que recebe de vyäsa (“aquele que divide”) – ; isso é

narrado, por exemplo, no Bhägavata Puräëa:

30 Há nessa definição de idades uma nítida semelhança com as “raças” de Hesíodo (cf. Os Trabalhos e os Dias.
3ª ed.Tradução, introdução e comentários de LAFER, Marly de C. N. São Paulo: Ed. Iluminuras, 1996.)
31 Cf BP I.17.
32 Cf. RODRIGUES, op. cit., p. 45-46.
33 OLIVEIRA, op. cit., p. 69 (cf. CREMO, Michael A. Puräëic Time and the Arqueological Record. Back To
Godhead. Los Angeles, BBT, May/June 1995).
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O grande sábio Vyäsadeva, conhecedor do passado e do futuro (parävara-
jïas), viu as irregularidades no cumprimento dos deveres nessa era. Isso
acontece na Terra (bhuvi) em diferentes eras, devido às forças invisíveis no
curso do tempo. O grande sábio, que era completamente provido de
conhecimento, podia ver, por meio de sua visão sobre-humana (divyena
cakñuñä), a deterioração de tudo material, devido à influência da era. Ele
podia também ver que as pessoas, em geral sem fé (açraddadhänäs), com
pouca inteligência (durmedhäs) e sem muita felicidade (durbhagäs), teriam
seu tempo de vida reduzido e ficariam impacientes (niùsattväs) devido à
falta de paz. Assim ele compreendeu, para o bem-estar dos homens em
todas as camadas da sociedade e fases da vida (sarva-varëäçramäëäà). Ele
viu que os sacrifícios (de fogo, ou hotraà) mencionados nos Vedas eram
meios pelos quais as ocupações (ou trabalho, karma) das pessoas seriam
purificadas (çuddhaà) e, para simplificar o processo de sacrifício e
purificação, ele dividiu o único veda (vedam ekaà) em quatro (catur-
vidham), para distribuí-lo entre todos os homens34.

Como dito anteriormente, os Vedas são de domínio do åñi (termo supostamente

oriundo da raiz sânscrita ÅÑ, “ir”, “mover-se”, denotando o caráter de mover-se de um lugar

para outro, narrando os Vedas35, ou da raiz DRIÇ que significa “ver”, “observar”,

“compreender” 36), da camada social dos brähmaëas, que recebeu o conhecimento ritual por

transmissão por via de um mestre (guru) e possui, assim, a visão, a realização, deste

conhecimento e, então, o transmite oralmente, por sua vez, para outros åñi, responsáveis pela

transmissão subseqüente do que foi ouvido, o çruti (iti çruteù, “conforme foi ouvido [dos

Vedas]”); como demonstra essa passagem do Bhägavata Puräëa: “Após os Vedas terem sido

divididos em quatro partes, Paila Åñi se tornou o professor do Åg-veda, Jaimini o professor do

Säma-veda e o eficiente poeta Vaiçampäyana se tornou o glorificador do Yajur-veda” 37.

34 parävara-jïaù sa åñiù kälenävyakta-raàhasä yuga-dharma-vyatikaraà präptaà bhuvi yuge yuge |
bhautikänäà ca bhävänäà çakti-hräsaà ca tat-kåtam açraddadhänän niùsattvän durmedhän hrasitäyuñaù ||
durbhagäàç ca janän vékñya munir divyena cakñuñä sarva-varëäçramäëäà yad dadhyau hitam amogha-dåk |
cätur-hotraà karma çuddhaà prajänäà vékñya vaidikam vyadadhäd yajïa-santatyai vedam ekaà catur-vidham ||
(BP I.4.16-19 – sempre que apresentarmos a referência a textos sânscritos, o faremos mencionando o tomo,
quando houver, o capítulo e o verso; assim, aqui seria tomo I, capítulo quarto, versos do 16 ao 19)
35 “O termo åñi designaria, então, um “andarilho”. E, com certeza, haveria de ser esta a condição da existência
deste personagem: elaborado o poema com referências às “divindades”, à reafirmação das analogias entre o
divino e o humano e ao enaltecimento dos bons costumes árias, deveria seu autor divulgá-lo de aldeia em aldeia
para que passasse a ser cantado pelos udätå [...]” (FONSECA, Carlos A. da. A literatura épica-sânscrita, p. 90).
36 tad viddhi praëipätena paripraçnena sevayä | upadekñyanti te jïänaà jïäninas tattva-darçinaù [Tenta
compreender o conhecimento acerca de diferentes sacrifícios se aproximando dos videntes da verdade que o
detêm, lhes oferecendo serviço e inquirindo submissamente e eles lhe iniciarão nesse conhecimento. (BG 4.34)]
37 tatrarg-veda-dharaù pailaù sämago jaiminiù kaviù | vaiçampäyana evaiko niñëäto yajuñämuta || (BP I.4.21)
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Assim, tem-se çruti como uma categoria. Termo advindo da raiz sânscrita ÇRU ou

“ouvir”, “escutar”, significa “aquilo que foi ouvido ou transmitido”, “aquilo que é escutado”;

comumente traduzido, pelos ocidentais38, como “revelação” 39 .

O Çruti compreende os quatro Vedas (Åg-veda, Yajur-veda, Säma-veda e Atharva-

veda), a literatura exegética desses (os Brähmaëas), a de injunções para renunciantes (os

Äraëyakas) e os tratados filosóficos sobre os Vedas (as Upaniñads) – todos esses documentos

classificados, pela academia ocidental, como literatura sânscrita védica.

Shattuck resume a relação entre os quatro veda-saàhitä principais e os demais da

seguinte forma:

Cada uma das “coletâneas” védicas tem três tipos de material adicional e o
uso alargado da palavra veda inclui-os a todos. Os primeiros acréscimos
dizem respeito à exegese ritual e chamam-se Bramanas. Os Bramanas
descrevem as regras para os rituais e explicam a sua intenção e significado.
Os segundos chamam-se “composições da floresta” (araniakas), porque,
segundo a tradição, foram compostos na floresta por sábios solitários. Os
Araniakas acrescentam em grande parte os Bramanas, centrando-se nos
rituais que não foram pormenorizadamente desenvolvidos nos primeiros
textos. Desenvolvem também a importância de se conhecer o significado
dos rituais, descrevendo os benefícios suplementares que advêm àquele que
os realiza através destas informações especiais. Finalmente os Upanixadas,
o terceiro tipo de material adicional, continua a desenvolver as ideias dos
Aranyakas [sic], explicando a sua verdadeira natureza e significado dos
rituais numa época em que o centro se afastava da realização em direcção
ao conhecimento [grifos da autora]40.

Mais detidamente, vejamos o que alguns estudiosos da Índia dizem sobre o termo

çruti. Para Kim Knott, Çruti “hace referencia a la manifestación de lo divino en el mundo en

concreto a las verdades reveladas a los sabios o rishis en épocas remotas y recogidas

posteriormente en forma de escrituras” 41. Por essa asserção, pode-se assumir que Knott vê a

tradição documental védica a partir de uma perspectiva fenomenológica. Em outras palavras,

longe de uma análise histórica do surgimento e desenvolvimento do conhecimento como

Çruti, a opção da autora é de ver a categoria documental como via de captação do divino em

38 Ao nos referirmos a termos, estudiosos etc. ocidentais, nos referimos aos europeus e americanos (aqui,
estamos considerando nossas referências bibliográficas) que se dedicam aos estudos da Índia, seja
principalmente no âmbito da Filologia, da História e das Ciências da Religião.
39 Cf. KNOTT, op. cit., p. 12; RAVERI, Massimo, Índia e Extremo Oriente: via da libertação e da
imortalidade, São Paulo: Hedras, 2005, p. 27; ROSEN, Steven, The Hidden Glory of Índia, Los Angeles:
Bhaktivedanta Book Trust, 2002, p. 15; e RAGOZIN, Zanaide A., Vedic India (as Embodied Principally in the
Rig-Veda), 2nd ed, New Delhi: Munshi Ram Manohar Lal, 1961, p. 123.
40 SHATTUCK, Cybelle. Hinduísmo. Lisboa: Calmann & King Ltd., Col. Religiões do Mundo, 1999, p. 20-21.
41 KNOTT, op. cit., p. 19.
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um momento fenomenológico, no qual há a superação do momento histórico para se chegar à

essência da religião – esta como universal e sobre-humana42 . Essa perspectiva pouco nos

esclarece, assim, sobre a formação histórica do termo e dos documentos categorizados a partir

deste.

O que almejamos evitar é a noção de que esses textos que, na posição e limites de

documentos, descrevem eventos históricos, por vezes, de forma simbólica por sua linguagem

figurada e poética, muitas vezes sejam tomados, em conjunto, apenas como vestígio de um

período durante o qual o homem apenas fazia correlações com os fenômenos da natureza,

como no animismo de Tylor43, ou que, por uma “doença da linguagem”, relacionava as coisas

naturais e os fenômenos ao seu redor com um mundo sobre-humano apenas cogitado, para

produzir sua mitologia, como defendeu Max Müller44.

A própria extensão e diversidade tipológica dos textos (na forma de poesia, prosa,

aforismos, ou enigmas, e sobre ritualística, leis, lógica, especulação filosófica) não

corroborariam a idéia de infância mental ou período a ser superado (ideal positivista,

evolucionista) ainda remanescente na tradição dos estudos indológicos, herança de cunho

hegeliano presente em todo XIX e até meados do XX.

Dito isso, vejamos como os åñi são reconhecidos como ascetas que passavam a vida

praticando a meditação contemplativa e austeridades, visando conhecimento realizado

(samädhi) e liberação (mokña) do ciclo de nascimentos e mortes (samsära), são vistos por

Shattuck:

Os Vedas são descritos como shruti , “aquilo que é escutado” pelos antigos
sábios. Os textos contêm um conhecimento considerado como
transcendendo o humano e eterno. Este foi revelado aos sábios quando se
encontravam em estado de meditação. Algumas escolas teístas afirmam que
os Vedas foram escritos por Deus, mas outros acreditam que os textos não
têm autor. Existem simplesmente como conhecimento eterno e os rishis
védicos (“os que vêem”) foram capazes de o ver e transmitir a outros45.

42 Cf. AGNOLIN, Adone, O Apetite da Antropologia, p. 27.
43 DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa. O sistema totêmico na Austrália. Tradução
Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 11.
44 MÜLLER, F. Max. Lectures on the Science of Language, 3th ed. London: Longman, 1862, p. 11 (“A
mitologia, que foi a perdição do mundo antigo, é, na verdade, uma doença da linguagem. Um mito significa uma
palavra, mas uma palavra que, de ser um nome ou um atributo, lhe foi permitida assumir uma existência mais
substancial. A maioria dos Deuses pagãos gregos, romanos, indianos e outros não são nada mais do que nomes
poéticos, os quais foram gradualmente permitidos a assumir uma personalidade divina jamais contemplada por
seus inventores originais”. [Mythology, which was the bane of ancient world, is in truth a disease of language. A
mythe means a word, but a word which, from being a name or an attribute, has been allowed to assume a more
substantial existence. Most of the Greeks, the Roman, the Indian, and other heathen gods are nothing but poetical
names, which were gradually allowed to assume a divine personality never contemplated by their original
inventors.]).
45 SHATTUCK, op. cit., p. 22.
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Há um debate acerca da autoria divina ou inexistente dos Vedas. Por um lado, Müller

defende haver a indicação nos próprios hinos da autoria dos åñis e, assim, humana, como a

seguir:

Os poetas do Veda falam de maneiras muito diversas sobre suas
composições. Às vezes declaram que produziram os hinos e comparam sua
atividade, como poetas, com aquela do carpinteiro, do tecelão, daquele que
produz manteiga (ghrita), do remador de barco (X, 116, 9). Em outros
lugares, entretanto, sentimentos mais exaltados aparecem. Os hinos são
pronunciados como se fossem do formato do coração (I, 171, 2. II, 35, 2) e
proferidos pela boca (VI, 32, 1). O poeta diz que descobriu o hino (X, 67,
1); se auto-declara poderosamente inspirado por ter tomado a bebida de
Soma (VI, 47, 3) e compara seu poema a uma torrente de chuva irrompendo
de uma nuvem (VII, 94, 1), ou uma nuvem impelida pelo vento (I, 116, 1)46.

Por outro lado, para Raveri, “a tradição hinduísta não manteve as datas das

composições ou os nomes dos autores dos Vedas, justamente porque sempre consideram-nos

textos eternos e impessoais, fruto de uma revelação (çruti)” 47. Conforme já apontamos

anteriormente, há uma edição (um divisão, na verdade) dos textos atribuída pelos próprios

documentos, como no caso de Vyäsa, mas não uma autoria, como defende o sanscritista

Macdonell em relação aos mais antigos hinos do Åg-veda, os quais:

[...] foram quase que exclusivamente compostos pelo sacerdócio
hereditário. Eles foram transmitidos em diferentes famílias por meio da
memória (1978, p. xii). A tradição é corroborada pela interna evidência dos
nomes dos videntes mencionados nos hinos e pelos refrões ocorrentes em
cada um desses livros48.

Ora, mesmo que haja em alguns hinos a indicação de uma autoria isso não se repete

nos milhares de hinos, deixando a questão aparentemente em aberto; senão pela explanação

46 MÜLLER, Max F. Anthropological Religion. London: Routledge/Thoemmes Press, 1997, p. 141. [The poets
of the Veda speak in very different ways of their compositions. Sometimes they declare that they have made the
hymns, and they compare their work, as poets, with that of the carpenter, the weaver, the maker of butter
(ghrita), the rower of a ship (X, 116, 9). In other places, however, more exalted sentiments appear. The hymns
are spoken of as shaped by the heart (I, 171, 2. II, 35, 2), and uttered by the mouth (VI, 32, 1). The poet says that
he found the hymn (X, 67, 1); he declares himself powerfully inspired after having drunk the Soma juice (VI, 47,
3), and he compares his poem to a shower of rain bursting from a cloud (VII, 94, 1), or to a cloud impelled by
the wind (I, 116, 1)].
47 RAVERI, op. cit., p. 27.
48 MACDONELL, op. cit., p. xiv [… were almost exclusively composed by hereditary priesthood. They were
handed down in different families by memory (…). The tradition is borne out by the internal evidence of the
seers’ names mentioned in the hymns, and by that of the refrains occurring in each of these books].
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da própria tradição. Esta apresenta a sucessão de transmissão dos Vedas desde sua origem, ou

seja, da Suprema Pessoa49, até os åñis, e desses aos seus discípulos, em famílias responsáveis

por uma coletânea específica que carrega o nome do primeiro ancestral a receber o

conhecimento e o dever de preservá-lo e transmiti-lo.

Pode-se citar um exemplo que demonstra a posição da tradição quanto à origem e

transmissão do conhecimento, dos Vedas: Bhagavad-gétä (4.1): Çré Bhagavän, (Kåñëa, a

Pessoa Suprema) disse, “Eu instrui essa ciência do yoga a Vivasvän, e este a transmitiu ao pai

da humanidade, Manu, que lhe ensinou a Ikñväku”. Ainda, na BG (4.7-8), há a declaração de

Kåñëa de que, sempre que há uma ruptura na transmissão do conhecimento, Ele pessoalmente

se encarrega de restabelecer a tradição: “Sempre e onde quer que haja discrepâncias em

relação ao dharma, ó descendente de Bharata, e a predominância de seu não-cumprimento,

nesse momento, Eu mesmo Me faço presente. Para proteger os sábios e para aniquilar os

corruptores e re-estabelecer o dharma, Eu Me manifesto era após era.” 50 .

Dessa forma, seria mais coerente, frente às fontes, afirmar que a atribuição de autoria

defendida por Müller e Macdonell seria apenas de parte da autoria, atribuída às famílias

responsáveis por conservar, e não compor, os hinos. Saber de fato se houve uma composição

humana, e quando ou por quem, ou se de fato houve uma transmissão por vidência, uma

revelação nos será impossível. O que se sabe certamente é que a preservação da literatura até

os dias de hoje se deve ao diligente trabalho de memorização e transmissão dos hinos pelas

famílias de åsis.

Posteriormente, vê-se o surgimento de documentos também em sânscrito, porém de

uma natureza diferenciada. Neles nota-se uma mudança lingüística (mudança de métrica,

preferência pelas formas nominais e diferentes definições para muitas palavras, juntamente

com o uso de tantas outras) apontada por parte da crítica como uma mudança de norma

(culta/vulgar) ou de estilo (narrativa/poesia), já que os textos se destinam a diferentes

camadas da sociedade. Nota-se, assim, uma intervenção explícita dos åñis na medida em que

narram histórias do que de fato ocorreu, recorrendo ao Çruti para explicar, justificar, ou

criticar o ocorrido.

49 çré-bhagavän uväca imaà vivasvate yogaà proktavänahamavyayam | vivasvän manave präha manurikñväkave
'bravét ||
50 yadä yadä hi dharmasya glänir bhavati bhärata | abhyutthänamadharmasya tadätmänaà såjämyaham ||
pariträëäya sädhünäà vinäçäya ca duñkåtäm | dharma-saàsthäpanärthäya sambhavämi yuge yuge |
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Esses documentos, que são a segunda categoria de registro documental da Índia

antiga, são o Småti – conhecida academicamente no Ocidente como a literatura sânscrita

épica-bramânica.

Småti, advinda da raiz sânscrita SMÅ (“lembrar”, “ter em mente”), significa “o que se

lembra”, ou “tradição” 51, sendo diretamente relacionado com todo o cânone daquilo que é

lembrado pelos åñis que transmitem os Vedas. Sua produção foi dedicada a fixar uma

mediação entre Çruti e o que os åñis testemunharam, comentaram e/ou explicaram e exemplos

e instruções particulares de acordo com tempo (käla), local (deça) e circunstância (pätra).

A exigência para um documento escrito ser considerado småti é a de estar de acordo

com o Çruti, como atesta essa passagem do Yäjïavalkya-småti (YS): “Deve-se aprender o

comportamento humano do Çruti, ou seja, dos Vedas, e do Småti, ou dos escritos que seguem

os princípios védicos” 52.

Para Knott, “Los textos småti [“lo recordado”, “lo transmitido”], aunque proceden de

la misma fuente, la verdad revelada, son obra de hombres (...) se piensa que los poemas

épicos, los Puräëas y los sütras fueron enseñanzas que algunos sabios impartían a sus

discípulos” 53. Como registro do ensinamento dos sábios, para Raveri, “A småti deveria servir

apenas para clarear a obscuridade da linguagem védica e ensinar seus preceitos com exemplos

claros” 54, ou ainda, como adiciona Shattuck, “devem ser arquivos da tradição. É aqui, nestes

textos legais, que os ideais filosóficos intersectam o quotidiano” 55 . Por essas conotações,

esses textos têm uma importância não só no hinduísmo, mas na cultura e sociedade da Índia

em geral, desde tempos imemoriais até os dias de hoje, tanto que, por exemplo, o código

judicial indiano é fundamentalmente baseado no småti, no Manu-småti-saàhitä.

A categoria Småti, de acordo com Ferreira, compreende seis ramos temáticos: 1)

Vedäìga56, ou anexos/apêndices técnicos dos Vedas; 2) Dharma-çästra, ou o conjunto de

textos legais; 3) Smärta-sütra, coleção de preceitos concernentes aos ritos domésticos; 4)

51 MÜLLER, Anthropological Religion, p. 143.
52 çruti-småti-sadäcäraù svasya ca priyam ätmanaù | samyak sankalpajah kämo dharma-mülam idam småtam
(I.7, citado a partir da edição Yäjïavalkyasmåti. Translation Manmatha Nath Dutt. Delhi: Parimal Publications,
2005, p. 3 e da fonte digital disponível em http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/dharmas/yajna.dhz –
tradução para o português nossa)
53 KNOTT, op. cit., p. 20.
54 RAVERI, op. cit., p. 41.
55 SHATTUCK, op. cit., p. 33.
56 Os vedäìga compreendem seis subcategorias, quais sejam: 1) çikñä, “instrução” sobre os Vedas; 2) vyäkaraëa ,
“análise gramática”, como a de Päëini; 3) chandas , “prosódia”, destinado a explicar as diversas métricas usadas
na recitação dos saàhitä; 4) nirukta, “léxico” dos termos nos saàhitä, como o de Yäkña; 5) jyotiña, “astrologia”;
e 6) kalpa, ou as explicações sobre a ação ritual, que seguem a divisão das saàhita, ou seja, cada kalpa-sütra se
dá como anexo a uma saàhita e, assim, a um oficiante específico (cf. RODRIGUES, op. cit., p. 38-39).



18

Itihäsa, ou os poemas e narrativas tidas como históricas; 5) Néti-çästra, textos técnicos e

didáticos; 6) Puräëa, literalmente “o antigo”, considerada a coletânea de narrativas históricas

de cunho didático e propedêutico57. Rodrigues adiciona uma categoria a mais aos textos småti:

os Upäìga. Estes compreenderiam os acima citados Dharma-çästra e Puräëa, e, ademais, os

textos Nyäya, ou tratados de lógica, e os Mémäàsä, que são interpretações investigativas dos

Vedas58.

Dentre a literatura Småti, os textos que mais nos interessam aqui são a extensa gama

de textos chamados na tradição como Itihäsa, ou (iti-ha-äsa) “assim foi”, “assim foi (dito)”,

“conforme ocorreu”; principalmente episódios do maior épico do mundo, o Mahäbhärata (“O

Grande Bhärata”) com aproximadamente 220.000 versos, e do Rämäyaëa (“O caminho de

Räma”) com 48.000 (para 12.000 da Odisséia e 16.000 da Ilíada), assim como alguns

episódios dos Puräëa, especialmente do Bhägavata Puräëa.

Uma vez que o Itihäsa (“conforme aconteceu” ou “assim se deu”) se auto-proclama

como tal, suas narrativas se iniciam descrevendo o contexto baseado no qual o registro é feito,

ou seja, há a indicação específica do narrador, dos ouvintes e dos propósitos da recitação.

Pode-se citar os versos iniciais do Mahäbhärata (MB) como exemplo:

Vendo que Süta [filho de Lomaharñaëa e reconhecidamente um conhecedor
das histórias antigas intituladas Puräëa59] estava confortavelmente sentado e
descansado, um dos åñi, ansioso para começar a conversar, lhe perguntou:
“Caro Süta, de onde você vem e como tem passado seu tempo? Ó Süta de
olhos de lótus, por favor, nos conte em detalhes sua jornada e atividades”.
Süta Gosvämé respondeu aos sábios ascetas: “Estive presente recentemente
no sacrifício que o santo rei Janamejaya, a maior alma entre os soberanos na
terra e o filho mais digno de seu grande pai, Parékñit. Nesse sacrifício, o rei
Janamejaya tentou destruir todas as serpentes do universo para se vingar da
morte de seu pai. Durante a cerimônia, o erudito Vaiçampäyana falou sobre
diversos tópicos que ouvira de seu mestre Kåñëa-dvaipäyana Vyäsa .
Estando presente, ouvi muitas histórias maravilhosas e auspiciosas,
conhecidas, em conjunto, como o Mahäbhärata” 60.

57 Cf. FERREIRA, Mário, Alteridade e Similaridade: o discurso da diferença no Brahma-puräëa, Bhärata,
Cadernos de Cultura Indiana, São Paulo, n. 7, 1992, p.169.
58 Cf. RODRIGUES, op. cit., p. 39.
59 Cf. MB I.1.1-2.
60 sukhäsénaà tatas taà tu viçräntamupalakñya ca athäpåcchad åñis tatra kaç cit prastävayan kathäù | kåta
ägamyate saute kvacäyaà vihåtas tvayä kälaù kamalapaträkña çaàsaitat påcchato mama || [süta] janamejayasya
räjarñeù sarpasatre mahätmanaù samépe pärthivendrasya samyak pärikñitasya ca | kåñëadvaipäyana proktäù
supuëyä vividhäù kathäù kathitäç cäpi vidhivad yä vaiçampäyanena vai || çrutvähaà tä viciträrthä mahäbhärata
saàçritäù bahüni saàparikramya térthäny äyatanäni ca || (MB I.1.6-10)
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O Mahäbhärata reivindica, além de Itihäsa, a posição de quinto veda, o que não é

aceito unanimemente pela tradição. O épico apresenta a trajetória de uma dinastia, a dos

päëòava, em seu confronto com a dinastia dos kuru, ambas descendentes do monarca Bhärata,

de quem o épico recebe o nome. O núcleo desse épico é a Bhagavad-gétä (“A canção da

Pessoa Suprema, Bhagavän”) um diálogo entre o guerreiro päëòava Arjuna e Kåñëa, Deus

encarnado (viñëu-avatära), no qual Arjuna se colaca na posição de discípulo de Kåñëa e este

lhe instrui apresentando a síntese dos Vedas. Apesar do Mahäbhärata ter que reclamar sua

pertença ao amalgamado védico, Rodrigues nos dá notícia de que sua porção central, a

Bhagavad-gétä, é considerada Çruti pelos hindus de hoje61.

O Rämäyaëa, por sua vez, apesar de se tratar também de histórias de uma dinastia, tem

seu foco sobre um indivíduo, o guerreiro e monarca Räma, também Deus encarnado (viñëu-

avatära), e sua trajetória de resgate da sua rainha raptada, Sétä.

Quanto ao Bhägavata Puräëa, entre os 36 Puräëas, ele é considerado pela tradição

como o “fruto maduro” dos Vedas, apresentando uma síntese das Saàhitäs e histórias que têm

como objetivo atualizar os preceitos dos Vedas. Assim como os épicos supracitados, este texto

mostra o que seriam os Vedas na prática, advertindo acerca dos resultados das ações (karma),

descrevendo os deveres ritualísticos (dharma) e instruindo como se chegar à meta última

nessa cultura: a libertação (mokña) do ciclo de nascimentos e mortes contínuo (saàsära) e/ou

a realização do amor puro (prema) pela Verdade Absoluta (Bhagavän).

O Småti se refere aos documentos reconhecidos como aqueles que, não só narram

como os eventos se deram, mas trazem as diretrizes para o comportamento civil, humano,

especialmente destinadas às três camadas da sociedade, ou seja, os kñatriyas, os vaiçyas e os

çüdras (considerados literatura dos brähmaëas para toda a sociedade). Para os brähmaëas a

literatura mais condizente com seus deveres prescritos é o Çruti, que é de brähmaëa para

brähmaëa. Além disso, o Småti tem seu status como documento histórico menos desafiado,

seja por ser menos antigo (se é que se pode dizer isso de uma literatura datada desde antes da

era cristã!) e ter seus personagens e narradores ainda pertencentes às linhagens hereditárias,

verificáveis por estudos genealógicos, seja por estarem retratados em esculturas, pinturas e

outros artefatos de longa data.

A seleção dos episódios para o presente trabalho segue o critério de se escolher os que

nos forneçam exemplos da prática ritual, do sacrifício, da hospitalidade e da vida familiar das

61 RODRIGUES, op. cit., p. 38.
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mulheres da Índia antiga, na apresentação da norma, na conformidade e na relativização ou

variação desta.

Assim, do Çruti, nos interessa o Åg-veda-saàhitä por nos fornecer os episódios da

criação do homem e da mulher, do sacrifício e da sociedade. Além deste, os textos Brähmaëas

serão citados no que se refere especificamente à mulher e suas funções no sacrifício.

Em relação ao Småti, nossa seleção se concentrará nos textos Kalpa-sütras (parte dos

Vedäìga, ou “apêndices” das Saàhitäs), referentes aos rituais solenes (Çrauta-sütra) e

domésticos (Gåhya-sütra), especificamente no que diz respeito às funções e papéis das

mulheres nesses rituais. Faremos uso também dos textos legais, ou “jurídico-religiosos”

(Dharma-çastra) que apresentam as injunções em relação aos papéis na sociedade (varëa) e

na família (äçrama). Finalmente, citaremos episódios do Itihäsa, ou seja, dos épicos

(Rämäyaëa, Mahäbhärata e Bhägavata Puräëa) na medida em que nos auxiliarem a

compreender as relações entre as mulheres, os rituais e a sociedade.

Feita essa apresentação das fontes, passemos a suas datações controversas.

II. A Índia Antiga: Datação e Fontes (entre a academia e a tradição)

A Antigüidade indiana à qual nos referimos será estudada por via dos documentos

textuais, supracitados. A contextualização histórica e datação dessa literatura, como na

maioria das pesquisas da Antigüidade, se baseiam em hipóteses, descobertas arqueológicas e

estudos interdisciplinares. Sendo assim, o estudo e datação da Índia antiga62 se apresentam

62 Jan Gonda (Université d’Utrecht), em seu livro Les Religions de l’Inde: Védisme et Hindouisme ancien (Paris,
Payot, 1962), apresenta um histórico dos estudos europeus sobre a literatura da Índia antiga (os Veda) até o
surgimento da primeira hipótese com F. Max Müller: “Até meados do século XIX, o que era pouco conhecido no
Ocidente do Veda e da religião Védica se limitava a breves, esporádicas e imprecisas notas, de autores
portugueses (J. de Lucena, 1600; D. do Couto, 1612), holandeses (A. Rogerius, 1651; Ph. Baldaeus, 1672)
franceses (F. Bernier, 1668), dinamarqueses e ingleses (Holwell, 1771; Colebrooke, 1805). As Upanisad’s [sic]
se tornaram relativamente bem conhecidas, traduzidas em latim a partir de uma tradução persa (século XVII) por
Anquetil Duperron (1801-1802), com, naturalmente, muitas imprecisões [...]. Mais tarde (de 1816 a 1819), elas
foram parcialmente editadas e traduzidas em inglês por Ram Mohan Roy. Foi Eugène Burnouf que, por suas
palestras em Paris, fundou o estudo científico do Veda na Europa. A ciência deve, nomeadamente, a seus
estudantes Rudolf Roth (1821-1895) e F. Max Müller (1823-1903, alemão professor em Oxford a partir de 1850)
o estudo lexicológico do vocabulário védico (Dicionário de Saint-Pétersbourg, 1852-1875) e a primeira grande
edição do Rgveda” (1849-1874) [p.9]. [Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le peu que l'on savait en Occident du
Véda e de la religion védique se bornait à de brèves notices, sporadiques et imprécises, chez de auteurs portugais
(J. de Lucena, 1600; D. do Couto, 1612), néerlandais (A. Rogerius, 1651; Ph. Baldaeus, 1672), français (F.
Bernier, 1668), danois et anglais (Holwell, 1771; Colebrooke, 1805). Ce qui était relativement le mieux connu
était les Upanisad's, traduits en latin à partir d’une traduction perse (XVIIe siècle) para Anquetil Duperron
(1801-1802) avec, bien entendu, beaucoup d'inexactitudes (...). Plus tard (de 1816 à 1819), elles furent
partiellement éditées et traduites en anglais par Ram Mohan Roy. C'est Eugène Burnouf qui, par ses conférences
données à Paris, fonda l'étude scientifique du Véda en Europe. La science doit en particulier à ses élèves Rudolf
Roth (1821-1895) et F. Max Müller (1823-1903, Allemand ayant professe à Oxford à partir de 1850) l'étude
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hoje principalmente em um debate (ou confronto) entre duas frontes: 1) uma vertente de

necessidade imperialista, inspiração iluminista e, até, hegeliana (sobretudo, luterana), oriunda

principalmente dos estudos lingüísticos (não necessariamente “históricos”!) de Max Müller,

do século XIX; e 2) uma vertente pós-colonial e, assim, por vezes nacionalista, mas

principalmente baseada em descobertas arqueológicas, predominantemente no Vale do Rio

Sindhu (ou Indo) a partir de 1920 e estudos comparados dessas descobertas com a análise de

informações (astronômicas, geográficas etc.) contidas principalmente no Åg-veda.

Até a chegada massiva dos europeus a partir do século XVII, por milhares de anos, as

pessoas na Índia acreditavam que o país pertencia a elas e que sempre viveram ali, com sua

antiguíssima literatura e que essa era sua tradição sagrada: uma “revelação” divina (çruti) que

fala sobre a cosmogonia, o universo, sobre os seres como almas e sobre Deus e Deuses, entre

tantas outras coisas. Uma peculiaridade da cultura indiana é o conceito de que tudo e qualquer

coisa têm alguma significância sagrada: os rios, as montanhas, os lagos, as cidades citadas na

literatura, os mais diversos locais relacionados com avatäras (“encarnações” de Deus).

Tudo culmina na sensação de se estar em um espaço sagrado, uma vez que tudo o que

rodeia as pessoas tem significância ritual ou extra-mundana. Isso corrobora uma visão de

mundo de uma cultura que se considera portadora de uma grandiosa (tanto extensa como

respeitável) antigüidade expressa na literatura por meio de ciclos cósmicos que se repetem no

tempo incessantemente. Há, ainda, o respaldo intelectual de eruditos indianos renomados que,

por séculos, comentam, legitimam e propagam a literatura em seus mais diversos aspectos –

históricos, filosóficos, científicos, espirituais etc. – contribuindo para a identidade sócio-

cultural dessa cultura milenar. Considerando a história da Índia como de longa duração, isto é,

a mais antiga civilização contínua da história, compreendemos o que diz o renomado

historiador Toynbee, “A Índia é um mundo em si: é uma sociedade da mesma magnitude da

nossa sociedade ocidental” 63 , o que indica a dificuldade de se analisar sua cronologia e noção

de tempo cíclico – aqui totalmente oposto ao tempo linear e escatológico, predominante no

ocidente –, sua cultura (sua diversidade) e história.

Então, os europeus (aqui nos interessam mais os ingleses) chegam à Índia, a princípio

para relações comerciais, e gradualmente passam a exercer domínio político, militar e

ideológico, especialmente por meio da East Indian Company, a partir de 1612. Assim, aos

poucos, trazem sua bagagem anticlerical iluminista – alguns, contrários à igreja, acham na

lexicologique du vocabulaire védique (dictionnairie de Saint-Pétersbourg, 1852-1875) et la première grande
édition du Rgveda (1849-1874).]
63 TOYNBEE, Arnold. Civilization on Trial and The World and The West. New York: William Morrow,
1958, p. 257 [India is a whole world in herself: she is a society of the same magnitude as our Western society].
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Índia o campo fértil para exercitar a especulação e adquirir conhecimento, entre outras

motivações, em busca de origens aquém da história bíblica64 , enquanto outros buscam a

própria confirmação da história bíblica.

Em 1786, Sir William Jones, um distinto lingüista e juiz britânico em Calcutá, na

Bengala, devido aos seus estudos comparativos entre grego, latim e sânscrito, vislumbra o

refinamento do sânscrito e seu parentesco para com essas outras línguas, numa época na qual

língua, cultura e raça não se diferenciavam, e lança, assim, a base para o estudo acadêmico

ocidental sobre a Índia, a “Indologia” 65:

A língua sânscrita, qualquer que seja sua antigüidade, é de uma estrutura
maravilhosa, mais perfeita que o grego, mais prolixa do que o latim e mais
extraordinariamente refinada do que ambas, ainda que mantendo com
ambas uma grande afinidade, tanto quanto às raízes dos verbos como nas
formas gramaticais, de forma que não pudessem possivelmente ter sido
produzidas acidentalmente; tão forte, de fato, que nenhum filólogo possa
examinar as três sem crer que surgiram da mesma fonte, a qual, talvez, não
mais exista: há uma razão semelhante, apesar de nem tanto convincente,
para se supor que o céltico, apesar de mesclado com um dialeto muito
diferente, tenha a mesma origem que o sânscrito; assim como o antigo persa
possa pertencer a mesma família66.

A criação de um campo de estudo sobre línguas, culturas e história indo-européias foi

uma das conseqüências dessa perspectiva, assim como a tese de que o povo indiano e os

europeus pertenceriam em algum momento a mesma família – isso significando, para alguns

cristãos, como Jones, a busca pelo “jardim do Éden”: a possibilidade de se confirmar a tese

64 Romila Thapar comentando sobre a abertura para os estudos europeus dos Vedas diz que, “Europe was on the
edge of an Oriental Renaissance for it was believed that yet another Renaissance might follow, this time from the
‘discovery’ of the Orient, and thus taking knowledge into yet other directions” [A Europa estava à beira de um
Renascimento oriental, pois, se acreditava que possivelmente se veria outro Renascimento, dessa vez a partir do
‘descobrimento’ do oriente e, assim, levaria o conhecimento ainda para outra direções.]. (THAPAR, Romila. The
Theory of the Aryan Race and India: History and politics, Social Scientist, New Delhi, vol. 24, no. 1/3, jan-
mar/1996, p. 4)
65 Para uma detalhada descrição do caminho seguido por Jones para contribuir com a fundação da “Indologia”,
veja LINCOLN, Bruce, Isaac Newton and Oriental Jones on Myth, Ancient History and the Relative Prestige of
Peoples, History of Religions, Chicago, vol. 42, no. 1, ago/2002, p. 1-18.
66 Trecho extraído do discurso do terceiro aniversário, “Third Anniversary Discours, on the Hindus”, da Asiatic
Society of Bengal, da qual Jones era o presidente, em 02/02/1786. Apud FENNELL, Barbara A. A History of
English: A Sociolinguistic Approach. Oxford: Blackwell Publishing, 2001, p. 21 [The Sanskrit language,
whatever its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect then Greek, more copious than the Latin, and
more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and
in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no
philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source,
which, perhaps, no longer exists: there is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both
the Celtic, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the Old
Persion might be added to the same family.].
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bíblica de que todos se originaram de uma só família; do casal primordial. William Jones

defendeu, assim, que o povo ancestral detentor de uma língua única e primordial seria

constituída dos descentes dos filhos de Noé, Cam, o qual teria vindo das terras bíblicas da

Ásia ocidental e se assentado no subcontinente após o dilúvio, no momento da dispersão das

nações, depois do episódio da Torre de Babel67.

Para a mentalidade da época – para alguns do Iluminismo e, para outros, do

romantismo alemão –, era mais interessante pensar em um parentesco com os ärya,

produtores de exuberantes literatura e língua complexas e refinadas, ao invés de descender

dos povos do Oriente Médio, dos povos semitas. Mais do que isso, a prerrogativa desses

intelectuais europeus passou a ser a de que, de fato, a sofisticada produção literária da Índia

antiga teria surgido deles mesmos – por via de seus ancestrais –, e não da raça de pele escura

habitante da maior parte do subcontinente. Para justificar essa hipótese, haveria de ter

ocorrido uma invasão no subcontinente desses ancestrais, os quais teriam dominado os povos

aborígines e imposto sua elevada e refinada cultura estrangeira (língua, rituais, organização

social etc.).

A invasão da Índia, portanto, no século XVIII passou a ser propagada como uma

missão de resgate dos parentes distantes que estavam mergulhados na escuridão do paganismo

hinduísta – ignorantes da boa nova – entre outras agendas que respondiam aos interesses de

diferentes países, como os colonialistas, como a Inglaterra, e os que buscavam uma origem na

Idade de Ouro, como a Alemanha.

A produção historiográfica indológica, baseada na lingüística comparada e na

filologia, a partir de então, passou a cargo exclusivo dos europeus, únicos capazes de traçar

legitimamente os caminhos de invasão e conquista no subcontinente na Antigüidade,

principalmente com o intuito de rechaçar qualquer possibilidade de migração em direção

oposta; isto é, de uma possibilidade de que os europeus fossem originários do subcontinente,

ou seja, de origem asiática, indiana.

Além disso, as propostas de datação dos estudos indológicos, a partir de então,

minimizariam a tradicional e aceita longinqüidade da língua e literatura sânscritas e, assim, da

cultura e povo indianos. Dessa forma, toda e qualquer teoria indiana acerca da Antigüidade

deixou de ser aceita (para não dizer que foi ignorada ou abafada!); a não ser que se encaixasse

no panorama das culturas indo-européias no formato proposto pelos europeus convergente

com sua teoria da própria origem. Como Rodrigues nos adverte, ao falar da datação da

67 Cf. MANIAN, Padma. Harappans and Aryans: old and new perspectives of ancient India History. The
History Teacher, California, vol. 32, no. 1, Nov. 1998, p. 22.
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primeira civilização indiana: “Quando datas não podem ser estabelecidas com exatidão, há

agendas culturais, políticas e religiosas que podem assumir os papéis de atribuição das datas”
68.

Dentre as teorias de povoamento e datação da Índia antiga mais propícias às diferentes

agendas, a mais duradoura na academia é a de F. Max Müller (1823-1900). Protestante

nascido na Alemanha, viveu e trabalhou na Inglaterra traduzindo os Vedas do sânscrito para o

inglês69, foi discípulo de Franz Bopp (dito o primeiro estudioso sistemático das línguas indo-

européias) e de Eugène Burnouf (sanscritista e indólogo francês que funda o estudo científico

dos Vedas no ocidente). Müller ofereceu os fundamentos tanto para a datação vigente na

academia ocidental (e indiana, em certa medida, entre os marxistas e historiadores formados

pelas universidades do British Raj) para a Índia antiga, quanto para o conceito de ärya (da raiz

verbal Å, “elevar-se, subir, mover-se em direção ascendente”, significa “uma pessoa

respeitável, honrável”) como raça (absorvido, por exemplo, pelos nazistas como base de sua

origem e para a distinção racial frente aos judeus).

Faremos uso da premissa do próprio Müller para discutir suas teorias: “Todos nós

sabemos que, ao lidar com as mais primitivas fases do pensamento humano, seja em

linguagem, ou religião, ou mitologia, nossas evidências são geralmente imperfeitas e nossa

conclusão suscetível, portanto, de tempos em tempos, a consideráveis modificações” 70.

Em suma, como uma tentativa de unificar toda a humanidade sob a mesma família

ärya (e bíblica), Müller teve como premissa a existência desta detentora de uma língua, a qual

ficou denominada como “proto-indo-europeu”. Daí, passou-se à busca da terra natal dos ärya,

por meio da lingüística histórica ou paleontologia histórica:

A metodologia dessa disciplina consistiu em desenvolver o vocabulário da
língua proto-indo-européia hipotética analisando o que era comum às
palavras cognatas específicas em diferentes línguas indo-européias. Depois
disso, baseado nesse léxico, fez-se inferências. Uma das conclusões à qual
os acadêmicos chegaram foi a de que os arianos eram nômades pastorais, já
que o vocabulário hipotético que criaram continha muitas palavras para
animais domésticos e poucas para cereais. Eles, então, tentaram identificar a
terra natal onde os arianos teriam praticado o pastoralismo nômade

68 RODRIGUES, op. cit., p. 10 [“When dates cannot be established with certainty, there are cultural, political,
and religious agendas that may play roles in the attribution of dates”].
69 A série Sacred Books of the East, com seus 50 volumes, organizada por ele, até hoje se destaca como um
monumento da academia vitoriana.
70 MÜLLER, Max F. Biographies of Words and the home of the Aryans. New York: Longmans, Green and Co.,
1898, p. xiv [“We all know that in dealing with the earliest phases of human thought, whether in language, or
religion, or mythology, our evidence is often very imperfect, and our conclusions liable therefore from time to
time to considerable modifications”].
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primordialmente. Diversas localidades amplamente separadas para a terra
natal do arianos foram sugeridas, tais como o norte da Europa, os Bálcãs,
Anatólia, o sul da Rússia e o Cáucaso; entretanto, a Índia não era uma delas.
Portanto, ficou suposto que os primeiros falantes das línguas indo-européias
na Índia deveriam ter vindo de fora71.

A partir de então, passou a existir a teoria da invasão ariana na Índia. Isso justificaria a

diferença étnica entre os europeus e os indianos72: os arianos (ärya) seriam da raça branca que

invadiu e dominou os aborígines da raça escura (däsa ou dravidianos73). Para Thapar, essas

teorias libertaram as origens da civilização européia do risco de ser incrustada na história

bíblica, para alguns – não para Müller, sobretudo –, e foram aprovadas pelos grupos

racionalistas opositores da igreja e apoiadores do pensamento iluminista74.

Müller, portanto, partindo dos pensamentos de Jones, mas discordando em certos

aspectos, fará a defesa, se baseando na história bíblica, de que Jafé, filho de Noé, teria partido

rumo à Índia depois da dispersão das nações, após a construção da Torre de Babel. Para fazer

jus às genealogias bíblicas e considerando que o Buddha histórico propagou sua filosofia

aproximadamente em 500 a.C., restava-lhe datar os Vedas entre 1500 e 500 a.C. para fazer

valer a história bíblica.

Para tanto, observando diferenças na língua sânscrita em diferentes partes da literatura,

adotou um método especulativo de sobreposições de camadas lingüísticas (semelhantemente

às geológicas), chamado glottochronology (hoje, não aceita pela lingüística, devido às

evidências de que as línguas se modificam aleatoriamente), e atribuiu 200 anos para cada

71 MANIAN, op. cit., p. 23 [The methodology of this discipline consisted of building up the vocabulary of the
hypothetical proto-Indo-European language by studying what was common to specific cognate words in the
different Indo-European languages. Next, based on this lexicon, inferences were made. One conclusion to which
these scholars arrived was that the Aryans were pastoral nomads since the hypothetical vocabulary that they
created had many words for domesticated animals and fewer words for cereal grains. They then tried to identify
the homeland where the Aryans first practiced nomadic pastoralism. Various widely separated places for the
Aryans homeland were suggested such as northern Europe, the Balkans, Anatolia, Southern Russia and the
Caucasus; but India was not one of them. Therefore it was believed that the first speakers of Indo-European
languages in India must have come from outside.].
72 Cf. RODRIGUES, Hillary P. Introducing Hinduism. New York: Routledge, 2007, p. 12.
73 Em relação ao termo “dravidiano”, este foi cunhado pelo missionário protestante Robert Caldwell (1814-
1891), cujo intuito de conversão dos indianos sulistas o levou a estudar as línguas da região, principalmente o
tâmil (cf. HARDY, Friedhelm. The Classical Religions of India. In: ______. The World’s Religions: The
Religions of Asia. London: Routledge, 1990, p. 40). Sua teoria sobre línguas “dravidianas” (do sul da Índia,
como tâmil, telegu, canaresa ou kannaòa e malaiala ou malayäÿaà, e línguas presentes no Irã, Paquistão,
Afeganistão, Çré Laìkä e Blangadesh) não-pertencentes à família indo-ariana, a qual se fixou na academia
ocidental, é veementemente rebatida como especulativa e detentora de erros, por Charles E. Gover, The folk
songs of Southern India, de 1871 (Montana: Kessinger Publishing, 2008, 332 p.), como a defesa de palavras do
tâmil como de origem turaniana, mas que têm, de fato, raízes sânscritas. Ora, pode-se supor que, para facilitar a
conversão dos indianos sulistas, ajudaria convencê-los de que não fazem parte da cultura védica, ou indo-ariana,
mas sim de outra anterior, nativa e com parentesco como as do deserto.
74 MÜLLER, op. cit., p. 5.
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camada, defendendo que a língua se modifica de acordo com um padrão fixo e, assim

defendendo que a língua é em si uma fonte histórica:

A linguagem, a primeira obra executada pelo espírito humano, mais antiga
do que qualquer documento literário e anterior aos primeiros murmúrios de
tradição, é uma cadeia ininterrupta desde o início da história até nossos dias.
Ainda falamos a língua dos primeiros ancestrais da nossa raça e essa língua,
com sua maravilhosa construção, testemunha contra o sistema que atribuiria
à espécie humana a mesma origem animal. (...) A formação da linguagem, a
composição das raízes, a distinção gradual dos sentidos, o desenvolvimento
sistemático de formas gramaticais, todo este trabalho que ainda podemos
distinguir sob a superfície da nossa própria língua, tudo isso atesta, desde o
primeiro momento, a presença de um espírito dotado de razão, de um artista
tão grande quanto, no mínimo, sua obra75.

A partir dessa perspectiva, apresentou a hipótese de que a produção textual da Índia

antiga se deu entre 1500 e 200 a. C. (iniciando-se com a invasão dos arianos em 1500 a.C. e

aceitando algum tempo após o Buddha para uma porção dos textos) 76 . Defenderá, então, o

estudo dos textos como documento histórico para garantir essa datação:

A história do mundo, ou, como dizem, a "história universal", já abriu novos
cominhos de pensamento, e tem enriquecido a nossa língua de uma palavra
nunca pronunciada por Sócrates ou Platão ou Aristóteles, a humanidade
[grifo do autor]. (...) A história, com suas páginas cobertas com a poeira dos
séculos, para nós, portanto, é um livro tão sagrado como o da natureza. Em
ambos, encontramos ou buscamos um reflexo da saga divina. Da mesma
forma que não reconhecemos na natureza obras de demônios ou a
manifestação de um princípio mau, negamos que a história seja uma
aglomeração atomística aleatória ou a aplicação de um destino cego e
tirano. Acreditamos que não exista desordem na história ou na natureza, e
que o espírito humano as deve ler e venerar como manifestações de um
poder divino. Além disso, as páginas mais antigas e desbotadas da tradição
nos são mais queridas do que as mais explícitas da história moderna77.

75 Essais sur la Mythologie Comparée. La traditions et les coutumes. 10e edition. Tradution George Perrot.
Paris: Didier et Cie., 1873, p. 10-11 [Le langage, premier ouvrage d’art exécuté par l’esprit humaine, plus ancien
qu’aucun document littéraire, et antérieur même aux premiers murmures de la tradition, forme une chaîne non
interrompue depuis l’aube de l’histoire jusqu’à nos jours. Nous parlons encore le langage des premiers ancêtres
de notre race, et ce langage, avec sa merveilleuse construction, témoigne contre le système qui voudrait assigner
à l’espèce humaine les mêmes origines qu’à l’animal. (...) La fomation du language, la composition des racines,
la distinction graduelle des sens, l’élaboration systématique des formes grammaticales, tout ce travail que nous
pouvons encore distinguer sous la surface de notre prope langue, tout cella atteste dès le premier moment la
présence d’un esprit doué de raison, d’un artiste aussi grand, tout au moins, que son ouvrage.].
76 Cf. MANIAN, op. cit., p. 22 e aula ministrada em 03/09/2008 na University of Florida, na disciplina
“Religions of India”, pelo sanscritista e historiador Howard J. Resnick, Ph. D., intitulada The Indo-European
issue, disponível em http://rel3330.blogspot.com/, acessada em 11/02/2009.
77 MÜLLER, op. cit., p. 6-7 [L’histoire du monde, ou, comme l’on dit, « l’histoire universelle, » a ouvert de
nouvelles voies à la pensée, et a enrichi notre langue d’un mot que ne prononcèrent jamais ni Socrate, ni Platon,
ni Aristote, l’humanité. (...) L’histoire, avec se pages couvertes de la poussière des siècles, est de la sorte pour
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A partir disso, categoriza os “períodos” de produção textual de acordo com seu estudo

retroativo de camadas de linguagem, propondo estes como períodos históricos que apresentam

o desenvolvimento do pensamento humano, o primeiro sendo descrito como segue:

Foi nesse período que foram criadas as palavras para as idéias mais
necessárias, tais como os pronomes, as preposições, os números, e os
termos de uso doméstico que sugerem uma vida muito simples; é neste
período em que devemos situar o início de uma gramática livre e
simplesmente de aglutinação, uma gramática que não mais carrega a marca
de qualquer particularidade individual ou de nacionalidade e que, no
entanto, contém as sementes de todas as formas de linguagem, do tipo
turaniana assim como dos tipos ariana e semita. Este período é o primeiro
da história humana, pelo menos a primeira que os olhos aguçados do
estudioso e filósofo podem perceber, e nós chamamos período remático [cf.
tema/rema na Gramática Sistêmico-funcional de Halliday], ou período das
palavras, das raízes78.

Nessa categorização por períodos lingüísticos/históricos, Müller continua:

A esse período sucede um segundo, durante o qual, devemos presumir,
duas famílias de línguas saem do estado puramente de aglutinação, de seu
estado vago e indeterminado que caracteriza a gramática das tribos nômades
e, de uma vez por todas, recebe sua marca distintiva, adotando o sistema de
formação que ainda encontramos em todas as línguas e dialetos nacionais
que compreendemos sob os títulos de semitas e arianos e que distinguimos
dos turanianos; esses últimos mantiveram, até muito recentemente e, em
alguns casos, até os nossos dias, este caráter de aglutinação que tornou
impossível um sistema tradicional de gramática e metamórfico, ou que, pelo
menos, o reduziu a pouca coisa [...] Esse segundo período, pode-se chamar
de período dos dialetos79 [grifo nosso].

nous un livre aussi sacré que celui de la nature. Dans tous les deux nous retrouvons ou nous cherchons à
retrouver le reflet d’une sagasse divine. De même que nous ne reconnaissons plus dans la nature d’œuvres de
démons ni de manifestations d’un mauvais principe, ainsi nous nions que l’histoire soit une agglomération
atomistique de hasards ou l’application despotique d’un destin aveugle. Nous croyons qu’il n’y a rien d’irritation
dans l’histoire ni dans la nature, et que l’esprit humain doit y lire et révérer les manifestations d’un pouvoir
divin. Aussi, les pages les plus anciennes et les plus altérées de la tradition nous sont plus chères peut-être que
les documents les plus explicites de l’histoire moderne.].
78 Ibidem, p. 11 [C’est dans cette période que furent créés des termes pour les idées les plus nécessaires, telles
que pronoms, prépositions, noms de nombre, et les termes de ménage que suppose la vie la plus simple ; c’est
dans cette période que nous devons placer les premiers débuts d’une grammaire libre et simplement
agglutinative, grammaire qui ne porte encore l’empreinte d’aucune particularité individuelle ou nationale, et qui
cependant contient les germes de toutes les formes de langage, du type touranien aussi bien que des types aryen
et sémitique. Cette période est la premiére de l’histoire de l’homme, la premiére au moins que puisse atteindre
l’œil même le plus perçant de l’érudit et du philosophe, et nous l’appelons la période rhêmatique, ou période des
mots, des racines.].
79 Ibidem, p. 11-12 [A cette période en succède une seconde, durant laquelle, nous devons le supposer [grifo
nosso], deux familles de langues tout au moins sortirent de l’état purement agglutinatif, de cet état vague et
indéterminé qui caractérise la grammaire des tribus nomades, et reçurent une fois pour toutes leur marque
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Em seguida, Müller apresenta o “période éocène”, “l’âge mythologique”, ou

“mythopœique (créateur des mythes)”, durante o qual o homem teria começado a criar seus

mitos:

Podemos fazer uma idéia bastante clara da origem da linguagem, da
formação gradual da gramática e das divergências inevitáveis das línguas e
dos dialetos. Podemos ainda compreender as mais antigas concentrações
das sociedades políticas, o estabelecimento das leis e dos costumes, bem
como os primeiros embriões da religião e da poesia. Mas parece haver antes
desse momento, durante a idade em que os mitos foram produzidos, um
abismo sobre o qual nenhuma filosofia foi capaz de lançar uma ponte. Este
é o que chamamos de período mítico...80

Porém, ele confessa que “talvez a mais difícil de se compreender dentre as fases pelas

quais já passou o espírito humano e que seria a mais provável de enfraquecer nossa fé no

progresso regular da inteligência humana” 81, porque, baseando-se na mitologia solar, ele

desenvolverá que a produção dos mitos é fruto de uma “doença da linguagem” 82.

Vemos assim que, não possuindo evidências concretas e históricas

(documentais/materiais) acerca da evolução (lingüística) do homem, o autor apresenta apenas

especulações, defendendo um desenvolvimento do pensamento e inteligência humanos,

coincidente com as idéias evolucionistas do século XIX, mas visando responder a seus

intuitos de fazer valer uma história da “humanidade”, como ele diz, que valida a bíblica, por

meio da comparação e classificação dos povos pelo que considerava denotação de

desenvolvimento lingüístico equivalente ao de pensamento:

Com efeito, assim como as grandes estruturas gramaticais se forma
silenciosamente nos abismos vegetais da língua, os primeiros mitos surgem
como bolhas, arrebentando a superfície das palavras e das frases que jorram

distinctive, adoptèrent ce système formatif que nous trouvons encore dans tous les dialectes et dans tous les
idiomes nationaux que l’on comprend sous les titres de sémitiques e d’aryens, et que l’on distingue ainsi des
idiomes touraniens, ces derniers gardant jusqu’à une époque beaucoup plus récente et, dans certains cas, jusqu’à
nos jours, ce caractère agglutinatif qui a rendu impossible un système de grammaire traditionnel et
métamorphique, ou que du moins l’a réduit à bien peu de chose (...) Cette second période, on peut l’appeler la
période des dialectes.].
80 Ibidem, p. 13 [Nous pouvons nous faire une idée assez claire de l’origine du langage, de la formation graduelle
de la grammaire, ainsi que de la divergence inévitable des dialectes et des langues. Nous pouvons encore
comprendre les plus anciennes concentrations des sociétés politiques, l’établissement des lois et des coutumes, et
les premiers commencements de la religion et de la poésie. Mais il semble y avoir avant ce moment, pendant
l’âge où se produisirent les mythes, un abîme sur lequel aucune philosophie n’est capable de jeter un pont. C’est
ce que nous appelons la période mythique...]
81 Ibidem, p. 13 [“c’est peut-être la plus difficile à comprendre des phases par lesquelles a passé l’esprit humain,
et celle qui serait le plus de nature à ébranier notre foi dans le progrès régulier de l’intelligence humaine”].
82 MÜLLER, F. Max. Lectures on the Science of Language, p. 11.
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da boca da humanidade original. No alvorecer de sua história, o ser humano
teve a faculdade de pronunciar palavras que exprimiam, de forma direta,
uma parte da substância dos objetos percebidos pelos sentidos. As coisas
despertavam nele sons que se materializavam em raízes e engendravam os
tipos fonéticos, a partir dos quais se constituiu o corpo da linguagem83

[grifos do autor].

Mais tarde, entretanto, o maduro Müller retomará o tema da datação (mas,

aparentemente, será pouco ouvido pela academia) dizendo em seu livro de publicação

póstuma, The Six Systems of Indian Philosophy:

Independentemente de como os Vedas possam ser chamados, eles são, para
nós, guias únicos e inestimáveis ao abrir diante de nossos olhos as tumbas
de conhecimento mais ricas do que as relíquias das tumbas reais do Egito e
mais antigo e primitivo em pensamento do que os mais antigos hinos dos
poetas babilônicos ou acádios. Se concedermos que pertenceram ao
segundo milênio antes da nossa era, estamos provavelmente em terreno
seguro, apesar de não devermos esquecer que se trata de uma data teórica
apenas e qual tal data não se torna positiva pela mera repetição. (...) Seja
qual for a data dos hinos védicos, se 1500 ou 15.000, eles têm seu próprio
lugar singular e se sustentam por si só na literatura mundial84.

Não satisfeito com as hipóteses, Müller propõe uma metodologia, a “Comparative

Mythology” 85, por meio da qual se faria a “ciência das religiões”, Religionswissenchaft, em

186786. Sendo criticado, se defende como religioso: “Lançar descrédito sobre aqueles que

honestamente se dedicam a essa análise e comparação entre todas as religiões é contrário ao

83 DETIENNE, op. cit., p. 29.
84 MÜLLER, F. Max. The Six Systems of Indian Philosophy. London: Wakeman Press, p. 34-35 [Whatever the
Vedas may be called, they are to us unique and priceless guides in opening before our eyes tombs of thought
richer in relics than the royal tombs of Egypt, and more ancient and primitive in thought than the oldest hymns of
Babylonian or Accadian poets. If we grant that they belonged to the second millennium before our era, we are
probably on safe ground, though we should not forget that this is a constructive date only, and that such a date
does not become positive by mere repetition. […] Whatever may be the date of the Vedic hymns, whether 1500
or 15,000, they have their own unique place and stand by themselves in the literature of the world.].
85 “Em 1856, Max Müller publicou um longo ensaio sobre “mitologia comparada” a qual reorientou todo o
pensamento precedente sobre a origem dos mitos. O tratado surpreendeu e encantou filólogos, classicistas e
acadêmicos literatos [mas nenhum historiador ou antropólogo!] […] Müller agora oferecia a chave para
compreender as tradições arianas, sejam mitos de deuses, lendas de heróis ou contos dos povos, por meio da
ciência da filologia comparada e da nova revelação do sânscrito védico” [In 1856 Max Müller published a long
essay on “Comparative Mythology” which reoriented all previous thinking on the origin of myths. The treatise
astonished and delighted philologists, classicists, and literary scholars (…) Müller now offered a key to the
understanding of Aryan traditions, whether myths of gods, legends of heroes, or tales of the people, through the
science of comparative philology and the new revelation of Vedic Sanskrit.] (DORSON, Richard M. The Eclipse
of Solar Mythology. The Journal of American Folklore, vol. 68, n. 270, out/dez/1955, p. 394). Seu método foi
por anos rebatido, com extensa bibliografia antropológica, por exemplo, de Andrew Lang; haja visto seu clássico
Myth, Ritual and Religion (1887).
86 SHRIMALI, Krishna M., Religion, Ideology and Society, Social Scientist, vol. 16, n. 12, dez/1988, p.14.



30

espírito do Paulo bíblico e contrário ao mais elevado mandamento do cristianismo, fazer aos

outros como gostaríamos que fosse feito a nós mesmos” 87.

Basta uma breve pesquisa na biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas da USP para verificarmos uma adesão praticamente unânime dos acadêmicos, a

partir do século XIX, à datação e descrição da “migração ariana” 88. Como exemplo da

datação que se fixou na academia ocidental, vejamos o quadro abaixo, extraído do livro

Philosophies of India, de Heinrich Zimmer89:

Figura 1- Tabela de datações comparativas entre Índia e o Ocidente

A reação indiana (acadêmica), após a dominação militar, política, econômica e

ideológica, contra a tomada de sua história tradicional, tardou muito, sendo apenas

considerada seriamente a partir de 1920 com as descobertas arqueológicas do Vale do Rio

Sindhu (Indo):

87 MÜLLER, F. Max. Anthropological Religion. London: Routledge/Thoemmes Press, 1997, p. 5 [“To throw
discredit on those who honestly devote themselves to this examination and comparison of all religions is
contrary to the spirit of St. Paul, and contrary to the highest command of Christianity, to do unto others as we
wish they should do unto us”].
88 Citemos algumas obras de relevância desse acervo: BASHAM, Arthur L. The Wonder that was India (2000)
e A Cultural History of India (2002); GOKHALE, Balkrishna Govind, Ancient India: History and Culture
(1959); MASSON-OURSEL, Paul et al, L'Inde antique et la civilisation indienne (1951); MITRA, Priti, Life
and Society in the Vedic Age (1966); MÜLLER, Max, Anthropological religion (1997) e The making of
religion (1997); RAGOZIN, Zanaide A. Vedic India as Embodied Principally in the Rig-Veda (1961); e
THAPAR, Romila. A History of India, 2 vols (1978).
89 ZIMMER, H.; CAMPBELL, J. Philosophies of India. New Jersey: Princeton University Press, 1969, p. 618-
619.
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Em 1921, Sir John Marshall e R. D. Benerji identificaram as ruínas em
Harappa e Mohenjodaro como sendo remanescentes da civilização do Indo.
Essa civilização foi descoberta como tendo passado por plena prosperidade
no terceiro milênio a.C. [...] Desde a descoberta da Harappa e Mohenjodaro,
arqueólogos descobriram algumas centenas de sítios de vilas e cidades
harappaianas espalhados em uma extensa área. Agora está claro que a
civilização harappaiana foi mais extensiva em termos de área do que
qualquer civilização antiga antes do segundo milênio a.C. Também ficou
claro que a fase urbana da civilização da Harappa já havia se extinguido em
2000 a.C.90

Algumas características das cidades Harappa e Mohenjodaro, e das cidades

adjacentes, seriam a construção sobre plataformas de tijolos, cuja elevação prevenia

problemas com as estações de chuvas, ruas bem-planejadas e pavimentadas, edifícios

públicos e privados diferenciados91, sistemas sofisticados de drenagem cobertos, cidadelas,

armazéns, grandes banhos públicos, artefatos em cerâmica e metais (cobre e bronze), como

jóias, selos, pesos de medida92 – evidenciando um sofisticado sistema de trocas –, e uma

escrita (ainda indecifrada). Isso considerando, hoje, mais de 1500 sítios arqueológicos na

região do Paquistão, ou do vale do rio Sindhu, estimando-se uma área de ocupação na

antigüidade de 1.29 milhões, para Harappa, e 3.24 milhões de km2 para Mohenjodaro, cada

uma com capacidade para abrigar 40.000 habitantes93 .

Apoiada, em grade parte, mas não exclusivamente, nessas descobertas surge a tese da

difusão cultural ou migração da civilização pré-/proto-védica94, ou seja, a tese de que a

civilização ärya seria nativa do continente indiano, do vale do rio Sindhu (ou Indo), cuja

língua seria o sânscrito, por meio da qual seu sistema ritual, sócio-organizacional e ideológico

90 MANIAN, op. cit., p. 23-24 [In 1921, Sir John Marshall and R. D. Benerji identified the ruins at Harappa and
Mohenjodaro as the remains of the Indus civilization. This civilization was found to have been flourishing in the
third millennium BCE. […] Since the discovery of Harappa and Mohenjodaro, archeologists have uncovered
several hundred Harappan villages and city sites spread over a wide area. It is now clear that the Harappan
civilization was the most extensive in terms of area of any of the ancient civilizations before the second
millennium BCE. It has also become clear that the urban phase of the Harappan civilization had ended by 2000
BCE.].
91 Cf. THAPAR, op. cit., p. 12. Rodrigues descreve as casas dispondo de dois andares, revestimento, banheiros,
sistema de drenagem de água e esgoto (RODRIGUES, op. cit., p. 8).
92 Em relação aos artefatos, Rodrigues diz: “Artisans fabricated jewelry and implements of stone, ceramics,
bone, shell, ivory, and soft metals such as bronze, copper, silver and gold. One finds cookware, mirrors, toys,
tools, and game pieces. Among the most intriguing objects excavated are an abundance of small square seals
fashioned from stone or clay” [Artesãos fabricavam jóias e acessórios de pedra, cerâmica, osso, concha, marfim,
e metais leves, tais como bronze, cobre, prata e ouro. Pode-se encontrar utensílios de cozinha, espelhos,
brinquedos, ferramentas e peças de jogos. Entre os objetos intrigantes escavadas, há uma abundância de
pequenos selos quadrados modelados em pedra ou argila] (ibidem, idem).
93 Cf. SHATTUCK, Cybelle, Hinduímo, Lisboa: Edições 70, 1999, p. 18 e MANIAN, op. cit., p. 18.
94 O tema da teoria da migração ariana é hoje de nossa proposta de pesquisa junto ao LEA (Laboratório de
Estudos da Ásia), na FFLCH, cuja inauguração e formulação de projetos foram iniciadas no primeiro semestre
de 2008.
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teria se desenvolvido tendo como via de preservação e difusão a literatura da Índia antiga, os

Vedas. Sendo uma civilização avançada95, com grande estabilidade política e social, teria sua

cultura védica/ariana se difundido nas terras vizinhas96.

Hoje, por meio das descobertas arqueológicas, se afirma que a área coberta pela

civilização do Vale do Sindhu (ou do Sindhu-Sarasvaté, como falaremos a seguir) se

estenderia desde o Himälaya e o Afeganistão ao norte até Bombaim ao sul, a mil e seiscentos

quilômetros de Delhi ao leste e, ao oeste, até a fronteira do Irã (hoje a maioria dos sítios

arqueológicos se encontra no Paquistão)97.

O mais surpreendente foi, por análises de fotos via satélite e menção no Åg-veda, a

descoberta do leito do rio Sarasvaté, em cujas margens foram descobertos mais sítios do que

às do Sindhu. Daí a sugestão de alguns historiadores de chamar essa civilização de

“civilização do Vale do Sindhu-Sarasvaté (Indo-Sarasvati)”. Essa descoberta foi impactante,

pois, estudos geológicos atestaram que o Sarasvaté desapareceu por volta de 1900 a.C.; ou

seja, o declínio da civilização do Vale do Sindhu-Sarasvaté, cuja maturidade se estima ter

sido, assim, entre 2600 e 1900 a.C., teria se dispersado em direção à Bengala – já que o Rio

Yamunä, um afluente do Rio Saravaté mudara seu curso e viria a convergir com o Rio Gaìgä

(Ganges) –, no período em que, na cronologia mülleriana, os ärya estariam invadindo o

subcontinente e trazendo sua língua, literatura etc. Como seria possível o evento e datações de

Müller se o Åg-veda menciona o Rio Sarasvaté no auge de sua corrente na época de sua

composição? Para arqueólogos e historiadores98, todo o panorama da teoria da invasão ariana

95 Não surpreendente avançada, se considerarmos outras grandes civilizações da Antigüidade, como o Egito que
se desenvolveu nas margens do rio Nilo, a Mesopotâmia com o Tigres e o Eufrates, ou, ainda, a China e o rio
Huang He ou o rio Amarelo.
96 Cf. RODRIGUES, op. cit., p. 8.
97 Ibidem, p. 8-9.
98 Alguns pesquisadores e obras que abordam a teoria da civilização ärya nativa à Índia a partir de Harappa e
Mohenjodaro são: TRAUTMANN, Thomas R., Aryans and British Índia (Berkerly: Univ. of California Press,
1997); RAJARAM, Navaratna S., The Politics of History: Aryan Invasion Theory and the Subversion of
Scholarship (New Delhi: Voice of India, 1995; RAJARAM, Navaratna S. et al, Vedic Aryans and The Origins
of Civilization. A literary and scientific perspective (New Delhi: Voice of India, 2001); KENOYER, Jonathan
Mark; HEUSTON, Kimberley, The Ancient South Asian World (Oxford: Oxford Univ. Press: 2005) e Old
Problems and New Perspectives in the Archaeology of South Asia (Madison: Univ. of Wisconsin Press,
1989); BRYANT , Edwin et PATTON, Laurie, The Indo-Aryan Controversy, Evidence and Inference in
Indian History (New York: Routledge, 2005) SHAFFER, Jim G., The Indo-Aryan Invasions: Cultural Myth and
Archeological Reality (in: LUCKACS, John R. (ed.), The People of South Asia: The Biological Anthropology
of India, Pakistan and Nepal, New York: Plenum Press, 1984); SHAFFER, Jim G.; LICHTENSTEIN, Diane A.,
The Concepts of ‘cultural tradition’ and ‘palaeothnicity’ in South Asian archeology (in: ERDOSY, G. (ed.), The
Indo-Aryans of South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity, Berlin: Walter de Gruyter, 1995);
TALAGERI, Shrikant G., The Aryan Invasion: a Reappraisal (New Delhi: Aditya Prakashan, 1993);
FRAWLEY, David; FEUERSTEIN, Georg; KAK, Subhash, In Search of the Cradle of Civilization. New
Light on Ancient India (New Delhi: Motilal Barnasidass, 1999); FRAWLEY, David, The Rig Veda and the
History of India. Rig Veda Bharata Itihas (New Delhi: Motilal Barnasidass, 2001); KENOYER, J. M., Ancient
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mudou de figura, como afirma o arqueólogo Jim Shaffer:

[...] as informações arqueológicas atuais não apóiam a existência de uma
invasão indo-ariana ou européia no Sul da Ásia em nenhum momento no
período pré- ou proto-histórico. Pelo contrário, é possível documentar
arqueologicamente uma série de mudanças culturais refletindo
desenvolvimentos culturais autóctones entre os períodos pré-histórico e
histórico99.

A teoria da migração ärya, e da decorrente difusão cultural, se baseia nas referências,

nos Vedas, aos fenômenos astronômicos, como a posição de constelações, e à existência e

dimensão do rio Savasvatī; ambas como evidências para uma datação consideravelmente

anterior à proposta da hipótese da “invasão indo-européia”, corroborada pela inexistência de

evidências arqueológicas suficientes que apóiem essa última, ou da menção védica de

qualquer invasão, conquista, guerra etc.100.

A partir da perspectiva da teoria da migração ariana, uma nova cronologia acerca da

civilização do vale do Sidhu-Sarasvaté, a qual, se ainda não unanimemente aceita, traz toda a

história da antigüidade indiana a uma nova abordagem de discussão científica. Vejamos o

quadro de datas:

Tradição Sindhu-Sarasvaté 7000 – 1300 a.C.

Primeiro período da Civilização de Harappa 3300 – 2600 a.C.

Período de maturidade da Civilização de Harappa 2600 – 1900 a.C.

Período da Civilização de Harappa tardio 1900 – 1300 a.C.

Período de regionalização ou migração 1300 – 800 a.C

Em relação às fontes, as quais são correlacionadas às datas acima, supõe-se que o

primeiro texto, o Åg-veda, descreve um ambiente não-urbano,101 diferente do panorama de

urbanização encontrado em Harappa e Mohenjodaro. Isso indicaria, corroborado com os

Cities of the Indus Valley Civilization (Karachi: Oxford Univ. Press, 1998); POLIAKOV, L., The Aryan
Myth (New York: Basic Books, 1974); ALLCHIN, B.; ALLCHIN, R., The Rise of Civilization in India and
Pakistan (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982).
99 Apud MANIAN, op. cit., p. 25 [(...) current archeological data do not support the existence of an Indo-Aryan
or European invasion into South Asia at any time in the pre- or proto-historic period. Instead it is possible to
document archeologically a series of cultural changes reflecting indigenous cultural developments from
prehistoric to historic periods.].
100 Ibidem, p. 20.
101 A descoberta do sítio arqueológico neolítico de Mehrgarh, no Paquistão, em 1974, por arqueólogos franceses
indicou a existência de agricultura na Índia desde o sétimo milênio a.C. (Cf. MANIAN, op. cit., p. 29).
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cálculos astronômicos e o desaparecimento do rio Sarasvaté, que a composição do texto seria

oriundo de um período anterior ao do período urbano dessas cidades. Assim, sugere-se que o

Åg-veda tenha sido produzido (oralmente) entre 7000 e 3500 a.C.

Em relação às fontes posteriores, considera-se que a literatura exegética (os

Brähmaëas) dos quatro Vedas principais, sejam do primeiro período da civilização

harappaiana, quando o sistema social em camadas bem-estabelecido exigiria uma

padronização do sistema ritual.

Por outro lado, os textos classificados como småti (“o que é lembrado”), aqui tanto o

Manusmåti (“jurídico-religioso”), como o Itihäsa (“assim ocorreu”, ou épicos) e Puräëa (“o

antigo”), pela datação de Müller, pela comparação lingüística, hoje considerada especulativa,

seriam do primeiro milênio antes da nossa era. Entretanto, a tradição dirá que as diferenças

lingüísticas seriam mais devidas a diferentes contextos de enunciação e audiência alvo, do

que de periodização tão espaçada como acredita-se na academia ocidental.

Deve-se ter em mente a dificuldade de se estabelecer a datação de fontes textuais e, ao

mesmo tempo, levar em consideração a tradição oral milenar indiana, a exatidão de métrica

(poética) e ritmo na língua sânscrita que garantiram a alegada certificação de sua transmissão,

pela tradição.

Como visto até aqui, o tema das datações da civilização da Índia antiga e das fontes

está em debate aberto (e longe de ser definido, se é que isso seja possível!). Assim, como já

vimos as datações propostas por Müller, em seguida, vejamos a proposta de datação aceita

tanto pela história tradicional, como pelos defensores da teoria da migração ariana e difusão

cultural dos povos indígenos da Índia antiga102:

Composição do Åg-veda 7000 – 4000 a.C.

Outros Vedas, Brähmaëas e Äraëyakas 3200 – 3000 a.C.

Puräëas originais 3000 – 2000 a.C.

Itihäsa: Ramäyaëa e Mahäbhärata 2000 – 1500 a.C.

Início dos Upaniñads 1900 – 1000 a.C.

Últimos Upaniñads 1400 – 250 a.C.

102 Cf. obras citadas anteriomente: RAJARAM, Navaratna S. et al, Vedic Aryans and The Origins of
Civilization. A literary and scientific perspective; FRAWLEY, David; FEUERSTEIN, Georg; KAK, Subhash,
In Search of the Cradle of Civilization. New Light on Ancient India; FRAWLEY, David, The Rig Veda and
the History of India. Rig Veda Bharata Itihas.
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III. Sobre os participantes do ritual

Enquanto a sociedade indiana antiga (e moderna) é considerada geralmente patriarcal

pelo Ocidente, as mulheres sempre estiveram presentes, senão proeminentes, na literatura, nos

ritos e na sociedade. Em diferentes papéis e domínios, sua participação nas mais diversas

atividades, se não for igual aos dos homens, não deixa de ser indispensável.

As atividades rituais da Índia antiga são tidas essencial e fundamentalmente como

interações entre os homens e os devas. Os devas103, semelhante aos termos em latim,

“semideus”, e no inglês, demigod/demigoddess, significa “um ser parcialmente humano e

parcialmente divino” (cf. Cambridge Dictionary); enquanto que no francês, “demi-dieu”, se

refere a um personagem mitológico progênie de uma mortal e de um deus, ou de uma deusa e

um mortal, ou, ainda, um mortal divinizado por seus feitos extraordinários (cf. Robert

Dictionnaire). A tradução em espanhol, como “semidiós/semidiosa”, ou em português,

“semideus/semideusa”, significaria um personagem de natureza superior à dos homens e

inferior à dos deuses (cf. Dicionário Houaiss), ou uma deidade de segunda ordem (cf.

Dicionário Aurélio). Dos significados listados aqui, o que mais se aproxima do sânscrito seria

o último, ou seja, um ser de natureza superior a dos homens e inferior a de Deus (Verdade

Absoluta).

O termo deva origina-se da raiz DIV ou DYUS (Zeus do grego, jou e ju de Ju-piter;

deus, divus do latim; ou dieu do francês; dio do italiano; deity ou divine do inglês; dios do

espanhol; e deus do português) que significa tanto “céu”, como o plano celestial, ou o

“paraíso” (“heaven” do inglês), cuja forma no particípio seria diva, a qual denota aquele

reside nos céus, ou o adjetivo deva-yänam, que denota a condição de se estar apto a ascender

aos planos superiores (Devaloka).

Em outras palavras, mais do que atributos de poderes ou parentesco “divinos”, o

termo deva se refere a um status, a uma posição na organização cósmica; a de habitante de um

plano mais elevado do que o terrestre e, assim, com atributos condizentes com a posição ou

posto adquiridos.

Tendo em vista a noção de um “ciclo de nascimentos e mortes da transmigração da

alma”, ou saàsära, a ascensão à posição de deva nos planos “celestiais” (Devaloka), de ser

103 Os termos em sânscrito, apesar de já possuírem traduções em diversas línguas, serão, nesse trabalho,
questionados e reavaliados, pois, uma das dificuldades e problemas que enfrentaremos e discutiremos nessa
pesquisa é exatamente essa limitação em correspondência e a abrangência das traduções dos termos da língua
sânscrita e, assim, da cultura da Índia antiga.
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humano na Terra (Bhümi) ou em planos inferiores (Pätälaloka) advém das ações individuais e

suas devidas reações (karma).

As mulheres, por sua vez, são tratadas como devé. Devé, semelhante ao termo deva –

descrito acima –, significa, por um lado, uma deidade feminina ou (semi-) deusa

(principalmente, nos textos sânscritos mais antigos, como o Åg-veda e os Brähmaëas) e, por

outro lado, tem a denotação de “princesa”, “rainha”, “dama”.

Há, em sânscrito, o termo stré que significa diretamente “mulher”, “fêmea”, “esposa”

(termo oriundo da raiz SÜ, a qual denota “procriar”, “gerar”, “dar à luz” – respectivamente no

inglês, “procreate”, “beget” e “bear” –, semelhante ao termo latim sus, ao grego, συς, ao

inglês, sow, e ao alemão sau), correlativo a termos como süta, ou “aquela que deu a luz”,

sütaka, ou “nascimento”, sütikä, “uma mulher que tenha dado à luz recentemente”. O termo

stré está diretamente relacionado com procriação e fertilidade, atributos não menos

importantes para a mulher tanto no âmbito social como no ritual, assim como o termo yoñaëä

(“jovem”, “virgem”, ou “esposa”), advindo da raiz YU, que significa “unir”, “conectar”,

“jungir” (inglês “yoke”), “casar”, “parear”, e da qual se origina também a palavra yoni, ou

seja, “útero”, “genital feminina”, “origem”, “fonte”.

Entretanto, optamos pelo uso de devé, no título desse trabalho por ser este mais

próximo à mulher sacerdotisa (brähmaëa) em suas funções ritualísticas, como aquela que

interage como as devés, as esposas dos devas, e por tratarmos das mulheres guerreiras

(kñatriyas), que são referidas como devés.

Tão importante quanto os termo devé é o patné, que é usado em relação à esposa do

“sacrificante” (yajamäna) no âmbito ritual e que significa a “Senhora (Mistress) do rito”, sua

participação como a representação simbólica enquanto agente que aciona a fertilidade do

sacrifício e é, ao mesmo tempo, afetada por ela, produzindo progênie; fruto do ato sacrificial

como objetivo último de sua participação.

Se as interações ritualísticas, entre indivíduos ou entre eles e os “seres extra-humanos”

(devas), pertencentes ao âmbito público, são majoritariamente consideradas como fomentadas

por (consideradas pela tradição como “reveladas” aos) homens, o que levou a sociedade da

Índia antiga a ver a mulher (devé/patné) como pivô mediador entre homens (nos ritos de

hospitalidade/dádiva) e entre esses e os devas (nos rituais solenes)?

Uma das chaves para a compreensão das atividades sócio-rituais das mulheres, em sua

formulação e prática, é o conceito bramânico que combinação entre opostos, aqui, como a

oposição entre o masculino e o feminino: elementos díspares que, combinados, geram um
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resultado; a progênie.

Dessa forma, os devas existem em parceria com as devés, da mesma forma que é entre

os homens e as mulheres. Assim, satisfazer aos devas implica satisfazer também às devés, sua

contraparte.

Pelo que nos interessa aqui, o culto às “divindades” femininas remonta aos quatro

Vedas - Åg-veda, o Säma-veda, o Yajur-veda e o Atharva-Veda. Nesta literatura védica

primordial há a presença e “adoração” (püjä) às “divindades” (devés) como Uñas, Väc, Rätré,

Aditi, Sarasvaté, Påthvé, Sävitré, entre outras. Com o decorrer do tempo e mudanças histórico-

religiosas, “divindades” como Tärä, Pärvaté, Chinnamastä, as Mahävidyä e as Mätrikä

tornam-se mais e mais populares e cultuadas. No período épico-bramânico, essa tendência

culmina na “adoração” a uma “divindade” feminina genérica, conhecida como Mahädevé, que

é chamada também de Durgä, Kälé, Umä, etc. de acordo com suas diversas manifestações e

humores e as regiões nas quais ela é cultuada104.

Ao invés de um culto exclusivo a uma “divindade” feminina ou masculina, nota-se,

apesar de variante predominância no decorrer da história da Índia antiga, uma presença

constante de ambos, cuja “adoração” difere mais na medida em que, tendo âmbitos de atuação

diversos, respondem às diferentes necessidades daqueles que contratam ou organizam o ritual.

Ao tomarmos outro ramo da literatura Småti, ou sânscrita épica, e suas subcategorias,

Itihäsa (“assim se deu”) e Puräëa (“o antigo”), como o Mahäbhärata, o Rämäyaëa e o

Bhägavata Puräëa, gerida por brähmaëas para as outras camadas (varëa) da sociedade,

vemos, então, não só a repetição das práticas rituais delegadas às mulheres brähmaëas, mas

exemplos de condutas independentes e peculiares, na medida em que relativizam ou ignoram

a norma, principalmente, no caso das mulheres kñatriyas (camada ou varëa guerreira,

administrativa, política): a mulher discreta e subordinada em muitas partes do texto jurídico-

religioso não é a mulher por vezes agressivamente ativa e independente na literatura épico-

bramânica.

Nosso objetivo foi apresentar os episódios que retratam essas mulheres e suas

condutas, que, adaptando, modificando ou revolucionando a norma, ganham sua eternalização

na literatura normativa, por agirem de acordo com a “lei última”, o dharma, por serem

“castas” e “sábias”, ou sädhvé, sendo representadas usufruindo de conhecimento pessoal dos

Vedas e inteligentes o suficiente para adequar as injunções de acordo com tempo, local e

circunstância.

104 Cf. ROSEN, Steven (General Editor). Vaishnavī: Women and the Worship of Krishna , p. 1.
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Todas essas imagens são tidas como mediadas, mantidas e transmitidas por homens,

não sendo, é claro, as imagens diretas das reais mulheres da Antigüidade indiana e nem

mesmo retratos idealizados que tais mulheres teriam feito de si mesmas, mas a confrontação

de imagens diversas nos dá uma abertura para vislumbrar um panorama relativamente

homogêneo que o período apresenta.

Assim, apesar de apresentarmos o lugar-comum das mulheres nas fontes e seus

papéis, almejamos problematizar este frente às exceções; ao mesmo tempo em que tentamos

rebater algumas concepções anacrônicas defendidas por alguns estudos da mulher na Índia

antiga. Por exemplo, em seu prefácio ao livro Women in Early Indian Societies105 , na série em

que é o editor geral, Readings in Early Indian History, Chattopadhyaya defende que o

discurso historiográfico dominante sobre as mulheres na sociedade da Índia antiga as

confinou ao âmbito doméstico, uma vez que se trata do discurso oriundo da literatura

normativa dos brähmaëas. Para ele, isso implica em condicioná-las num grupo praticamente

indiferenciado, com deveres e normas fixas, às quais aderem unanimemente.

Ora, como pretendemos demonstrar, por um lado, as normas e deveres são sugestões

de conduta, por meio das quais resultam méritos. Não se trata, assim, de papéis impostos

rigidamente e inflexivelmente (o que as próprias exceções demonstram), mas recomendações

combinadas com resultados favoráveis, se aceitos, ou desfavoráveis, se rejeitados.

A existência da opção gera, consequentemente, diferentes comportamentos,

relativizando a norma de acordo com tempo (käla), local (deça) e circunstância (pätra)106,

para aqueles que são vibhäga-vit, ou seja, aquele(a) que tem conhecimento da literatura a

ponto de saber o que fazer de acordo com a situação dada (veremos exemplos dessas

relativizações no decorrer do trabalho).

A estereotipagem apontada por Chattopadhyaya não se confirma ao observarmos que

há a possibilidade de escolha, tanto na norma, que aponta resultados possíveis, como na

exemplificação, na literatura Itihäsa, com suas conseqüências também paradigmáticas ou

exemplares.

Se a literatura privilegia uma conduta, como a de se casar, ao invés do solteirismo e o

105 CHATTOPADHYAYA, B. D. General Editor’s Preface. In: ROY, Kumkum (ed.). Women in Early Indian
Societies. New Delhi: Manohar Publ., 2005 (CHATTOPADHYAYA, B. D., gen. ed. Readings in Early Indian
History), p. ix-x.
106 “Em resposta às exigências do tempo e do local, o que é apropriado pode se tornar inapropriado e o que é
inapropriado pode se tornar apropriado” (bhavatyadharmo dharmo hi dharmädharmävubhävapi | käraëäd
deçakälasya deçakälaù sa tädåçaù || - MB XII.79.31).
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decorrente ostracismo107, não significa que essa opção não exista. De forma semelhante, se a

literatura apresenta melhores resultados advindos da adesão à norma e ao cumprimento dos

deveres atribuídos por gênero, seria no mínimo razoável considerar que de fato a opção pelo

convencionalmente privilegiado fosse melhor para as pessoas nessa sociedade.

Por outro lado, deve-se ater ao que se costuma citar para exemplificar e justificar os

papéis atribuídos às mulheres na literatura sânscrita e sua precipitada avaliação a partir de

parâmetros atuais ou ocidentais, desconsiderando o contexto sócio-histórico. Por exemplo, a

mulher na literatura é apresentada por atributos como a falta de força física natural, a

conseqüente necessidade psicológica e física por proteção masculina, familiar, coletiva, a

tendência a, por isso, ser restrita ao âmbito doméstico, dedicada à sacralidade e imbuída

temporariamente de impureza ritual (menstruação), entre outros, não são, nessa cultura – e,

em certa medida, universalmente –, objetivamente verdadeiros aspectos da mulher? Refutá-

los como tal não seria apenas uma reação condicionada pela mentalidade ocidental pós-

revolução francesa e industrial de igualdade (de consumo e política) ou feminista?

Queremos enfatizar que a abordagem que daremos será aos papéis atribuídos às

mulheres nos contextos dados pela literatura e, assim, culturalmente aceitos, evitando o

etnocentrismo metodológico que critica algo a partir do nosso hoje, perdendo de vista a

perspectiva histórica localizada; o que daria vazão às nossas reações condicionadas por nossa

cultura atual.

Ponderemos o seguinte: uma vez que, na literatura Småti, vemos não só a presença de

seres extra-mundanos (devas/devés) de ambos os sexos, mas estes como homólogos e

dissociáveis, formando casais matrimoniais que, mantendo suas especialidades individuais,

em conjunto são responsáveis pela “ordenação do cosmos” (åta), não seria este um ideal

advindo das práticas sociais, mesmo sendo apenas ideal?

Esta categorização em pares de opostos (feminino-masculino, aqui) mostra-se

fundamental em todo pensamente bramânico e, assim, acreditamos, na cultura védica numa

organização reflexiva, o que corrobora a visão de uma ordem a ser estabelecida no mundo por

meio do ritual, a qual corresponde a uma “ordem cósmica” (åta), extra-humana, conforme

Malamoud:

Naturalmente, fiquei motivado a me concentrar em metáforas relacionadas
com o sacrifício [ao intitular o livro Cuire le Monde], por me parecer que,

107 Na cultura da Índia antiga, ostracismo por não se casar significaria reclusão ou ascetismo (falaremos mais
sobre o tema ao analisarmos a literatura jurídico-religiosa).
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no pensamento da Índia bramânica, o sacrifício é em si um esquema
explicativo (por causalidade ou por analogia) para a ordem mundial, as
atividades e projetos humanos108.

Portanto, mesmo agindo no mundo (através dos relatos épicos) ou no mundo extra-

humano, Räma está para Sétä, como Brahmä se relaciona com Sarasvaté, e Viñëu tem sua

Lakñmé, da mesma forma que Rädhä controla seu Kåñëa109.

A delegação de especialidades e deveres aos heróis e aos devas, tanto para homens

como para mulheres, reflete-se, por conseguinte, nas atividades específicas para homens e

mulheres na sociedade, delimitando deveres, determinando o dharma (“dever ritualístico”, ou

dever adquirido de acordo com o nascimento e, assim, posição social, ou varëa), tanto na

teoria ritual (Saàhitäs, Brähmaëas e Sütras) como na literatura normativa (Dharma-çastra,

especialmente o Manu-småti-saàhitä).

Por conseguinte, nos textos védicos, a posição da patné e do yajamäna, casal patrono

dos sacrifícios, ambos brähmaëas, reflete os papéis dos seres extra-humanos na cosmogonia e

manutenção do cosmos. E, em parte da literatura a que nos detemos, a épica-bramânica, são

apresentadas algumas devés, ou “rainha, princesa, dama (a esposa consagrada, a filha de um

rei e qualquer mulher de alto ranque, ou seja, kñatriya)” 110, que são tidas como modelo no

convívio social (como filha, esposa, mãe, rainha, anfitriã), ao mesmo tempo em que exercem

papéis nas atividades rituais, seja contribuindo para a ordem cósmica prescrita (participantes

dos sacrifícios), seja estabelecendo práticas rituais particulares e independentes (“austeridade”

e “ascetismo”, ou tapasya, e “votos”, ou vrata).

Dito isso, nossos objetivos desdobram-se nos seguintes tópicos específicos:

1. Apresentar uma interpretação histórico-religiosa, por meio da metodologia da

Escola Italiana de História das Religiões, da participação da mulher, seja a patné (pertencente

ao varëa sacerdotal, ou brähmaëa), seja a devé (do varëa de guerreiros, kñatriyas), tanto nos

“Sacrifícios Solenes” (Çrautas), como nos “Ritos de Passagem” (Saàskäras), na permuta da

dádiva na hospitalidade e como objeto de dádiva na concessão matrimonial (Däna);

108 MALAMOUD, Charles. Cuire Le Monde . Rite et Pensée dans l'Inde Ancienne. Paris: La Découverte, 1989,
p.6 [Bien entendu, j’ai été incité à me concentrer sur les métaphores relatives au sacrifice parce qu’il m’est
apparu que dans la pensée de l’Inde brahmanique le sacrifice est lui-memê um schéma explicatif (par causalité
ou analogie) de l’ordre du monde, des activités et des projets humains.].
109 Cf. ROSEN, op. cit., p.1.
110 MONIER-WILLIAMS, op. cit., p. 496.
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2. Apresentar e discorrer sobre a mulher na perspectiva da organização social óctupla

(Varëäçrama) e do conceito e cumprimento do “dever ritualístico” (dharma) em relação à

literatura sânscrita, que, em geral, formula e legitima a organização social e as práticas

sagradas e, ao mesmo tempo, confirma, relativiza, ou, ainda, nega, seus próprios preceitos

perante exceções exemplares.

De acordo com esses objetivos, visamos responder a algumas inquietações, tais como:

1. Quais os papéis sociais e rituais da mulher na Índia antiga?

2. Se as interações entre indivíduos e entre esses e seres extra-humanos são

fomentadas por homens e representam perigos de interação ritual ou criam relações, por meio

da dádiva, o que levou a sociedade da Índia antiga a ver a mulher como pivô mediador,

considerando o caráter público dessas atividades (em oposição ao limite geral de atuação das

mulheres ao âmbito privado), seja na literatura védica sânscrita, seja na literatura de

comentários sobre ou suplementares a ela, ambas intermediadas, mantidas, por brähmaëas

(sacerdote, professor, conselheiro, intelectual)?

3. Como conciliar as normas ditadas pela literatura jurídico-religiosa com as práticas

sociais – que ora confirmam as normas ou as relativizam e ora as negam –, conforme

apresentadas tanto na literatura Çruti como na Småti?

4. Qual a importância da dádiva no contexto histórico-religioso da Índia antiga? E o

que cabe às mulheres nessa importante atividade sócio-ritual?
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IV. Preâmbulo teórico-metodógico: a Escola Italiana da História das Religiões

Além de via de registro histórico da antiga civilização indiana, a literatura sânscrita é

responsável pela ritualística (sacralidade) e pelas normas ideais de organização social

(sistema social óctuplo), sacralidade e justiça (“deveres ritualísticos” ou dharma) – centrais

no surgimento, desenvolvimento e definição do hinduísmo de hoje –, e é vista como mantida

(memorizada e transmitida) por homens, os quais, portanto, prescreveriam, ou pelo menos,

perpetuariam os papéis delegados às mulheres na trama ritual e, assim, social.

Partimos do pressuposto de que a Índia antiga seja, social, cultural e essencialmente

ritual (sagrada), exigindo ser abordada por meio de um instrumento metodológico indagativo,

a partir de uma perspectiva histórico-religiosa.

Consideramos, em princípio, que o ritual nessa sociedade se dê como um dado

cultural, viabilizando a maioria das relações entre os indivíduos e entre esses e o mundo, tanto

quanto com o extra-mundo. Portanto, a prática ritual permearia as mais básicas atividades

cotidianas, uma vez que essas são definidas e executadas a partir de uma teoria ritual (Çruti e

Småti). Dessa forma, as distinções entre as práticas dos indivíduos pertencentes

(hereditariamente) às diferentes camadas da sociedade (sistematicamente hierarquizada) e

entre os homens e as mulheres de uma mesma camada, nos impõem superar a simples

contraposição sagrado/profano e adotar uma perspectiva de estudo que esclareça os

“termos/conceitos, muitas vezes assumidos de forma acrítica, aos quais a escola histórico-

religiosa [italiana] tem dedicado tanta atenção, oferecendo uma significativa

contribuição/problematização aos estudos históricos e antropológicos contemporâneos” 111 .

Ao nos depararmos com culturas “outras” (tradicionais e “não-ocidentais”),

constatamos a inaplicabilidade da terminologia referente ao ritual (problema que não

pretendemos resolver, mas, chamaremos a atenção a esta limitação no percurso de

indagação). Excursionando e aplicando as premissas da Escola Italiana de História das

Religiões (sobre a qual falaremos mais detidamente quando nos referirmos à metodologia, ao

final dessa introdução), almejamos entrever em que medida esta nos será útil para evidenciar

suas características distintivas para com as outras escolas que se destinam ao estudo histórico-

religioso, mas que não o fazem a partir de uma abordagem rigorosamente histórica. Essa

Escola:

111 AGNOLIN, Adone. O Apetite da Antropologia. O sabor antropofágico do saber antropológico: alteridade e
identidade no caso tupinambá. São Paulo: Humanitas, 2005, p. 18.
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[...] conseguiu reduzir a incidência de análises que, apesar de se auto-
definirem, também, como histórico-religiosas, não eram, contudo, tais, na
medida em que colocavam como pressuposto de suas pesquisas o que a
própria pesquisa deveria problematizar. Ao invés de partir da história para
entender o(s) fenômeno(s) levado(s) em consideração, partia-se do
pressuposto de um fenômeno dado – e a religião se constituía, muitas
vezes, como um desses dados – para constituir, de fato, uma fenomenologia
[grifo do autor] 112.

Portanto, nossa tentativa é a de analisar os papéis das mulheres nos rituais da Índia

antiga ao mesmo tempo em que evitamos as categorias de análise (conceitos) que não

representam, a priori, algo real, ou que não dão conta de significação dos conceitos da cultura

“outra”, aqui, a da Índia antiga.

A nossa premissa, em relação às fontes, é de que os Vedas são historicamente

concebidos e legitimados como narrativa histórica: registro da civilização da Índia antiga que

faz sua história por meio desses documentos, por meio dos quais a Índia tem uma das mais

longas histórias documentais do mundo.

Visto isso, ao chamarmos nesse trabalho os termos relacionados com a historiografia

indiana (Çruti, Småti, Itihäsa, Puräëa), deve-se considerar que estão sim relacionados com as

tradições rituais da Índia antiga; via predominante de seu pensamento, cultura e história. E, a

partir dessa perspectiva, optamos por adotar, como base teórica e metodologia o viés da

História das Religiões, especificamente pela vertente da Escola Italiana.

A Escola Italiana da História das Religiões teve como fundador Raffaele Pettazzoni,

tanto com sua cátedra, a partir de 1924, na Università di Roma, da disciplina intitulada Storia

delle religioni, como com a revista Studi e materiali di Storia delle religioni, em 1925,

propondo um novo endereço aos estudos histórico-religiosos113.

Dentre suas posturas como proponente de uma vertente historiográfica italiana para o

estudo das religiões, teve de se colocar como re-avaliador dos preceitos da tradição da qual

era partidário: o Historicismo hegeliano de Benedetto Croce. Sua delimitada e particular

oposição ao Historicismo de Croce não passou desapercebida pelos colegas de prática, nem

pelo próprio Croce. Crítica delimitada, uma vez que, para Dario Sabbatucci, se havia

oposição, não era por completo teórica, filosófica ou de princípio114, mas se referia,

sobretudo, a resistência de se legitimar uma história específica, como a das Religiões.

112 Ibidem, p. 22.
113 SABBATUCCI, Dario. Raffaele Pettazzoni. Numen, Netherlands, Brill Publ., vol. 10, fasc. 1, jul. /1963, p.
1-2.
114 Ibidem, p. 4.



44

Croce, que chamava sua “filosofia do espírito” de storicismo assoluto – Historicismo

absoluto na esteira da tradição hegeliana –, tinha a História como o verdadeiro conhecimento

do real, do universal concreto, isto é, não somente todo juízo histórico é conhecimento, mas o

conhecimento histórico é todo o conhecimento. O tribunal da História, para Croce, não deve

condenar nem absolver, não censurar nem louvar: “o tribunal da História conhece e

compreende. O juízo histórico está sempre além e acima das partes, acima da pugna e da ira

inimiga” 115. Citemos uma síntese sobre o Historicismo, antes de vermos o que a Escola

Italiana de História das Religiões absorve e no que ela se opõe ao Historicismo croceano

vigente na época:

Para ele [Croce], o historicismo é uma categoria lógica e, assim, presente
em qualquer época. Entretanto, ele concorda que o século XIX pode ser
apropriadamente visto por meio dele. Uma vez que acredita que o homem
pode conhecer apenas o que ele mesmo criou, o verdadeiro conhecimento é
o histórico. Portanto, o homem não vai ao passado para resolver problemas
do presente, sua própria reflexão sobre os problemas do presente é de
necessidade histórica, apesar de seu conhecimento histórico não determinar
sua ação. “O historicismo é a criação de ações apropriadas, pensamentos ou
poemas, por meio do agir no presente com o conhecimento do passado; a
cultura histórica é o hábito adquirido ou o poder de assim se pensar ou agir;
educação histórica, a formação do hábito”. O historicismo de Croce não
consegue jamais admitir um elemento irracional da vida (como Meinecke
faz), porque ele surge “apenas na mente lógica, assim como o poema existe
na imaginação poética”. O historicismo não “desacredita ou derrota” as
ciências naturais, as quais são meios úteis para se medir e classificar a
realidade; mas fornece o único meio de se conhecer a realidade. O
historicismo é o herdeiro do humanismo, não de um tipo filosoficamente
estrito, mas um “que renovou a filosofia e todas as disciplinas morais”. É,
em resumo, uma filosofia idealista do pensamento e da ação116.

115 REALE, G. et ANTISERI, D. O Neo-Idealismo italiano, particularmente Croce e Gentile e o Idealismo
anglo-americano. In: ______. História da Filosofia . 6ª ed. São Paulo: Paulus, 2003, vol. 3, p. 533.
116 LEE, Dwight E. et BECK, Robert N. “The Meaning of ‘Historicism’,” The American Historical Review ,
USA, American Historical Association, vol. 59, n. 3, abr./1954, p. 572 [For him, historicism is a logical
category and thus present in any age, but he agrees that the nineteenth century may properly be named
for it. Since he believes that man can know only what he has created, true knowledge is historical. Therefore
man does not go to the past to solve problems of the present, his very thinking about present problems is
of necessity historical, although this historical knowledge does not determine his action. "Historicism is
creation of appropriate actions, thoughts, or poems, by moving from present awareness of the past;
historical culture is the acquired habit or power of so thinking and doing; historical education, the
formation of this habit." Croce's historicism can never admit an irrational element in life (as Meinecke's
does) because it arises "only inside the logical mind, just as the genesis of a poem lies in the poetical
imagination." Historicism does not "discredit and overthrow" the natural sciences, which are useful as
means of measuring and classifying reality, but provides the only means of knowing reality. Historicism is
the heir of humanism, not of a narrowly philological kind, but one "which renewed philosophy and all the moral
disciplines." It is, in short, an idealistic philosophy of thought and action.].
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A História como única via de apreensão de conhecimento foi herdada por Croce de

Giambattista Vico, cuja essência teórica historicista ditava que a mente humana não conhece

nenhuma outra realidade que não seja a histórica; ou seja, a história é feita pelo homem e,

assim, reflete as suas intenções, isto é, seus significados. A natureza, por outro lado, por não

ser criada por ele, não reflete significados que possam ser compreendidos dessa forma117.

O que Raffaele Pettazzoni propôs, por sua vez, foi o mesmo critério historicista, ou

seja, que o conhecimento se adquire pela História. Entretanto, aplicou o princípio, em sua

pesquisa e seu magistério, em um objeto específico: as religiões. Qual seria, então, o

fundamento da reação negativa dos historicistas contemporâneos a Pettazzoni, incluindo o

próprio Croce?

Conforme Dario Sabbatucci, a negação da possibilidade de uma História das Religiões

poderia ou, de fato, tinha de ser defendida por um sistema (o historicista) que acreditou ter

dado conta da religião por meio das categorias da ética, da filosófica, e, talvez também, da

estética. Porém, na verdade, a posição tomada surgira, para ele, exclusivamente a partir de

uma falta de familiaridade com as coisas da religião, com esse novo campo de estudo, e

remetia a uma característica deficiência da tradição cultural italiana. Em suma, essa era em si

uma atitude historicamente condicionada, tão aguda que um historicista fiel ao seu método

poderia reconhecê-la de imediato. Aqui, não determinaremos a causa dessa atitude, mas

podemos perceber os efeitos: à religião não lhe foi concedida a entrada na classificação

(historicista) como categoria, e, por isso, foi negada a oportunidade de se fazer uma História

das Religiões. Um círculo vicioso procedente da ignorância ou desconhecimento acerca dos

fatos religiosos, fora do qual a comparação seria um meio cabível de revelar, analisar e de

algum modo qualificar os fatos religiosos; depois, tomar-se-ia medidas para a síntese

histórica, mas (a História das Religiões) era considerada como “absoluta contradição da

História” (A. Omodeo) e, assim, os fatos religiosos e a sua problemática permaneciam

irremediavelmente fora do sistema (historicista).118

Assim, para Sabbatucci, não era o método, o comparativismo storico119, que soava de

todo heterodoxo para o mundo cultural italiano, mas, na verdade, a “heresia” era outra: a

117 Cf. IGGERS, Georg G. Historicism: The History and Meaning of the Term, Journal of the History of Ideas,
USA, University of Pennsylvania Press, vol. 56, n. 1, jan./1995, p. 130.
118 Cf. SABBATUCCI, op. cit., p. 4-5.
119 Inspirado como Pettazzoni foi, seja para apoiar ou se opor, com as vertentes comparativistas da época, tanto
dos estudos histórico-filológicos de Max Müller, dos histórico-culturais de Edward B. Tylor, dos histórico-
religiosos de Joachim Wach, A. Goblet D’Alviella, Gorges Foucart, entre outros, e dos simplesmente históricos
de Arnald J. Toynbee, como os da etnologia e pela antropologia de Malinowski, Frazer, Radcliffe-Brown, entre
outros também (Cf. PETTAZZONI, R., Il metodo comparativo, Numen, Netherlands, Brill Publ., vol. 6, fasc. 1,
jan./1959).
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proposta da autonomia categorial do religioso, a qual exigia o estabelecimento das religiões

como o objeto de uma disciplina específica. Assim, a oposição pettazzoniana ao Historicismo

se restringia ao que se refere à negação da autonomia das religiões como categoria disciplinar

na História, e é contra isso que surge o repúdio dos historicistas, como nos diz Dario

Sabbatucci:

O mundo cultural croceano não estava de forma alguma disposto a aceitar
essas premissas, e o próprio Croce reagiu se proferindo violentamente
contra a história das religiões como matéria de ensino universitário: não era
nem podia ser, para ele, uma verdadeira história, mas apenas “colecionismo
bibliográfico e erudito”; no que diz respeito à criação da cátedra romana, a
considerava um ato completamente inútil para o fim da cultura, dizendo que
não se devia “a qualquer necessidade especulativa, ou moral, mas apenas a
uma necessidade de erudição, ademais, como se, na Itália, vocês fossem
pessoas que tivessem prática com a concernente literatura e como se
pudessem contribuir para com ela” 120.

Pettazzoni, se defendendo, promete, no seu exercício historicista, manter tudo dentro

das exigências e critérios da História:

Como base do nosso estudo e de nossa pesquisa, colocaremos o princípio
de que cada e todo fato religioso é uma formação, e, como tal, é a saída – e,
por isso, o índice – de um desenvolvimento anterior e, ao mesmo tempo, o
ponto de partida para um desenvolvimento posterior; e um fato histórico-
religioso nos será suficientemente explicado apenas quando devidamente
inserido na sua própria linha de desenvolvimento121.

Por um lado, Pettazzoni reconheceu que os esquemas religiosos não poderiam ser

suficientes para (re-)construir o processo evolutivo da História (alvo historicista). Entretanto,

mesmo que insuficientes, não deixavam de ser necessários, uma vez que sejam o único meio

de conhecimento histórico da experiência religiosa e, ademais, a insuficiência não pode ser

120 SABBATUCCI, op. cit., p. 3 [Il mondo culturale crociano fu tutt’altro che disposto ad accettare quelle
premesse, e lo stesso Croce reagi scagliandosi violentamente contro la storia delle religioni come materia
d’insegnamento universitário: non era né poteva essere, per lui, vera storia, ma soltanto “collezionismo
bibliografico ed erudito”; quanto all’istituzione della cattedra romana, la trovava un atto completamente inutile
ai fini della cultura, affermando che essa non era dovuta “ad alcun bisogno né speculativo né morale, ma
unicamente ad un bisogno di erudizione, per far che l’Italia vi fosse gente che avesse pratica della relativa
letteratura, e, come poteva, l’accrescesse”.].
121 PETTAZZONI, Raffaele. Svolgimento e carattere della storia delle religioni, p. 23 (apud SABBATUCCI, op.
cit., p. 4) [A base dei nostri studi e delle nostre ricerche, porremo il principio che ogni singolo fatto religioso è
una formazione, e como tale è lo sbocco – e quindi l’indice – di uno svolgimento anteriore e insieme il punto di
partenza di un ulteriore sviluppo; ed un fatto storico-religioso sarà per noi sufficientemente spiegato solo quando
sia debitamente inserido nella sua propria linea di sviluppo.].
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deduzida a priori, mas com o decorrer do estudo e a avaliação do tratamento. Assim como o

surgimento de outros aspectos pertencentes à cultura humana, como a Arte, a Filosofia, o

Direito, se faziam objeto de análise histórica, Pettazzoni defendia o estudo histórico do

surgimento do religioso, das religiões. Aliás, não fazia menos do que denunciar o fato

incontestável de que “a História das Religiões conhece mais de um momento em que o valor

da religião se afirmou de modo tão absoluto e exclusivo que sua afirmação foi acompanhada

da negação ou repúdio de todos os outros valores da civilização” 122.

Trata-se de uma reivindicação da autonomia de uma disciplina histórico-religiosa

como via de reconhecimento, não de padrões universais para toda expressão religiosa, mas

das particularidades, do único, que correspondia com o ideal historicista de acordo com o

qual “a realidade não passa da História compreendida como um grande particular que se

desenvolve sobre si mesma no decorrer do tempo conforme os indivíduos reagem em cada

dada situação, criando, conseqüentemente, uma nova realidade” 123. A oposição ao

Historicismo diria respeito, além da ausência da categoria autônoma das religiões, à

prerrogativa segundo a qual, para o Historicismo, um povo que não dispusesse dos mesmos

meios, sejam ocidentais, modernos, de escrita etc., de registrar a história e de agir a partir

dela, deveria ser considerado, por ser “sem história”, como “primitivo” ou “natural”. Como o

próprio Croce afirma:

[...] a distinção entre os homens que são agentes na história e os homens
que permanecem passivamente dentro da história, entre os homens que
pertencem à história e os homens da natureza, os homens capazes de
desenvolvimento e os homens incapazes disso e, quanto à segunda classe de
homens, a qual é zoologicamente humana, mas não historicamente humana,
exercitamos, assim como em relação aos animais, a dominação e tentamos
domesticá-los e treiná-los124.

Partindo dessa perspectiva de sua tradição metodológica e teórica e criticando esses

resultados particulares, Pettazzoni, autor de La confessione dei peccati, dialogou com as

ciências que buscavam outra chave de compreensão do “outro” (o extra-ocidental, ou o

122 PETTAZZONI, R. Svolgimento e carattere della storia delle religioni, p. 23 (apud SABBATUCCI, op. cit., p.
4) [la storia delle religioni conosce più di un momento in cui il valore della religione si affermó in modo così
assoluto ed esclusivo che la sua affermazione si accompagnò alla negazione e rinnegazione di tutti gli altri valori
della civiltà].
123 ROBERTS, David D. Benedetto Croce and the Uses of Historicism, p. 68 (apud SAUNDERS, Georges R,
“Critical Ethnocentrism” and the Ethnology of Ernesto De Martino, “Critical Ethnocentrism” and the
Ethnology of Ernesto De Martin, American Anthropologist, USA, Blackwell Publishing, vol. 95, n. 4, dez./
1993, p. 877).
124 CROCE, Benedetto. Filosofia e storiografia, p. 247 (apud SAUNDERS, Georges R, ibidem, idem).



48

“primitivo”), conferindo-lhe uma história, entre outros “privilégios”, com o objetivo de

conhecer o culturalmente diverso: a etnologia e a antropologia. Pettazzoni compartilhava com

essas o esforço de estabelecer categorias interpretativas, de resolver problemas

epistemológicos, de forjar uma nova bagagem conceitual que servisse ao “outro”,

considerando que os sistemas de avaliação validados para esse objeto de estudo não eram

absolutos, mas o eram, na verdade, apenas em relação ao mundo que os produziu em sua

história – o mundo ocidental.

Nesse convívio com as ciências da diversidade cultural, Pettazzoni aproveitou o

método da comparação, no seu caso adotando a comparação histórica. Distinguiu sua prática,

entretanto, de duas vertentes comparatistas na tentativa de superar o que via como as

limitações de duas escolas ditas de cunho histórico-religioso: a histórico-filológica, da

Comparative Religion ou Comparative Mythology, de Max Müller; e a histórico-cultural, do

comparatismo equiparador, de Edward B. Tylor.

Max Müller, mesmo com o mérito de ter descoberto o parentesco lingüístico indo-

europeu por meio dos mitos, por exemplo, entre o sânscrito e o grego, manteve seu horizonte

bastante restrito e pouco historicizado. Sua análise, em busca da interpretação dos fatos

religiosos, se restringia à linguagem: “Müller explica a criação dos mitos pelos fenômenos

naturais – sobretudo as epifanias do Sol – e o nascimento dos deuses por uma “doença de

linguagem”: o que, originalmente, não passava de um nome, nomen, tornou-se uma divindade,

numen” 125. Ao invés de investigar razões histórico-culturais para o religioso, via esse como

uma maneira de se explicar o que foge à inteligência; ou seja, para apreender o inapreensível:

a solução para o mistério, o incognoscível, o incompreensível126.

Sua mitologia comparada tem seus ecos reverberados e altamente audíveis hoje na

historiografia, senão religiosa, ocidental: Müller, por meio de sua prática comparatista dos

mitos indo-europeus, é responsável por uma datação da tradição literária da Índia antiga, a

qual repercutiu na própria história ocidental, mas que está posta em cheque por outra teoria

baseada em descobertas arqueológicas (sobre a qual falaremos mais detalhadamente ao nos

referirmos às datações das fontes). Advinda dos estudos müllerianos, a teoria e datação é a

seguinte:

125 ELIADE, Mircea, O Sagrado e o Profano, São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 11 e cf. DORSON, op. cit., p.
398.
126 DURKHEIM, op. cit., p. 5.
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(...) a cultura védica tem sua origem na Europa (Sul da Rússia, às margens
do mar Cáspio) e foi introduzida na Índia através da “invasão ariana” por
volta de 2000 a.C., após a invasão da antiga Pérsia, formando o que hoje se
conhece como cultura indo-européia, da qual teriam surgido elementos
lingüísticos comuns entre esses povos. A religião védica seria, portanto,
segundo essa teoria, aquela que os invasores levaram consigo quando
irromperam no noroeste indiano e dominaram os nativos que possuíam uma
civilização datada em torno de 6000 a.C. O grande (e com certeza o maior)
defensor dessa teoria foi Max Müller (1823-1900), que em 1853 introduziu
a palavra “arya” na língua inglesa e a difundiu para toda a comunidade
européia como aplicação de um termo que caracterizava um grupo racial,
surgindo então a teoria da raça ärya ou ariana127.

Para Pettazzoni, autor de Miti e leggende, a mitologia comparada teve sua fundação e

seu limite na lingüística comparativa. A comparação mitológica era aplicável apenas ao que

seria lingüisticamente comparável. Lingüisticamente comparável era apenas aquilo que foi

lingüisticamente aparentado. Comparáveis foram, para Max Müller, só a mitologia dos povos

indo-europeus entre si, ou, respectivamente as mitologias dos povos semitas entre si, ou,

sempre entre si, os povos persas. Na prática, o indo-europeísta Max Müller não podia fazer –

e não fez – mais do que mitologia comparada dos povos indo-europeus128.

Edward B. Tylor, por sua vez, com seu evolucionismo cultural e o Primitive Culture,

marcou época com a noção do animismo, segundo a qual o homem “primitivo” vê tudo

dotado de alma, o que explicaria o culto aos antepassados e aos deuses, reduzindo, assim,

todos os fatos religiosos dos povos “primitivos” à concepção da existência da alma129. Essa

noção abrangente respondia à sua necessidade teórica e etnocêntrica de situar as “raças

inferiores” de acordo com a crença da sua própria cultura – a cristã –, e evidenciar o estágio

atrasado desses povos, na corrente evolucionista das culturas. Apesar do mérito de ter legado

aos povos “primitivos” o valor cultural das crenças religiosas da humanidade130, até então

tidos como desprovidos de qualquer expressão de “religiosidade” (nos moldes cristãos) e

como aqueles que conservavam “uma rude forma de religiosidade”, seu comparatismo era,

todavia, fundado “antes em hipóteses abstratas mais do que em reconstruções historicamente

aceitas” 131, e “produziu a comparação não como forma de distinção, mas como forma que

equiparação. A relação analógica de “fatos religiosos” acabou constituindo um “sistema

religioso” e essas religiões, não históricas, mas classificatórias, foram denominadas, não com

127 OLIVEIRA, op. cit., p. 11-12.
128 Cf. PETTAZZONI, R. Il metodo comparativo, p. 2.
129 Cf. ELIADE, op. cit., p. 11, e DURKHEIM, op. cit., p. 11.
130 MASSENZIO, Marcello. A História das Religiões na Cultura Moderna. São Paulo: Hedra, 2005, p. 57.
131 Ibidem, idem.
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o nome das culturas que as carregavam, [...] mas por aquilo que as caracterizava, ou parecia

caracterizá-las [como o animismo]” 132.

Para Pettazzoni, autor de L’essere supremo nelle religioni primitive, a antropologia de

Tylor (e de Frazer), sob a influência do pensamento naturalista e evolucionista, se valia de

dados cada vez mais abundantes da pesquisa etnográfica para construir uma teoria acerca do

surgimento da civilização, segundo leis uniformes e constantes, semelhantes às das ciências

da natureza, como fica retificado por Malinowski, como segue:

[...] a tarefa especificadamente científica da antropologia é revelar a
natureza fundamental das instituições humanas por meio de seu estudo
comparativo. Uma pesquisa indutiva estabelecendo a similaridade
intrínseca, a qual está encoberta por variações fortuitas, revela a natureza da
lei e da religião, da propriedade e da cooperação, do crédito e da confiança
moral. [...] a ciência do homem [a antropologia] está gradualmente entrando
em acordo com as outras ciências, sobretudo, com as disciplinas exatas e
naturais. [...] Do ponto de vista científico, devemos, primeiramente, atingir
um conceito claro do que seja a religião. E isso pode ser melhor alcançado
através do estudo comparado do fenômeno religioso, posto em prática no
espírito antropológico133.

A antropologia e a etnologia não poderiam oferecer o que é próprio da ciência

histórica, ou seja, a análise dos fatos religiosos em seu surgimento e desenvolvimento e no

que tinham de particular, ao invés de apresentar apenas leis universais, como é a tendência

nessas ciências. A solução de cunho histórico perante essas duas propostas de comparação,

portanto, se encontrava no “comparatismo histórico”, proposto por Pettazzoni, com o qual

finalmente se cessaria de levantar sugestões e hipóteses não-fundadas e a comparação se

tornaria um real instrumento de pesquisa histórica.

A comparação poderia fazer-se fonte do saber histórico porque não equipararia os

fatos comparados em um mesmo nível, sem pressupostos contextuais, identificando-os e

explicando-os aquém de seu surgimento e desenvolvimento históricos. Poder-se-ia, ao invés

disso, após propor a comparabilidade, revelar as diferenças substanciais e de desenvolvimento

dos fatos examinados, os quais serviriam para distinguir e, até, individualizar as formações

132 AGNOLIN, op. cit., p. 25.
133 MALINOWSKI, B. The Foundation of Faith and Morals, p. VII-VIII (apud PETTAZZONI, R. Il metodo
comparativo, p. 3) [(...) the specifically scientific task of anthropology is to reveal the fundamental nature of
human institutions through their comparative study. An inductive survey establishing the intrinsic similarity
which underlies fortuitous variations discloses the nature of law and religion, of property and cooperation, of
credit and moral confidence. (…) the Science of Man is gradually falling into line with other sciences, above all
with the exact and natural disciplines. (…) From the scientific point of view we must first arrive at a clear
conception of what religion is. And this can be achieved by a comparative study of religious phenomena, carried
out in the anthropological spirit.].
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singulares e a fazer, portanto, uma real História, pois a História não pode ser feita senão

distinguindo, ou seja, individualizando134.

Por outro lado, Pettazzoni se defrontou com a fenomenologia da religião.

Primeiramente, reconheceu sua contribuição para os estudos histórico-religiosos,

respondendo a seus embates com o Historicismo, defendendo a autonomia das religiões.

Entretanto, tornou-se alvo de crítica, por exemplo, por reclamar uma independência como

ciência, ao invés de afiliar-se à ciência histórica, como Pettazzoni afirma:

A fenomenologia da religião tem o mérito de ter estabelecido a sua
metodologia sobre o conceito fundamental de valor específico da religião
na vida do espírito. A comparação é necessária à fenomenologia para obter,
da similaridade das estruturas, o significado fundamental dos fenômenos
religiosos, que é seu próprio sentido religioso. Para determinar a
semelhança das estruturas, a fenomenologia não pode ser separada da
história e é insistentemente advertida a acatar a história135.

Para a fenomenologia da religião o conceito de historicização dos fenômenos

religiosos é estranho, uma vez que “a fenomenologia não é uma ciência dos fatos, e sim

ciência de essências” 136 , tendo “por objeto a análise dos elementos comuns das diversas

religiões a fim de decifrar-lhes as leis de evolução e, sobretudo, precisar a origem e a forma

primeira da religião” 137.

Em outras palavras, a fenomenologia da religião busca a essência comum e original

em todos os fenômenos religiosos, sem se ater ao contexto histórico de cada “manifestação”

particular. Ao contrário disso, a vertente italiana da História das Religiões, se propõe a

examinar as religiões em seu desenvolvimento particular, em busca das motivações

historicamente circunscritas para cada movimento, cada formação. Ao invés de encontrar o

que há de comum, ou universal, nas religiões, como na fenomenologia da religião, busca-se o

que há de único, de particular, em cada religião por meio da comparação histórica, como nos

explica Pettazzoni, autor de La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran:

134 Cf. SABBATUCCI, op. cit., p. 3.
135 PETTAZZONI, op. cit., p. 08 [La fenomenologia religiosa ha il merito di avere impostato la sua metodologia
sul concetto fondamentale del valore specifico della religione nella vita dello spirito. La comparazione è
necessaria alla fenomenologia per ricavare dalla similarità delle strutture il senso fondamentale dei fenomeni
religiosi, cioè il loro proprio senso religioso. Per accertare la similarità delle strutture, la fenomenologia non può
prescindere dalla storia, e insistentemente ammonisce di attenersi alla storia].
136 REALE, G. et ANTISERI, D. Edmundo Husserl e o movimento fenomenológico. In: ______, op. cit., p. 554.
137 ELIADE, op. cit., p. 1.
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Ao cumprir com seu dever próprio, que é a formação de uma consciência
histórico-religiosa, longe de restringir o conceito de religião a uma
determinada religião tida como a religião absoluta, deve-se, assim, postular
um conceito um tanto abrangente da religião que compreenda em sua
universalidade todas as formas particulares, por meio do qual se resolveria
concretamente a universalidade própria do estudo histórico-religioso, ao
invés de uma história universal das religiões fantasiosa138.

Para Marcello Massenzio, n’A História das Religiões na Cultura Moderna, a Escola

Italiana da História das Religiões “participa do grande processo de transformação no

Ocidente, que levou a assumir a diversidade cultural como objeto de investigação histórica”
139. Em outras palavras, trata-se de modificar o processo por meio do qual se retira do cerne

dos estudos de uma ou mais culturas o pressuposto de essências comuns, de uma evolução

comum. Trata-se também de eliminar a ditadura etnocêntrica que tanto persistiu e de estudar

essas culturas e suas instituições no que elas têm de próprio, de particular, ou único, fazendo

análises histórico-culturais que visam colocar as formações religiosas dentro de seus

contextos de origem; historicizando os momentos de desenvolvimento das religiões, pois

“qualquer produto cultural, qualquer noção, não pode ser alienado do contexto que contribuiu

de maneira decisiva para conferir a eles uma fisionomia bem determinada” 140.

Voltando à fenomenologia, conforme Pettazzoni, em seu artigo “Il metodo

comparativo”, ela é interpretação e a interpretação fenomenológica, com a admissão explícita

de Van der Leeuw, “torna-se pura e simplesmente vã arte fantasiosa uma vez que se subtrai o

controle da hermenêutica filológica-arqueológica” 141. Mas esse recurso programático à

História não garante, ao que parece, isentar a comparação fenomenológica do risco de cair em

um morfologismo meramente extrínseco e formal, sem consistência historiográfica. E a razão

– não uma razão puramente contingente, mas intrínseca e essencial –, a verdadeira razão é

que a fenomenologia reconhece o valor instrumental da História, mas ideologicamente tende

a transcender a História religiosa erguendo-se como uma ciência em si, distinta da História142 .

O que falta à fenomenologia da religião, o que ela expressamente repudia, é a idéia de

desenvolvimento. A partir da perspectiva de que o fenômeno religioso é uma “manifestação”

138 L’omniscienza di Dio, p. IX, apud SABBATUCCI, op. cit., p. 9 [Il quale per adempiere al suo compito
proprio, che è la formazione di una coscienza storico-religiosa, lungi dal restringere il concetto di religione ad
una determinata religione assunta come la religione in senso assoluto, deve anzi postulare un concetto così largo
della religione che comprenda nella sua universalità tutte le forme particolari, in ciò risolvendosi concretamente
l'universalità stessa dell'indagine storico-religiosa, anziché in una chimerica storia universale delle religioni].
139 MASSENZIO, op. cit., p. 40.
140 Ibidem, p. 45.
141 Die Phänomenologie der Religion, p. 632 (apud PETTAZZONI, R. Il metodo comparativo, p. 9).
142 Cf. PETTAZZONI, op. cit., p. 45.
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ou “revelação” do sagrado (“hierofania”, diria Mircea Eliade), a fenomenologia

deliberadamente ignora um outro modo de pensar e entender por meio do qual cada

phainómenon é um genómenon: cada manifestação pressupõe uma formação ou cada evento

trás em si um processo de desenvolvimento; é um produto histórico e cultural.

A proposta de Pettazzoni é a de inverter a sistematização teórica de Eliade. Para o

historiador italiano, a alteridade meta-histórica do sagrado não é ontológica e prioritária com

relação ao profano, como para Eliade, mas é historicamente construída. É o homem quem

constrói o cosmos e o caos, ou seja, o mundo dos arquétipos, como quadro de referência de

sua vida normal. Desta forma, ao nos perguntarmos qual seria a substância íntima universal

do conceito de religião, temos que nos voltar para uma qualidade básica desta, que, para

Pettazzoni, coincide com o pleno pertencimento de todas as formações religiosas ao plano da

História, como nos diz Massenzio:

Toda religião é um produto histórico, culturalmente condicionado pelo
contexto e, por sua vez, capaz de condicionar o próprio contexto em que
opera: tal afirmação contém tanto o reconhecimento de uma dimensão
comum, quanto o pressuposto que permite compreender as diferenças entre
os sistemas religiosos tomados separadamente. Diferenças que remetem às
diversidades de ordem econômicas, políticas, sociais etc. existentes entre os
vários âmbitos históricos: em síntese, a pluralidade das religiões remete à
pluralidade das histórias e vice-versa143.

Portanto, o método de investigação por este viés teórico, se dá pela tentativa de

reconstrução do processo de formação de um dado produto religioso ou de uma dada religião

em seu conjunto através das etapas de sua constituição histórica; como nos afirma Agnolin:

“[a formulação teórica de Pettazzoni] em polêmica com a obra de Eliade, queria destacar

como em cada fenômeno – além de sua mera objetivação – é possível re-percorrer e recuperar

o momento de sua formação histórica”144 , ou, ainda: “Isto significa que, para

compreendermos um fato cultural qualquer, devemos procurar a reconstrução de sua gênese,

de sua formação histórica. É exatamente o que a fenomenologia não faz” 145.

Nesse processo de historicização dos fatos religiosos, nos é exigido, assim,

historicizar o próprio termo religião: “A história das religiões – que se identifica com a

metodologia e a tradição histórico-religiosa italiana – colocou, em efeito, e resolveu o

problema de uma definição da religião, dilatando o conceito até conseguir torná-lo funcional

143 MASSENZIO, op. cit., p. 149.
144 Apud ibidem, p. 20.
145 AGNOLIN, op. cit., p. 24.
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às culturas particulares estudadas” 146. Dessa forma, Sabbatucci, em La prospettiva storico-

religiosa147 , apresenta o processo histórico a partir do qual o termo “religião” se formou com

o religio licita que se referia ao novo cristianismo, editado por Constantino, no século IV,

sinônimo do catolicismo da Igreja universal e romana: “A cultura romana (e não grega),

fornecendo um modelo de organização à Igreja universal (ou católica), deu sua contribuição

para a universalização do conceito de religião que depende, com efeito, de sua

“cristianização” [e não de sua “latinização”]” 148 . Reconhecendo o pertencimento do termo à

nossa cultura, nos é exigido relativizá-lo pelo reconhecimento de que, por um lado, “religião”

se refere a algo quando relacionado a um denominador (religião grega, religião indiana etc.) –

isto é, como “religiões”, e não como “religião” –, e, por outro lado, “religião”, em geral,

“significa um espaço de ação que pode individualizar-se somente em contraposição a um

espaço de ação ‘cívico’” 149 – haja vista que esta contraposição (cívico/religioso) é peculiar à

nossa cultura.

A partir destes pressupostos, desenvolve-se o pensamento de outro renomado

representante desta tradição hitórico-religiosa da escola italiana: Ernesto Da Martino. Seu

treinamento diretamente com Croce (e “suas polêmicas ambivalências com as posições deste

quanto às sociedades primitivas”, como diz Saunders150) e suas interações com Pettazzoni, o

levaram a refinar o tratamento dado ao problema da historicização da vida e experiências

daquelas sociedades consideradas “sem história” 151 .

De Matino critica a abordagem antropológica do início do século, particularmente a de

Levy-Bruhl e Durkheim, por sua falta de perspectiva histórica e seus objetivos generalizantes:

abordagens naturalistas (positivistas ou científicas) tendem a desumanizar os sujeitos, no

sentido de negar-lhes qualquer possibilidade de autoria, de agência; o Historicismo, em

contraponto, explicitamente busca tal agência152. Ele vai além ao propor uma preocupação do

cientista em não impor seu etnocentrismo sobre aquele tão distante de seu próprio tempo,

espaço e ethos. Ele nomeia essa “vigilância científica” como “etnocentrismo crítico”: o

“allargamento dell’autocoscienza per rischiarare l’azione” (ou a expansão de nossa

autoconsciência para clarificar ou direcionar nossas ações); ou seja, uma reflexão crítica sobre

as categorias de análise e da epistemologia e o reconhecimento de que essas categorias

146 Ibidem, p. 30.
147 Milão: Il Saggiatore, 1990, p. 66-79 (Apud AGNOLIN, op. cit., p. 31)
148 AGNOLIN, op. cit., p. 31.
149 Idem.
150 SAUNDERS, op. cit., p. 877.
151 Ibidem, p. 875.
152 Cf. idem.
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derivem de nossos próprios valores etnocêntricos, sendo historicamente determinadas (como

as concepções acerca do mito, do rito, das entidades extra-humanas, entre outras).

O trabalho que põe essas premissas em prática é o Il mondo magico (1948), no qual

autor propõe que o trabalho de estudo se inicie por questionarmos a suposta obviedade da

irrealidade dos poderes mágicos153, a qual se baseia em nosso conceito de realidade, pondo à

prova não apenas o sujeito da análise (os poderes mágicos), mas também nossa categoria de

análise (o conceito de realidade)154.

Nessa perspectiva de estudo, no que ele chama de il mondo magico (nas sociedades

antigas), a presença atuante do homem no mundo não pertence à ordem do dado, mas é uma

realidade condenda, ou fundada; uma realidade construída. A simbologia mítico-ritual é a

técnica protetora contra as ameaças desordenadoras e, ao mesmo tempo, funda a presença do

homem no mundo, a sua realidade.

Aqui, o que Eliade chama de “eteno retorno”, De Martino acata como definição, mas

não aceita sua conseqüente idéia de “terror da história”. Em outras palavras, a re-atualização

do tempo mítico e a repetição dos arquétipos, característicos do momento ritual, configuram-

se, para De Martino, como a des-historificação que permite a repetição de exemplum mítico,

não como a abolição da historicidade, mas como o “tempo protetor da historicidade”, ou seja,

a garantia da recuperação do tempo do homem e de sua realidade profana: “a reabertura do

tempo mítico através do ritual [...] tem a função de instaurar o [...] ‘regime protegido’ que

permite refundar o mundo. Não se trata de viver fora da História, mas sim de uma outra

maneira de fazer História e dizê-la com uma linguagem que é a meta-linguagem da

simbologia religiosa” 155.

Pettazzoni, por sua vez, considera um possível meio-termo entre o Historicismo e a

fenomenologia da religião:

Em termos sistemáticos, há de se superar as posições unilaterais da
fenomenologia e do historicismo, para que se integrem mutuamente; o que
potencializaria a fenomenologia religiosa com o conceito do historicismo
de desenvolvimento e, por sua vez, a historiografia historicista, com a
instância fenomenológica do valor autônomo da religião, resultando a

153 Como alerta Massenzio, “a noção ocidental de magia não é produto do acaso, mas o resultado de um
longuíssimo processo cultural que caracterizou, de maneira nem sempre rigorosamente uniforme, as várias fases
históricas da nossa civilização. A polêmica entre religião e magia, a desvalorização do magismo e sua
conseqüente marginalização representam alguns dos momentos mais significativos desse processo”
(MASSENZIO, op. cit., p. 44).
154 Cf. DE MARTINO, Ernesto. Le Monde Magique, Tradution Marc Baudoux. Paris: Institut d’édition Sanofi-
Synthélabo, Collection Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1999, p. 13-14.
155 AGNOLIN, op. cit., p. 36.
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fenomenologia situada na história e, ao mesmo tempo, a história das
religiões reconhecida em seu caráter de ciência histórica qualificada156.

Por um lado, a idéia do desenvolvimento está no cerne do pensamento historicista, ao

passo que para o Historicismo é estranha a premissa, fundamental para fenomenologia, do

reconhecimento da religião como valor autônomo. A partir deste conceito de religião como

experiência sui generis surge na fenomenologia a necessidade de um método específico para

o estudo da religião; um método não emprestado de alguma outra disciplina – seja ela a

filologia, a lingüística ou a antropologia. Por sua vez, esta exigência metodológica é estranha

ao Historicismo. Visto isso, Pettazzoni aponta um alternativa:

A alternativa parece, assim, claramente delineada entre uma fenomenologia
privada de rigor historiográfico e uma historiografia sem a adequada
sensibilidade religiosa. Resta verificar se as duas posições se excluem
realmente ou, ao invés disso, se não seriam complementares, uma
encontrando na outra sua complementação no que é próprio daquela e vice-
versa. No que se refere à metodologia, há de se verificar se a comparação
não passe de um registro mecânico de semelhanças e diferenças, ou não se
dá – pelo contrário – uma comparação que, superando o momento
descritivo e classificatório, aplica-se a estimular o pensamento tanto para
descobrir novas observações, como para o aprofundamento da consciência
histórica157.

Portanto, optamos pela metodologia da Escola Italiana da História das Religiões com

o intuito de investigar os papéis construídos para as mulheres na prática ritual da sociedade

indiana antiga, buscando compreender como foram elaboradas estas práticas dentro da

particularidade social e histórica dessa sociedade.

Esta metodologia nos parece adequada, pois, como nos diz Nicola Gasbarro:

[...] a História das Religiões atual está convencida de que a religião não
vem do céu (paradigma teológico), nem é implícita na natureza humana

156 PETTAZZONI, op. cit., p. 14 [In termini sistematici, si tratta di superare le posizioni unilaterali della
fenomenologia e dello storicismo integrandole reciprocamente, e cioè potenziando la fenomenologia religiosa
col concetto storicistico di svolgimento e la storiografia storicistica con l'istanza fenomenologica del valore
autonomo della religione, restando con ciò risolta la fenomenologia nella storia, e insieme riconosciute alla
storia religiosa il carattere di scienza storica qualificata.].
157 PETTAZZONI, op. cit., p. 10 [L’alternativa appare dunque nettamente delineata fra una fenomenologia priva
di vigore storiografico ed una storiografia senza una adeguata sensibilità religiosa. Resta a vedere se le due
posizioni si escludano realmente a vicenda o non siano invece complementari, trovando l’una la sua integrazione
in ciò ch’è proprio dell’altra, e viceversa. In sede metodologica si tratta di vedere se la comparazione non possa
esser altro che una meccanica registrazione di somiglianze e di differenze, o se non si dia – invece – una
comparazione che, superando il momento descritivo e classificatorio, valga a stimolare il pensiero alla scoperta
di nuovi rapporti e all’approfondimento della coscienza storica.].
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(paradigma antropológico), deve estar em condição de explicar com a
História e na História as razões sociais de sua constituição, os princípios
culturais que têm feito dela uma realidade compartilhada e compartilhável
e, enfim, o processo de generalização158.

Na perspectiva da História das Religiões, a partir da metodologia e tradição histórico-

religiosa italiana, aqui adotada, entende-se o rito como uma determinada ação ou sistema de

ações dentro de uma cultura que têm a função de atribuir sentido e possibilitar o controle da

realidade, contribuindo para uma organização humana da existência.

Em outras palavras, o rito, dentro da teoria do historiador italiano Angelo Brelich,

“desenvolve a função similar à exercida pelas crenças religiosas, pois é destinado a subtrair

do plano da pura contingência fenômenos de importância existencial a fim de conferir a eles

um significado cultural que permita inseri-los em uma determinada ordem humana” 159.

As ações rituais e sociais das mulheres na sociedade indiana antiga referem-se às

experiências circunscritas em um contexto histórico bem delimitado e estabelecido pela

produção textual que se apresenta como o “ouvido” (Çruti) ou a “tradição comentada”

(Småti). Mais do que isso, estes textos contêm acontecimentos que são tidos pelos indivíduos

desta cultura como fatos históricos (Itihäsa, ou “assim aconteceu”, e Puräëa, ou “o antigo”).

A ordem (åta), que se almeja através do sacrifício, se apresenta por meio do rito que é

descrito e prescrito nas Saàhitäs. Dentro da tradição historiográfica da Escola Italiana da

História das Religiões, representada principalmente pelos historiadores Raffaele Pettazzoni,

Ernesto De Martino, Angelo Brelich, Dario Sabbatucci, entre outros, uma sociedade como a

indiana em sua Antigüidade não pode ser considerada sem história, mas sim uma sociedade

cuja história teve como via de expressão e preservação o ritual e sua literatura referente; em

teoria e prática rituais.

Nesta perspectiva, o rito lança luz sobre a construção da realidade realizada pelo

homem, que a funda, dando sentido às condições e formas da existência. A partir dele, que é,

portanto, o testemunho da fundação do mundo pelo homem, ou seja, a instituição e

significação da história, será mantida a ordem, então, estabelecida: “não existiriam, portanto,

de um lado, sociedades para a História e, do outro, sociedades sem História, mas o recurso ao

mito [aqui, o rito] se dá como uma possível maneira de fazer História [...] a presença atuante

158 Apud AGNOLIN, op. cit., p. 40-41.
159 MASSENZIO, op. cit., p. 181.
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do homem no mundo não é um dado, mas uma realidade condenda (‘fundante’; do verbo

latim condere = ‘fundar’)” 160 . Brelich diz que:

[...] reconduzindo os fatores fundamentais de sua efetiva existência aos
tempos das origens nos quais, no decorrer de um evento prodigioso e
irrepetível eles teriam se constituído, a sociedade dá um sentido às suas
condições e formas de existência: os mitos fundam as coisas que não
somente são como são, mas devem ser como são, porque assim se tornaram
naquele tempo longínquo em que tudo foi decidido; o mito torna aceitável
aquilo que é necessário aceitar [...] e assegura a estabilidade das
instituições; providencia, além disso, modelos de comportamento. [...] O
mito, portanto, não explica, por uma necessidade intelectual, as coisas, [...]
mas as funda, concedendo a elas valor. [...] (Sendo que cada mito [rito]
narra a ‘razão’ pela qual alguma coisa é como é, cada mito é etiológico)
[grifos do autor]161.

No que se refere à Índia antiga, pode-se dizer que se trata de uma sociedade

essencialmente ritual; em outras palavras, é através da teoria e prática rituais que essa cultura

estabelece seu cotidiano e extra-cotidiano. Interessando-nos, portanto, os papéis atribuídos às

mulheres na estabilização dessa ordem social “sagrada” e como essa formulação se deu,

sendo estabelecida, em grande parte, por homens responsáveis não só pelos textos em si, mas

pela organização sócio-ritual da Índia antiga.

160 AGNOLIN, op. cit., p. 33-34.
161 Ibidem, idem.
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Capítulo 1 – Åta (a ordem do mundo): o Puruña-sükta (o hino da criação como o

primeiro ritual), Varëäçrama (o sistema social óctuplo)

Este capítulo se volta às definições, à “ordem das coisas” (åta): a cosmogonia, a

sociedade, o ritual.

Åta, comumente traduzida como “ordem cósmica”, se refere, sobretudo, à ordem

estabelecida por meio do ritual. Há uma oposição no pensamento bramânico védico entre o

natural como caótico e o ritualizado como ordenado. Dessa forma, as oblações ao fogo pela

manhã e ao entardecer, como dever diário dos brähmaëas, é, de fato, uma transmutação do

caos natural do nascer e morrer do sol, em uma ordenação desse fenômeno:

[...] o natural é caótico, o desorganizado, o não-desenvolvido. Em termos
cosmogônicos, o que é meramente procriado pelo deus criador não é um
cosmos ou todo universal constituído de partes ordenadas. As origens do
verdadeiro cosmos são encontradas, não no ato gerador primordial, mas sim na
operação secundária – um ato ritual que oferece estrutura e ordem à criação
caótica 162.

Nessa perspectiva, a criação cósmica não é cosmogonia, assim como a reprodução

biológica não gera necessariamente um ser humano: “Cosmogonia e antropogonia no

ritualismo védico são acionadas e realizadas apenas pelo trabalho ritual ou karman” 163. O

pensamento bramânico se apropria da “ordem natural” e a torna conceitual e ritualmente

“ordem ritual” criando um sistema de ritos, combinado com uma literatura que o legitima,

culturalmente aceito, no qual o poder bramânico sobre o mundo natural é o único meio dele,

de fato, existir. Assim, para os brähmaëas, a atividade ritual não representa ou dramatiza a

realidade; ela a constrói, a integra, a constitui:

A continuidade do sacrifício é a condição da plenitude do mundo. O sacrifício
ininterrupto, o mundo sem falha, é åta, “arranjo exato”: a abordagem correta
no trabalho ritual é tanto a imagem como a causa da alternância harmoniosa de
dias e noites, a sucessão das estações, a chuva caindo no momento certo, o
encontro formal entre comedores e comida. O sistema de sistemas de peças

162 SMITH, Brian K. Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion. New York: Oxford University Press,
1989, p. 50 [... the natural is chaotic, the disorganized, the unformed. In cosmological terms, what is merely
procreated by the creator god is not a cosmos or a universal whole made up of ordered parts. The origins of true
cosmos are found not in this primary generative act but rather in a secondary operation – a ritual act that lends
structure and order to a chaotic creation.].
163 Idem, ibidem, p. 51 [Cosmogony and anthropogony in Vedic ritualism are actualized only within sacrifice
and realized only by ritual labor or karman.].
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contíguas: a ordem cósmica, a eficácia ritual, a verdade como adequação; estes
são os principais componentes do conceito de åta 164.

Dessa forma, a ritualização da criação para sua ordenação se equivale aos “ritos de

passagem” (saàskäras) para a ordenação da vida humana: “Agora [na forma humana de vida]

é o momento de inquirir sobre a Verdade Absoluta, de quem esta manifestação cósmica se

origina” 165 . Para inquirir sobre a Verdade Absoluta, deve-se passar pelos saàskäras, que são

“ritos reformatórios” (sobre os quais falaremos detalhadamente no próximo capítulo), que

visam neutralizar as influências das impressões psíquicas de outras vidas e potencializar a

capacidade de controle dos sentidos e concentração nos assuntos e atividades rituais e

filosóficas (sagradas): “A entidade viva corporificada pode se acostumar a se restringir da

gratificação dos sentidos, apesar do gosto pelos objetos dos sentidos permanecer. Entretanto,

ao experimentar um gosto superior [extra-mundano], ela abandona o gozo por meio dos

sentidos” 166.

Assim, primeiramente, apresentamos o hino cosmogônico, o Puruña-sükta, que

descreve o surgimento do mundo fenomenal por meio do inaugural sacrifício do homem

primordial. Desse rito inaugural do mundo, surge concomitantemente a sociedade ideal védica

dividida em camadas hereditárias e estágios etários da vida, o Varëäçrama.

Apresentaremos essa organização social dando ênfase ao que nos interessa: as

mulheres sacerdotisas (brähmaëas) e guerreiras (kñatriyas) – por serem as que ativamente

participam dos sacrifícios. Uma vez que o sacrifício (especialmente o solene, ou çrauta) é

uma parte importante da vida dessas mulheres, senão de toda a sociedade, apresentamos, aqui,

o surgimento da teoria ritual e da sociedade rigidamente hierarquizada e, no próximo capítulo,

os deveres, as expectativas, a formação, os ritos de passagem (saàskäras), etc. dos indivíduos

dessa cultura, que se relacionem direta ou indiretamente com suas funções rituais.

164 MALAMOUD, op. cit., p. 73 [La continuité du sacrifice est la condition de la plénitude du monde. Le
sacrifice sans lacune, le monde sans faille, c'est le åta, "agencement exact": la démarche correcte dans le travail
rituel est à la fois l'image et la cause de l'harmonieuse alternance des jours et des nuits, de la succession des
saisons, de la pluie qui tombe au bon moment, de la recontre régleé des mangeurs et des mangés. Système de
systèmes de pièces jointives; l'ordre comique, l'efficacité rituelle, la vérité comme adéquation, telles sont les
principales composantes de la notion de åta.].
165 athäto brahmajijïäsä janmädyasya yataù | (Vedänta-sütra 1.1.1)
166 viñayä vinivartante nirähärasya dehinaù | rasa-varjaà raso 'py asya paraà dåñövä nivartate || (BG 2.59)
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I. O Puruña-sükta ou o ritual da criação

O ritual é o meio de transformar, socializando-o, um dado bruto
imediato em um sistema simbólico mediatizado;

ou, para dize-lo de outro modo, é no e pelo espaço o ritual
que a ordem natural se converte em ordem cultural.

Pierre Clastres

Nesse momento em que, primeiramente, se pretende apresentar o “mito da criação”,

“das origens”, na Índia antiga, o Puruña-sükta, não podemos falar em mito.

Se analisarmos este hino a partir da perspectiva da Mitologia, enquanto “um discurso

sobre os mitos, um saber que tenciona falar dos mitos em geral, de sua origem, de sua

natureza, de sua essência” 167, e a ciência que, a partir do século XIX, surge tanto na vertente

da “Ciência dos Mitos”, de Paul Decharme e Andrew Lang, entre outros, como na da

“Mitologia Comparada”, de F. Max Müller168, em paralelo à antropologia evolucionista de

Tylor, estaríamos nos arriscando a tratá-lo como uma história de um “povo primitivo” ou

“selvagem”, que se demonstra “absurda”, “monstruosa”, “imoral” ou “repugnante” 169. Essas

tentativas de análise e interpretação dos mitos acreditavam em e almejavam majoritariamente

racionalizar o irracional, entender o ininteligível, decifrar o indecifrável dentre os enigmas da

simbologia oriunda do “pensamento primitivo”:

Duas grandes correntes dominam as discussões teóricas abertas durante toda
a segunda metade do século XIX: a ‘Escola da Mitologia comparada’
[dedicada ao estudo dos povos indo-europeus], sob a liderança de
Friendrich Max Müller, e a ‘Escola Antropológica’ [voltada aos “povos
selvagens”, à infância da humanidade, como a América e a África], fundada
por Tylor a partir de seu livro La civilisation primitive. Ambas concordam
num ponto: a urgência de explicar uma linguagem tão louca. Sua única
divergência, porém, refere-se à forma de justificar a presença de
proposições dementes no discurso do mito 170.

Müller, que nos interessa, sobretudo, por sua extensa produção sobre a literatura

sânscrita, defendia a língua, a partir do seu sistema e da sua história, como o único objeto com

o qual se explicaria o pensamento desconexo expresso nos mitos, apresentando uma

167 DETIENNE, Marcel. A Invenção da Mitologia, p. 15.
168 Müller inaugura seus estudos de “mitologia comparada” com seu artigo “Comparative Mythology”, em 1856
(primeiramente publicado no Oxford Essays, do mesmo ano, e, em 1867, republicado em Chips from a
German Workshop, ambos em Londres), reorientando o pensamento sobre a origem dos mitos e encantando,
tanto quanto surpreendendo, filólogos, classicistas e acadêmicos literários (cf. DORSON, Richard M. The
Eclipse of Solar Mythology. The Journal of American Folklore, vol. 68, n. 270, out/dez/1955, p. 394).
169 DETIENNE, op. cit., p. 17.
170 Idem, p. 28.
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periodização – já apresentada na introdução desse trabalho – em períodos de estratos

lingüísticos, quais sejam: o temático, o dialetal e o mitopoético. Nessa perspectiva, Müller vê

o período mitopoético como aquele no qual o discurso se dá como um produto do

inconsciente lingüístico e, assim, o homem não seria o agente, o produtor dos mitos, mas

esses seriam produzidos autonomamente:

Com efeito, assim como as grandes estruturas gramaticais se formam
silenciosamente nos abismos vegetais da língua, os primeiros mitos surgem
como bolhas, arrebentando a superfície das palavras e das frases que jorram
da boca da humanidade original171.

Lembremos que Müller tinha como objetivo último comprovar que a humanidade se

originara de acordo com os moldes da Gênesis bíblica e, dessa forma, um dos seus objetivos a

partir da sua produção sobre mitologia172 e filologia comparadas era verificar um berço

lingüístico comum para as línguas indo-européias, por meio das nomenclaturas referentes aos

deuses, pela comparação e reincidência dos mitos solares: “o homem mitopoético construiu

seu panteão com base no sol, no amanhecer e no céu. Como poderia ser de outra forma?

Müller se perguntou. ‘O que chamamos de Manhã, os arianos antigos chamavam de Sol ou

Amanhecer... O que chamamos de Meio-dia, Anoitecer e Noite, (...) e Tempo, e Vida, e

Eternidade – tudo isso os arianos antigos chamavam de Sol’” 173.

Afastamos-nos, aqui, dessas tentativas de comparações niveladoras e limitadas e

optamos por uma outra abordagem de análise crítica, que difere da Mitologia Comparada de

Müller: a História das Religiões. Esta diferenciação se deve ao fato que:

A ciência da religião é construtiva. Ela não se restringe à verificação e à
explicação analítica dos dados isolados, tais como estudados separadamente
por diversas disciplinas especializadas [como a filologia]. Ela busca
coordenar dados religiosos uns com os outros, para estabelecer relações e

171 Idem, p. 29.
172 Podemos destacar suas produções subseqüentes ao artigo inaugural de 1856 que fundamentam tanto sua teoria
sobre a “mitologia solar” (que reivindicava a transferência de nomes de fenômenos naturais para entidades
imaginadas, responsáveis por esses fenômenos, sendo para ele uma “doença da linguagem”), como sua crítica,
por um lado, aos antropologistas evolucionistas, como Tylor e, por outro lado, aos folcloristas, como Andrew
Lang: Lectures on the Science of Language (1864); “Essays on Mythology, Traditions, and Customs” (In:
Chips from a German Workshop, 1867); “On the Philology of Mythology” (In: Introduction to the Science
of Religion, 1873); Lectures on the Origin and Growth of Religion, as illustrated by the religions of India
(1878); “The Lessons of the Veda” e “Vedic Deities” (In: India: What it can teach us, 1882).
173 DORSON, R. op. cit., p. 398 [(…) mythopoeic man constructed his pantheon around the sun, the dawn, and
the sky. How could it be otherwise?, Müller asked. “What we call the Morning, the ancient Aryans called the
Sun or the Dawn… What we call Noon, and Evening, and Night, (…) and Time, and Life, and Eternity – all this
the ancient Aryans called Sun .].
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agrupar os fatos de acordo com essas relações. (...) A História das Religiões
se dedica, primeiramente, a determinar a história de várias religiões. Cada
religião é estudada separadamente pelo historiador das religiões em seu
próprio meio, eu seu desenvolvimento nesse meio e em suas relações com
os outros valores culturais pertencentes ao mesmo meio, tais como a poesia,
a arte, o pensamento especulativo, a estrutura social, entre outros. A
História das Religiões, portanto, estuda dados religiosos em suas conexões
históricas, não apenas com outros dados religiosos, mas também com
aqueles que não são religiosos, sejam literários, artísticos, sociais ou o que
for174.

Assim, apesar da obra mülleriana nos ser útil em diversos aspectos, principalmente

pelo fôlego dedicado ao, e pela conseqüente extensão do, estudo sobre a Índia antiga e os

Vedas, pouco nos auxilia na compreensão e historicização da literatura, do ritual e da

sociedade em questão. Além disso, como visto, sua conceituação de mito, nos parâmetros da

Mitologia, não nos satisfaz na análise do “rito de criação” em questão, o Puruña-sükta, já que

se limitaria ao estudo lingüístico deste, perdendo de vista as motivações e resultados

histórico-sociais correlacionados a ele, como a formação da sociedade rigidamente

hierarquizada, seus mecanismos de desenvolvimento, continuidade e legitimidade.

Por outro lado, se pudéssemos (ou quiséssemos) insistir que o Puruña-sükta seja de um

“mito da criação”, poderíamos historicizar o termo “mito”, ou seja, analisar seu surgimento e

desenvolvimento. Por exemplo, poderíamos fazê-lo com a proposta de Bruce Lincoln175, a

partir do termo mythos e sua oposição a logos, em uma perspectiva de caracterização de

discurso por meio do gênero176. Para ele, analisando a aplicação dos termos na literatura

homérica e hesiódica, mythos, por um lado, primeiramente se relacionaria com o gênero

masculino e um status de poder, por ser usado em referência a um discurso objetivo,

imperativo e verdadeiro. Entretanto, logos seria usado para se referir a um discurso

geralmente feminino e, assim, coercivo ou persuasivo, devido ao seu caráter ameno,

sentimental, mas, de fato, enganador, interesseiro ou astuto. Para Lincoln:

174 PETTAZZONI, Raffaele. Essays on the History of Religion. Translation J. Rose. Leiden, The Netherlands:
E. J. Brill Publisher, 1954, p. 216 [The science of religion is constructive. It does not confine itself to the
verification and the analytical explanations of single data such as are studied separately by the various
specialized disciplines. It seeks to coordinate religious data with one another, to establish relations and to group
the facts according to those relations. (…) The history of religion aims first of all at settling the history of the
various religions. Each separate religion is studied by the historian of religion in its own environment, in its
development within that environment, and in its relation with the other cultural values belonging to the same
environment, such as poetry, art speculative thought, social structure and so on. The history of religion therefore
studies religious data in their historical connections not only with other religious data but also with those which
are not religious, whether literary, artistic, social or what not.].
175 Professor de História das Religiões na University of Chicago.
176 Gendered Discourses: the early history of mythos and logos. History of Religions , Chicago, vol. 36, n. 1,
ago/1996, p. 1-12.
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Agora [ao final do artigo] deve estar claro que os mais antigos textos
consistentemente usam mythos e logos para marcar tipos de discurso
bastante distintos: o dos homens agressivos e o das mulheres sedutoras.
Mythos é um discurso prático, apropriado para as assembléias e batalhas,
com o qual homens ameaçavam e intimidavam seus inimigos. Logos, ao
contrário, é o discurso particularmente associado com as mulheres, mas
disponível para os gentis, charmosos e sagazes de ambos os sexos. Trata-se
de um discurso suave e encantador que pode também enganar e armar uma
armadilha177.

O que possivelmente mudou a denotação e uso desses termos, conforme Lincoln, foi a

necessidade dos aristocratas gregos de imporem e exercerem poder, não mais pela força e pelo

discurso desta (mythos), mas por um discurso e estratégia astuciosa ou por persuasão

esmeradamente construída (logos). A partir dessa mudança política e social, Platão, entre

outros, teria que revisar seus termos conceituais, corroborando um discurso filosófico sem

marcas de gênero ou poder aparentes (logos), enquanto legitimaría outro discurso: o dos feitos

heróicos (mythos).

Essa abordagem do possível surgimento e desenvolvimento desses termos não é,

obviamente, a única. Outro exemplo, seria o de Detienne que apresenta mythos como,

inicialmente, a palavra da revolta178 (nas Crônicas de Samos, do séc. V). Nesse caso, o termo

se aproxima da premissa de Lincoln, por um lado, como o discurso taxativo e ameaçador,

mas, por outro lado, parece se distanciar quando Detienne defende que se trata do discurso das

pessoas que “não estão investidas de uma mensagem, não têm o privilégio de uma narrativa

ouvida por uns e rechaçada por outros, (...) excluídas da palavra política, são confinadas nesse

espaço vazio e sem identidade, uma espécie de alteridade insignificante cuja subversão é

considerada irrelevante” 179. Ao mesmo tempo, Detienne se refere ao uso de mythos, na Ilíada

(IX, 443), em relação à capacidade de expressar boas opiniões, “falar quando deve e como

convém” 180, o que, para ele, parece torná-lo um sinônimo de logos181, por exemplo, em

177 LINCOLN, op. cit., p. 11 [It now should be clear that the most ancient texts consistently use mythos and logos
to mark very different sorts of discourse: that of aggressive men and that of seductive women. Mythos is a blunt
speech suited for assembly or battle, with which powerful males bludgeon and intimidate their foes. Logos, in
contrast, is a speech particularly associated with women, but available to the gentle, charming, and the shrewd of
either sex. It is a speech soft and delightful that can also deceive and entrap.].
178 DETIENNE, op. cit., p. 90-91: “Gramáticos e lexicógrafos interpretaram a palavra mito como rebelião,
insurreição, guerra civil (stásis). E os cabeças, talvez os nobres que tomaram o partido dos ‘pescadores’ (halieîs),
seriam os mitarcos, como outros eram os polemarcos ou simposiarcos”.
179 Ibidem, p. 92.
180 Ibidem, p. 91.
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Xenófanes, Parmênides, Empédocles e Ésquilo182. Mais interessante é a inversão feita por

Detienne, contrapondo seu argumento ao de Lincoln, em relação ao que seria o discurso

sedutor, palavra de ilusão: ao invés do logos se caracterizar como tal, conforme Lincoln, é o

mythos que se apresenta como “histórias de sedução” 183, no episódio da Neméia VIII, 39-58,

de Píndaro.

Dito isso, o que mais nos interessa aqui é constatar como “todos esses testemunhos

denunciam o caráter ilusório de um pensamento mitológico das origens e mostram o quanto a

visão de um tecido mítico homogêneo é estranha à realidade grega da idade arcaica” 184, de

onde se acredita ter sido o termo “mito” adotado pela Mitologia (“ciência dos mitos”,

“mitologia comparada”, ou “antropologia evolucionista”, do XIX).

Em nosso caso, por tentarmos historicizar os fatos rituais (sagrados) da Índia antiga

dentro de sua especificidade, não podemos falar apenas em “mitos” da Índia antiga.

Malamoud, ao render uma homenagem a Vernant, por sua obra sobre o mito e o pensamento

na Grécia antiga, Mito e Pensamento entre os Gregos, intitulando a sua Cuire le Monde. Rite

et pensée dans l’Inde ancienne, ressalva, que, quanto à Índia, se exige uma diferenciada

abordagem e estabelecimento de relações:

Mas [em comparação a obra de Vernant] não é precisamente o mito, mas o
rito que relaciono com o pensamento. Ou ritual e pensamento são termos
contraditórios por si mesmos. Pensar, não é justamente se desprender do
estereotipado, repetitivo, determinado de antemão, características que são,
por excelência, do rito? Sem dúvida, este princípio aplica-se à cultura
indiana como a qualquer outra. (...) Acontece que na Índia se desenvolveu
muito cedo uma ampla e profunda reflexão sobre o rito e foi a propósito do
rito que o espírito indiano passou a racionalizar "diferenças e oposições" (ao
mesmo tempo em que fundamenta a gramática nas análises de diferenças e
oposições)185.

181 “Num primeiro contraste, a figura insólita das ‘pessoas do mito’ revela a distância entre aquilo que se
convencionou reconhecer como ‘mítico’, entre nós, e a utilização de uma palavra que a Grécia arcaica não
distinguia dos valores semânticos de logos” (p. 92).
182 Ibidem, p. 92-93. Heródoto, “Pai da História”, diferencia sua aplicação dos termos mythos e logos, por adotar
a primeira majoritariamente em relação ao que narra, aos ocorridos, sejam testemunhados ou do “ouvir-dizer”,
inclusive aplicando às narrativas religiosas o termo hièros logoi, legando ao título de mythos apenas duas
passagens em seus nove livros: uma narrativa inverossímil sobre Héracles e os egípcios e uma explicação não-
lógica sobre a enchente do rio Nilo, dada por um grego – ambos os episódios são tidos como não-verdadeiros
(não-logos) e não se relacionam com o sagrado (p. 97-101).
183 Ibidem, p. 95.
184 Ibidem, p. 93.
185 MALAMOUD, op. cit., p. 6 [Mais précisément ce n’est pas le mythe mais le rite que j’accole ici à la pensée.
Or rite et pensée sont par eux-même des termes antinomiques. Penser, n’est-ce pas justement se dégager de ce
qui est stéréotypé, répétitif, déterminé par avance, caractères qui sont par excellence ceux du rite ? Sans doute, et
cela vaut pour la culture indienne comme pour toute autre. (...) Il se trouve qu’en Inde s’est développée très tôt
une réflexion ample et profonde sur le rite, et que c’est à propos du rite que l’esprit indien s’est exercé à
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A Índia dos brähmaëas, da literatura sânscrita, tem como “via de libertação e de

imortalidade” aquela que “se configura enquanto uma modalidade de pensar através do rito”
186:

Parafraseando o belíssimo e emblemático título da obra de Charles Malamoud
sobre a específica realidade cultural da Índia védica, poderíamos enfim falar
de um sistema que, se por um lado abre espaço a um “novo mundo da mente”,
a uma nova modalidade de intelligere e ordenar o mundo, por outro lado, faz
desse mundo “cozido” (isto é, ritualmente construído, feito) não uma mera
contraposição a um mundo cru e natural pré-existente. O exemplo que melhor
ilustra a peculiaridade deste cozimento talvez seja representado pela analogia
estabelecida pelos textos védicos entre o sistema do sacrifício e as fórmulas
sacrificiais: duas maneiras correlatas de “fazer (capturar) o sacro” (sacrum
facere, diriam os romanos, enquanto etimologia do próprio sacrifício) em
termos rituais – seja através da divisão do corpo da vítima sacrificial, seja
através da divisão métrica do verso –, isto é, como maneira de forçar
(ritualmente) a manifestação da divindade, quase um poder de criá-la, como
dirá a especulação tardia dos veda. Isso faz com que o desmembramento do
corpo da vítima do sacrifício se torne a base para a constituição do corpus
social (hierarquizado), ao mesmo tempo em que a divisão métrica do verso se
oferece enquanto corpus textual e ritual (não mítico), base e condição
essencial que aponta para o desenvolvimento justo e regular das coisas187.

Mais do que relatar ou recontar (função mítica), os Vedas teorizam o fazer, o (se auto-)

criar ritualmente, sendo, não apenas uma coletânea de mitos, mas uma teoria ritual: os

pensamentos rituais e sua prática, seu “cozinhar o mundo”.

Dessa forma, este capítulo se volta, primeiramente, à apresentação e análise histórico-

religiosa do sükta (“hino”) que registra o primeiro sacrifício e, assim, inaugura o ritual e sua

racionalização na Índia antiga, dando conta da cosmogonia, da organização social e,

conseqüentemente, do dharma (“dever ritualístico”). Por isso, ao invés de “mito da criação”e

“mitologia védica”, optamos por referir-nos a eles como “rito da criação” e “teoria ritual

védica”, mesmo que o episódio da cosmogonia responda a um papel esperado desta como em

outras culturas:

A cosmogonia legitima o presente à medida que esteja de acordo com como as
coisas eram ‘no início’. As narrativas de criação garantem que se afastar do
status quo pareça com se desviar de uma norma dada por deus, como
degenerações vis-à-vis um tempo de perfeição original imaculado. Determinar

raisonner sur les « différences et oppositions » (en même temps qu’il s’attachait aux différences et oppositions
sur quoi se fonde la grammaire).].
186 AGNOLIN, Adone. Prefácio. In: RAVERI, Massimo. Índia e Extremo Oriente: via da libertação e da
imortalidade. São Paulo: Hedras, 2005, p. 15.
187 Ibidem, p. 15-16.
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como as coisas eram no início dos tempos é descrever como as coisas
realmente são – ou, pelo menos, como elas realmente deveriam ser [åta] 188.

Os chamados “mitos da criação/das origens” são geralmente, portanto, as narrativas,

em diferentes culturas, que inauguram uma vasta tradição de descrever fundamentos sociais e

culturais da realidade para uma sociedade. As questões essenciais humanas, tais como, “quem

somos nós?”, “por que estamos aqui?”, “como e de onde viemos?”, “para onde vamos?”,

“qual nossa relação com o tempo e espaço?”, “por que da morte e o que/como é o pós-

morte?”, geram essas narrativas.

A Índia, desde a Åg-veda-saàhitä, apresenta esse questionamento ao mesmo tempo em

que propõe uma teoria e prática rituais que o respondam. Na maëòala X da Åg-veda-saàhitä,

encontramos dois süktas (hinos) importantes sobre a manifestação do mundo. Vejamos

primeiramente o sükta dos questionamentos (X.129189):

näsadäsén no sadäsét tadänéà näséd rajo no vyomäparo yat |
kimävarévaù kuha kasya çarmannambhaù kimäséd gahanaà ghabhéram ||(01)

na måtyuräsédamåtaà na tarhi na rätryä ahna äsétpraketaù |
änédavätaà svadhayä tadekaà tasmäddhänyan na paraù kià canäsa || (02)

tama äsét tamasä ghüÿamagre.apraketaà salilaà sarvam ä idam |
tuchyenäbhvapihitaà yadäsét tapasas tan mahinäjäyataikam || (03)
kämas tad agre samavartatädhi manaso retaù prathamaà yad äsét |
sato bandhum asati nir avindan hådi pratéñyä kavayo manéñä ||(04)

tiraçcéno vitato raçmir eñäm adhaù svid äséd upari svid äsét |
retodhä äsan mahimäna äsan svadhä avastät prayatiù parastät ||(05)

ko addhä veda ka iha pra vocat kuta äjätä kuta iyaà visåñöiù |
arväg devä asya visarjanenäthä ko veda yata äbabhüva ||(06)

iyaà visåñöiryata äbabhüva yadi vä dadhe yadi vä na |
yo asyädhyakñaù parame vyoman so aìgha veda yadi vä naveda ||(07)

Então, quando o existente (o ser), o não-existente (o não-ser) não eram,
Assim como o ar, o céu e o que está além deste.

O que o abrangia? E onde? E aos cuidados de quem?
Existia, então, a água, em profundidades insondáveis?

Então, a morte não existia, nem a imortalidade,
Nem havia sinal do divisor do dia e da noite.

Aquele Uno, sem alento, respirava por sua própria natureza.

188 SMITH, Brian K. Classifying the Universe: The Ancient Indian Varëa System and the Origin of Caste. New
York and Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 320-321 [Cosmogony legitimizes the present insofar as it
conforms to what things were like “in the beginning”. Creation stories ensure that departures from a status quo
appear as deviations from a god-given norm, as degenerations vis-à-vis a pristine time of original perfection. To
pronounce on how things were at dawn of time is to describe how things really are – or, at least, how they really
should be.].
189 Em relação ao Åg-veda nesse trabalho, sânscrito conforme base de dados digital da Universidade do Texas,
em http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/RV/index.html, Sanskrit Web, em
http://www.sanskritweb.org/rigveda/index.html#L4,e Macdonell (1978). Tradução para o português sendo uma
convenção entre as para o inglês de Ralph T. H. Griffith (The hymns of the Rgveda, Delhi: Motilal
Banarsidass, 1976), Wendy D. O’Flaherty (THE ÅG-VEDA, London: Penguin Books, 1981), Macdonell e a
nossa.
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A não ser Ele, nada mais existia, então.
A escuridão existia.

No início, o Todo era caos envolto na escuridão.
O Todo que existia, então, era vazio e sem forma.

Pelo poder do seu calor [ascético], engendrou-se aquela Unidade.
A partir de então, surgiu o desejo pelo início.

O desejo como a semente primordial e o germe da mente.
Os sábios (åñis), buscando em seus corações,

encontraram o vínculo entre o existente e o não existente.
Seu cordão foi estendido transversalmente.

O que havia acima? O que havia abaixo?
Havia semeadores [masculinos], havia poderes [feminino].

Aqui [embaixo], a natureza [feminina] e o impulso [masculino], acima, além.
Quem sabe realmente e quem pode declarar de onde se originou

e de onde veio essa emanação190?
Só então surgiram os devas.

Quem, portanto, sabe de onde o Todo veio a existir?
A primeira origem do mundo, se Ele a manifestou ou se não,

Ele, que vê tudo do mais alto céu, o sabe; ou, talvez, não.

Além do questionamento acerca das origens, explícito nesse sükta, o que mais se

destaca nele, por hora e que retomaremos mais adiante, são os seguintes pontos: 1. o fato da

criação suceder à inexistência, o “não-ser”, também antecipando o estado das coisas conforme

o sükta seguinte; 2. a existência do “Uno”, do “Todo”, ou do Ser Supremo (pois que

“respirava”, “emitia calor” e “teve o desejo”), que antecipa o Puruña, ou o Homem

primordial, do próximo sükta.

Supõe-se que o termo puruña se origina da raiz PÈ que significa “encher com ar”,

“soprar em”, “saciar”, “nutrir”, “criar” (como a um filho), e em si significa “homem” ou

“pessoa”. Monier-Williams, em relação à narrativa em questão, oferece a seguinte tradução:

“o Homem primordial como a alma e fonte original do universo (conforme descrito no

Puruña-sükta)”, é “o princípio pessoal que anima nos homens e outros seres a alma ou

espírito”; é “o Ser Supremo ou Alma do universo”. Lembremos que o dicionário de Monier-

Williams foi produzido com o auxílio de brähmaëas indianos que conservam a tradição e

conhecem os Vedas, chamados, por isso, de paìòitas, o que implicaria definições tanto na

perspectiva de diferentes literaturas (çruti, småti), como definições perpassadas pelo tempo e

pelo hinduísmo moderno, que obviamente se diferencia do pensamento e concepções dos

brähmaëas védicos.

190 Segundo o pensamento de Plotino (205-270) ou Schelling (1775-1854), processo no qual a divindade
suprema irradia, emite ou propaga sua própria substância, criando o universo, uma extensão de sua natureza
divina, de maneira processual, contínua e permanente (cf REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia . 6ª
ed. São Paulo: Paulus, 2003, vol. 3.).
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Agora vejamos, finalmente, o sükta do primeiro sacrifício, o Puruña-sükta (RV X.90):

sahasraçérñä puruñaù sahasräkñaù sahasrapät | sabhümià viçvato våtvätyatiñöhad däsäìgulam || (01)
puruña evedaà sarvaà yad bhütaà yac ca bhavyam | utämåtatvasyeçäno yadannenätirohati || (02)
etävän asya mahimä ato jyäyäàç ca puruñaù | pädo 'syaviçvä bhütäni tripädasyämåtaà divi || (03)

tripädürdhva udait püruñaù pädo 'syehäbhavat punaù | tato viñvaì vyakrämat säçanänaçane abhi || (04)
tasmäd viräd ajäyata viräjo adhi püruñaù | sa jato atyaricyata paçcad bhümim atho puraù || (05)

yat puruñeëa haviñä devä yajïamatanvata | vasanto asyäséd äjyaà gréñma idhmaù çarad dhäviù || (06)
taà yajïaà barhiñi praukñän puruñaà jätamagrataù | tena devä ayajanta sädhyä åñayaç ca ye || (07)

tasmäd yajïät sarvahutaù sambhåtaà påñadäjyam | paçün täàç cakre väyavyän äraëyän grämyaç ca ye || (08)
tasmäd yajïät sarvahüta åcaù sämäni jajïére | chandäàsi jajïire tasmäd yajus tasmäd ajäyata || (09)

tasmäd açvä ajäyanta ye ke cobhayädataù | gävo há jajïire tasmät tasmäj jätä ajävayaù || (10)
yat puruñaà vyadadhuù katidhä vy akalpayan | mukhaà kim asya kau bähü kä ürü pädä ucyete || (11)

brähmaëo 'sya mukham äséd bähü räjanyaù kåtaù | ürü tad asya yad vaiçyaù padbhyäà çüdro ajäyata || (12)
candramä manaso jätaç cakñoù süryo ajäyata | mukhädindraçcägniçca präëäd väyurajäyata || (13)

näbhyä äséd antarikñaà çérñëo dyauù säm avartata | padbhyäà bhümir diçaù çroträt tathä lokäàakalpayan ||
(14)

saptäsyäsan paridhayas triù sapta samidhaù kåtäù | deväyad yajïaà tanvänä abadhnan puruñaà paçum || (15)
yajïena yajïam ayajanta devas täni dharmäëi prathamänyäsan |

te ha näkaà mahimänaù sacanta yatra pürve sädhyäù santi deväù || (16)

Mil cabeças tem Puruña, mil olhos e mil pés.
Abrangendo a terra completamente, Ele se expande além dela por dez dedos.

Os universos passados, presentes e futuros não mais são
do que a manifestação da expansão do Puruña.

O Senhor da imortalidade que se torna ainda maior por meio do alimentar-se.
Tão poderosa é sua grandeza!
Mas ainda maior é o Puruña.

Todas as entidades vivas do universo não são mais do que um quarto Seu
E a natureza eterna do céu eterno existe em três quartos Dele.

Os três quartos Dele transcendem a porção material.
O Puruña presente na porção de um quarto manifestou a terra novamente,

Como já fizera antes.
O Puruña de um quarto iniciou o trabalho da criação, indo para todas as direções,

tomando as formas de tudo que é animado e inanimado.
Do Puruña, a terra é engendrada

E, dela, nasce Véräj .
De Véräj novamente nasce Puruña.

Uma vez gerado expande-se em todas as direções.
Quando com o Puruña de oblação os devas fizeram o sacrifício,

A primavera foi o ghee [manteiga], o verão, a lenha, e o outono, a oferenda.
Nesse sacrifício, o Puruña gerado no princípio, sobre a grama kuça,

pelos sädhyas [devas] e åñis foi aspergido e, como vítima, sacrificado.
Desse sacrifício, no qual todo o universo foi sacrificado,

iogurte e ghee [ de fato, todos os alimentos] foram produzidos.
Dele se criaram os animais do ar, da floresta e da aldeia.

Desse sacrifício completamente executado,
Originaram-se as partes dos Vedas constituídas de

åk [hinos], säma [música] e yajus [prosa], juntamente com as sete métricas védicas.
Os cavalos nasceram desse sacrifício, assim como os animais com dois maxilares.

Os bovinos também nasceram desse sacrifício, juntamente com os caprinos e ovinos.
No sacrifício, em quantas partes dividiram Puruña?

O que se declara sobre Sua boca, Seus braços, coxas e pés?
Os brähmaëas surgiram de Sua boca, os kñatriyas de Seus braços,

os vaiçyas de Suas coxas e os çüdras de Seus pés.



70

Sua mente deu surgimento à lua; seus dois olhos, ao sol;
Seu alento, Väyu; e Sua boca, Indra e Agni.

De seu umbigo surgiu o espaço entre a Terra e o céu; da sua cabeça, o firmamento;
De seus pés, a terra; e de suas orelhas, as direções.

Dessa forma, os mundos foram manifestados.
No sacrifício, sete folhas de grama kuça foram dispostas ao redor do fogo

[as sete métricas poéticas dos Vedas]. Três vezes sete foram os pedaços de lenha
para alimentar o fogo [doze meses, cinco estações, três mundos e o sol].

Os devas, sacrificando, amarram Puruña para o sacrifício, como sua vítima.
Sacrificando-o, estes foram os primeiros ritos.

Ao firmamento eterno, onde moram os sädhyas [devas], esses poderes se elevam.

Primeiramente, retomando o “Uno” ou o “Todo”, do sükta RV X.129, que é a fonte de

tudo que existe e, ao mesmo tempo, aquele que é sacrificado fazendo com que seu corpo

(gigantesco) forme tudo o que existe191 , denota o conceito do Puruña como o Ser Supremo,

que perdurará no hinduísmo até os dias de hoje, de que este é tanto imanente, como

transcendente:

Eles [relatos da criação] não só consideram o fundamento do ser como
também vão mais além, e descrevem a relação dessa realidade absoluta com
todas as realidades relativas, e a do infinito e incognoscível com o finito e
cognoscível. Anunciam que o absoluto permeia todas as instâncias do ser,
todas as coisas. [...] As religiões percebem que o infinito, além de ser o
fundamento da condição de finitude, é também, através desse, o fundamento
do tudo o que é finito. Portanto, o Sagrado está aqui e em toda parte; é agora e
é sempre; é a base disto e daquilo, sua e minha, além de ser ele mesmo. O
Sagrado é imanente e transcendente192 [grifos da autora].

Esse aspecto do “Todo”, do “Uno”, é o Brahman:

Brahman, cuya naturaliza espiritual ya hemos señalado, puede ser considerado
como el Espíritu Universal, que mora en todos los seres y en todas las cosas,
que es distinto de todo, a quien nadie ni nada conoce, cuyo cuerpo son todos
los seres y todas las cosas, que rige todo como un Gobernante Interno “desde
dentro”, y que es inmortal 193.

191 “Assim como um torrão de sal lançado na água se dissolve nela, e não se pode encontrá-lo mais, porém, onde
quer que se tome a água ela está salgada, da mesma forma ocorre com este grande ser infinito, ilimitado,
consistindo apenas de consciência, de quem surge os elementos e neles mesmos ele desaparece” [sa yathä
saindhavakhila udake prästa udakam evänuviléyeta na häsyodgrahäëäyeva syät | yato yatas tvädadéta lavaëam
evaivaà vä ara idaà mahäbhütam anantam apäraà vijïänaghana eva ||] (Brhad-äraëyaka Upaniñad II.4.12 –
tradução para o português conforme as traduções de F. Max Müller, Shanti Lal Nagar e Fernando Tola); e “O
que quer que exista, que vier a existir e que existiu, o faz devido a Puruña, que tudo compreende” [sarvaà
puruña evedaà bhütaà bhavyaà bhavac ca yat | tenedam ävåtaà viçvaà vitastim adhitiñöhati ||] (BP II.6.16).
192 SPROUL, Barbara C. Mitos Primais. Tradução Tomás R. Bueno. São Paulo: Siciliano, 1994, p. 23.
193 TOLA; DRAGONETTI, op. cit., p. 140.
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A Verdade Absoluta, entretanto, é vista não só como o “todo-penetrante” Brahman,

mas também por seu aspecto pessoal, do Homem Primordial, mas eterno, denominado

Puruña, Bhagavän ou Éçvara. E, finalmente, há ainda o aspecto localizado, ou seja, a Verdade

Absoluta localizada em todas as entidades vivas, como testemunhas de seus atos e seu amigo

mais íntimo: Paramätmä. Isso é afirmado no Bhägavata Puräëa: “É dito que aqueles que

viram a verdade (tattva-vidaù), conhecem a Verdade Absoluta não-dual (tattvam) como

Brahman, Paramätmä ou Bhagavän” 194. Dessa forma, o pensamento bramânico estabelecerá

uma visão das coisas de forma que tudo e todos se originam na Verdade Absoluta, mas é por

meio do ritual que se formaliza, se aciona, essa natureza (estabelecendo o åta, como dito

anteriormente).

Em relação ao aspecto feminino na criação, Louis Renou195 , ao apresentar a tradução

do Puruña-sükta, reitera a conotação do termo viräj (tasmäd viräd ajäyata viräjo adhi

püruñaù) dado por Monier-Williams como a contraparte feminina desta196 , tendo se originado

do Puruña para, então, gerá-lo novamente.

O outro termo no hino que se refere ao feminino seria bhümi (sa bhümià viçvato

våtvätyatiñöhad däsäìgulam, por exemplo), “Terra” ou Bhümi, a personalidade divina que

representa e anima o planeta, considerada uma consorte do Ser Supremo: “Ó Mãe Terra,

vestida com oceanos e adornada por montanhas, ofereço minhas humildes reverências a ti que

é a esposa do Senhor Viñëu (Bhagavän). Por favor, me perdoe por pisar em ti” 197.

Juntamente com o pensamento bramânico que apresenta a tríade divina de Brahman

(“Todo-penetrante”), Paramätmä (“Superalma”) e Bragavän (“Suprema Pessoa”), será

introduzida uma conceituação de feminino e masculino universal: Puruña e Prakåti.

Puruña, como o Homem Primordial, Suprema Pessoa, é gerado por Viräj, ou Prakåti,

processo por meio do qual seria investido dos elementos materiais para que, ao ser

sacrificado, seu corpo dê forma a esse mundo fenomenal; pois, Prakåti é descrita como a

194 vadanti tat tattva-vidas tattvaà yaj jïänam advayam | brahmeti paramätmeti bhagavän iti çabdyate ||
(BP I.2.11)
195 RENOU, Louis. Hinduísmo. Tradução Affonso Blacheyre. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964, p. 47.
196 Isso é reiterado por Rodrigues: “Puruña gera Viräj (a difusa), um princípio feminino, que, por sua vez, é dita
gerar Puruña” [Puruña begets Viräj (the Widespread), a feminine principle, who in turn is said to beget Puruña.]
(RODRIGUES, op. cit., p. 48).
197 samudra-vasane devi parvata-stana-maëòite | viñëu-patni namas tubhyaà päda-sparçaà kñamasva me ||
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energia complementar da criação198 , responsável pelos elementos grosseiros, sutis e pela alma

individual (jéva) que habita as entidades vivas, conforme a Bhagavad-gétä:

A terra, a água, o fogo, o ar, [elementos grosseiros], o éter [espaço], a mente, a
inteligência e o falso ego [noção de “eu sou”, “eu ajo”] [elementos sutis], são
minhas energias materiais (prakåti). Além dessa energia inferior (apara-
prakåti), ó Mahä-bäho [Arjuna], há outra superior (parä-prakåti), que
compreende as entidades vivas (jéva-bhütäm) e por meio da qual esse universo
se torna animado. Todas as entidades vivas e tudo mais existe nesse mundo
(bhütäni) se originam (yonéni) dessas duas naturezas. Saiba que eu [Bhagavän]
sou a propulsão para a existência assim como a absorção (dissolução)
cósmicas 199.

O que esse panorama de gênero e da natureza (complementar dos papéis dos gêneros)

que encontramos nas narrativas de cosmogonia pode sugerir acerca das ideologias de gênero

implícitas? Mesmo que a ênfase na complementaridade dos gêneros reflita as realidades

biológicas da procriação, que exigem, obviamente, tanto a participação do masculino quanto

do feminino, a relação entre o princípio masculino do Puruña (Brahman, Paramätmä e

Bhagavän) e o feminino (Parä-prakåti e Aparä-prakåti) é nitidamente de subalternidade. Em

outras palavras, apesar da exigência dos pólos masculinos e femininos para a criação, o

energético (como fonte) é predominante em relação à energia, determinando uma dinâmica

que está presente no ritual e nas relações sociais: apesar do masculino e do feminino serem

imprescindíveis, há uma relação de dependência, de submissão, do feminino, e de

predominância do masculino – o que ficará mais explícito a seguir, a partir das descrições dos

deveres das mulheres. E uma vez que assim foi no começo, assim deverá ser perpetuado: é

isso que o Puruña-sukta postula como cosmogonia, como organização sócio-ritual.

II. O Varëäçrama (o sistema social óctuplo) e o Yajïa (sacrifício)

A relação entre o sacrifício e a organização social se dá no Puruña-sükta; ou seja, das

partes físicas do Puruña (Homem Primordial) surgem as camadas sociais (varëas). Daí a

primeira evidência da intrínseca e indissolúvel relação entre o indivíduo, sua localização na

198 Cf. PINTCHMAN, Tracy. Genger Complementarity and Gender Hierarchy in Puräëic Accounts of Creation.
Journal of the American Academy of Religion, New York, Oxford University Press, vol. 66, no. 2, 1998, p.
260.
199 bhümir äpo 'nalo väyuù khaà mano buddhir eva ca | ahaìkära itéyaà me bhinnä prakåtir añöadhä ||
apareyam itas tv anyäà prakåtià viddhi me param | jéva-bhütäà mahä-bäho yayedaà dhäryate jagat ||
etad-yonéni bhütäni sarväëéty upadhäraya | ahaà kåtsnasya jagataù prabhavaù pralayas tathä ||
(BG 7.4-6)
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sociedade (hereditariamente determinada) e o correlativo papel sacrificial que terá por toda a

vida, ou seja, seu dharma (“dever ritualístico”).

Confirma-se, aqui, a asseveração de Malamoud sobre a relação entre ritual e sua

teoria, ou pensamento indiano: “no pensamento da Índia bramânica, o sacrifício é em si um

esquema explicativo (por causalidade ou por analogia) para a ordem mundial, as atividades e

projetos humanos” 200. A ordem social, na qual “as atividade e projetos humanos” se

efetivam, chama-se varëäçrama201 ou a organização social fomentada, por um lado, com

camadas sociais hereditárias (varëas) determinantes de “deveres ritualísticos” ou dharma, e,

por outro lado, com estágios da vida (äçrama), grosso modo, por faixa etária.

Os varëas seriam: 1. os brähmaëas (intelectuais, professores, filósofos e sacerdotes –

mendicantes!) que se dedicam apenas ao ócio contemplativo, à recitação diária dos Vedas, à

ritualística, ao aconselhamento ao rei e à educação; 2. os kñatriyas (guerreiros, governantes

reais e administradores) que se dedicam exclusivamente à proteção de todas as entidades

vivas do seu reino, ao exercício da guerra e da caça e à administração do reino; 3. os vaiçyas

(agricultores, produtores e comerciantes), a quem cabia toda a produção necessária para a

subsistência de todas as camadas da sociedade, assim como a maior carga tributária e o

financiamento dos rituais; e 4. os çüdras (trabalhadores manuais) que se destinam aos mais

diversos serviços para os varëas acima, seja na agricultura, na manufatura, em limpeza etc.

Por outro lado, os äçramas seriam: 1. brahmacäré, “jovem estudantes celibatários”; 2.

gåhastha, “chefe de família”, “cônjuge”; 3. vänaprastha, “aposentado”, “peregrino” e

“estudante dos Vedas”; 4. sannyäsé, “renunciante”, “mendicante” 202.

Este sistema óctuplo (de quatro categorias sociais e quatro ordens ou estágios

religiosos da vida) possui diferenciações, orientações e uma regulação quanto à busca de

quatro metas ou sentidos da vida, chamados puruñärthas (os quatro princípios que o homem

deve observar em relação à sua posição no varëäçrama): 1. mokña, “libertação”; 2. dharma,

“dever ritualístico”; 3. artha, “desenvolvimento econômico”; e 4. käma, “prazer” 203 .

O intuito dos puruñärthas é conscientizar o homem de que toda e qualquer atividade

sua são interpretadas e designadas para um desses sentidos; sejam tomados isoladamente ou

combinados entre si 204. Assim, a cada momento da vida, o homem é impulsionado por cada

200 MALAMOUD, op. cit., p. 6.
201 Em geral, a teoria sobre o varëäçrama se encontra na literatura Småti: Bhagavad-gétä, Mahäbhärata,
Bhägavata Puräëa, Manu-småti-saàhitä, etc.
202 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 90; e RODRIGUES, op. cit., p. 89.
203 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 86; e RODRIGUES, idem.
204 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 85.
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um ou mais sentidos em graus variados de acordo com o varëa ao qual pertence e ao äçrama

que está vivenciando. Entretanto, cada categoria social enfatizará um sentido em relação ao

seu dever sócio-ritual; ou seja, os brähmaëas lidarão principalmente com mokña, os kñatriyas,

com dharma, os vaiçyas, com artha, e os çüdras, com käma. Deve-se manter em mente que os

puruñärthas são necessários a todas as categorias; o que variaria, então, seria o grau de

importância e dedicação a cada um deles durante a juventude e maturidade e, conforme a

idade avançaria, a idéia geral seria de se dedicar mais e mais aos puruñärthas superiores,

principalmente à mokña. Além disso, o acesso efetivo aos puruñärthas se dá em gåhastha-

äçrama, ou seja, na vida de casado, e, assim, dependem de ambos o marido e a mulher para

serem alcançados. De fato, no Bhaviñya Puräëa (BVP 6.5) 205, é dito que a realização de

dharma, artha e käma depende da conduta correta da esposa, pois, na literatura sânscrita, há a

premissa de que os homens literalmente enlouquecem por razões passionais, pelo apego às

mulheres, tanto que as maiores guerras registradas, quais sejam a dos épicos Rämäyaëa e

Mahäbhärata, são justificadas a partir do insulto às mulheres honrosas, devido ao apego de

homens agindo em adharma: no primeiro épico, Rävaëa se deixa levar pela atração que Sétä

lhe provoca e, a revelia dela ser casada e dele geralmente agir conforme o dharma, ela a rapta,

o que causa a destruição da sua dinastia; no segundo épico, Duryodhona vence Yudhiñöhira

em um jogo de dados, tomando posse de seu reino, irmãos, sua própria pessoa e sua esposa, a

qual é arrastada pelos cabelos até a assembléia de kñatriyas, com roupas íntimas (decomposta

para aparecer em público) e durante seu ciclo menstrual, por esse tratamento oferecido a uma

mulher casta, oriundo da cobiça, apego e ira dos príncipes kurus, sua dinastia foi aniquilada

no campo de batalha de Kurukñetra. Portanto, ter uma esposa de siga seu dharma, que inclui

ser fiel, casta e satisfazer seu esposo com cuidados e prazer (käma) faria com que ele, em

tranqüilidade, se dedicasse à busca dos sentidos da vida.

Dito isso sobre os puruñärthas e a organização social, passemos às relações entre o

ritual e o varëäçrama. Para tanto, devemos considerar que para se manter a atividade de

memorização por meio da recitação contínua dos hinos, exige-se um contingente razoável de

pessoas e um condizente ócio, ao mesmo tempo em que se ocupam com a execução de

sacrifícios (de fogo), que demandam diversos sacrificantes, com seus respectivos assistentes e

esposas. Paralelamente, a ordem e as leis na sociedade precisam ser garantidas e deve-se

haver o planejamento e gerenciamento da produção para o provimento tanto para os

sacrifícios (animais, grãos, produtos lácteos, frutas e vegetais), como para a subsistência de

205 Bhaviñya Puräëa.Translation Bhumipati Das. Vrindaban, India: Ras Bihari Lal & Sons, 2007, p. 236-237.
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todos e, finalmente, exige-se um bom contingente para trabalhar nas lavouras e pastos e em

todas as atividades manuais ou mais simples (e não menos essenciais) como a limpeza, a

produção de produtos manufaturados, etc. Tudo isso se dá, portanto, pela estrita divisão social

em camadas hereditárias e fases da vida: o varëäçrama.

Tudo na sociedade indiana da Antiguidade revolve, dessa forma, em relação ao ritual;

mais especificamente, ao sacrifício, ao yajïa. Yajïa é direta e completamente relacionado

com “devolver”, “retornar”, “dar de volta”: sacrifício, de acordo com a Bhagavad-gétä é

descrito como “a roda que foi posta a girar” 206 .

A idéia é a de que, ao nascer no mundo fenomenal, uma pessoa recebe diversos

dons207 (presentes), por exemplo, o corpo, a vida, a água, oriunda das chuvas (a partir da qual

se produzem os grãos), o conhecimento, etc. Assim, ao nascer, a pessoa adquire débitos; isto

é, ela deve por todas essas facilidades, em última análise, à Verdade Absoluta, à Pessoa

Suprema.

Portanto, na “roda que foi posta a girar”, tudo se origina da Pessoa Suprema, Puruña, e

passa pelos devas (“semideuses”, seus assistentes ou ministros) e, então, para as demais

entidades vivas (jévas): No início, juntamente com o sacrifício, Prajäpati [progenitor

universal] criou gerações de homens e devas e lhes disse: “Que vocês prosperem com esse

yajïa que confere todos os tipos de coisas desejáveis” 208.

Nesse processo, o que se recebe, as utilidades básicas para a vida (assim como as

contas de água, luz, esgoto etc. que pagamos) – na verdade, o pensamento bramânico é de que

é o sacrifício que produz a subsistência209 e para ela continuar – , deve ser oferecido de volta

em yajïa, já que: “De fato, os devas satisfeitos com a execução de yajïa concederão todas as

necessidades de subsistência, enquanto aquele que desfruta de tais facilidades sem devolvê-las

[em sacrifício] aos devas é certamente um ladrão” 210. Isso tem diversos resultados, dentre os

quais podemos citar o não acúmulo de débito em atividades (karma) que enreda a jéva no

206 “Assim, a roda [do sacrifício] foi posta a girar e aquele que não a mantém em movimento, cuja vida é impura,
que se regozija na gratificação dos sentidos, vive em vão, ó Pärtha” [evaà pravartitaà cakraà nänuvartayatéha
yaù | aghäyur indriyärämo moghaà pärtha sa jévati || - BG 3.16].
207 “Dos alimentos, seres vêm a existir. Das chuvas, os alimentos se manifestam. Do sacrifício, as chuvas se
originam. O sacrifício é o fruto da ação [do dever prescrito cumprido]” [annäd bhavanti bhütäni parjanyäd anna-
sambhavaù | yajïäd bhavati parjanyo yajïaù karma-samudbhavaù | (BG 3.14)].
208 saha-yajïäù prajäù såñövä puroväca prajäpatiù | anena prasaviñyadhvam eña vo 'stv iñöa-käma-dhuk ||
(BG 3.10)
209 “Todas as entidades vivas subsistem com os grãos, que são produzidos pelas chuvas. As chuvas são
produzidas pela execução de yajïa [sacrifício], que se origina da execução dos deveres prescritos” [annäd
bhavanti bhütäni parjanyäd anna-sambhavaù | yajïäd bhavati parjanyo yajïaù karma-samudbhavaù || - BG
3.14].
210 iñöän bhogän hi vo devä däsyante yajïa-bhävitäù | tair dattän apradäyaibhyo yo bhuìkte stena eva saù ||
(BG 3.12)
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ciclo de nascimentos e mortes (saàsära), e o desenvolvimento de caráter moral; ensinando

gratidão, respeito, humildade. Além disso, se adquirem benefícios, pois, uma vez que se

reciproque com os administradores autorizados (os devas) ou diretamente com a Pessoa

Suprema, se obtêm alguns benefícios. Estabelece-se, assim, a oposição entre päpa, ou

“atividades impuras”, “não-ritualizadas” (isto é, as que enredam as jévas no saàsära) e puëyä,

ou “atividades auspiciosas”. Por exemplo, as atividades de yajïa e däna (“caridade”) 211

propiciariam um bom nascimento na próxima vida com as facilidades (espirituais, sociais,

físicas, intelectuais e econômicas) para alcançar a meta última pelo cumprimento do dever

ritual (dharma), qual seja, a liberação (mokña): “Atividades que não tenham yajïa como seu

propósito são enredamentos nesse mundo (karma-bandhanaù). Portanto, ó filho de Kunté,

execute seus deveres [de kñatriya] como yajïa e se manterá livre (mukta-saìgaù)” 212.

Além da propagação de benefícios nesta vida e na próxima, ou a liberação do ciclo de

renascimentos e a vida eterna em bem-aventurança, os Vedas afirmam que executar os deveres

ritualísticos (dharma) de outro varëa não é aconselhado:

O melhor é executar seus próprios deveres (sva-dharma) do que o de outro
perfeitamente. Melhor é a morte seguindo seu próprio dharma, pois, o dharma
de outrem pode ser perigoso 213.
[E] Melhor é o próprio dharma (sva-dharma), mesmo que imperfeitamente, do
que o dharma de outrem seguido perfeitamente. Executando as ações
determinadas pela própria natureza (svabhäva-niyatam) não se incorre em
pecado [reações que causam enredamento no ciclo de renascimentos] 214.

Supomos que estas injunções, juntamente com a detalhada descrição de atividades de

varëas diferentes possíveis de serem executadas apenas temporariamente, colaboravam com a

manutenção do sistema social, prevenindo as tentativas de mudança de deveres vocacionais

211 “Atividades de sacrifício, caridade e austeridade jamais devem ser abandonadas; devem ser continuamente
executadas. De fato, sacrifício, caridade e austeridade purificam até mesmo as grandes almas” [yajïa-däna-
tapaù-karma na tyäjyaà käryam eva tat | yajïo dänaà tapaç caiva pävanäni manéñiëäm || (BG 18.5)].
212 yajïärthät karmaëo 'nyatra loko 'yaà karma-bandhanaù | tad-arthaà karma kaunteya | mukta-saìgaù
samäcara || (BG 3.9)
213 çreyän sva-dharmo viguëaù para-dharmät sv-anuñöhität | sva-dharme nidhanaà çreyaù para-dharmo
bhayävahaù || (BG 3.35)
214 çreyän sva-dharmo viguëaù para-dharmät sv-anuñöhität | svabhäva-niyataà karma kurvan näpnoti kilbiñam ||
(BG 18.47). Semelhante declaração também se encontra no Manu-småti (10.97): “Vale mais desempenhar seus
próprios deveres, mesmo que defeituosamente, do que as do outro, pois, aquele que vive do cumprimento dos
deveres alheios, perde, por conseguinte, a sua própria [seu status e privilégios]”.



77

(por varëa ou nascimento) e limitando, ou impossibilitando mobilidade social, principalmente

ascendente 215 .

Há, portanto, um esforço social, uma sinergia (todas as partes convergindo para uma

meta comum), para que os sacrifícios sejam executados, protegidos, mantidos e transmitidos

como objetivo unânime da sociedade. Mesmo que só os brähmaëas, por um lado, tenham

acesso ao conhecimento, à técnica, à memorização, etc., e os çüdras, por outro lado, sejam

proibidos de ouvir ou assistir aos rituais, pois, o que vale, de fato, é cumprir seu dever

individual e esse sempre é “dever ritualístico” (dharma), por que independente da posição, da

atividade direta ou indireta com o ritual, todos agem em prol dele; todo dever é sócio-ritual.

A nossa premissa inicial em relação à participação e funções das mulheres nos

sacrifícios é a de que, uma vez que os deveres são distintos por camada social (varëa), ou

seja, verticalmente, os homens e mulheres, por sua vez, compartilham alguns deveres

condizentes com varëa, horizontalmente. Isso nos faz considerar que, se as atividades da

camada brähmaëa, que são referentes ao domínio da técnica e teoria ritual, seriam

naturalmente compartilhadas entre cônjuges (gåhasthas): únicos habilitados a executar os

sacrifícios, já que os estudantes (brahmacärés), aposentados (vänaprastha) e renunciantes

(sannyäsés) eram, respectivamente, não preparados, desencorajados e isentos de fazê-lo.

Portanto, as mulheres brähmaëas serão nosso foco principal compartilhado minimamente com

as mulheres kñatriyas (guerreiras, princesas e rainhas), na medida em que essas ocupam

espaços e exercem funções no âmbito dos rituais envolvendo os reis – como ficará claro ao

descrevermos os rituais especifica e detalhadamente.

O motivo central desse trabalho é o papel ritual da mulher: a partir daqui passamos a

nos deter à descrição de sua, natureza, educação, funções, deveres e atividades em relação ao

varëa. Sabemos que tudo será mais facilmente compreendido em comparação com os mesmos

temas relacionados ao homem – quando especificadamente mencionados por gênero –, para se

ter um panorama mais abrangente da organização sócio-ritual da Índia antiga. Dessa forma, na

medida do possível – levando em conta a extensão do trabalho e o acesso às fontes –

apresentaremos os dados na perspectiva comparativa entre homens e mulheres.

Em relação especificamente às mulheres e ao que lhes diz respeito social e

historicamente, nossa referência principal será o clássico The Position of Women in Hindu

215 Conhecemos apenas um episódio, reiterado nos épicos Rämäyaëa, Mahäbhärata e nos Puräëas, de tentativa
de um kñatriya ascender à posição de brähmaëa: Viçvämitra. Ele almeja esta posição por inveja do brähmaëa
Vasiñöha e só a alcança depois de perder todo o reino, os descendentes, a honra, de fazer sacrifícios e
austeridades impensáveis, ganhando a mudança como um dom do deva Çiva.
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Civilization (1938), do historiador e arqueólogo Anant Sadashiv Altekar 216, levando em

consideração, obviamente, algumas ressalvas que lhe tenham sido feitas no decorrer do século

passado e que nos tenham chegado em mãos, como as dos artigos organizados por Kumkum

Roy no volume Women in Early Indian Societies (1999) 217 e por Julia Leslie em Roles and

Rituals for Hindu Women (1991) 218.

III. As mulheres e os varëas brähmaëa e kñatriya: características gerais e específicas e

dharma

A problemática histórico-religiosa que visa analisar criticamente os instrumentos

interpretativos que, muitas vezes levianamente foram sendo identificados enquanto traduções

do “religioso” ocidental em culturas estranhas a essa tradição histórica e cultural, é

particularmente propícia , em seu alerta, para historicizar e conceitualizar o termo dharma.

Na literatura sânscrita há repetidas descrições dos deveres (dharma) para as camadas

sociais (os varëas). Dharma é comum e limitadamente traduzido como religião, porém,

“[Dharma] é um conceito extremamente complicado, compreendendo muitos significados

distintos, entretanto, relacionados, e extensivo a uma grande variedade de referentes” 219.

O termo dharma é traduzido como “moralidade”, “dever”, “religião”, “lei”, etc.

Porém, uma vez que dharma abrange todos esses termos distintos em seus variados usos,

nenhum termo em língua portuguesa ou, de qualquer forma, ocidental oferece uma tradução

adequada. Uma razão importante dessa dificuldade em tradução é que o pensamento e a

prática que perfazem a sociedade da Índia antiga (e em certa medida ainda a de hoje), na qual

o termo tem sua funcionalidade, diferem daquele característico na sociedade grego-romana, e

ocidental por conseguinte.

No Ocidente, as normas para o comportamento humano costumam ser
geralmente vistas como centradas no homem e racionais. A assertiva
protagoriana de que “o homem é a medida das coisas”, e a convicção
aristotélica de que o homem é, sobretudo, racional, tende a encorajar a
consideração das normas de conduta em termos de seu design racional para
facilitar os objetivos humanos. Mesmo na tradição da lei natural no Ocidente,
na qual as normas humanas são tidas como a expressão da Lei Divina, a

216 Delhi: Motilal Barnasidass, 2005.
217 New Delhi: Manohar, 2005.
218 Delhi: Motilal Barnasidass, 1992.
219 KOLLER, John M. Dharma: An Expression of Universal Order. Philosophy East and West, Vol. 22, No. 2,
On Dharma and Literature (Apr., 1972), p. 131 [It is an extremely complicated concept, embracing many
differing, though related, meanings, and extending to a wide range of referents.].
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consideração é centrada no homem e racionalista, já que as mais altas leis
naturais são leis para o homem e o índice para essas leis divinas é a razão
humana (que, significantemente, Austin equipara com utilidade) 220.

Por outro lado, na Índia védica e tradicional, o ser humano é tido como uma

manifestação e expressão de uma realidade mais profunda, que é a medida do humano, e não

o contrário. A mais alta lei é o caminho ordenado da mais elevada realidade centrada na

ordem das coisas que dizem respeito ao ser (åta). Nessa perspectiva, as leis morais e sociais

são meramente expressões parciais ou inferiores da lei mais elevada. Assim, o universo não é

visto como um amalgamado de três tipos de seres – divino, humano e natural –; os dois

últimos como criação do primeiro. Ao contrário, toda a realidade é Um, em ser e agir: “A

variedade da realidade representa apenas as diferentes expressões da mesma realidade

fundamental, que está oculta para a experiência e razão ordinárias” 221; ou “Não há nenhuma

verdade superior a mim [Kåñëa], ó Dhanaïjaya [Arjuna]. Tudo repousa em mim como pérolas

enxertadas em uma linha” 222.

Sob o espectro dessa visão da realidade, uma vez que o homem não confronta a

natureza como seu conhecedor e conquistador divinamente estabelecido, a verdade não seria

uma questão de correspondência de proporções da razão com uma realidade independente. Ao

invés disso, a verdade é uma questão de realização da conexidade das coisas; não apenas

umas com as outras, mas também com sua origem, que é o próprio centro da realidade

(Puruña ou Brahman).

Portanto, em concordância com essa concepção da realidade, a norma fundamental,

não sendo tomada como algum tipo de proposição para a qual as funções reais das coisas se

correspondem, é, na verdade, compreendida como sendo a ordenação (åta) verdadeira da

realidade última e central, a partir da qual a realidade manifesta foi emitida. A norma

fundamental e a norma ou regra para os indivíduos, dharma, são determinadas pelo seu

próprio ser (varëadharma , strédharma, etc.) na medida em que participam da realidade última,

220 Idem, ibidem, p. 132 [In the West, norms for human behavior have generally been understood to be man-
centered and rational. The Protagorean dictum that "man is the measure of all things," and the Aristotelian
conviction that man is, above all else, rational, have tended to encourage thinking of norms of action in
terms of their rational design to facilitate human aims. Even in the natural law tradition of the West,
where human norms are regarded as the expression of the Divine Law, the thinking is man-centered and
rationalistic, for the highest natural laws are the laws for man, and the index to these divine laws is
human reason (which, significantly, Austin equates with utility).].
221 Idem, p. 133 [The manifoldness of reality represents merely different expressions of the same central
reality which, in its deepest center, is hidden from ordinary experience and reason.].
222 mattaù parataraà nänyat kiïcid asti dhanaïjaya | mayi sarvam idaà protaà sütre maëi-gaëä iva ||
(BG 7.6)



80

da qual são uma manifestação; não é algo acrescentado ao indivíduo para que alguns objetivos

sejam alcançados, mas sua própria realidade temporária, por um lado, e sua conexão com a

ideal, central e última.

Para nosso intuito, aqui, como conceito social, dharma se refere a um código moral,

natural, de lei positiva e aos muitos deveres diversos dos indivíduos 223. O dharma difere de

acordo com a posição social, seja a camada hereditária ou o estágio da vida (varëäçrama-

dharma) e, ainda mais relevante para nós, de acordo com o gênero (stré-dharma). Trata-se,

sobretudo, de um código de conduta, visando virtude, civilidade e as metas últimas prescritas

para a vida humana. Dessa forma, há, por exemplo, o dharma referente à prática da caridade

(däna-dharma), à posição do rei (räja-dharma), à liberação (mokña-dharma) e à relação com a

Verdade Absoluta (bhägavata-dharma) 224.

Compreendemos que seja, como código de conduta, aquele ideal, deliberado e

promulgado, nessa cultura, pelos líderes ritualísticos, detentores do conhecimento,

professores, conselheiros do rei e a cabeça da sociedade (de acordo com a cosmogonia): os

brähmaëas. Dessa forma, supomos que os indivíduos da sociedade indiana antiga deliberavam

sobre quais regras, leis, práticas, deveres seguiriam de acordo com tempo, local, circunstância

e opções pessoais – obviamente havendo um ônus jurídico, ritual e, assim, social,

conseqüentes às suas escolhas.

Mais relevante para nós seria o panorama apreendido da visão e expectativa dos

brähmaëas para que toda a sociedade vivesse em harmonia, em paz, civilizadamente, como

äryas – termo cuja significação é exatamente aquele que vive o dharma de acordo com as

injunções dos Vedas –; tendo em perspectiva, não só o dharma em si (as regras e deveres

específicos), mas as justificativas deste, quando apresentadas.

Aqui, nos detemos especialmente ao dharma contido na Bhagavad-gétä, no livro de leis

Manu-saàhitä e no Bhägavata Puräëa, em relação aos brähmaëas e kñatriyas, entendendo

que estas são em grande medida tanto dos homens como das mulheres de cada varëa,

juntamente com aquele específico às mulheres (stré-dharma).

O intuito em apresentar o dharma é apreender papéis por gênero e por varëa. Na

medida em que nos confrontamos com a ética, a moral, os deveres rituais dos indivíduos

(dharma), seja de acordo com o nascimento (varëa) ou com o gênero, podemos melhor

223 Cf. idem, p. 131.
224 däna-dharmän räja-dharmän mokña-dharmän vibhägaçaù | stré-dharmän bhagavad-dharmän samäsa-
vyäsa-yogataù || (BP I.9.27)
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vislumbrar os estereótipos de papéis assinalados respectivamente e de acordo com o domínio

em questão, que pode ser o domínio doméstico, público ou ritual.

No primeiro capítulo do livro de leis, Manu-småti-saàhitä225 há a repetição da

narrativa da cosmogonia, retomando o surgimento das camadas sociais a partir do sacrifício

do Homem Primordial com a justificativa de que, assim, se garantiria a conservação de toda a

manifestação fenomenal: “Para a preservação de toda a criação, o todo resplandecente

designou diferentes deveres para aqueles originados de sua boca (brähmaëas), dos seus braços

(kñatriyas), de suas coxas (vaiçyas) e de suas pernas (çüdras)” 226.

Em seguida, os deveres são sintetizados no Manu-småti, em conformidade com o

Mahäbhärata (XIII.22), da seguinte forma:

O estudo dos Vedas (adhyäpanam), o ensino (adhyayanaà), a execução dos
sacrifícios (yajanaà), a atividade sacrificial a serviço de outras pessoas
(yäjanaà), distribuir (dänaà) e receber caridade (pratigrahaà) são os deveres
dos brähmaëas.
A proteção às pessoas, a caridade, a execução dos sacrifícios, o estudo dos
Vedas e o não dar vazão irrestrita aos prazeres sensoriais são geralmente os
deveres dos kñatriyas227.

Esses deveres e atividades vocacionais são ratificados na mesma literatura:

Estudar os Vedas (adhyäpanam) e ensiná-los (adhyayanaà), executar
sacrifícios (yajanaà) e executá-los (yäjanaà) a serviço de outrem, dar
(dänaà) e receber caridade (pratigrahaù): essas são as seis vocações
(trabalhos) da primeira classe dos homens (brähmaëas). Dentre essas seis
atividades, oficializar sacrifícios em prol dos outros, aceitar caridade e ensinar
os Vedas são exclusivas dos brähmaëas e, por meio delas, eles se mantêm228.
[E, ainda] O meio de subsistência próprio dos kñatriyas é empunhando sua
espada e armas e os vaiçyas devem se manter com o comércio, a agricultura e

225 O critério de consulta dessa fonte foi: 1. o sânscrito foi consultado em dois bancos de dados digitais, o Gretil
(http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/smrti/manu2p_r.txt), o
Kyoto (http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/dharmas/manu.dhz) e o livro com tradução de N. Dutt
(Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2003); 2. as traduções para o português são convenções entre a de
Dutt (inglês), a de V. García Calderón (espanhol: MANAVA-dharma-sastra, Leyes de Manú. Instituciones
religiosas e civiles de la India. Versión Castellana de V. García Calderón. Paris: Casa Editorial Garnier
Hermanos, 1924) e a nossa, como leitores de sânscrito.
226 sarvasyäsya tu sargasya guptyarthaà sa mahädyutiù | mukhabähürupajjänäà påthakkarmäëyakalpayat ||
(MS 1.87)
227 adhyäpanamadhyayanaà yajanaà yäjanaà tathä | dänaà pratigrahaà caiva brähmaëänämakalpayat ||
prajänäà rakñaëaà dänamijyä’dhyayanam eva ca | viñayeñvaprasaktiç ca kñatriyasya samäsataù || (MS 1.88-89)
228 adhyäpanamadhyayanaà yajanaà yäjanaà tathä | dänaà pratigrahaç caiva ñaö karmäëyagrajanmanaù ||
ñaëëäà tu karmaëämasya tréëi karmäëijévikä | yäjanädhyäpane caiva viçuddhäc ca pratigrahaù || (MS 10.75-76)
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a criação de animais. Entretanto, apenas por virtude (e não para a subsistência)
devem ambos estudar os Vedas, praticar caridade e instituir sacrifícios229.

Na Bhagavad-gétä230, por sua vez, menciona-se as qualidades naturais (hereditárias)

dos brähmaëas e dos kñatriyas. Primeiramente:

Tranqüilidade (çamaù), autocontrole (damaù), austeridade (tapaù), pureza
(çaucam), tolerância, honestidade, conhecimento (jïänam), sabedoria e
religiosidade – essas são as qualidades naturais por meio das quais os
brähmaëas agem 231.

Qualidades estas corroboradas no Bhägavata Puräëa232 – nota-se que a maioria das

palavras sânscritas é repetida e aproveitamos, na tradução, para inserir sinônimos possíveis –:

Os sintomas de um brähmaëa são o controle da mente (çamaù), dos sentidos
(damaù), a austeridade e a penitência (tapaù), a limpeza (çaucam), a
satisfação, o perdão (kñäntiù), a simplicidade, o conhecimento (jïänam), a
misericórdia, a veracidade e a completa dependência à Verdade Absoluta233.

Em relação aos kñatriyas, se diz que:

Heroísmo, poder, determinação, desenvoltura, coragem na batalha,
generosidade e liderança são as qualidades de trabalho naturais dos
kñatriyas234. [Além disso,] Ser influente na batalha, invencível, paciente,
desafiador e caridoso, controlar as necessidades do corpo, ser tolerante, ser

229 çasträstrabhåttvaà kñatrasya vaëikpaçukåñirviñaù | äjévanärthaà dharmas tu dänamadhyayanaà yajiù || (MS
10.79) – No Yäjïavalkya-småti os deveres são resumidamente apresentados da seguinte forma: “A celebração
dos sacrifícios [por patrocínio], o estudo [dos Vedas] e a caridade são os deveres gerais dos vaiçyas e kñatriyas;
os brähmaëas têm, em acréscimo a essas, o recebimento de caridade, a execução dos ritos para outrem e o ensino
[dos Vedas]” (ijyädhyayanadänäni vaiçyasya kñatriyasya ca | pratigraho’dhiko vipre yäjanädhyäpane tathä || YS
1.118).
230 As citações do sânscrito dessa literatura são extraídas do Bhagavad Gétä: The beloved Lord’s secret love song,
(New York: HarperCollins Publ., 2007), organizado, traduzido para o inglês e com comentários do sanscritista
Graham M. Schweig (professor da University of Virginia e professor visitante nas universidades de Oxford e
Cambrigde). As traduções para o português são nossas.
231 çamo damas tapaù çaucaà kñäntir ärjavam eva ca | jïänaà vijïänam ästikyaà brahma-karma svabhäva-jam ||
(BG 18.41)
232 As citações do Bhägavata Puräëa serão feitas a partir daquela compilada e traduzida para o inglês por A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada (New York: BBT, 1972, 19 tomos) e do banco digital Sanskrit web
(www.sankritweb.net).
233 çamo damas tapaù çaucaà santoñaù kñäntir ärjavam | jïänaà dayäcyutätmatvaà satyaà ca brahma-lakñaëam
|| (SB VII.11.21)
234 çauryaà tejo dhåtir däkñyaà yuddhe cäpy apaläyanam | dänam éçvara-bhävaç ca kñätraà karma svabhäva-
jam || (BG 18.42)
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apegado à natureza brahmânica e estar sempre jovial e ser confiável – esses
são os sintomas do kñatriya 235.

Quanto à relação entre os brähmaëas e os kñatriyas, todos os governantes (kñatriyas)

mencionados na literatura sânscrita tinham um brähmaëa conselheiro principal (purohita,

“aquele que está à frente”) e um conselho de brähmaëas, cuja aprovação para suas ações

(vipra-bala), principalmente de guerra, sempre influenciava seu governo. Mais do que isso,

um rei só era coroado por meio do Räjasüya-yajïa (sacrifício), que se tratava da cerimônia de

coroação em si, ao mesmo tempo em que, oficializada pelos brähmaëas, atestava a aprovação

destes ao rei, perante os súditos e os devas 236. Além disso, a soberania do rei era ratificada

por meio do Açvamedha-yajïa (sacrifício dos cavalos), também oficializado por brähmaëas,

obviamente. Para Max Weber:

Semelhantemente a uma torre, o brähmaëa abriga o rei. Ele não é apenas um
“super-homem” ritual, mas seu poder se iguala ao dos deuses; e um rei sem
um brähmaëa é simplesmente considerado “sem direção”, pois, a guia do
purohita é explícita por si mesma237.

Observa-se na Índia antiga a união entre saber e poder, na qual o saber (ritual) é

soberano e superior ao poder real. O brähmaëa é a personificação do dharma para o rei:

conhecedor dos Vedas e praticante das premissas para seu varëa de forma exemplar, serve de

referência tanto em relação ao caminho a ser seguido de acordo com o dever ritual (dharma),

por meio do aconselhamento, como de conduta ideal de acordo com a vocação. Assim, por

exemplo, o brähmaëa se mantém mendicante, na medida em que sua subsistência se dá por

doações ou caridade (pratigraha) em uma cota pré-estabelecida pelos Vedas, cujos excedentes

devem ser distribuídos em caridade (däna), de forma a garantir que não seja corrompido pelo

vislumbre e convivência com a opulência do rei. O rei, por sua vez, mantém-se por meio de

impostos e também deve praticar a caridade, evitando que súditos passem necessidades.

Retoma-se, aqui, a metáfora do Puruña-sükta: os brähmaëas surgem da, e são a,

cabeça da sociedade, sua guia, sua consciência, sua inteligência, enquanto os kñatriyas

235 çauryaà véryaà dhåtis tejas tyägaç cätmajayaù kñamä | brahmaëyatä prasädaç ca satyaà ca kñatra-lakñaëam
|| (SB VII.11.22)
236 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 110.
237 WEBER, op. cit., p. 125 [Like a tower the Brahman overshadowed the king. He was not only a ritualistic
“superman,” but his power equaled that of the gods, and a king without a Brahman is simply said to be “without
guidance” for guidance by the purohita was self-understood.].
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surgem dos, e são os, braços do corpo social, responsáveis, pela proteção do corpo, pela

diplomacia dos gestos e apertos de mão, pelo que e quanto pegam e carregam.

A interação entre saber e poder é dramatizada e efetivada na arena ritual. São os

brähmaëas e kñatriyas os únicos autorizados, os únicos atores na ação sacrificial. Suas

atividades vocacionais, suas qualidades sociais (varëas) são relacionadas com suas funções e

ações rituais, como veremos na descrição dos rituais.

Em relação às mulheres, compreendemos que as atividades e qualidades de acordo

com os varëas são compartilhadas por homens e mulheres de mesma camada social. Portanto,

o conhecimento dos Vedas e dos rituais, assim como a prática ritual é compartilhada entre

cônjuges brähmaëas, assim como a aquisição de conhecimento de armas, diplomacia, lei e

suas correlativas práticas são comuns aos cônjuges kñatriyas – principalmente considerando

que os matrimônios são concebidos primeiro (considerando a poligamia na Índia antiga) e

preferencialmente com companheiros(as) do mesmo varëa. Dessa forma, veremos mulheres

brähmaëas autoras de hinos e auxiliares (ou oficiantes solo) dos sacrifícios, assim como

mulheres kñatriyas versadas nas leis, diplomacia e dharma influenciando nos rumos da

história.

Antes de vermos os deveres e noções acerca das mulheres na Índia antiga que

parecem, às vezes, contradizer o senso comum (atual) de uma Índia onde o nascimento de um

filho é preferido e as viúvas são vistas como um embargo, entre outros aspectos negativos em

relação às mulheres, faz-se necessário um adendo.

O consenso entre Altekar e Roy em relação às mulheres, seu status, seu acesso ao

estudo dos Vedas e ao ritual, de forma mais ativa – tópicos que veremos detalhadamente mais

à frente –, se localiza cronologicamente em toda a Índia antiga, ou seja, até por volta do II

a.C.

O ponto de mutação da condição das mulheres indianas se dá a partir não do

sugirmento, mas da expansão do budismo na Índia. Isso se deu principalmente por duas

razões ou características do budismo: o monacato como meio para a libertação e o repúdio ao

ritual sacrificial védico. Estas atingem diretamente o status da mulher, pois, de um lado,

privilegia os monges – as monjas serão aceitas muito posteriormente e, mesmo assim, apenas

como tal, sem possibilidade de se tornarem sacerdotisas (líderes ou mestras); o que ocasiona o

surgimento dos monastérios (novo âmbito ritual e sua institucionalização) de monges

celibatários, ao invés das práticas sagradas familiares principais, quais sejam, os sacrifícios
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nos altares domésticos ou públicos (ritos solenes) e a adoração e oferendas aos antepassados,

como afirma Oliveira:

Esta é a grande novidade do pensamento budista, particularmente para uma
sociedade indiana, hierarquizada socialmente e variada pelas diversas éticas
rituais. Todavia, ainda sobre a pressão social da hierarquia brahmânica
[varëäçrama], a iluminação, mesmo como uma experiência virtualmente
universal, apenas estava acessível pela via monacal. Portanto, Buddha assim
hesitou por um momento, decidindo finalmente levar sua mensagem a todos
os seres sem distinção, mas com esse adendo: que todos os buscadores fossem
monges. Por isso, diferentemente da ortodoxia, o budismo nasce com uma
vocação universalista. Não é por acaso que o budismo rejeitou radicalmente os
Deuses védicos 238.

O repúdio ao ritual elimina a prática feminina sagrada e social fundamental: suas

funções e status na arena sacrificial e, assim, na vida social, de acordo com seu varëa; práticas

rituais predominantemente familiares e não individuais, como serão as privilegiadas pelo

budismo, conforme Oliveira:

Com a grande adesão dos brähmaëas, Buddha enfatizou ainda mais a idéia
monacal – particularmente heterodoxa – e a mendicância, inclusive para as
mulheres, contradizendo assim a própria ortodoxia e abandonando
conseqüentemente os ritos sacrificiais que eram públicos, pomposos e não
exigiam templos (feitos ao ar livre). Essa estratégia, ao mesmo tempo em que
coagia a prática ortodoxa do sacrifício, motivava os convertidos a uma prática
já existente e socialmente estabelecida (a mendicância), adaptando, assim, o
costume da renúncia e a “não violência” universal (ahiàsä) com o aparato
monacal. Buddha, na verdade, institucionalizou o mago e o renunciante –
antes autônomos – em portas fechadas e os tirou do campo para a cidade 239.

De fato, o budismo se opõe veementemente ao sistema óctuplo da Índia antiga,

eliminando o status por varëa, ou por nascimento, privilegia o monacato e desestabiliza o

núcleo familiar estruturado em deveres rituais (dharma) por camada social e por gênero:

Aqui estão as principais críticas de Buddha contra a ortodoxia brahmânica: a
divisão social em varëa de nada vale para a libertação do indivíduo, pois ela
depende de seu esforço pessoal em busca da iluminação e não de uma ordem
ou nascimento que lhe assegure um dharma comunitário; o sacrifício de
animais também de nada vale, pois ele só nos carrega de karma e desejos
mundanos; e os Vedas sem os sacrifícios de nada servem, já que são meros

238 OLIVEIRA, op. cit., p. 191.
239 Ibidem, p. 196.
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ditames ou palavras floridas cheias de desejos. Com isso, Buddha estabelece a
heterodoxia indiana mais atuante até os nossos dias (fora da Índia): sem a
autoridade dos Vedas não há razões para que o sacrifício continue, e sem o
sacrifício elimina-se o status do brähmaëa [homem e mulher]
Conseqüentemente, tirando-se o brähmaëa de cena, tira-se a hierarquia, e, ao
tirar-se a hierarquia, dá-se oportunidade para o desenvolvimento de éticas
universais, como o vegetarianismo e o monacato 240.

Obviamente, isso só terá uma influência em grande escala, ou em toda a Índia, séculos

mais tarde, quando o rei Açoka se converte ao budismo, em meados do séc. III a.C., o qual

posteriormente, impõe o budismo como religião oficial e compulsória; a partir daí suas

marcas serão expansivas e de longa duração na Índia (e fora dela).

Tendo delimitado cronologicamente a possível aceitação e prática das premissas a

seguir, vejamos, então, após as prédicas gerais anteriormente apresentadas por varëa, as

injunções e as qualidades especificamente para as mulheres na literatura sânscrita (MS 5.146-

169):

ukto vaù sarvavarëänäà stréëäà dharmännibodhata || (146)
bälayä vä yuvatyä vä våddhayä väpi yoñitä | na svätantryeëa kartavyaà kià cit käryaà gåheñvapi || (147)

bälye pitur vaçe tiñöhet päëigrähasya yauvane | puträëäà bhartari prete na bhajet stré svatantratäm || (148)
piträ bharträ sutairväpi necchedvirahamätmanaù | eñäà hi viraheëa stré garhye kuryädubhe kule || (149)

sadä prahåñöayä bhävyaà gåhakäryeñu dakñayä | susaàskåtopaskarayä vyaye cämuktahastayä || (150)
yasmaidadyätpitä tvenäà bhrätä vänumate pituù | taà çuçrüñeta jévantaà saàsthitaà ca na laìghayet || (151)

maìgalärthaà svastyayanaà yajïaç cäsäà prajäpateù | prayujyate viväheñu pradänaà svämyakäraëaà || (152)
anåtävåtukäle ca mantrasaàskärakåtpatiù | sukhasya nityaà däteha paraloke ca yoñitaù || (153)

viçélaù kämavåtto vä guëair vä parivarjitaù | upacäryaù striyä sädhvyä satataà devavatpatiù || (154)
nästi stréëäà påthagyajïo na vrataà näpyupoñaëam | patià çuçrüñate yena tena svarge mahéyate || (155)

päëigrähasya sädhvé stré jévato vä måtasya vä | patilokamabhépsanté näcaretkià cidapriyam || (156)
kämaà tu kñapayeddehaà puñpamülaphalaiù çubhaiù | natu nämäpi gåhëéyätpatyau prete parasya tu || (157)

äsétä maraëät kñäntä niyatä brahmacäriëé | yo dharma ekapatnénäà käìkñanté tam anuttamam || (158)
anekäni sahasräëi kumärabrahmacäriëäm | divaà gatäni vipräëämakåtvä kulasaàtatim || (159)

måte bhartari säòhvé stré brahmacarye vyavasthitä | svargaà gacchatyaputräpi yathä te brahmacäriëaù || (160)
apatyalobhädyä tu stré bhartäramativartate | sehanindämaväpnoti paralokäc ca héyate || (161)

nänyotpannä prajästéha na cäpyanyaparigrahe | na dvitéyaç ca sädhvénäà kva cidbhartopadiçyate || (162)
patià hitväpakåñöaà svamutkåñöaà yäniñevate | nindyaiva sä bhavel loke parapürveti cocyate || (163)

vyabhicärät tu bhartuù stré loke präpnoti nindyatäm | çågälayonià präpnoti päparogaiç ca péòyate || (164)
patià yä näbhicarati manovägdehasaà yutä | sä bhartålokamäpnoti sadbhiù sädhvéti cocyate || (165)

anenanärévåttena manovägdehasaàyatä | ihägryäà kértimäpnoti patilokaà paratra ca || (166)
evaà våttäà savarëäà stréà dvijätiù pürvamäriëém | dähayedagnihotreëa yajïapätraiç ca dharmavit || (167)

bhäryäyai pürvamäriëyai datvägnénantyakarmaëi | punar därakriyäà kuryät punarädhänameva ca || (168)
anena vidhinä nityaà païcayajïänna häpayet | dvitéyamäyuño bhägaà kåtadäro gåhe vaset || (169)

Ouçam agora enquanto discorro sobre os deveres das mulheres de todas as ordens sociais (146).

240 Idem, p. 194.
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Uma mulher, uma donzela ou uma anciã não deveriam241 fazer nada independentemente (147).
Durante a infância, seria melhor que ela permanecesse sob a direção de seu pai,

de seu esposo em sua juventude e sob os cuidados de seus filhos após o falecimento de seu marido na
velhice. Uma mulher não deveria se governar ao gosto de sua própria vontade apenas (148).

É aconselhável que ela não deseje separação de seu pai, esposo ou filho(s).
Uma mulher vivendo separadamente destes [parentes] se

torna condenável para ambas as famílias [do pai e do esposo] (149).
Habilidosa em seus deveres domésticos, deve-se permitir que ela mantenha um espírito feliz e

agradável, mantendo o ambiente organizado e limpo, evitando extravagâncias (150).
Durante o período de vida daquele a quem seu pai, ou de seu irmão com o consentimento de seu pai,

lhe tenha concedido em casamento [o marido], a ele deveria servir e contra quem deveria evitar
transgressões, mesmo depois de seu falecimento (151).

O sacrifício religioso, conhecido como prajäpatiyajïa [ritual purificatório],
e a entrega formal [noivado, ou a promessa de acordo com Kulluka242]

visam assegurar a felicidade do casal e garantem o direito da relação com o esposo (152).
O esposo, casado devidamente conforme a lei e executor do rito de consagração

por mantra [isto é, da cerimônia de casamento] dará prazer a sua esposa continuamente
durante o período conveniente [de fertilidade], ou qualquer outro momento,

uma vez que é ele quem dá prazer a sua esposa tanto nesse mundo como no próximo (153).
Como sua deidade adorável, aconselha-se a esposa a sempre servir seu marido, mesmo que a ele falte

erudição [sendo brähmaëa], caráter [sendo vaiçya] ou fidelidade conjugal [sendo kñatriya] (154).
Uma esposa não deveria ter nenhum outro rito por voto que não seja devoção inabalável por seu

marido, pela qual ela será glorificada no mundo espiritual (155).
Uma esposa virtuosa, desejosa por alcançar a mesma posição [destino] de seu marido,

não deveria fazer nada desagradável a ele, em vida ou após seu falecimento243 (156).
Após o falecimento de seu marido, deve-se permitir que ela controle sua paixão

[seus sentidos] vivendo a base de flores, raízes e frutas puras
e é esperado que nunca, nem mesmo em sonho, aceite outro homem (157).

Sendo tolerante, auto-controlada e seguidora das excelentes virtudes das esposas castas,
que ela possa passar toda a vida em práticas piedosas constantes (158).
Muitos milhares de brahmacärés [estudantes celibatários] e milhares de

brähmaëas atingiram o mundo espiritual sem o mérito de ter tido filhos (159).
Depois do falecimento de seu marido, uma esposa virtuosa, ao tomar uma vida ascética,

pode alcançar o mundo espiritual, mesmo que não agraciada com
um filho, semelhantemente a esses homens austeros (160).

Porém, a viúva que, por gana de ter filhos, for infiel a seu esposo,
adquire infâmia nesse mundo e não alcança o mesmo destino do esposo após a morte (161).

Um filho gerado por um homem com a esposa de outro e vice-versa nunca
pode ser considerado um filho [legítimo] e em nenhum lugar [nos Vedas]

uma mulher virtuosa é aconselhada a tomar um segundo esposo (162).
Uma mulher que, tendo descartado um primeiro marido, mesmo que [de varëa] inferior,

por outro melhor e superior deveria ser condenada na sociedade e chamada de esposa baixa,
conhecida como parapurvä [que possui um novo marido] (163).

Por atos de infidelidade contra seu esposo, a mulher se torna condenável na sociedade.
Ela renascerá como uma chacal ou será afligida por muitas doenças repugnantes (164).

Controlando a fala, o corpo e a mente, aquela que não transgride contra seu esposo

241 No sânscrito, o tempo verbal típico dos livros classificados como jurídico-religiosos é o optativo do presente,
ou seja, aquele que expressa o que é aconselhável, o que deveria ou poderia ser feito. Também conhecido como
potencial, expressa esperança, expectativa, conselho ou uma ordem branda; diferentemente do que se acredita:
ser um livro de deveres imprescindíveis (cf. EGENES, Thomas, Introduction to Sanskrit, Delhi: Motilal
Banarsidass Publ., 2003, p.165)
242 Kulluka, ou Kulluka-bhatta, é um escritor conhecido por seus comentários sobre o Manusmåti.
243 Nota-se por esse verso e os seguintes que não há indicações no Manusmåti do ritual de Saté, ou seja, a entrada
das viúvas na pira funerária de seus esposos.
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obtém o destino dele e será glorificada por sua castidade (165).
Observando uma conduta honrosa, a mulher casta, em pensamento,

palavras e comportamento, alcança boa reputação e glória nesse mundo
e após seu falecimento obtém o mesmo destino de seu esposo (166).

Aquele dvija [duas-vezes-nascido, ou pertencente às três primeiras camadas da sociedade]
deveria cremar sua esposa, que tenha seguidos os preceitos acima,

em Agni-hotra [cerimônia de fogo], juntamente com os utensílios usados nessa cerimônia (167).
Após ter cumprido os deveres dos ritos fúnebres da esposa,

o marido pode adquirir um segundo casamento e reacender os fogos rituais das núpcias (168).
Ele deveria manter a execução diária dos cinco sacrifícios prescritos244 e,

tendo obtido uma segunda esposa, passar a segunda metade de sua existência
devidamente casado (169).

Antes de comentar o stré-dharma acima citado é imprescindível apontar que todo ele

revolve em termos de um dever, condição ou característica: sädhvé. Sädhvé seria o feminino de

sädhu, que significa “reto”, “correto”, “pronto”, “acabado”, “bem-sucedido”, “efetivo”,

“virtuoso”, “honesto”, “nobre”, “puro”, “casto”, “santo”, “sábio”. Por ser sädhvé sua

contraparte feminina, suporíamos, em princípio, apenas mudar os termos possíveis de

tradução para este gênero, a tradição o usaria denotando majoritariamente “casta” ou “esposa

fiel”. Isso indicaria que na literatura sânscrita e, por conseguinte, no pensamento bramânico, a

mulher é vista como “correta”, “honesta”, “virtuosa”, “santa” de acordo com sua efetiva

relação com o marido, sobretudo.

Os dois exemplos mais notórios que fizeram seu caminho de fama e respeito até a

tradição hinduísta de hoje são Gändhäré e Sävitré. Gändhäré é considerada sädhvé por, ao ser

concedida em matrimônio ao rei cego Dhåtaräñöra, decide cobrir seus olhos:

Quando a princesa ouviu que iria se casar com o cego Dhåtaräñöra, pegou uma
faixa e amarrou por sobre seus olhos, não querendo ser de forma alguma
superior ao seu marido. (…) Gändhäré se tornou imediatamente devotada ao
seu esposo. Ela o agradava em todas as formas possíveis com sua atenção,
nunca se referiu a outros homens em sua fala e seus olhos permaneceram
cobertos com tecido245.

244 “Tais ritos domésticos são compostos de cinco oblações diárias: 1) o sacrifício à divindade e aos sábios
através do estudo dos Vedas; 2) o sacrifício aos antepassados através de oferendas [çräddha], sempre
acompanhadas da repetição do mantra ‘svadhä’; 3) o sacrifício a todas as criaturas através da renúncia de uma
parte das refeições; 4) o sacrifício aos seres humanos através do oferecimento de hospitalidade, alimento e água;
e 5) o sacrifício aos Deuses através da execução de agni-hotra duas vezes ao dia, repetindo sempre o mantra
‘svaha’ [MS 3.70]” OLIVEIRA, op. cit., p. 151; ver também MS 3.81, 4.21 e BP 11.17.50).
245 MAHÄBHÄRATA. Retold Krishna Dharma. Canada: Torchlight Publishing Inc., 2007, p. 26 [When the
princess heard that she was to marry the blind Dhåtaräñöra , she took a cloth and bound her own eyes, not wanting
to be in any way superior to her lord. (…) Gändhäré became immediately devoted to her husband. She pleased
him in every way by her attentions, she never even referred to other men in her speech, and her eyes were always
covered by the cloth.].
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Essa atitude se assemelha a pati-vratä-dharma, ou seja, o dever de seguir o voto do

esposo. Em outras palavras, o que se vê nas expectativas para as esposas na cultura da Índia

antiga é que elas aceitem a condição (material e de prática espiritual) do marido, assim como

sua visão de mundo e tendências filosóficas, psíquicas e, inclusive, físicas.

No caso de Sävitré, sobre a qual falaremos mais detalhadamente em outros capítulos,

ela é considerada sädhvé a ponto de vencer a morte, ou a morte personificada, Yamaräja. Há

uma seção do Mahäbhärata (III.291-308246) intitulada Pati-Vrata-Mähätmya (“As glórias dos

votos ao esposo”) Parva, dedicada à história de seu amor pelo seu marido, Satyavän, que

falece precocemente e em um longo debate com Yamaräja, em que ele repetidas vezes a

declara sädhvé, e a cada vez lhe concede um dom, finalmente consegue a vida do marido de

volta, passando para ele uma parcela do restante de seus dias de vida. Portanto, a perfeição do

dharma feminino, assim como para um homem o é se tornando um sädhu, se dá por meio da

relação da mulher com seu esposo: “O mais elevado dharma de uma mulher é servir

sinceramente (çuçrüñaëam) seu marido, se comportar bem em relação a sua família e cuidar

bem dos filhos” 247. Sobre esse “servir sinceramente”, Leslie afirma que:

Çuçrüñaëam e çuçrüñä (literalmente ‘desejo por ouvir’) compreende uma
variedade de significados e associações desde o reverente (tal como a
dedicação de um aluno ao seu mestre e a homenagem de um devoto ao seu
deus) até o subserviente (tal como os serviços obsequiosos do escravo).
Quanto às mulheres, consegue combinar os três [tipos de atitudes
supracitadas] e descreve a postura apropriada da esposa em relação ao seu
marido: obediência em termos de princípios [éticos, morais, religiosos];
serviço atencioso e diligente nas atividades práticas do dia a dia. Além disso,
resolve sem dificuldade a lacuna entre os deveres religiosos e as tarefas
diárias: o serviço da esposa para seu marido no lar é [grifo da autora] sua
adoração ao seu deus 248.

Considerando isso, vejamos agora que a primeira instrução do Manu-småti se volta à

proteção constante que deve ser oferecida às mulheres que é, redundantemente, retificada em

outro momento, ao se referir aos deveres de homens e mulheres em geral: “Dia e noite as

mulheres devem ser mantidas por seus protetores em estado de dependência e permanecer sob

246 As referências a episódios do Mahäbhärata se baseiam na edição de tradução e organização de Mohan Kisari
Ganguli (The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Translation in prose Mohan Kisari Ganguli. New
Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, 4 vols.); quando não informado diferentemente.
247 bhartuù çuçrüñaëaà stréëäà paro dharmo hy amäyayä | tad-bandhünäà ca kalyäëaù prajänäà cänupoñaëam
|| (SB 10.29.24)
248 STRÉDHARMAPADDHATI. The perfect wife, by Tryambakayajvan. Translation and commentary I. Julia
Leslie. New Delhi: Penguin Books, 1995, p. 29.
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a autoridade das pessoas de quem dependem ocupadas em atividades que lhe dêem prazer”
249; e “Uma mulher permanece sob a guarda de seu pai durante a infância, de seu marido

durante a juventude e de seus filhos durante sua velhice. Ela não deve nunca conduzir-se a seu

capricho”; o que é também corroborado no Yäjïavalkya-småti: “O pai deve protegê-la quando

ela é uma donzela; o marido, depois dela se casar; e o filho, em sua velhice. Na ausência

destes, os parentes devem fazê-lo; independência não cabe à mulher” 250.

Entretanto, logo adiante, se afirma que a efetiva proteção só se dá quando a mulher

voluntariamente a aceita: “Encerradas em casa, sob a guarda de homens fiéis e dedicados, as

mulheres não estão, de fato, sem segurança: só estão em perfeita segurança aquelas que se

guardam por sua própria vontade” 251.

As restrições que devem ser impostas às mulheres como parte da proteção seriam:

“Ingerir bebidas embriagantes, más companhias, ficar longe de seu marido, perambular, se

entregar ao sono em horários inapropriados e residir com outros [não familiares] são as ações

que tendem a corromper as mulheres” 252.

Por outro lado, voluntariamente sob proteção ou não, as mulheres são passíveis de

responder por seus atos: “Uma esposa, um filho, um servo, um discípulo ou um irmão

considerado culpado de um delito, deve ser punido com uma corda ou uma vara de bambu.

Entretanto, deve ser punido na parte inferior do corpo, nunca na parte superior. Por puni-lo de

outra forma, o algoz receberá a punição equivalente àquela do ladrão” 253; e “Um pai, um

mestre, um parente, uma mãe, uma esposa, um filho ou um oficiante sacrificial, que falhe no

cumprimento de seu dever (svadharma) deve ser punido pelo rei” 254.

Entretanto, a falha na execução do dharma em relação à pessoa sob sua proteção ou

tutela, acarreta, por sua vez, uma responsabilidade (reação) sutil (karma) ou legal para o

responsável: “O ônus por um aborto recai sobre aquele que preparou o alimento [que

supostamente causou o feticídio]; sobre o marido, pela infidelidade da esposa; sobre o mestre,

249 asvatanträù striyaù käryäù puruñaiù svair diväniçam | viñayeñu ca sajjantyaù saàsthäpyä ätmano vaçe ||
pitä rakñati kaumäre bhartä rakñati yauvane | rakñanti sthavire puträ na stré svätantryam arhati || (MS 9.2-3)
250 rakñet kanyäà pitä vinnäà patiù puträs tu värdhake | abhäve jïätayas teñäà na svätantryaà kvacit striyäù ||
(YS 1.85)
251 arakñitä gåhe ruddhäù puruñair äptakäribhiù | ätmänam ätmanä yäs tu rakñeyus täù surakñitäù || (MS 9.12)
252 pänaà durjanasaàsargaù patyä ca viraho 'aöanam | svapno 'anyagehaväsaç ca närésaàdüñaëäni ñaö ||
(MS 9.13)
253 bhäryä putraç ca däsaç ca preñyo bhräträ ca sodaraù | präptäparädhäs täòyäù syü rajjvä veëudalena vä ||
påñöhatas tu çarérasya nottamäìge kathaà cana | ato 'anyathä tu praharan präptaù syäc caurakilbiñam ||
(MS 8.299-300)
254 pitäcäryaù suhåt-mätä bhäryä putraù purohitaù | nädaëòyo näma räjïo asti yaù svadharme na tiñöati ||
(MS 8.335)
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pelo erro do discípulo; sobre o oficiante líder, pela falha do oficiante subalterno” 255 . Para se

evitar essa falta, há, em relação às mulheres as seguintes observações: “Um pai é repreensível

se não dá sua filha em matrimônio em tempo oportuno. Um marido é repreensível se não se

aproxima de sua esposa no período fértil. Um filho é repreensível se, após a morte do marido,

não protege sua mãe” 256; pois, “As mulheres devem ser protegidas das mais leves influências

degradantes, uma vez que uma mulher não protegida aflige ambas as famílias [natural e de

matrimônio]. Essa proteção é o supremo dever de todos os varëas; mesmo fraco [doente ou

deficiente] os maridos devem se esforçar em proteger suas esposas” 257.

Todas as prerrogativas de proteção às mulheres as levam à permanência na

abrangência doméstica, onde essa proteção é de fato efetiva, e, dessa forma, as mantendo no

aprendizado e na prática da tradição, dos costumes, da ideologia da família, as tornado kula-

striyaù258 ou “mulheres de família”. Uma das justificativas para essa proteção e circunscrição

ao âmbito e convívio quase exclusivamente familiar é apresentada na Bhagavad-gétä:

preservação do sistema hereditário dos varëas.

No campo de batalha de Kurukñetra, as duas dinastias mais importantes e relacionadas

por parentesco, os Kurus e os Päëòavas, estavam prestes a se enfrentar em uma batalha

mortal para uma das dinastias, foco central do épico Mahäbhärata. Arjuna, um dos Päëòavas,

tinha como seu quadrigário o próprio deus encarnado Kåñëa, que por várias reviravoltas

durante as tentativas diplomáticas para se evitar o confronto fatal, optara por não lutar e se

manter neutro no campo de batalha. Momentos antes de se iniciar o confronto, Arjuna observa

os dois lados de inimigos e fraqueja: como poderiam participar em uma batalha mortal entre

parentes? Como ele poderia enfrentar seu avô, tios e primos matando-os? Nesse instante, ele

pede a Kåñëa que o ilumine, que lhe dê conhecimento acerca da verdade das coisas, da

Verdade Absoluta, aceitando-o como mestre e como a própria Pessoa Suprema. Assim, a

Bhagavad-gétä se dá, como o diálogo, a canção (gétä), de mestre para discípulo, da Pessoa

Suprema (Bhagavän) para a alma espiritual (jéva).

O primeiro capítulo da Bhagavad-gétä se dedica a apresentar os argumentos de Arjuna

para que não haja a batalha. Seus argumentos são pautados pela ética e moral védicas; são

fidedignas frente aos Vedas e cabe à Pessoa Suprema relativizá-las, adequando-as a tempo,

255 annäde bhrüëahä märñöi patyau bhäryäpacäriëé | gurau çiñyaç ca yäjyaç ca steno räjani kilbiñam || (MS 8.317)
256 käle 'adätä pitä väcyo väcyaç cänupayan patiù | måte bhartari putras tu väcyo mäturarakñitä || (MS 9.4)
257 sükñmebhyo 'api prasaìgebhyaù striyo rakñyä viçeñataù | dvayor hi kulayoù çokam avaheyurarakñitäù ||
imaà hi sarvavarëänäà paçyanto dharmam uttamam | yatante rakñituà bhäryäà bhartäro durbalä api ||
(MS 9.5-6)
258 BG 1.40.
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local e circunstância específicas – na tradição, ao começo da Era de Ferro, Kali-yuga, há

aproximadamente 5.000 anos atrás –; papel da categoria literária sânscrita Småti, tal como o

Mahäbhärata é. Nessa perspectiva, Arjuna discorre sobre os malefícios que adviriam da morte

dos membros das dinastias, todos kñatriyas, responsáveis pela conduta exemplar para os

varëas vaiçya e çüdra, e principalmente dos mais velhos dessas dinastias, presentes no campo

de batalha.

Dentre seus argumentos, Arjuna apresenta aqueles referentes às conseqüências para as

mulheres de perder seus pais, maridos e filhos – protetores legítimos –, quais sejam:

É dito [na tradição] que, com a destruição da família [no campo de batalha], as
tradições familiares são interrompidas e a religião eterna, ou o conhecimento
dos deveres [sanätanä-dharma], sendo assim perdida, lega a todos os
descendentes à irreligião, ou à ignorância acerca dos deveres [adharma]. A
irreligião se tornando predominante, ó Kåñëa, faz com que as mulheres das
famílias se tornem degradadas. Devido à decadência feminina, ó descendente
de Våñëi, progênie indesejada [varëa-saìkara, ou advinda da mistura dos
varëas] vem a existir. Um aumento de progênie indesejada [não-planejada,
sem ritos de passagem reformatórios, purificadores] certamente proporciona
uma vida infernal, tanto para as famílias, como para aqueles que as destruíram.
E, consequentemente, as oferendas aos antepassados cessariam. Devido às
más ações daqueles que destroem famílias, que ocasionam a progênie
indesejada, os projetos comunitários e as tradições familiares são
permanentemente destruídos [devido à ausência dos varëas e do cumprimento
dos deveres rituais/sociais concernentes a cada um]. Ó Kåñëa, ó Janärdana
[mantenedor das entidades vivas], eu ouvi pela sucessão discipular que
aqueles cujas tradições familiares [kula-dharma] são destruídas vivem como
constantemente no inferno 259.

Ora, a proteção às mulheres está direta e irrefutavelmente relacionada à manutenção

do sistema social pela fertilidade e parentesco; tanto que há prerrogativas contra a mistura dos

varëas, principalmente pela união entre uma mulher de camada superior e um homem de

camada inferior; pois, “Uma mulher sempre dá à luz a um filho dotado das mesmas

qualidades daquele que a engravida. Assim, pela pureza de sua progênie, um marido deve

sempre proteger sua esposa com o maior zelo” 260; “Na verdade, um marido preserva sua

linhagem, seus costumes, sua família e a si mesmo, assim como ao seu dever, protegendo sua

259 kula-kñaye praëaçyanti kula-dharmäù sanätanäù | dharme nañöe kulaà kåtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||
adharmäbhibhavät kåñëa praduñyanti kula-striyaù | stréñu duñöäsu värñëeya jäyate varëa-saìkaraù ||
saìkaro narakäyaiva kula-ghnänäà kulasya ca | patanti pitaro hy eñäà lupta-piëòodaka-kriyäù ||
doñair etaiù kula-ghnänäà varëa-saìkara-kärakaiù | utsädyante jäti-dharmäù kula-dharmäç ca çäçvatäù ||
utsanna-kula-dharmäëäà manuñyäëäà janärdana | narake niyataà väso bhavatéty anuçuçruma || (BG 1.39-43)
260 yädåçaà bhajate hi stré sutaà süte tathävidham | tasmät prajäviçuddhyarthaà striyaà rakñet prayatnataù ||
(MS 9.9)
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esposa” 261. Não só há a advertência da degradação do sistema de varëas hereditário com a

união de mulheres com homens de varëas inferiores, mas elas mesmas se degradariam, uma

vez que, “Assim como um rio adquire a qualidade salina em contato com o oceano, uma

mulher adquire as qualidades [traços de personalidade e de caráter] do homem a quem se une

em matrimônio” 262.

Lembremos, também, a relevância que a origem sagrada dos varëas tem, resultando na

prerrogativa de sua preservação, a qual equivalente a do ritual: o sistema óctuplo, de camadas

sociais e estágios da vida, surge da própria Pessoa Suprema, na cosmogonia, estabelecendo a

ordem (åta) no mundo, a ordem entre os homens para que a sociedade haja em harmonia entre

as partes do corpo social, que é ao mesmo tempo o corpo do Puruña, como Kåñëa afirma na

Bhagavad-gétä, ser aquele que manifesta (såñöaà), ou cria, o sistema de camadas sociais

(cätur-varëyaà) 263.

A injunção de proteção contínua à mulher, pelo pai, então, pelo marido e, enfim, pelos

filhos, resulta praticamente na convivência apenas com pessoas da família e do mesmo varëa

– exceto em matrimônios nos quais a esposa é a segunda, a terceira ou a quarta, podendo estas

ser de outro varëa – e a absorção de uma conduta e de um imaginário totalmente voltados

para a realidade e necessidades deste. O varëa “se caracteriza, portanto, e desde sempre,

como um grupo endogâmico, com lugares definidos dentro da hierarquia social e com funções

específicas para cada grupo. Essas funções abarcam tanto a esfera ético-econômico-social

como a ritual” 264. A mulher, no contexto social da Índia antiga, parece estar circunscrita ao

seu grupo (varëa) social desde o nascimento e a presença e submissão de um ente próximo

masculino garante que assim permaneça.

Na sua tese sobre os gêneros em termos de léxico e, assim, do discurso no Åg-Veda,

Decoding Gender in the Rig Veda. The rhetoric of women’s discourse 265, Gabriela N. Ilieva,

ao fazer um levantamento dos termos usados e da sua freqüência para denotar a mulher e o

homem, demonstrará, em relação à injunção de que a mulher deve estar sob a proteção e guia

de um ente masculino, que isso é refletido no discurso pelo fato de que a mulher é referida

majoritariamente em termos de suas relações familiares e, sobretudo, dos homens parentes:

“mãe” (mätå), “esposa” (jäyä, jani, patné – de fato, é assim que ela é referida quanto às suas

261 sväà prasütià caritraà ca kulam ätmänam eva ca | svaà ca dharmaà prayatnena jäyäà rakñan hi rakñati) ||
(MS 9.7)
262 yädåg guëena bharträ stré saàyujyeta yathävidhi | tädåg guëä sä bhavati samudreëeva nimnagä || (MS 9.22)
263 cätur-varëyaà mayä såñöaà guëa-karma-vibhägaçaù | tasya kartäram api mäà viddhy akartäram avyayam |
(BG 4.13)
264 OLIVEIRA, op. cit., p. 78.
265 Tese (Ph.D.) – University of Minnesota, 2000.
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funções na arena sacrificial), “viúva” (vidhavä) e filha (duhitå); mais ainda, a filha só é

mencionada em relação ao “pai” (pitå) e a mãe em interação com o filho (sünu, putra) 266. Por

outro lado, o homem é referido igualmente em termos de suas relações de parentesco, como

“pai” (pitå), “esposo” (pati), filho (sünu), mas também de acordo com o varëa, com a função

específica na arena sacrificial, por exemplo, como o oficiante (hotädhvaryu), aquele que lida

com o fogo sacrificial (agnimindha), recitador (çaàstaë), entre outros, e com sua profissão,

como vaqueiro (paçupan), carpinteiro (takñan), médico (bhiñaj), etc 267.

Nota-se, assim, que os termos aplicados ao homem indicam sua atuação no âmbito

público e sacrificial diversa e especificamente, enquanto os termos referentes às mulheres a

relacionam com os setores familiares, domésticos, conjugais.

Dessa forma, o stré-dharma apresentado anteriormente, tanto no que se refere à

condição de proteção contínua e rendição a uma figura masculina por parentesco, quanto às

atividades do âmbito doméstico, é corroborado pelas referências lexicais às mulheres e pela

ausência de termos referentes a atividades de outros domínios ou atividades.

Tendo visto como a sociedade da Índia antiga, por meio dos Vedas e do pensamento

bramânico, estabelece a organização social por camadas hereditárias (varëas) e em torno do

sacrifício (yajïa), determinando como guia de ação e, também, meta sócio-ritual åta (“ordem

do mundo”) e dharma (“dever ritualístico”, “dever natural”), com o intuito de que todos ajam

de acordo com sua natureza (nascimento, vocação natural, gênero), passamos agora para o

próximo capítulo que trata dos saàkäras (“ritos de passagem”) e dos äçramas (estágios

etários da vida), para podermos apreender sintética ou panoramicamente os ritos pelos quais

os indivíduos eram submetidos visando sacralizar a existência e torná-los aptos à efetiva

participação e contribuição à prática ritual e ao cumprimento de seu dever para com a

sociedade.

266 Idem, ibidem, p. 51.
267 Idem, p. 52.
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Capítulo 2. Os Saàskäras (ritos de passagem) e Äçramas (estágios etários da vida) em
relação às mulheres brähmaëas (sacerdotisas) e kñatriyas (guerreiras)

A palavra saàskära, advinda da junção de sam- (semelhante ao si-, do grego;

“juntamente”, “completamente”, “perfeitamente”) e -kära (da raiz sânscrita KÅ, “criar”,

“aumentar”, “produzir”, “fazer”), significa “fazer perfeitamente”, “produzir completamente”,

“refinar completamente”. De acordo com Monier-Williams, considerando diretamente a

denotação de ritual, significa tanto “preparação”, “boa-formação”, como “purificação”,

“tornar sagrado”.

Em termos de ritual, conforme Pandey268 , os saàskäras combinam as noções védicas

de çuddhi (“purificação”), präyaçcitta (“expiação”, “redenção”) e vrata (“voto”), por meio de

cerimônias, semelhante ao sacramento cristão, como ato religioso que tem por objetivo a

santificação daquele ou daquilo que é objeto desse ato, ou ainda como ritos de passagem (life-

cycle rituals): “(...) seu objetivo é sacralizar e refinar o corpo e a mente do indivíduo desde a

concepção e posteriormente, pois, de acordo com a tradição hindu, a vida começa no

momento da concepção e não simplesmente no momento do nascimento” 269.

Os saàskäras são executados com a recitação de hinos ou mantras imprescindíveis a

todas as atividades rituais da cultura védica, sendo estes motivos de coerção (agem sobre a

ação ritual, os oficiantes e os devas), separação (seja em termos de ritual/não-ritual, åta/anåta,

dvijas/çüdras) ou de associação sociais (dinâmica de relações entre varëas ao redor dos

sacrifícios).

Os mantras representam a presença e o poder dos devas através do verbo, no som que

incorpora o sagrado invocando e acionando o poder socialmente estabelecido por meio da

ação ritual, com seus efeitos mentais e culturais manifestados pelo oficiante. Mesmo que nos

ritos a massa social (os çüdras) não esteja e nem possa estar presente, a abrangência social

total do sacrifício (e, por conseguinte, do poder sócio-ritual dos brähmaëa) se impõe, por se

caracterizar (o rito e seu oficiante) como força máxima do sistema social ou a cabeça de um

corpo (conforme o Puruña-sükta) que se faz legítimo pela exclusividade da vocação dos

brähmaëas de recitar sons divinos que, obviamente, só podem emergir da boca social que

representa a sua cabeça pensante e orientadora: “Todo o universo está sujeito aos deuses; os

268 PANDEY, Rajbali. Hindu Saàskäras. Socio-religious study of the Hindu Sacraments. Delhi: Motilal
Banarsidass Plub., 1998, p. 15.
269 STORK, Hélène. Mothering rituals in Tamilnadu: some magico-religious beliefs. In: LESLIE, Julia. Roles
and Rituals for Hindu Women. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1992, p. 97 [… their object is to sanctify and
refine the body and mind of the individual from conception onwards, for according to the Hindu tradition, life
starts from the moment of conception and not simply from the moment of birth.].
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deuses estão sujeitos aos mantras; os mantras, aos brähmaëas; portanto, os brähmaëas são

nossos deuses” 270.

Tais mantras, variando de acordo com as diretrizes específicas de cada rito,

combinados com gestos simbólico-rituais (mudräs), purificações com água, produção de

amuletos e sacrifício de fogo com as devidas oblações aos devas, se apresentam como

manifestação do poder sócio-ritual dos oficiantes e, assim, necessária para interceder junto

aos devas. Sem a legitimação védica dessa intermediação não seria possível manter as práticas

rituais atreladas à “uma sociedade imóvel caracterizada por uma estratificação

demasiadamente marcada em classes e subclasses fortemente hierarquizada” 271.

Os saàskäras, nessa sociedade ideal da literatura, são relacionados com fases etárias

do indivíduo (äçramas), marcando transições e permitindo a participação em rituais e

atividades sociais relacionados com seu dharma pessoal. Sobretudo, visam tornar o indivíduo

mais refinado material e espiritualmente: o eleva ao status de civilizado (ärya), uma vez que

lhe outorga o acesso ao processo de aprendizado baseado nos Vedas, na tradição, tanto para as

atividades de subsistência (econômicas) de acordo com seu varëa, como de atividades rituais

(o contato com os Vedas, como literatura teórico-ritual, tem por objetivo elevar o indivíduo

em termos de consciência, do sagrado).

Pandey lista quatro sentidos, razões ou propósitos dos saàskäras: 1. remoção de

influências hostis; 2. atração de influências favoráveis; 3. objetivos materiais; e 4. celebração.

Executam-se os saàskäras com o intuito de se eliminar ou prevenir influências sutis

ou ataques hostis, como apontam os hinos RV X.162 e AV VIII.6. Uma vez que o chefe de

família tem o dever e, conseqüentemente, a ansiedade por proteger sua família, executa ritos

para apaziguar e/ou afastar piçacas (“espíritos hostis”, “vampiros”), bhütas (“fantasmas”) –

havendo ritos de exorcismo ou expulsão local desses – e räkñasas (“seres adversos”). A

maioria dos ritos é contra os räkñasas, pois, parecem oferecer o maior perigo imediato, sendo

uma espécie de super-humanos adversários dos devas e, por isso, comumente referidos como

“demônios” – sabemos como tal tradução pouco ou nada nos diz respeito quanto ao que a

cultura védica realmente entendia ser um räkñasa, já que, por exemplo, seguem o dharma e

varëäçrama, fazem sacrifícios, adquirem benefícios deles, etc., tendo como única adversidade

270 devädhénaà jagatsarvam manträdhénäç ca devatäù manträç ca brähmaëädhénä brähmaëa mama devatäù ||
(Apud MONIER-WILLIAMS, Monier. Brahmanism and Hinduism: Or Religious Thought and Life in India as
Based on the Veda and Other Sacred Books of the Hindus. Montana, USA: Kessinger Publishing, 2005, p. 201-
202)
271 AGNOLIN, O apetite da Antropologia, p. 200.
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entrar em guerras contra os devas e serem movidos por intuitos egoístas e materiais. Enquanto

se expulsa ou previne a aproximação de piçacas e bhütas, há ritos em que se glorifica um

räkñasa e lhe são feitas oferendas almejando sua satisfação e afastamento. Culturalmente, isso

reflete um pensamento bramâncio recorrente baseado em opostos: devas/räkñasas;

feminino/masculino; planos superiores/inferiores; pureza/impureza; dharma/adharma;

åta/anåta. Ou seja, aqui verificamos um certo “além do bem e do mal” presente na Índia

antiga, como que legitimando a diversidade das éticas sociais – através das quais o bem e o

mal são relativos e diferenciados – bem como aferindo que, em quintessência, deve-se ir para

além das denominações e aparências, o que implica apregoar uma consciência que deve

incondicionalmente está apta a aceitar os opostos, o belo e o horror, como parte de uma

mesma face do mundo, como natureza ontológica da existência que prende a mente em

dualidades, mas que, através de tais ritos, se supera, quando tudo é åta, ou “ordenado”. Seria

algo como superar as aparências pelo efeito primaz do rito; algo também presente na arte, no

sexo e em todas as ações que possam aludir uma revivescência do ätman (o “eu”; a “alma”)

original.

Executam-se saàskäras também para atrair influências favoráveis ou auspiciosas.

Considerando que há um deva específico para cada ato, cada objeto e cada período da vida,

durante os saàskäras essas divindades são invocadas por meio dos hinos e as propiciações

têm o objetivo de satisfazê-las. Por exemplo, Viñëu (Suprema Pessoa, Puruña) é a divindade

responsável pela concepção, da mesma forma que Prajäpati272 (“Progenitor das entidades

vivas”) o é pelo matrimônio e assim por diante. Em outras palavras, cada gesto ritual faz parte

da coreografia divina; um ato sagrado que conduz a todo momento a estar conectado,

sintonizado, ao extra-mundano, aos devas. Os ritos tendem a coagir os indivíduos a sempre se

lembrarem dos devas, do extra-mundo, e nunca se esquecerem destes.

Além dos objetivos acima, há a execução de saàskäras com o intuito de se obter

progênie, riqueza, gado, longevidade, poder, inteligência, fama, etc. E, finalmente, há aqueles

cujo intuito é a demonstração de sentimentos (alegria pela chegada de um filho; um

casamento, lamento pela partida de um parente, etc.) que simbolicamente são expressados

pela decoração, banquete, procedimentos ritualísticos e são anunciados na recitação dos hinos.

Mais uma vez o cotidiano e a apreensão de suas memórias em harmonia com o sagrado.

272 Prajäpati é o semideus cuja presença é a mais recorrente nos rituais domésticos como o semideus de preside
por sobre processos da vida sexual, como concepção, nascimento, casamento, etc. (cf. GONDA, Jan. The
popular Prajäpati, History of Religions, University of Chicago Press, vol. 22, n. 2, Nov./1982, p. 131).
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A importância dos saàskäras para a preparação e outorga ao indivíduo para agir na

esfera do sagrado, dos rituais, é tamanha, que a mãe gestante tem restrições quanto à sua

participação nos sacrifícios por levar para arena sacrificial um indivíduo ainda não purificado,

refinado, preparado ritualmente, por meio dos saàskäras, especialmente o de iniciação

espiritual, o upanayana: “(...) mulheres grávidas não podem ser consagradas [procedimento

realizado durante os sacrifícios] de forma alguma, porque o feto não está ritualmente apto

(...)” 273.

O termo saàskära também é compreendido como “marca”, “impressão”, e isso se

relacionaria com a impressão psicológica advinda da dramaticidade dos rituais, servindo

como suporte psicológico para o comportamento do indivíduo conforme as expectativas e

regras do grupo social no qual ele se insere: “Os saàskäras são, na verdade, performances

expressivas e simbólicas. Eles também contêm discursos dramáticos e gestos teológicos. (...)

Seu teatro era a casa, seu protagonista, o chefe de família e a deidade dirigente, o fogo

[sagrado] doméstico, ao lado do qual tudo era encenado” 274 .

Além disso, os saàskäras, dentro dessa denotação, teriam a função de imprimir,

corrigir, extinguir ou modificar “impressões cristalizadas”, ou väsanäs, no indivíduo, oriundas

de experiências vividas, tanto na vida atual como nas anteriores: “Väsanäs são diversos

vestígios sutis na forma de características ou padrões de comportamento que a força dos

saàskäras produz” 275 .

Os saàskäras são descritos em alguns hinos védicos (dentre os quais citaremos alguns

mais adiante) em alguns textos Brähmaëas, na literatura Småti, assim como, e mais

detalhadamente, nos Gåhyasütras, manuais de rituais para a família, cuja compilação

apresenta aspectos do período védico (Çruti) e épico-bramânico (Småti), ao mesmo tempo em

que acrescenta detalhes e procedimentos originados posteriormente.

Pandey adverte que essas literaturas serviam como manuais ou códigos para/de um

tempo e local determinados, não apresentando os saàskäras em sua evolução histórica276.

Assim, compreendemos que a presença de hinos destinados, por exemplo, à concepção, à

273 JAMISON, op. cit., p. 34 [... pregnant women cannot be consecrated at all, because the fetus is not ritually
fit…].
274 PANDEY, op. cit., p. vii-viii [The Saàskäras are, in fact, expressive and symbolic performances. They also
contain dramatic utterances and theological gestures. … Their theatre was the home, their chief actor the
householder and the presiding deity the domestic Fire, by the side of which they were staged.].
275 WHICHER, Ian. The liberating role of saàskära in classical yoga. Journal of Indian Philosophy,
Netherlands, Springer, n. 33, 2005, p. 605 [Väsanäs are the various subtle traces in the form of personality traits
or habit patterns that the strength of saàskäras produces.].
276 Ibidem, p. vii.
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proteção ao feto e parto, ao matrimônio e aos funerais no Åg-veda e outros, como a raspagem

da cabeça, no Atharva-veda, indica certamente a existência e a prática de ritos de passagem

desde uma Antigüidade muito remota na Índia; porém, não é possível datar a inserção dos

saàskäras (complementares) na tradição de forma cronológica.

Portanto, listaremos abaixo os saàskäras como se apresentam nos Gåhyasütras,

considerando este estabelecimento de ritos como provavelmente um fruto maduro do período

védico no épico-bramânico. Sobretudo, apresentaremos os saàskäras referentes à concepção

e primeira infância conforme os encontramos no Yäjïavalkya-småti como aqueles que

deveriam ser feitos para os dvijas:

O Garbhädhänam [concepção] durante a concepção, o Puàsavanam
[propiciação por um menino] antes da movimentação do feto277, o
Sémantonnayanam [proteção e boa-formação, especialmente da mente]
no sexto ou oitavo mês e o Jäta-karma durante o parto. Näma-karaëa
[anúncio do nome] deve ocorrer no décimo primeiro dia após o
nascimento. No quarto mês, faz-se o Niñkrämaëam [primeira saída de
casa]. O Annapräçana [primeira ingestão de grãos] é executado no
sexto mês, quanto o Cüòä-karaëam [raspagem da cabeça] deve ser
realizado de acordo com os costumes da família278.

Os saàskäras de menor importância para nós, tanto porque são apenas destinados aos

meninos (por sua residência na casa do guru ou por ser exclusivamente masculinos), como

por não serem unanimemente considerados originários do período védico ou épico-bramânico,

não serão, aqui, detidamente descritos. Será o caso do Vedärambha-saàskära (rito da

iniciação aos estudos dos Vedas), do Keçänta-saàskära ou Godäna (rito do primeiro barbear)

e do Samävartana-saàskära ou Snäna-saàskära (rito da graduação/término dos estudos).

Esses três ritos são exclusivamente masculinos e executados durante a estadia do

menino na casa do guru. Por sua especificidade, têm execuções semelhantes: contêm um

sacrifício de fogo, presentes ao guru, a parte específica do rito (votos, performance, hinos) e

se encerravam com banquetes para brähmaëas, parentes e convidados. Além disso, são

denotadores das fases masculinas de amadurecimento e inserção na sociedade por meio dos

estudos formais, da transição para a vida adulta (posse de barba) e a formatura, que atesta

277 É interessante notar que, no segundo para o terceiro mês de gestação, o feto faz a primeira movimentação no
útero: modifica sua posição até então semelhante à da mãe para uma inversa, com o rosto voltado para as costas
dela.
278 garbhädhänam åtau puàsaù savanaà spandanät purä | ñañöhe’añöame vä sémanto mäsy ete jätakarma ca ||
ahany ekädaçe näma caturthe mäsi niñkramaù | ñañöhe’annapräçanaà mäsi cüòä käryä yathäkulam ||
(YS 1.11-12)
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estar pronto para assumir os papéis que lhe cabem perante a sociedade, dentre os quais se

encontra o casamento. Dentre estes ritos, o mais antigo parece ser o do primeiro barbear279,

cujo hino de invocação e performance se encontra no Atharva-veda:

äyam agant savitä kñureëoñëena väya udakenehi |
ädityä rudrä vasava undantu sacetasaù somasya räjïo vapata pracetasaù || (01)

aditiù çmaçru vapatväpa undantu varcasä |
cikitsatu prajäpatir dirghäyutväya cakñase || (02)

yenävapat savitä kñureëa somasya räjïo varuëasya vidvän |
tena brähmaëo vapatedamasya gomän açvavän ayam astu prajävän || (03)

Savitar veio até aqui com a lâmina.
Vem, ó Väyu, com a água aquecida.

Com o mesmo intuito, que os Ādityas, os Rudras
e os Vasus umedeçam o cabelo.

Raspa [o cabelo] aquele que conheça o rei Soma (01).
Que Aditi raspe os cabelos e que a água os lave com sua força.

Que Prajäpati mantenha sua saúde
para a visão e dias de vida longa (02).

A lâmina usada por Savitar para o corte,
que conhece Varuëa e o rei Soma,

Com esse corte que este, ó brähmaëa,
que haja riqueza em cavalos e progênie (03) 280.

Para uma melhor compreensão dos saàskäras e sua aplicação no decorrer da vida dos

indivíduos da Índia antiga, devemos apreendê-los em relação aos äçramas (“fases da vida”),

quais sejam, o brahmacäré-äçrama (fase de estudante) e os saàskäras relativos às iniciações

para a educação, gåhastha-äçrama (fase de vida como chefe de família) e a cerimônia do

casamento (e leva-se em conta que o chefe de família executa os saàskäras para progênie e

filhos até o começo da educação formal), vänaprastha-äçrama (fase de retiro para a floresta

com o cônjuge) e sannyäsa-äçrama (fase de renúncia completa ao mundo fenomenal) e o

abandono dos saàkäras, por um lado, e aqueles referentes aos funerais, por outro lado.

Os saàskäras fazem parte do dharma de todo indivíduo dvija, como segue, estando

intrinsecamente conectados às funções sócio-rituais:

Aqueles que ininterruptamente foram reformados pelos saàskäras são
dvijas, ou “duas-vezes-nascidos”. Tais brähmaëas, kñatriyas e vaiçyas,
purificados por sua tradição familiar e conduta, devem praticar ijyä
(“adoração”), adhyayana (“estudo dos Vedas”) e däna, seguindo os

279 Cf. PANDEY, op. cit., p. 144-145.
280 AV VI.68 (Em relação às fontes, ver nota 295).
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princípios dos quatro äçramas [brahmacarya, gåhastha, vänaprastha e
sannyäsa] 281.

Assim, há os deveres gerais, como os supracitados e, além disso, cada äçrama possui

seu dharma específico que, combinado com o dharma referente à camada social (varëa),

determina os deveres, as leis, as expectativas sócio-rituais de todos os indivíduos na sociedade

védica sob os auspícios do sistema óctuplo social, o varëäçrama.

A exigência pela execução dos saàskäras para o status de um indivíduo como ärya ou

membro dos três primeiros varëas está, entre outras fontes, explícita no Manu-småti-saàhitä e

no Yäjïavalkya-småti.

No Manu-småti-saàhitä, primeiramente, são apresentados os benefícios para esta

existência e para a próxima: “Por meio dos auspiciosos ritos védicos, os saàskäras devem ser

executados para a purificação dos corpos dos dvijas [duas-vezes-nascidos], na concepção e em

outras ocasiões. Estes ritos reformatórios são purificatórios tanto nesta vida [neste mundo],

como na próxima”; e “Com as oblações ao fogo para a consagração do útero, a purificação

pós-parto, a raspagem da cabeça e iniciação com cordão, as imperfeições [impurezas]

advindas do contato com o sêmen e o útero impressas no dvija são permanentemente extintas”
282.

Em relação às mulheres, há instruções específicas, tais como: “Os mesmos saàskäras,

sem os mantras, devem ser executados para as mulheres no devido tempo, visando sua

purificação” 283; e “No caso das mulheres os ritos purificatórios devem ser executados sem os

mantras, com exceção do casamento” 284 . Por estes excertos compreendemos que as mulheres

passavam pelos saàskäras e aparentemente por todos da infância; ou seja, com exceção

daqueles realizados durante a residência dos meninos/jovens na casa do guru. Assim, nosso

intuito é discorrer sobre cada um deles, considerando que são aplicados às mulheres,

conforme recomendado pela literatura.

281 saàskärä yaträvicchinnäù sa dvijo 'jo jagäda yam | ijyädhyayana-dänäni vihitäni dvijanmanäm ||
janma-karmävadätänäà kriyäç cäçrama-coditäù | (BP VII.11.13)
282 vaidikaiù karmabhiù puëyair niñekädir dvijanmanäm | käryaù çarérasaàskäraù pävanaù pretya caiha ca ||
gärbhair homair jätakarma cauòamauïjénibandhanaiù | baijikaà gärbhikaà caino dvijänäm apamåjyate ||
(MS 2.26-27)
283 amantrikä tu käryeyaà stréëäm ävådaçeñataù | saàskärärthaà çarérasya yathäkälaà yathäkramam ||
(MS 2.66)
284 tüñëém etäù kriyäù stréëäm vivähas tu samantrakaù || (YS 1.13)
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I. Garbhädhäna-saàskära (o Rito da Concepção)

O primeiro rito de passagem prescrito para um membro das três primeiras camadas da

sociedade védica é o da concepção, o Garbhädhäna. Conforme Monier-Williams, garbha (da

raiz sânscrita GARBH, “conceber”, “engravidar”, “abranger”, “compreender”) significa útero,

enquanto ädhäna significa o ato de depositar, colocar ou, ainda, acender fogo – uma

referência que está presente no hino referente ao saàskära em relação ao deva Agni.

A concepção deveria passar por esse saàskära (“rito reformatório”) para que não

fosse apenas um çaukra janma (“nascimento por sêmen”, típico dos animais – BP 4.31.10),

mas o nascimento de um ärya:

Pela ação do tempo, a terra se purifica. Pelo banho e higiene, o corpo é
purificado. Pelos saàskäras, o nascimento é purificado. Pelas
austeridades, os brähmaëäs se tornam puros. Pela caridade, as posses
materiais se purificam. Pela satisfação, a mente se purifica e o eu
(ätman) se purifica através da busca pelo eu (ätma-divyayä) 285.

Além da preocupação com as linhagens, da descendência, especialmente masculina,

depende o controle, a pureza e a continuidade do sistema social óctuplo, do de sacrifícios e da

transmissão e exclusividade de acesso ao conhecimento védico. Além disso, os saàskäras

afetam o ciclo migratório da alma por reencarnações (saàsära) – mediadas pelas regras do

karma (débitos e créditos advindos das ações), determinantes dos futuros nascimentos ou da

liberação (mokña) –, proporcionando progênie que responda às necessidades de preservação,

submissão e transmissão da cultura bramânica.

Além dos aspectos sócio-econômicos, como o fato de que o primogênito era o herdeiro

universal, o sucessor na liderança da atividade econômica, no senhorio por sobre os servos, o

responsável por arranjar os matrimônios (na ausência do pai) e por cuidar da mãe e das viúvas

na família (quando o pai entrasse em vänaprastha-äçrama ou falecesse), possuía um dever

sócio-ritual essencial: chamado em sânscrito de putra, o filho prevenia que seu pai fosse

lançado aos planos inferiores, Put, ao acender sua pira funerária com o fogo sagrado do lar (o

mesmo que fora usado em sua cerimônia de iniciação dvija, no matrimônio e, se brähmaëa,

nas oblações diárias e diversos sacrifícios): “Uma vez que o filho previne que seu pai seja

285 kälena snäna-çaucäbhyäà saàskärais tapasejyayä | çudhyanti dänaiù santuñöyä dravyäëy ätmätma-vidyayä ||
(BP 10.5.4)
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lançado aos planos inferiores, chamados Put, ele é conhecido como putra, nomeado pelo

próprio progenitor da humanidade, Svayaàbhuva.” 286.

Isso ocorre porque ao nascer o indivíduo acarreta três débitos: com os sábios, com os

antepassados e com os devas e conforme o Manu-småti: “Após haver quitado, de acordo com

as instruções (vidhi), suas dívidas para com os grandes sábios (mahä-åñis), os antepassados

(pitås) e os devas, delegando a direção da casa ao filho, que permaneça lá, indiferente aos

assuntos seculares” 287; e “Após ter quitado seus débitos com os devas, os antepassados e os

sábios, que dedique seus pensamentos à liberação (mokña). Porém, esforçar-se nesse caminho

sem o cumprimento desses deveres, leva apenas à degradação” 288 .

Para extinguir essas dívidas, o dvija deveria cumprir os deveres (dharma) de cada

äçrama:

Tendo estudado os Vedas de acordo com as prescrições (vidhi) [débito
para com os sábios, quitado como brahmacäré, estudante], tendo
gerado filhos de acordo com o dharma [débito para com os
antepassados, quitado como gåhastha, chefe de família] e oferecido
sacrifícios no melhor de sua capacidade [débito para com os devas,
quitado como gåhastha], pode-se voltar os pensamentos para mokña.
Um dvija que busca liberação sem ter estudado os Vedas, ter gerado
filhos e oferecido sacrifícios, apenas se degrada289.

Portanto, ter um filho significa extinguir um débito com os antepassados ao mesmo

tempo em que se garante a continuidade da adoração e oferendas feitas a eles, situados em

Pitåloka (“mundo dos manes”), sem as quais são degradados sendo lançados aos planos

inferiores.

Por essa responsabilidade o filho é recompensado com a herança, pois:

No momento em que o primogênito nasce, um indivíduo se torna pai
de um filho e se liberta da dívida com os antepassados. Por isso, o
filho mais velho tem o direito de herdar todo o patrimônio familiar.
Esse filho, com cujo nascimento se paga o débito com os antepassados

286 put nämno narakäd yasmät träyate pitaraà sutaù | tasmät putra iti proktaù svayam eva svayaàbhuvä ||
(MS 9.138)
287 maharñipitådevänäà gatvänåñyaà yathävidhi | putre sarvaà samäsajya vasen mädhyasthyam äsçritaù ||
(MS 4.257)
288 åëäni tréëy apäkåtya mano mokñe niveçayet | anapäkåtya mokñaà tu sevamäno vrajaty adhaù || (MS 6.35)
289 adhétya vidhivad vedän puträàç cotpädya dharmataù | iñövä ca çaktito yajïair mano mokñe niveçayet ||
anadhétya dvijo vedän anutpädya tathä sutän | aniñövä ca eva yajïaiç ca mokñam icchan vrajaty adhaù ||
(MS 6.35-37)
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e se adquire a imortalidade, é progênie oriunda do dever (dharma-
putra), enquanto os outros filhos são frutos do prazer (käma-jän) 290.

Outra informação que nos chega, também do Manu-småti, e do Mahäbhärata

(XIII.104), é que há injunções quanto às datas mais propícias para a concepção no sentido de

se assegurar um filho.

[Contando a partir do primeiro dia do fluxo menstrual] Nas noites
pares os filhos são concebidos e as filhas nas noites ímpares. Assim,
aquele que deseja filhos deve se unir a sua esposa no período
apropriado [ou seja, depois do fluxo menstrual] e nas noites pares.
Entretanto, um filho é produzido [independente do dia] se houver
maior quantidade de sêmen, e uma filha, pela prevalência da esposa.
Se ambos forem iguais, pode-se ter um eunuco ou gêmeos; por
esgotamento ou debilidade, há infertilidade291.

Havia, portanto, a ansiedade por um filho, mesmo que na ausência deste, sua

responsabilidade em relação ao débito aos manes e seu papel nos ritos funerários fossem

passados para um neto, assim como a herança:

Aquele que não possui filhos pode casar sua filha com estipulação
que: ‘O varão nascido de seu ventre deverá executar minhas
cerimônias çräddhas (funerais) e me oferecer oblações [como
antepassado]’, nomeando-a, assim, como putrikä 292.
[e] Tudo que se há dado à mãe no momento de seu matrimônio [dote]
é herdado pela filha com o casamento e o filho de uma putrikä herda
tudo que seu avô, sem filhos, possui 293.

Entretanto, parece haver espaço para o recebimento da herança pela putrikä, conforme

referência à prática existente desde a época do Åg-veda (I.124.7) e no Manu-småti: “Um filho

de um homem é como ele mesmo e uma filha [putrikä] é como um filho. Portanto, na

presença de uma filha, que é idêntica ao pai, quem mais poderia tomar seu patrimônio?” 294.

290 jyeñöhena jätamätreëa putré bhavati mänavaù | pitååëäm anåëaç ca eva sa tasmät sarvam arhati ||
yasminnåëà saànayati yena cänantyam açnute | sa eva dharmajaù putraù kämajän itarän viduù) ||
(MS 9.106-107)
291 yugmäsu puträ jäyante striyo 'ayugmäsu rätriñu | tasmäd yugmäsu puträrthé saàviçed ärtave striyam ||
pumän puàso 'adhike çukre stré bhavatyadhike striyäù | same 'apumän puàstriyauväkñéëe 'alpe ca viparyayaù ||
(MS 3.48-49)
292 aputro 'anena vidhinä sutäà kurvéta putrikäm | yad apatyaà bhaved asyäà tan mama syät svadhäkaram ||
(MS 9.127)
293 mätus tu yautakaà yat syät kumärébhäga eva saù | dauhitra eva ca hared aputrasyäkhilaà dhanam ||
(MS 9.131)
294 yathaivätmä tathä putraù putreëa duhitä samä | tasyäm ätmani tiñöhantyäà katham anyo dhanaà haret ||
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Apesar da explícita necessidade de se ter um primogênito, um varão, a ansiedade era

saciada logo que se tinha um. Não encontramos nenhum exemplo de lamentação pelo

nascimento de uma filha na literatura, Çruti ou Småti, e encontramos no Atharva-veda295

elogios a uma filha, por um lado, e que é mérito almejado e conquistado com austeridades um

filha de bom caráter: “Ao adorar esse amuleto, adquiro a prosperidade e esplendor que se

encontra numa filha” 296; “Apenas uma pessoa muito afortunada pode alcançar o benefício de

um poço de água doce para beber, hóspedes com presentes ricos, um filha de caráter” 297.

O que se observa com tudo isso é que ter progênie, filhos ou filhas, é uma dádiva:

enquanto gerada de acordo com as injunções dos Vedas, se dá como resultado dos sacrifícios

(rogativa constante em todos os rituais), e, sendo um dom dos devas para aqueles que agem de

acordo com o dharma, garante o elo entre devas e homens, o que significa a continuidade da

tradição, da cultura, que é baseada nessa relação, na relação oriunda da troca de dádivas, ou

seja, as oblações e homenagens dos homens em permuta pela progênie cedida pelos devas, a

qual continuará o sistema de troca.

Vemos, assim, que a realização dos saàkäras é relacionada aos dvijas por serem eles

os responsáveis diretos e exclusivos pela tradição em seu aspecto ritualístico teórico

(transmissão do conhecimento) e prático (realização e ensinamento), pois, os çüdras não

praticavam os saàskäras (com exceção do casamento, considerado a iniciação espiritual

destes), uma vez que não eram responsáveis pela manutenção e transmissão do sistema sócio-

ritual.

A necessidade por progênie faz com que se formulem alternativas para satisfazer esse

intuito, caso a relação entre marido e mulher não a proporcione. Assim, por exemplo, outra

possibilidade de se obter filhos, caso não ocorra, ou não possa ocorrer, naturalmente num

casamento (por exemplo, em caso de viuvez sem filhos), seria pela concepção com o irmão do

marido, o cunhado, procedimento chamado devareëa sutotpatti. De acordo com o Manu-småti:

“No caso de não haver filhos com o marido, uma mulher, tendo sido autorizada [de acordo

com as regras], pode se unir ao cunhado” 298. Isso é outorgado porque se diz que o irmão é

(MS 9.130)
295 Nesse trabalho, Atharva-veda-saàhitä, sânscrito conforme base digital Gretil, disponível em
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/1_veda/1_sam/avs___u.htm e tradução para o
português nossa, a partir daquela em espanhol de Sofía Moncó (Mujeres en los Vedas . Himnos del Rg Veda y
del Atharva Veda. Madrid: Alka,1999) e daquela em inglês de R. T. H. Griffith em inglês (The Hymns of the
Atharva Veda. USA: Evinity Publishing Inc., 2009, 150 p.).
296 yathä yaçaù kanyäyäà yathäsmint saàbhåte rathe | (AV X.3.20)
297 suyamyä kanyä kalyäëé totä kalpeñu saàmitä || (AV XX.128.9)
298 devaräd vä sapiëòäd vä striyä samyakniyuktayä | prajepsitädhigantavyä saàtänasya parikñaye ||
(MS 9.59)
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como a própria pessoa: “O preceptor [guru] é representação autêntica, mürti, do Brahman, o

pai, de Prajäpati (“Progenitor de todas as entidades vivas”), a mãe, da terra, e o irmão, de si

mesmo” 299 . O termo mürti é usado com a denotação de uma representação com as mesmas

atribuições daquele que representa, uma “representação plenária”, com as mesmas

características gerais, as mesmas habilidades ou poderes.

Assim, encontramos na literatura védica alguns exemplos dessa prática.

Primeiramente, vejamos o caso do nascimento dos progenitores das dinastias Kuru e

Päëòava, narrado no Mahäbhärata (I.67 e I.95) e no Bhägavata Puräëa (IX.22), as duas

dinastias que viveram a batalha de Kurukñetra, grande motivo central do Mahäbhärata e da

qual se originou a narrativa da Bhagavad-gétä.

Vicitravérya, filho do rei Çäntanu e irmão mas novo de Citräìgada,
morto [sem herdeiros] por um gandharva, tinha também como irmão o
filho que sua mãe, Satyavaté, antes de se casar com Çäntanu, deu à luz,
Bädaräyaëa, conhecido também como Kåñëa Dvaipäyana, o protetor
dos Vedas, o próprio Hari [Suprema Pessoa] encarnado, concebido por
ela com Paräçara Muni, de quem eu [Çukadeva Gosvämé] sou filho e
de quem ouvi este Bhägavata Puräëa, por ser desprovido de desejos
materiais. Vicitravérya se casou com as duas filhas de Käçéräja,
Ambikä e Ambälikä, que foram trazidas à força de seu svayaàvara
[cerimônia de escolha do noivo kñatriya por destreza] e por quem,
devido ao grande apego nutrido, morreu [sem herdeiros]. Bädaräyaëa,
Çré Vyäsadeva, seguindo as instruções de sua mãe, Satyavaté, concebeu
três filhos, dois com Ambikä e Ambälikä, as duas cunhadas, e um
terceiro com uma serva. Esses filhos são Dhåtaräñöra, Päëòu e
Vidura300.

Dhåtaräñöra e Päëòu dão origem respectivamente aos kurus e aos päëòavas, os primos

inimigos, que guerream pelo domínio soberano do reino. Mais interessante ainda é que os

päëòavas nascem do mesmo modo, ou seja, por outrem que não seu pai, o rei Päëòu (narrado

nos mesmos episódios, ou seja, MB I.67, MB I.95 e BP IX.22).

Kunté, também conhecida como Påtha, tinha a função de receber os hóspedes de seu

tio, o rei Kuntibhoja, e se deparou com um brähmaëa famoso pela dificuldade de ser

299 äcäryo brahmaëo mürtiù pitä mürtiù prajäpateù | mätä påthivyä mürtis tu bhrätä svo mürtir ätmanaù ||
(MS 2.226)
300 vicitravéryaç cävarajo nämnä citräìgado hataù | yasyäà paräçarät säkñädavatérëo hareù kaläveda-gupto || (SB
9.22.21)
mahyaà puträya çäntäya paraà guhyam idaà jagau | vicitravéryo 'thoväha käçéräja-sute balät ||
svayaàvaräd upänéte ambikämbälike ubhe | tayor äsakta-hådayo gåhéto yakñmaëä måtaù ||
(SB 9.22.23-24)
kñetre 'prajasya vai bhrätur mätrokto bädaräyaëaù | dhåtaräñöraà ca päëòuà ca viduraà cäpy ajéjanat ||
(BP 9.22.25)
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satisfeito como hóspede, Durväsä Muni. Entretanto, o serviço de recepção de Kunté foi tão

perfeito que não só não recebeu nenhuma maldição – que era comum ao se servir esse åñi –

como ele lhe concedeu um dom: um mantra que lhe possibilitava invocar qualquer semideus

que desejasse. Dessa forma, depois de casada, seu esposo Päëòu foi amaldiçoado enquanto

caçava na floresta e, sem o saber, lançou flechas contra um casal de veados em cópula, que,

na verdade, era o åñi Kindama e sua esposa que tomaram a forma de veados para desfrutaram

da vida sexual na floresta. A maldição condizia com a transgressão do rei: uma vez que ele

interrompera a busca de prazer conjugal de uma entidade viva, no momento em que estivesse

na mesma situação, morreria. Nessas circunstâncias, como o rei não tinha descendentes,

Kunté lhe revelou que possuía o dom que recebera do åñi e o que se passou, então, está

descrito a seguir:

Päëòu interrompeu sua vida sexual por ter sido amaldiçoado por um
sábio e, portanto, seus três filhos Yudhiñöhira, Bhéma e Arjuna foram
concebidos no ventre de sua esposa Kunté, [respectivamente] por
Dharmaräja, pelo semideus responsável por controlar o vento [Väyu]
e pelo responsável pelas chuvas [Indra]. A segunda esposa de Päëòu,
Mädré, deu à luz a Nakula e Sahadeva, que foram concebidos pelos
[gêmeos] Açviné-kumäras 301.

A ansiedade por progênie, assim, se reflete nas ações relativizantes, nos arranjos

divinos, na reiteração da súplica aos devas por progênie; por exemplo:

Vinde a nós [ó devas], bebei e satisfazei-vos. [E, assim,] Concedei-nos
progênie e prosperidade302.
Que possamos viver longamente e obter progênie propícia; obter
progênie com a ajuda de Soma303.
Que os ventres possam gerar filhos e que, ó Maruts, haja
prosperidade304.
Um homem só é perfeito se consiste em três pessoas unidas: ele
mesmo, sua esposa e sua progênie. Assim, os Vedas declaram: ‘O
esposo é um com sua esposa’ 305.

Essa ansiedade era compartilhada entre marido e mulher. Lembremos que a mulher é

protegida pelo primogênito na ausência do marido, seja por falecimento ou renúncia – se não

301 çäpän maithuna-ruddhasya päëòoù kuntyäà mahä-rathäù | jätä dharmänilendrebhyo yudhiñöhira-mukhäs
trayaù || nakulaù sahadevaç ca mädryäà näsatya-dasrayoù | (BP IX.22.27-28)
302 pibataà ca tåpëutaà cä ca gachatam prajäà ca dhattaà draviëaà ca dhattam | (RV VIII.35.10 )
303 nåbhiù sutaù soma ä pétaye sutaù || (RV I.137.3)
304 svasti naù putrakåtheñu yoniñu svasti räye maruto dadhätana || (RV X.63.15)
305 etävän eva puruño yatjäyätmä prajä iti ha | vipräù prähus tathä caitad yo bhartä sä småtäìganä || (MS 9.45)
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segui-lo ao abandonar o lar. Um exemplo dessa ansiedade feminina é esboçado pelo diálogo

entre o casal brähmaëa Lopämudrä e Agastya. Mais do que isso, esse diálogo demonstra uma

tensão que perdurará na tradição sagrada da Índia desde a Antigüidade (talvez até o

hinduísmo de hoje):

Por um lado, como bem se sabe, um homem tem que ter filhos (e seus
filhos devem ter [outros] filhos) para garantir não apenas a
continuidade da linhagem, mas sua própria permanência no paraíso, já
que ele é mantido depois da morte pela adoração aos ancestrais (pitå)
executada por sua própria descendência masculina. Por outro lado, a
idealização do ascetismo tão característica do hinduísmo tardio está
presente, de uma forma ou de outra, desde o período inicial, e uma das
formas mais poderosas de ascetismo é o controle da sexualidade, a
retenção do sêmen. Dessa forma, os homens são confrontados com um
enigma: eles não querem sexo, mas precisam dos seus frutos306.

Se, de um ponto de vista, esta tensão pode ser resolvida ao seguir os äçramas,

passando de estudante celibatário para chefe de família e, então, aposentando e, em seguida,

mas não obrigatoriamente, renunciante. Assim, respeitam-se as fases do desenvolvimento do

indivíduo, legando a sexualidade ativa para a maturidade, a partir dos 20 anos, e cumprem-se

as necessidades ou deveres de acordo com o varëa, correlativos à subsistência, à prática ritual

e à descendência.

De um outro ponto de vista, a tensão é amenizada por meio de regulações e restrições

da prática sexual307: as permissões e proibições quanto à prática sexual se dão de acordo com

o ciclo menstrual da mulher e de acordo com a prática ritual; ou seja, de acordo com a posição

social: no caso do çüdra, sem restrições mencionadas, mas, principalmente no caso do

brähmaëa, castidade e celibato temporários são exigidos durante rituais ou partes deles e,

quanto mais rituais um indivíduo executa ou participa, mais estritos serão os controles sobre

sua sexualidade. Em outras palavras, quanto maior sua elevação social, maiores seus deveres

sócio-rituais para consigo e para com a sociedade: ao brähmaëa as maiores responsabilidades

e restrições e, também, as maiores punições em caso de falha.

Essas regulações permitem que um homem concilie os objetivos conflituosos uma vez

que os atinja cada um a seu tempo. Entretanto, Jamison afirma que pode haver um

306 JAMISON, op. cit., p. 16 [On the hand, as is well known, a man must have sons (and his sons must have
sons) in order to ensure not only the continuity of the line, but his own continuance in heaven, as his is
maintained after death by the ancestor (pitå) worship performed by his own male line. On the other hand, the
idealization of asceticism so characteristic of later Hinduism is present, in one form or the other, from the earliest
period, and one of the most powerful forms of ascetic practice is the control of sexuality, the retention of semen.
So males are confronted with a conundrum: they do not want sex but they need its products.].
307 Há especificações dos períodos permitidos à união sexual, por exemplo, no Manu-småti (3.46-47 e 4.40-42).
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componente conceitual nessa solução também: a remoção da responsabilidade sexual, ou

parte dela, do homem. Jamison diz:

A situação ideal para um homem que possua ambas as metas
[ascetismo e progênie] é praticar seu ascetismo (uma busca individual
e privada) ativamente, como o era, mas adquirindo filhos da atividade
sexual na qual ele é um participante passivo e acidental [grifos da
autora] 308.

Nessa perspectiva, a mulher seria ativamente sexual e passivamente asceta; em outras

palavras, ela deveria convencer o marido a ter progênie enquanto, ou mesmo que, ele

estivesse inclinado ao ascetismo. Porém, ele não poderia deixar de cumprir com seus deveres

de marido e, por outro lado, ela não poderia deixar de seguir o esposo em suas empreitadas

ascéticas por ter dever ritualístico, assumido na cerimônia de casamento, de segui-lo em seus

votos (pati-vrata-dharma).

Entretanto, há outra possibilidade de interpretação. Ao invés de transferir a imagem

presente em outras culturas da mulher que inocente seduz o parceiro, vemos uma genuína

agente sexual: o homem parece não interessado e, assim, ela tem que se esforçar em charme e

argumentos para convencê-lo, pois, ela também quer sexo e desfruta dele. E, pelo que nos

interessa aqui, ao vermos uma mulher como um agente independente e ativo, essa noção logo

se espalha e permeia diversas outras situações sócio-rituais da Índia antiga.

Vejamos o hino RV 1.179309, com o diálogo entre Lopämudrä e Agastya, mantendo

em perspectivas as considerações acima:

pürvér ahaà çaradaù çaçramäëä doñä vastor uñaso jarayantéù |
minäti çriyaà jarimä tanünäm apy ü nu patnér våñaëo jagamyuù || (01)

ye cid dhi pürva åtasäpa äsan säkaà devebhir avadann åtäni |
te cid aväsur nahy antam äpuù sam ü nu patnér våñabhir jagamyuù || (02)

na måñä çräntaà yad avanti devä viçvä it spådho abhy açnaväva |
jayäved atra çatanétham äjià yat samyaÈcä mithunäv abhy ajäva || (03)

nadasya mä rudhataù käma ägann ita äjäto amutaù kutaç cit |
lopämudrä våñaëaà né riëäti dhéram adhérä dhayati çvasantam || (04)

imaà nu somam antito håtsu pétam upa bruve |
yat sém ägaç cakåmä tat su måËatu pulukämo hi martyaù || (05)

agastyaù khanamänaù khanitraiù prajäm apatyam balam ichamänaù |
ubhau varëäv åñir ugraù pupoña satyä deveñv äçiño jagäma || (06)

308 Ibidem, idem.
309 Tradução como uma convenção entre a de O’Flaherty (1981), Griffith (1976), Moncó (1999) e a nossa.
Quanto ao sânscrito, ver nota 189.
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[Lopämudrä:] Por muitos outonos idos me esforcei [em ascetismo e austeridade]
dia e noite e cada amanhecer trouxe a velhice mais e mais próxima;

velhice que corrompe a glória dos corpos.
Touros [homens] viris (våñan) devem unir-se com suas esposas (01).

Pois, mesmo os homens do passado, que agiram de acordo com åta
e falaram sobre åta, Interromperam [seu ascetismo]

ao não encontrarem seu fim [objetivo].
Que as esposas se unam com seus touros [maridos] (02).

[Agastya:] Todo esse esforço [ascético], motivado pelos devas, não é em vão.
Vençamos juntos todos os nossos inimigos e ganhemos o combate

superável por cem maneiras, quando frente a frente
nos unamos como homem e mulher (03).

[Lopämudrä:] O desejo me subjugou como um touro que ruge e é contido.
O desejo me sacode de um lado ao outro; para todos os lados.

[åñi narrador:] Lopämudrä exaure o touro viril ofegante.
A mulher caprichosa esgota o sábio homem (04).

[Agastya:] Pelo soma que tomo declaro do meu coração:
Que Soma nos purifique de qualquer falha, pois,
de muitos anseios é constituído os homens. (05)

[åñi narrador:] Agastya, assim, arando com seu arado310, desejoso por progênie e força,
cultivou, como åñi apaixonado [pelo ascetismo e pelo dever do varëa] ambos
os caminhos alcançando a realização de seus elevados anseios entre os devas.

O que Lopämudrä nos mostra é uma mulher que, primeiramente, cumpre seu voto

para com o esposo, pati-vrata-dharma, seguindo-o e praticando ascetismo com ele, sem

perder de vista seu dharma pessoal, sva-dharma ou strédharma, que inclui se satisfazer

sexualmente, ser mãe e ter um filho para protegê-la quando o esposo faltar. O status da

mulher na sociedade dependia tanto de sua castidade, de ser sädhvé (como apontado

anteriormente), como pela capacidade de gerar filhos:

Por conceber filhos, as esposas, luz de suas casas, fonte de bem-
aventurança e auspiciosidade, devem ser honradas, pois, não há
nenhuma diferença entre elas e a deusa da fortuna (Çré). Dar à luz os
filhos, educá-los nesse mundo e cuidar das tarefas domésticas diárias:
esses são os deveres das mulheres. A progênie, a execução dos
sacrifícios, os cuidados constantes, o mais doce amor, a aquisição do
céu pelos ancestrais e pelo marido dependem apenas da esposa 311.

310 Há algumas referências simbólicas nos Vedas em relação ao arado, como no Åg-veda X.101.3 (“Esforça-te
com o arado e emprega o jugo [no sacrifício]; coloque a semente no ventre preparado e se ouvir nosso cantar for
suficiente, então, o fruto maduro estará próximo da colheita” - yunakta sérä vi yugä tanudhvaà kåte yonau
vapateha béjam | girä ca çruñõiù sabharä asan no nedéya it såëyaù pakvam eyät ||), tanto como a ferramenta que
remove as impurezas da mente (do coração), como a que literalmente prepara para ou a fecundação em si. Aqui,
cf. O’Flaherty, ambos os sentidos ocorrem.
311 prajanärthaà mahäbhägäù püjärhä gåhadéptayaù | striyaù çriyaç ca geheñu na viçeño 'asti kaç cana ||
utpädanam apatyasya jätasya paripälanam | pratyahaà lokayäträyäù pratyakñaà stré nibandhanam ||
apatyaà dharmakäryäëi çuçrüñä ratir uttamä | därädhénas tathä svargaù pitååëäm ätmanaç ca ha ||
(MS 9.26-28)
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A geração de descendentes mantém as atividades de subsistência (econômicas) de toda

a sociedade, o que dá à progenitora (humana e animal) uma posição única, imprescindível e

sagrada no sistema varëäçrama para sua continuidade:

Uma mulher brähmaëa gera filhos para austeridades. Uma vaca tem
prole para carregar carga. Uma égua produz filhotes para serem
velozes. Uma mulher çüdra tem um filho para acrescentar ao número
de servos. Uma vaiçya os tem para aumentar o contingente de pastores
para o gado. Uma princesa gera filhos para serem massacrados [na
batalha] 312.

Além disso, no pensamento bramânico, ao invés de se considerar que Agastya teria se

degradado em suas práticas ascéticas (sagradas), por ceder aos apelos sexuais de sua esposa,

considera-se que ele está, de fato, cumprindo com seu dever de marido, seu gåhastha-dharma,

não menos sagrado, já que há a injunção ao marido para satisfazer a esposa sexualmente:

“Sempre fiel à sua esposa, que o esposo se una a ela, satisfazendo-a, na época propícia ou

sempre que houver desejo, com exceção do período menstrual” 313; e “O esposo, como tal

pelo saàskära com mantras [matrimônio], dará prazer à sua esposa no período apropriado ou

em qualquer outro momento, já que ele é a fonte de prazer dela nesse e no próximo mundo”
314.

Convém inicialmente ter muito claro que artha e käma, mesmo situados na base da

hierarquia dos “sentidos da vida” (puruñärthas), são considerados como valores universais e

legítimos. Não são “falsos domínios”, e nenhum estigma está associado a eles. Eis por que

ambos puderam suscitar literaturas sagradas e técnicas que escandalizaram muitos ocidentais

– como o Kämasütra (tratado erótico) e o Arthaçästra (tratado político). O aspecto sensual de

käma, o fato de ele se expressar primordialmente através do corpo, de um corpo que goza e

ostenta o prazer de seus órgãos, contrasta fortemente com a “diabolização, na Idade Média

ocidental, da carne e do corpo, entendidos como um lugar da devassidão, como um centro de

produção do pecado” 315 . Além de se recusar a opor o espiritual ao corporal, o pensamento

brahmânico trata a sexualidade humana como algo que deve ser usufruído com arte e

312 tapo 'rthéyaà brähmaëé dhatta garbhaà | gaur voìhäraà dhävitäraà turaàgé ||
çüdrä däsaà paçupälaà tu vaiçyä | vadhärthéyaà tvadvidhä räjaputré || (MB II.26.5)

313 åtukäläbhigämé syät svadäranirataù sadä | parvavarjaà vrajec cainäà tadvrato ratikämyayä ||
(MS 3.45)
314 anåtäv åtukäle ca mantrasaàskärakåt patiù | sukhasya nityaà dätä iha paraloke ca yoñitaù ||
(MS 5.153)
315 LE GOFF, Jacques (1992). Amor e Sexualidade no Ocidente. Porto Alegre: L&PM Editores, p. 153.
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aprimoramento. Agir em um intercurso sexual ou se alimentar levado apenas pelos impulsos

naturais é agir em ignorância, mas agir sob a guia do dharma, com a dose própria de cada

camada social, é agir em sabedoria, sem aprisionamentos da mente ao temporário. É por isso

que a ênfase no amor físico é de fato a forma indiana de humanização da sexualidade, e não

de sua animalização. Nessa perspectiva, o homem adquire mérito não pela negação da

existência do corpo e de seus deleites, mas por refiná-los e trazê-los sob o controle de sua

vontade.

Uma história exemplar a esse respeito seria a do matrimônio entre a kñatriya Devahüti

e o brähmaëa Kardama Muni, presente no Bhägavata Puräëa (III.22-23). Apesar de serem de

varëas diferentes, se trata de um casamento autorizado pelo homem ser de camada superior à

da mulher. Como em qualquer casamento, de acordo com os Vedas, a esposa tem que seguir

os votos do marido (pati-vrata-dharma), que, nesse caso, significa ter uma princesa, cuja vida

foi passada na realeza e sua opulência, se casando com um brähmaëa asceta que vive na

floresta. Uma vez comprovada sua rendição a esse dharma, Kardama fica satisfeito com

Devahüti e, cumprindo seu dharma agora, lhe oferece a vida que condiz com sua natureza; ou

seja, com seus poderes místicos, advindos de sua longa prática ascética, ele cria um palácio

voador, com o qual eles viajam por toda a criação. Então, Devahüti lhe diz que, após ver toda

a opulência e a beleza no universo, tem seu apetite sexual e desejo por progênie despertados e,

assim, Kardama se une a ela, novamente usando seus poderes místicos: “Por muitos anos, que

passaram como um instante, tendo se dividido em nove (nava-dhä), ele se regozijou

(niramayan) dando prazer à sua esposa que estava desejosa (utsukäm) por vida sexual

(surata)” 316.

É relevante ressaltar aqui que, por ambos terem cumprido o dever sócio-ritual – o dele,

de esposo (gåhastha-dharma) que como brähmaëa ascético poderia lhe dar presentes místicos

e o fez; o dela, de seguir a natureza (sva-dharma) e sendo uma princesa, desejou e desfrutou

dos presentes de acordo com sua tendência hereditária, de costume, de família –, sua união é

considerada perfeita pelo resultado: dentre os dez filhos que tiveram nos anos descritos acima,

se encontra Kapila, um avatära, ou encarnação da Suprema Pessoa (como Räma, Kåñëa e

Buddha), que ensinou à sua mãe, durante o tempo em que ela esteve sob seus cuidados, após

Kardama se retirar para a floresta definitivamente (vänaprastha-äçrama), o sistema filosófico

316 vibhajya navadhätmänaà mänavéà suratotsukäm | rämäà niramayan reme varña-pügän muhürtavat ||
(BP III.23.44)
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chamado Säàkhya317, cujo argumento fundamental é a dicotomia entre o corpo e a alma, entre

o fenomenal e o transcendental, temporário e eterno.

Uma segunda história que demonstra o resultado contrário de não seguir o dharma ou

as injunções para a concepção é a da kñatriya Diti e do brähmaëa Kaçyapa, do Bhägavata

Puräëa (III.14) e no Mahäbhärata (I.67).

Nesse episódio, Kaçyapa, adorador do deva Çiva, está recitando os mantras Gäyatré,

recebidos pelo guru durante a iniciação dvija (upanayana-saàskära) durante um dos três

sandhyäs (a transição entre a noite e o dia, entre a manhã e a tarde e entre o dia e a noite) do

dia, propícios para essa atividade, quando sua esposa, Diti, o aborda: “Ó vidvan (erudito),

Kämadeva (“cupido”) com suas flechas está me afligindo, como um louco elefante ataca uma

bananeira. Por isso, deves me mostrar teu favor, pois, estou desejosa por filhos e sofro pela

prosperidade de progênie das outras esposas. Fazendo isso, ficarás satisfeito” 318. Então

Kaçyapa, após elogiar as boas qualidades de Diti como esposa, lhe promete satisfazer, mas

com a condição de que espere alguns instantes pelo horário não ser propício para o

Garbhädhäna-saàskära: “Este horário é o mais inauspicioso porque agora os bhütas

(“espíritos hostis”) horripilantes, companhias constantes de Çiva (Bhüta-éça), estão em

movimento” 319. Entretanto, perturbada pelo desejo, Diti insiste e seu esposo cede.

Após a concepção, Kaçyapa se purifica e volta à sua prática meditativa e tem uma

visão dos futuros filhos gêmeos, Hiraëyakaçipu e Hiraëyäkña, dois daityas ou asuras

(“ateístas”, “adversários dos devas/ädityas”): “Ó desafortunada, dois insolentes filhos

nascerão de seu ventre condenado. Ó mulher infeliz, eles causarão constante lamentação aos

três mundos [superior, mediano e inferior] e aos seus soberanos” 320. Esse episódio parece

demonstrar que ambos, marido e mulher, têm responsabilidade por seus atos e estão sujeitos

às regulações da prática ritual e do controle da sexualidade. O resultado adverso é justificado

da seguinte forma, por Kaçyapa: “Por sua mente estar poluída, por sua desconsideração em

termos do momento, por sua negligência quanto às minhas instruções e por sua indiferença

317 Descrito, entre outras fontes, no Bhägavata Puräëa, tomo 3, capítulos 25-32 e no Mahäbhärata, tomo 12,
capítulo 270.
318 eña mäà tvat-kåte vidvan käma ätta-çaräsanaù | dunoti dénäà vikramya rambhäm iva mataìgajaù ||
tad bhavän dahyamänäyäà sa-patnénäà samåddhibhiù | prajävaténäà bhadraà te mayy äyuìktäm anugraham ||
(BP III.14.10-11)
319 eñä ghoratamä vela ghoräëäà ghora-darçanä | caranti yasyäà bhütäni bhüteçänucaräëi ha ||
(BP III.14.23)
320 bhaviñyatas taväbhadräv abhadre jäöharädhamau | lokän sa-päläàs tréàç caëòi muhur äkrandayiñyataù ||(BP
III.14.39)
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em relação aos devas, tudo se tornou inauspicioso” 321. Há, assim, uma sobreposição de

dharmas aqui: apesar de ser dharma do esposo conceber filhos e satisfazer sua esposa, se

mantém o dharma da esposa de seguir as instruções do marido e de seguir as regras sócio-

rituais como ele, ou arcar com os resultados ou reações de suas ações moduladas pelas leis do

karma.

A execução dos saàskäras objetiva, entre outros frutos, o de se prevenir essas reações

adversas, sendo, por isso, executados seguindo regras quanto ao tempo, local e circunstância.

O procedimento geral, como nos chega por meio dos Gåhyasütras, é o de se levantar

pela manhã, passar pelos procedimentos de purificação ritual (banho, roupas limpas, marcas

auspiciosas pelo corpo e rosto e sorção de água com mantras para purificação, ou äcamana, e

recitação dos mantras recebidos na iniciação, ou mantras Gäyatré), fazer um sacrifício de

fogo doméstico (homa), para o qual oblações (alimentos) são oferecidas juntamente com a

recitação de mantras destinados aos devas recebedores das oferendas e relacionados com

fertilidade, principalmente. Então, no local para a união, ambos se voltam para o leste, o

marido se posiciona atrás da esposa sentada, passa seu braço direito pelo ombro direito dela,

pousando a mão direita sobre a yoni (“órgão genital feminino”) e diz os seguintes versos do

hino RV X.184 (ou AV V.25, que repete diversas linhas desse e no qual se acrescentam

outras):

viñëur yonià kalpayatu tvañöä rüpäëi piàçatu |
ä siïcatu prajäpatir dhätä garbhaà dadhätu te ||

garbhaà dhehi sinéväli garbhaà dhehi sarasvati |
garbhaà te açvinau devãv ä dhattäm puçkarasrajä ||

hiraëyayé araëé yaà nirmanthato açvinä |
taà te garbhaà havämahe daçame mäsi sütave ||

Que Viñëu322 prepare o ventre. Que Tvañöå323 molde as formas.
Que Pajäpati324 verta a semente. Que Dhätä325 coloque o embrião em ti.

Posicione o embrião, ó Sinévalé326. Coloque o embrião, ó Sarasvaté327.
Que os gêmeos Açvinés328, enguirlandados com flores de lótus, depositem o embrião em ti.

321 apräyatyäd ätmanas te doñän mauhürtikäd uta | man-nideçäticäreëa devänäà cätihelanät ||
(BP III.14.38)
322 Viñëu: comumente identificado como a Suprema Pessoa, Puruña, Brahman , Bhagavän.
323 Tvañöå: também conhecido como Viçvakarmä, é descrito como o arquiteto ou artífice dos devas.
324 Prajäpati: o progenitor das entidades vivas (ver nota 272).
325 Dhätä: (também Dhätar) identificado tanto com o criador, Puruña, quanto com um dos devas solares, e como
“aquele que coloca”, neste caso o embrião no ventre (cf. GONDA, op. cit., p. 131).
326 Sinévalé: devé (semideusa) responsável em assistir aos partos e é invocada para o benefício de se obter gado.
327 Sarasvaté: a devé como personificação do Rio Sarasvaté, a devé das artes e do aprendizado; há dois hinos no
Åg-veda em sua homenagem, VI.61 e VII.95.
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Semelhantemente àquelas duas varetas douradas usadas pelos Açvinés para produzir fogo,
Colocamos o embrião em ti para que nasça no décimo mês.

Em seguida, de acordo com o Säma-veda, o marido coloca a mão por sobre o umbigo

da esposa e diz:

oà dérghäyuñaà kåñëa bhaktaà putraà janaya suvrate |

Ó esposa virtuosa, gere um filho de vida longa, um devoto de Kåñëa.

Em seguida, ocorre a relação sexual.

Sendo o Garbhädhäna-saàskära prescrito para todos os dvijas (para as três primeiras

camadas da sociedade), ele é a manifestação, o fruto maduro, de um dos grandes motivos do

sistema ritual, dos sacrifícios solenes da Índia antiga: progênie. Em outras palavras, este rito e

o ato sexual de concepção e a concepção em si são o resultado almejado na execução de uma

gama de sacrifícios solenes.

Tendo como objetivo analisar os papéis da mulher nos rituais, discorreremos agora

sobre alguns dos ritos que antecedem e possibilitam ritualmente a concepção no contexto dos

rituais solenes, envolvendo a mulher, especialmente a brähmaëa.

Uma das funções mais importantes e particulares das mulheres nos sacrifícios é o de

imbuí-los com fertilidade. A unânime e contínua preocupação nos rituais védicos,

independente de seu fim (do deva honrado, do método, dos hinos etc.), é a fertilidade: a

prosperidade quanto à geração dos filhos, do gado; a certificação de que haja boa pastagem e

boa colheita, por meio de chuva abundante, etc. A fertilidade é vista como sexual, como fruto

de uma atividade sexual e as mulheres são os agentes ativos da sexualidade – como falado

aqui anteriormente –: “Dessa forma, elas agem como um conduto para introduzir energia

sexual no mundo ritualmente ordenado, mas estéril. Sua própria presença captura sexualidade

e seu poder para o uso ritual” 329 e, portanto, “o que a esposa faz no ritual é parceria [cópula]

sexual” 330.

Há, assim, as atividades executadas pela esposa do sacrificante nos rituais çrauta

(solenes), como olhar para a manteiga e o pote, ser enlaçada com o laço de Varuëa, ter a

vassoura lançada em seu colo, segurar por trás, entre outros (que serão contextualizados no

328 Açvinés: devas gêmeos invocados para medicar ou socorrer indivíduos – falaremos mais detalhadamente sobre
estes mais adiante.
329 JAMISON, op. cit., p. 53 [Therefore they act as the conduit to introduce sexual energy into the potentially
sterile world of the orderly ritual. Their very presence traps sexuality and its power for ritual use].
330 yad vai patné yajïe karoti tan mithunam || (Maiträyaëé Çrautasütra III.7.9, apud JAMISON, op. cit., p. 53]
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próximo capítulo desse trabalho), que têm o intuito de atribuir fertilidade ao ritual e,

conseqüentemente à esposa:

Por suas ações [na arena sacrificial] serem definidas como contato
físico, seu [das mulheres] potencial sexual está claramente sendo tanto
aproveitado como intensificado. Por um lado, sua sexualidade e
fertilidade estão sendo propagadas por todo o ritual por meio desse
contato teórico [pelos gestos e mantras]. Por outro lado, o poder
desencadeado pelo ritual por causa do contato dele com o divino é
propagado de volta para ela, para aumentar sua capacidade gerativa
[grifo da autora] 331.

Portanto, o Garbhädhäna-saàskära é a tentativa de ativar o resultado de atividades

rituais já praticadas visando fertilidade, pela mulher brähmaëa de forma ativa, por sua

presença e participação nos sacrifícios e para a kñatriya, a vaiçya e a çüdra por extensão, uma

vez que direta ou indiretamente conectada aos rituais (com o patrocínio, assistindo a eles ou

apenas cumprindo seu dharma de acordo com o varëa) o resultado como prosperidade em

progênie ou outros bens é distribuído a todos na sociedade, inclusive aos çüdras.

II. Puàsavana-saàskära (o Rito da Propiciação de um Filho Varão)

Depois da concepção, a criança no ventre passava pelo Puàsavana-saàkära, ou “o rito

pelo qual um filho [do sexo masculino] é produzido” 332.

De acordo com Pandey, apesar de se ter a presença dos hinos no Atharva-veda-

saàhitä, o que atesta a antiguidade da prática desse rito, pouco se sabe sobre como o ritual era

realizado, a não ser que o esposo recitava o hino AV III.23, que o ritual é referido como o de

Prajäpati333 (“Progenitor universal”) e que, como também citado no hino, ervas eram usavas:

yena vehad babhüvitha näçayämasi tat tvat |
idaà tad anyatra tvad apa düre ni dadhmasi || (01)

ä te yonià garbha etu pumän bäëa iveñudhim |
ä véro 'tra jäyatäà putras te daçamäsyaù || (02)

pumäàsaà putraà janaya taà pumän anu jäyatäm |
bhaväsi puträëäà mätä jätänäà janayäç ca yän || (03)

331 Ibidem, p. 55 [By defining her actions as physical contact, her sexual potential is clearly being both tapped
and enhanced. On the one hand, her sexuality and fertility are being spread to the entire ritual by this theoretical
contact. On the other hand, the power unleashed by the ritual because of its contact with the divine is spread
back to her, to increase her generative capacity.].
332 Cf. PANDEY, op. cit., p. 60 [… that through which a male child was produced.].
333 Ver nota 272.
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yäni badräëi béjäny åñabhä janayanti ca |
tais tvaà putraà vindasva sä prasür dhenukä bhava || (04)

kåëomi te präjäpatyam ä yonià garbha etu te |
vindasva tvaà putraà näri yas tubhyaà çam asac cham u tasmai tvam bhava || (05)

yäsäm dyauù pitä påthivé mätä samudro mülaà vérudhäà babhüva |
täs tvä putravidyäya daivéù prävantv oñadhayaù || (06)

Por aquilo que o fez estéril,
isso, de ti, fazemos desaparecer.

isso, em outro lugar, longe de ti o colocamos (01).
Que em teu ventre entre um embrião, um varão,

como uma flecha no aljava. Que nasça um herói,
um filho teu de dez meses (02).

Dá à luz um varão, um filho, depois desse,
que nasça [outro] varão. Sê a mãe de filhos,
dos nascidos e dos que vai engendrar (03).

As sementes esplendidas que engendram os touros.
Com essas consegue um filho. Sê uma vaca leiteira fecunda (04).

Faço para ti a cerimônia de Prajäpati.
Que em teu ventre entre um embrião. Consegue um filho, mulher,

que seja bom para ti, sê tu para ele (05).
As plantas cujo pai é o céu, a mãe, a terra, o oceano, a raiz,

essas, para conseguir um filho, ervas divinas, te ajudem.

No Gåhyasütras, se recomenda fazer o Puàsavana-saàskära no terceiro ou quanto

mês de gestação, após o bebê se mover, num dia em que a lua esteja em constelação

masculina, depois da gestante se manter em jejum, ter tomado banho e ter colocado roupas

novas334. Faz-se todo o procedimento de purificação e rituais matinais, como descrito para o

saàskära anterior, seguido por um sacrifício doméstico (homa), durante o qual a esposa

permanece ao lado direito do marido, ambos voltados para o leste. Dentre os mantras

normalmente recitados no sacrifício, recita-se o seguinte verso do Säma-mantra-brähmaëa335

(SMB 1.4.8):

oà pumäàsau mahäviñëu väsudevau
pumäàsau acyutänantau ubhau |

pumän govindaç ca viñëuç ca
pumän garbhas tavodare ||

Que a Pessoa Suprema, [conhecida por nomes como] Mahäviñëu, Väsudeva,
Acyuta, Ananta, Govinda e Viñëu, e um varão habitem seu ventre.

334 Cf. PANDEY, op. cit., p. 61.
335 Apud GOSVÄMÉ, Çréla Gopäla Bhaööa. Sat-Kriyä-Sära-Dépikä. West Bengal: The Bhaktivedanta Academy,
2005, p. 187. Assim como todos os demais hinos do SMB citados aqui.
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Na literatura Småti, há a descrição de um Puàsavana-vrata, ou um voto para

proporcionar um filho homem, prescrito para Diti, esposa de Kaçyapa, no Bhägavata Puräëa,

(VI.18-19). Tendo perdido seus dois filhos, Hiraëyakaçipu e Hiraëyäkña, ela desejava um

filho poderoso que vingasse a morte de seus irmãos, castigando Indra, o rei dos semideuses, a

quem culpava por sua perda. Tendo maliciosamente convencido seu esposo de lhe dar um

filho, sem lhe dizer seus reais desejos, teve a condição imposta por Kaçyapa Muni de que só

teria um filho homem se seguisse o voto como descrito por ele. Na verdade, Kaçyapa lhe

instruiu a seguir o voto de forma que seu filho seria um ädityas (“aliado os semideuses”) e

não um daitya (“adversários dos semideuses”) com ela desejara.

O Puàsavana-vrata como prescrito por Kaçyapa para dar à luz a um varão deve ser

iniciado no primeiro dia da quinzena da lua crescente (çukla-pakña) do mês de Agrahäyaëa

[novembro-dezembro] (cf. BP VI.19.2-3) e termina um ano depois na lua cheia do mês de

Kärttika [outubro-novembro], com um dia de jejum no dia de lua cheia (cf. BP VI.19.21).

Primeiramente, as instruções incluem: ser o voto a ser seguido por um ano sem interrupções

ou erros336; jamais falar rispidamente, causar mal a nenhuma entidade viva, falar mentiras,

cortar as unhas ou os cabelos, tocar algo impuro337; evitar sempre ficar irada, vestir roupas

não-lavadas, entrar na água para tomar banho (imersão), se associar com pessoas degradadas

ou más, colocar guirlandas já usadas por outrem338; nunca comer restos de refeições,

alimentos trazidos por çüdras, ou oferecidos à Kälédevé (Caëòikä), ou que contenham carne

ou vista por mulher no período menstrual, ou tomar água com as mãos juntas339; evitar

veementemente sair de casa sem lavar a boca, as mãos e os pés após as refeições, de cabelos

soltos, sem ornamentos, à noite, sem se mostrar grave e estar coberta340; e também evitar se

deitar sem lavar os pés, ou com eles molhados, se deitar nua ou com mulheres, se deitar com a

cabeça voltada para o oeste ou o norte e durante o amanhecer e o pôr-do-sol341.

Esta primeira parte das injunções, por um lado, diz respeito à prevenção contra o

ataque de bhütas (“espíritos hostis” ou “fantasmas”), piçäcas (“vampiros”, “espíritos

336 säàvatsaraà puàsavanaà vratam etad aviplutam | (BP 6.18.54)
337 na hiàsyäd bhüta-jätäni na çapen nänåtaà vadet | na chindyän nakha-romäëi na spåçed yad amaìgalam ||
(BP 6.18.47)
338 näpsu snäyän na kupyeta na sambhäñeta durjanaiù | na vasétädhauta-väsaù srajaà ca vidhåtäà kvacit ||
(BP 6.18.48)
339 nocchiñöaà caëòikännaà ca sämiñaà våñalähåtam | bhuïjétodakyayä dåñöaà piben näïjalinä tv apaù ||
(BP 6.18.49)
340 nocchiñöäspåñöa-salilä sandhyäyäà mukta-mürdhajä | anarcitäsaàyata-väk näsaàvétä bahiç caret ||
(BP 6.18.50)
341 nädhauta-pädäprayatä närdra-pädä udak-çiräù | çayéta näparäì nänyair | na nagnä na ca sandhyayoù ||
(BP 6.18.51)
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usurpadores”) e räkñasas (“ateístas”, “adversários dos devas”), por eliminar inauspiciosidades

como sujeira, sono fora de hora, dormir para uma direção que causa um efeito adverso (já que

se diz, no Vastu-çästra, seção dos Vedas sobre arquitetura sagrada, e no Mahäbhärata

(XIII.104), que dormir com a cabeça na direção leste resulta em conhecimento, para o sul,

longevidade e vigor físico, para o oeste, preocupações, e para o norte, redução do tempo de

vida342). Por isso, por lidar com elementos considerados inauspiciosos, negativos ritualmente,

as prescrições lidam com tabus, como a impureza inerente de um çüdra, de cujas mãos não se

recebe alimento, ou a mulher menstruada, considerada impura para todas as atividades, a

ponto de não poder olhar para um alimento.

Por outro lado, essas instruções apresentam as práticas para purificação ritual dos

dvijas, principalmente dos brähmaëas: lavar-se depois das refeições e antes de dormir; evitar

dormir em horários recomendados para a recitação dos mantras Gäyatré e oblações diárias; e

abster-se do consumo de carne (prática compulsória nos Vedas para os brähmaëas e voluntária

ou aconselhável para os demais dvijas, que só são autorizados a consumir a carne de vitimas

sacrificiais, caso não optem a se absterem dela; talvez por isso a referência, aqui, a não

consumir alimentos oferecidos à Kälédeví, a quem se costuma oferecer animais como vítimas

sacrificiais cujos remanescentes são ingeridos).

O estado, a qualidade, obtido pela purificação das ações, como descritas acima, é o de

sattva-guëa, traduzido geralmente como “qualidade, estado de bondade”. Os outros dois

seriam o räja-guëa (“da paixão”) e o tama-guëa (“da ignorância”). Essas qualidades são tanto

ativas como sintomáticas; ou seja, elas controlam as atividades no mundo fenomenal e são

facilmente identificadas, tanto pelo meio de ação como pelo resultado (cf. BG 7.3,14; 13.22;

15.19). Assim, sattva-guëa seria o que mantém, preserva, pacifica. Räja-guëa seria o que

produz, cria, manifesta, impulsiona, faz mover, agir. E tama-guëa seria a inércia, o

improdutivo, o estático. Essas qualidades operam em conjunto sempre, num revezamento de

ênfases ou predominâncias. Por exemplo, o amanhecer é tido como sattva, pela renovação do

ambiente, a tranqüilidade após a noite, enquanto o dia é identificado com räja, pelo calor da

atividade, da produção, e, enfim, a noite é caracterizada por tama por ser o horário do sono,

da inatividade (cf. BG 19-40).

Os varëas são caracterizados por sua natureza predominante de acordo com os guëas.

Dessa forma, os brähmaëas são influenciados e agem de acordo com sattva, enquanto os

342 Cf. Vaastu Shilpa Shaastra. Translation Derebail M. Rao. New Delhi: S.B.S. Publishers Distributors, 1995,
p. 99.
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kñatriyas, por sattva e räja, os vaiçyas, por räja e tama, e os çüdras, por tama. Os sentidos da

vida, os puruñärthas, condizem com os varëas e os guëas: 1. brähmaëa – mokña (liberação) –

sattva (eterno, permanente); 2. kñatriya – dharma e artha (lei, dever e propriedade,

prosperidade) – sattva e räja; 3. vaiçya – artha e käma (posses e prazer) – räja e tama

(temporário, secular); 4. çüdra – käma – tama (sensorial, material) (cf. BG 18.41-45).

O que nos interessa aqui, com essas considerações, é conciliar a natureza de Diti,

kñatriya, e sua condição de mulher, com o voto prescrito por seu esposo, brähmaëa, para um

filho. Ora, a mulher é considerada geralmente como influenciada predominantemente pelo

modo da paixão, seja pela identificação com prakåti (energia material, contraparte feminina

de Puruña, com atributos de propiciar a criação e ser a matéria/substância da própria

manifestação fenomenal), seja pelas descrições de sua natureza particular (em oposição aos

homens), conforme o pensamento bramânico (cf., por exemplo, MB XII.213) e Diti, como

kñatriya, teria por natureza a predominância de räja. Visto por essa perspectiva, sua tendência

de buscar vingança pela morte dos filhos desejando um outro filho, sendo ela sadhvé (“casta”),

na lógica védica, ela teria seu desejo concedido. Porém, seu esposo, como piedoso e sábio

brähmaëa, não o queria.

Talvez, e portanto, possamos cogitar que o Puàsavana-vrata recomendado por

Kaçyapa, com sua carga bramânica de pureza, conduta e ritual, vise elevar a gestante a sattva-

guëa, influenciando, senão determinando, a natureza (varëa) do filho, que, nesse caso,

resultou na de brähmaëa.

A segunda parte o Puàsavana-vrata recomendado por Kaçyapa trata de práticas rituais

diárias. Primeiramente, pela manhã, Diti deveria tomar banho, colocar roupas limpas, se

adornar com itens auspiciosos (que geralmente significa marcar a testa com símbolos

sagrados e designadores da escola filosófico-espiritual que se segue) e, em jejum, oferecer

püja (“adoração”) às vacas (go), aos brähmaëas (viprä), à Deusa (Çré) e à Suprema Pessoa

(Acyuta) lhes oferecendo alimento, flores, guirlandas, reverências e presentes, juntamente

com a recitação de mantras de louvor343.

A adoração a Viñëu e Lakñmé, na forma de ícones (imagens ou deidades), se baseia na

recitação de mantras e no oferecimento dos seguintes itens de adoração (upacäras) com

reverência e atenção (su-samähitä): arghya-pädya-upasparçana (“água para lavar as mãos, os

pés e a boca”); snäna (“banho”); väsa (“roupas”); upavéta (“cordão sagrado”); vibhüñaëa

343 dhauta-väsä çucir nityaà sarva-maìgala-saàyutä | püjayet prätaräçät präg go-vipräï çriyam acyutam ||
(SB 6.18.52)
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(“ornamentos”); gandha (“substâncias aromáticas”); puñpa (“flores”); dhüpa (“incenso”); dépa

(“lamparina”); upahära (“presentes”); entre outros344. Os ícones são tidos como

representações plenárias (mürtis) da divindade e, como tal, recebem tratamento como se

realmente vivas, sendo banhadas, perfumadas, vestidas, alimentadas e elogiadas – prática que

tem continuidade até hoje no hinduísmo.

Os mantras de homenagem que devem ser recitados para o casal divino são:

alaà te nirapekñäya pürëa-käma namo 'stu te |
mahävibhüti-pataye namaù sakala-siddhaye || (04)

yathä tvaà kåpayä bhütyä tejasä mahimaujasä |
juñöa éça guëaiù sarvais tato 'si bhagavän prabhuù || (05)

viñëu-patni mahä-mäye mahäpuruña-lakñaëe |
préyethä me mahä-bhäge loka-mätar namo 'stu te || (06)

oà namo bhagavate mahä-puruñäya mahänubhäväya
mahävibhüti-pataye saha mahä-vibhütibhir balim upaharäméti | (07)

Ó Senhor, que satisfaz todos os desejos (Pürëa-Käma), ofereço-te reverências.
És pleno de opulências (bhüti) e não rogo a ti por elas.

Ofereço-te reverências, ó consorte de Mahä-vibhüti (Lakñmé)
e [por isso] o Senhor de todas as perfeições místicas (sakala-siddhaye) (04).

Sendo imbuído toda de compaixão, magnificência, poder,
força e glória, com essas qualidades transcendentais,

és, portanto, Bhagavän [a Suprema Pessoa] (05).
Ó consorte de Viñëu (Viñëu-patni), energia criativa de Viñëu (Mahä-mäyé),

possuis as mesmas qualidades de Viñëu e, assim, é uma com ele.
Ó deusa da fortuna (Mahä-bhäge), mãe de todo o mundo (Loka-mäta),

fica satisfeita comigo e aceita minhas reverências, por favor (06).
Ofereço-te reverências, ó Suprema Pessoa, plena de opulências,

o maior de todos, o mais poderoso, o senhor da deusa da fortuna,
repleto de companheiros, por favor, aceite os presentes que te ofereço.

Essa “adoração” matinal às vacas, aos brähmaëas, ao esposo e às deidades nos parece

se destinar àqueles com quem se tem débitos sócio-rituais: a vaca é considerada uma das sete

mães por dar o leite (as outras mães sendo a terra, a esposa do guru, a rainha, a ama de leite,

as esposas dos brähmaëas e a mãe genitora345); ao brähmaëas se deve a manutenção do

sistema sócio-ritual, o conhecimento e os sacrifícios; e ao casal divino, referido em outras

passagens como Lakñmé e Viñëu, e aos devas, pela a criação, pela própria existência, etc.

344 anenähar-ahar mantreëa viñëor ävähanärghya-pädyopasparçana-snäna-väsa-upavéta-vibhüñaëa-gandha-
puñpa-dhüpa-dépopahärädy-upacärän susamä-hitopäharet || (BP VI.19.07)
345 ätma-mätä guroù patné brähmaëé räja-patnikä | dhenur dhätré tathä påthvé saptaitä mätaraù småtäù ||
(Çré Cäëakya Néti Çästra, disponível em http://www.philosophy.ru/library/asiatica/indica/authors/kautilya/
canakya_niti_sastra.html)
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Além disso, ela deveria adorar (arcet) as mulheres que têm filhos e marido (não-viúva)

com guirlandas (srak) , polpa aromática de sândalo (gandha), presentes (bali) e adornos

(maëòana), e também ao marido, lhe oferecendo adoração (ärcya) com louvores (upatiñöheta)

e meditando que ele está em seu ventre (koñöha-gatam)346 . Essa homenagem, por sua vez,

parece se referir ao pensamento védico de que um indivíduo se torna aquele/aquilo que adora.

É comum a noção de que ao adorar os antepassados o indivíduo alcança Pitåloka ao morrer,

por exemplo. Dessa forma, ao adorar uma esposa com filhos varões e um esposo presente, ela

poderia adquirir a mesma condição (filhos varões e eposo com vida longa) e, ao adorar o

esposo, vendo-o no próprio ventre, teria, possivelmente, o efeito de ter um filho com o caráter

do pai, conforme está implícito no Mahäbhärata (XII.266): “O pai coloca a si mesmo no

ventre de sua esposa e nasce como seu filho para perpetuar suas práticas, conduta e

linhagem”.

Depois do püja às deidades com os itens de oferecimento, se fazem doze oblações de

manteiga ao fogo sagrado doméstico enquanto se recita o seguinte mantra, também doze

vezes: oà namo bhagavate mahä-puruñäya mahävibhüti-pataye svähä (cf. BP VI.19.8). Estas

oblações são seguidas por dez prostrações se deitando no chão “como um graveto”

(daëòavats) enquanto se recita o seguinte mantra (cf. BP VI.19.10):

yuväà tu viçvasya vibhü jagataù käraëaà param |
iyaà hi prakåtiù sükñmä mäyä-çaktir duratyayä || (11)

tasyä adhéçvaraù säkñät tvam eva puruñaù paraù |
tvaà sarva-yajïa ijyeyaà kriyeyaà phala-bhug bhavän || (12)

guëa-vyaktir iyaà devé vyaïjako guëa-bhug bhavän |
tvaà hi sarva-çaréry ätmä çréù çarérendriyäçayäù ||

näma-rüpe bhagavaté pratyayas tvam apäçrayaù || (13)
yathä yuväà tri-lokasya varadau parameñöhinau |

tathä ma uttamaçloka santu satyä mahäçiñaù || (14)

Ó Viñëu, ó Lakñmé, sois os proprietários de todo o universo,
a causa última de toda a criação. Prakåti [“energia criativa”, Lakñmé]

é certamente difícil de se compreender, pois, se apresenta
nesse mundo como energia material mas é Mäyä-çakti [“grande energia

feminina transcendental”], cujo poder é impossível de se superar (11).
És o senhor dessa energia e, portanto, és a Suprema Pessoa (Puruña para).

És a personificação do sacrifício (yajïa), mas essa energia [Lakñmé]
é a personificação das oblações oferecidas a ti,

que és o desfrutador dos resultados dos sacrifícios (12).
Lakñmé é a fonte dos guëas (“qualidades da bondade, paixão e ignorância”)

346 striyo véravatéç cärcet srag-gandha-bali-maëòanaiù | patià cärcyopatiñöheta dhyäyet koñöha-gataà ca tam ||
(SB 6.18.53)
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enquanto as manifesta e se regozija com elas.
És a alma em todas as entidades vivas, enquanto Lakñmé é

a forma de seus corpos, sentidos e mente.
Enquanto ela causa a manifestação, tu és o apoio [estrutura] dela (13).

Sois ambos os supremos senhores e benfeitores dos
três [níveis] de existência [celestial, terrestre e inferiores].

Por isso, ó senhor homenageado pelos melhores versos,
que possais satisfazer minhas grandes ambições (14).

Após concluir as oferendas, se deve guardar a parafernália de adoração e oferecer, ao

casal divino, água para lavar as mãos e a boca (äcamana) 347.

Esse voto é suficientemente executado por um dos dois, pois, devido à sua relação de

marido e mulher, ambos compartilham os resultados de suas ações. Então, se a esposa não

puder seguir o voto, o esposo pode fazê-lo ela 348.

Finalmente, se devem homenagear os brähmaëäs e as mulheres casadas com filhos

(striya-véra-vatéù) lhes oferecendo os remanescentes do ritual de adoração (alimento, flores,

guirlandas, ornamentos, substâncias aromáticas, etc.). No fim do dia, se deve colocar a

deidade para descansar e usufruir dos remanescentes do ritual (nivedita), como o alimento

oferecido349.

Após um ano seguindo este voto diariamente e sem falhas, após um dia de jejum no

dia de lua cheia do mês de Kärttika (outubro-novembro), após os rituais de adoração,

seguidos até então, se deve cozinhar conforme as instruções de sacrifícios (oferendas) para

festivais (päka-yajïa-vidhänena) e o esposo deve fazer doze oblações ao fogo de arroz doce

cozido no leite e manteiga350, cujos remanescentes devem ser ingerido pela esposa, o que lhe

proporcionará o filho desejado e toda prosperidade351. É também uma prática tida como

resultante em filho a ingestão de remanescentes de oferendas em sacrifícios, por exemplo, aos

antepassados: “A esposa, que é fiel em seus votos para com o esposo (pativratä) e ao püja aos

antepassados, pode comer parte da oferenda aos manes (piëòa), se desejosa por um filho” 352.

347 Cf. BP VI.19.15.
348 kåtam ekatareëäpi dam-patyor ubhayor api | patnyäà kuryäd anarhäyäà patir etat samähitaù ||
(BP VI.19.18)
349 viprän striyo véravatéù srag-gandha-bali-maëòanaiù | arced ahar-ahar bhaktyä devaà niyamam ästhitä ||
udväsya devaà sve dhämni tanniveditam agrataù | adyädätmaviçuddhyarthaà sarvakämasamåddhaye ||
(BP VI.19.19-20)
350 Cf. BP VI.19.22.
351 dadyät patnyai caroù çeñaà suprajästvaà susaubhagam || (BP VI.19.24)
352 pativratä dharmapatné pitåpüjanatatparä | madhyamaà tu tataù piëòamadyät samyak sutärthiné || (MS 3.262)
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Até hoje, no hinduísmo, é prática comum oferecer um banquete (especialmente aos

brähmaëas353 e também aos familiares e amigos) e fazer um sacrifício de fogo para fechar um

ciclo de atividade ritual, seja para celebrar a chegada de um filho, ou um período de luto, ou,

ainda, um voto como esse.

A descrição do Puàsavana-vrata se encerra com a seguinte promessa: “A mulher que

executar esse voto ritualístico obterá prosperidade, opulência, progênie e longa vida ao seu

marido, boa reputação e bom lar” 354 .

Existe, ainda, a prática de voto quinzenal chamado Ekädaçé-vrata (“voto do décimo

primeiro dia”). Trata-se de um jejum completo (sem líquidos ou alimentos) por um dia,

evitando dormir para se dedicar às atividades ritualísticas. Como o nome indica, ele é

realizado no décimo primeiro dia da quinzena da lua crescente (çukla-pakña) e no da lua

minguante (kåñëa-pakña), ocorrendo dois dias por mês, vinte e quatro por ano. Cada dia

desses tem um nome específico que se relaciona com uma lélä (“história”, “aventura”,

“causo”) específica que justifica seu surgimento e seus benefícios, se realizado o jejum. São

narrativas pertencentes aos Puräëas, especialmente ao Padma Puräëa e ao Bhaviñya Puräëa.

Há entre essas narrativas a do Putradä Ekädaçé; como o nome diz, referente a putra, “filho”.

Trata-se da história de um rei Suketumana e da rainha Çaivya que não conseguiam ter

filhos até que um åñi instrui o rei a seguir o voto do Ekädaçé da quinzena da lua crescente

(çukla-pakña) do mês de Pauña (dezembro-janeiro). Ao conseguirem seu benefício,

eternizaram sua história e, por esta, o Ekädaçé é conhecido como Putradä Ekädaçé.

Há, portanto, uma real ansiedade e, por isso, principalmente quatro formas de

possibilitar a geração de um varão: como fruto dos yajïas (sacrifícios), dos vratas (votos), a

ingestão de remanescentes sacrificiais e do Puàsavana-saàskära, como descrito aqui.

III. Sémantonnayanam-saàskära (o Rito da Risca do Cabelo)

O Sémantonnayanam-saàskära se refere ao rito realizado durante o quarto ou quinto

mês de gestação, tanto com o intuito de proteger a gestante e o feto contra o ataque de bhütas,

piçacas ou rakñasas, ou seja, respectivamente, “fantasmas”, “espíritos hostis” ou “vampiros” e

seres “super-humanos”, “adversários dos devas” – possivelmente com o acréscimo da

353 “Recebendo bênçãos [com um toque] na cabeça dos brähmaëäs satisfeitos lhes oferecendo elogios e
reverências [se prostrando] e com devoção, [o casal] deve se alimentar com os remanescentes do banquete”
(äçiñaù çirasädäya dvijaiù prétaiù saméritäù | praëamya çirasä bhaktyä bhuïjéta tad-anujïayä || BP VI.19.23).
354 stré caitad ästhäya labheta saubhagaà çriyaà prajäà jéva-patià yaço gåham || (BP VI.19.25)
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recitação de hinos de proteção, como os do Atharva-veda (VI.81 e VIII.6) –, como de

influenciar ritual e positivamente, assim, na formação da mente da criança (uma descrição da

formação e desenvolvimento do feto se encontra no BP III.31).

Conforme Pandey, há a idéia na tradição védica de que a partir do quinto mês, o bebê

começa a formar sua mente, a ter percepções cognitivas e a sentir355, assim, almeja-se, por um

lado, ordenar, por meio da ação ritual, o microcosmo do feto instaurando åta, “ordem

cósmica”, “ordem ritual”, realizando-se, por meio da parte central do rito que é a risca do

cabelo, o ato (nayana) de repartir o cabelo (sémanto) da gestante, executado pelo esposo com

a invocação dos diferentes níveis da criação cósmica (bhür bhuvaù svaù). Por outro lado,

almeja-se proporcionar a proteção da esposa e do bebê pela investidura de um amuleto na

forma de um colar feito de ervas e frutos. Além disso, por meio dos presentes, da reunião dos

familiares e amigos e, principalmente, dos gestos do marido, tenta-se imbuir na esposa

sentimentos de alegria e segurança, que influenciam, positivamente, a criança também 356.

Após as atividades comuns a todos os ritos (de purificação e práticas rituais matinais,

como dito anteriormente), a esposa deve estar em jejum e, então, realiza-se o sacrifício de

fogo doméstico (homa), com a esposa sentada à direita do marido, ambos voltados para o

leste. Em seguida, o marido se posiciona atrás da gestante, amarrando um colar produzido

com ervas e frutos, tidos como propiciadores de auspiciosidade e proteção – hoje, se diz que

seriam frutos uòumbara (um tipo de figo), gravetos de neem, mostarda e cevada – recitando o

seguinte mantra (SMB 1.5.1):

oà ayaà urjävato våkña urjéva phaliné bhava |
parëaà vanaspate nutvä nutvä ca süyatäà rayiù ||

Igual a esta robusta árvore, torna-te forte e próspera.
Rainha das árvores, tendo gerado folhas em abundância, que produzas frutos.

Em seguida, o marido passa três piïjalés (duas folhas de grama do tipo kuça,

amarradas por uma terceira, todas do mesmo comprimento, um prädeça, ou 15-20

centímetros) pelo cabelo da esposa, de frente para trás, amarrando uma parte do cabelo

dizendo oà bhüù (invocação da Bhü-maëòala ou “a totalidade da manifestação fenomenal”),

seguido de mais três piïjalés colocados em seu cabelo juntamente com a recitação do mantra

oà bhuvaù (invocação da “terra”). Em seguida o procedimento se repete, agora, com a

355 PANDEY, op. cit., p. 64.
356 Ibidem, idem.
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recitação de oà svaù (invocação dos “planetas celestiais”). Finalmente, recita-se o seguinte

(SMB 1.5.2 e 2.32.4-5):

oà yena aditeù sémänaà nayati
prajäpatiù viñëuù mahate saubhagäya |

tena ahaà asyai sémänaà nayämi
prajäà asyai jaradañöim kånomi ||

Eu reparto o cabelo dela com o mesmo instrumento que Prajäpati Viñëu reparte o cabelo de
Aditi,

por boa fortuna. Dessa forma, eu crio filhos de vida longa para ela.

oà rämam ahaà sühaväà suñöuté huve
kånotu naù subhagä bodhatu atmanä |

sévyatu apaù sücyä acchidyamänayä
dadätu véraà çatadäyamukhyam ||

Invoco o Senhor facilmente aproximável com palavras de glorificação.
Que ele compreenda nossas necessidades e responda às nossas preces.

Que o dedo costure com uma agulha inquebrável e que ela produza varões bravos e louváveis.

oà yäste räma sumatayah supeçaso
yäbhiù dadasi däsuñe vasüni täbhiù |

naù adya sumanä upägahi
sahasra poñaà subhaga raräëaù ||

Dotado apenas com consciência e beleza,
concedes resultados àqueles que executam sacrifícios.

Com tua mente generosa, por favor,
vem a nós hoje e nos confira mil filhos, ó outorgador de fortuna.

O rito é finalizado com a preparação de uma mistura de grãos e sementes coberta com

manteiga (acredita-se que seja de gergelim, o feijão urad dhal e arroz), que, uma vez pronta, é

apresentada à esposa que, logo em seguida, recita com o seu esposo o diálogo:

oà kià paçyasi
[Marido:] “O que vês?”

oà prajäà paçün saubhägyaà
dådha kåñëa bhaktitvaà ävayoù |

dérghäyuñövam patyuù ||

[Esposa:] “Que haja progênie, animais, boa fortuna, firme devoção para nós dois.
Que haja longa vida para meu esposo” 357.

357 GOSVÄMÉ, op. cit., p. 191.
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O ato ritual da esposa olhar para algum objeto sacrificial, especialmente alimentos

(oblações), é recorrente e está relacionado com a fertilidade, porquanto, é dessa forma que a

esposa aciona a fertilidade da oferenda: “Ela olha para a manteiga. A esposa é realmente uma

mulher e a manteiga é o sêmen. Uma união sexual é assim consumada. Por isso ela olha à

manteiga” 358.

A constante, aqui nos saàskäras, senão nos rituais em geral, é o sacrifício de fogo

doméstico acompanhado de hinos, seguido por ritos menores e concluído com a ingestão dos

remanescentes das oblações.

IV. Jäta-karma-saàskära (o Rito do Parto)

Toda a concepção e preparação para o nascimento de uma criança dão os indícios do

percurso ritualístico pelo qual ela passará.

Antes do parto, há em alguns manuais a indicação de saàskäras para a preparação

deste, como o Çoñyanté-homa, que é um sacrifício de fogo doméstico e no qual hinos do Åg-

veda (V.78) e/ou do Atharva-veda (V I.11), são recitados.

açvinäv eha gachataà näsatyä mä vi venatam | haàsäv iva patatam ä sutäà upa ||
ashvinä hariëäv iva gauräv ivänu yavasam | haàsäv iva patatam ä sutäà upa ||
ashvinä väjinévasü juñethäà yajïam iñöaye | haàsäv iva patatam ä sutäà upa ||

atrir yad väm avarohann åbésam ajohavén nädhamäneva yoñä |
çyenasya cijjavasä nütanenägachatam ashvinä çaàtamena ||

vi jihéñva vanaspate yoniù süñyantyä iva | çrutam me ashvinä havaà saptavadhrià ca muïcatam ||
bhétäya nädhamänäya åñaye saptavadhraye | mäyäbhir ashvinä yuvaà våkñaà sam ca vi cäcathaù ||

yathä vätaù puñkariëéà samië’gayati sarvataù | evä te garbha ejatu niraitu daçamäsyaù ||
yathä väto yathä vanaà yathä samudra ejati | evä tvaà daçamäsya sahävehi jaräyuëä ||

daça mäsäï chashayänaù kumäro adhi mätari | niraitu jévo akñato jévo jévantyä adhi ||

Açvinés vinde até nós; Näsatyas, não ficai indispostos.
Voai para cá, como dois cisnes até o suco que vertemos [em oferenda].

Ó Açvinés, como um par de veados, como dois bois para o mulso359,
voai para cá, como dois cisnes até o suco que vertemos [em oferenda].

Ó Açvinés, ricos em dons, aceitai o nosso sacrifício para fazê-lo prosperar.
Voai para cá, como dois cisnes até o suco que vertemos [em oferenda].

Como Atri [åñi] ao descer para o cárcere apela a vós como uma mulher lamuriosa.
Viestes a ele, ó Açvinés, com a mais vigorosa e auspiciosa velocidade de um falcão.

Árvore, parte remota como a parte do lado [do corpo] dela que dá à luz uma criança.

358 athäjyam avekñate | yoñä vai patné reta äjyaà mithunam evaitat prajananaà kriyate tasmäd äjyam avekñate ||
(Çatapatha Brähmaëa I.3.1.18, apud JAMISON, op. cit., p. 56)
359 Mulso: espécie de vinho, conhecido desde a Antigüidade, temperado com mel e usado antes das refeições
como revigorante (Cf. Houaiss).
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Açvinés, ouvi meu apelo: liberte o saptavadhri 360 da sua prisão.
Pelo saptavadhri, pelo åñi atemorizado quando ele chorou e falou demasiadamente,

A árvore, ó Açvinés, sucumbiu aos seus poderes mágicos e a quebrastes.
Assim como o vento por todos os lados agita um lago de lótus, do mesmo modo,

animai em vós o bebê não-nascido, para que o bebê de dez meses possa descender.
Que, assim como o vento, como a madeira, como quando o mar é posto em agitação,

igualmente o bebê de dez meses, juntamente com as secundinas361, descenda em parto.
A criança que tenha permanecido deitada na parte lateral de sua mãe,

que saia viva, ilesa, sim, viva da dama viva.

Os devas invocados nesse hino, recitado provavelmente durante o saàskära para o

sucesso do parto, o Jäta-karma-saàskära, são os Açvinés (também Açvins, Açviné-kumäras

ou Näsatyas). Os Açvinés, de acordo com Macdonell, são tipicamente divindades socorristas,

amparadoras, e são os mais rápidos em resgates de perigos em geral. Os salvamentos diversos

que efetuam são de natureza pacífica, não de libertação dos perigos de uma batalha, por

exemplo. Eles são caracteristicamente médicos divinos, que sanam doenças com seus

remédios, restaurando a visão ou a juventude, curando os doentes, os mutilados e diferentes

defeitos físicos.

Um exemplo interessante dos dons concedidos pelos Açvinés, em termos de nosso

objeto de estudo, é o do åñi Cyavana e sua esposa, Sukanyä, presente no Åg-veda (I.39 e 116)

e, também, no Mahäbhärata (XIII.156) e no Bhägavata Puräëa (IX.3). Após ter recebido em

matrimônio a jovem princesa Sukanyä, o idoso åñi Cyavana roga aos Açvinés que lhe devolva

a juventude para que possa satisfazer sua jovem esposa e, em troca, permitirá que tomem

soma (bebida sacrificial que, para eles, não era permitida). Eles ficam satisfeitos com o acordo

e lhe instruem a entrar em um lago juntamente com eles. Ao saírem deste estão igualmente

jovens, belos e resplandecentes, o que confunde a princesa e não a permite reconhecer seu

esposo:

Após observar os três igualmente belos com um resplendor corpóreo
semelhante ao do próprio sol, a casta jovem (sädhvé), não sabendo
distinguir seu esposo dos Açviné-kumäras, pediu o refúgio deles.
Estando satisfeitos com o voto (päti-vratyena) de Sukanyä para com

360 Saptavadhri: “enredado por sete camadas”, essas camadas se referem aos sete elementos que formam o corpo
de acordo com os Vedas, quais sejam a camada exterior da pele, a pele em si, a carne, o sangue, a gordura, os
ossos e o tutano (tvak-carma-mäàsa-rudhira-medo-majjästhi-dhätavaù | bhümy-ap-tejomayäù sapta präëo
vyomämbu-väyubhiù || - BP II.10.31).
361 Secundinas: placenta, cordão umbilical e membranas; normalmente expulsas do útero após o parto (cf.
Houaiss).



129

seu esposo, os Açviné-kumäras mostraram quem seria seu marido e,
com a permissão deste, se retiraram 362.

Mais uma vez, a qualidade exaltada da mulher, da esposa, é ser sädhvé, rendida e fiel

ao esposo, não aceitando nem mesmo um deva em troca deste.

A analogia presente nesse hino entre a ajuda requerida dos Açvinés ao bebê e a ajuda

destes ao åñi Atri se refere à lélä (“história”, “aventura”) narrada no Åg-veda (I.116) e no

Mahäbhärata (XIII.156). Em uma batalha entre os devas e os asuras (“inimigos dos devas”,

“espíritos maus”), com a captura do deva Sürya (“Sol”) e do deva Soma (“Lua”), extinguiu-se

a luz e, nessa circunstância, os devas estavam sendo derrotados. Estes, então, recorreram ao

åñi Atri, que era reconhecido por suas austeridades praticadas (tapasya) e pelo poder sobre-

humano adquirido através delas. Desta forma, Atri emitiu de seu corpo a mesma luz

proveniente dos devas Sürya e Soma, o que possibilitou a derrota dos asuras. Entretanto,

enfurecidos, os asuras aprisionaram Atri em um cárcere de cem portas e de temperaturas

elevadíssimas, do qual só foi resgatado pelos devas Açvinís e Indra.

Portanto, semelhantemente ao resgate de Atri da prisão incandescente, o hino roga que

os Açvinés salvem o bebê, retirando-o ileso do ventre da mãe, que é descrito como uma

“tumba” (garta), um “reservatório de fezes e urina” (vië-mütra-küpa), uma “jaula” (païjara)

(cf BP III.31) – devido ao pensamento brâmanico que promulga a idéia de que a vida no

mundo fenomenal é só possível por meio dos rituais que ganham os favores dos semideuses,

pois, sem isso só resta sofrimento no saàsära (“transmigração da alma”), cuja escapatória real

é mokña (“liberação”).

O rito do parto em si é simples e objetivo: “Antes do corte do cordão umbilical, o

Jätakarma-saàskära deve ser executado com um menino recitando os mantras apropriados,

enquanto o alimenta com manteiga clarificada e algo que adoce (talvez mel) em uma colher

de ouro” 363.

O intuito da ingestão de apenas manteiga, ou manteiga com mel, ou ainda arroz ou

cevada (em pó) com manteiga, é o de proporcionar inteligência à criança364 . Por outro lado,

Stork explica a significação da colher de ouro (hiraëya, que também significa sêmen):

362 tän nirékñya varärohä sarüpän sürya-varcasaù | ajänaté patià sädhvé açvinau çaraëaà yayau ||
darçayitvä patià tasyai päti-vratyena toñitau | åñim ämantrya yayatur vimänena triviñöapam || (SB 9.3.16-17)
363 präì näbhivardhanät puàso jätakarma vidhéyate | mantravat präçanaà cäsya hiraëyamadhusarpiñäm ||
(MS 2.29)

364 Cf. PANDEY, op. cit.., p. 74.
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Na Antiguidade [e ainda no hinduísmo de hoje], o fogo é tido como o
mais forte agente para repelir demônios. A idéia subjacente é a de que
o ouro (“sêmen de Agni” [semideus do fogo]) nasce do fogo e, por
isso, tem o poder de purificar aquilo que toca. Agni, o fogo sagrado, é
também considerado a “boca” de diferentes deuses, a boca na qual a
manteiga clarificada é colocada durante a recitação de específicos
mantras quando o ritual sacrificial védico é executado. Por essas
razões, o ouro é tido como propiciador de vitalidade, força e
longevidade 365.

Após o bebê nascer, o mesmo deve ser limpo e, então, o pai diz: mä näbhià kåntata

stanyaï ca mä datta (“Não cortem o cordão umbilical. Não lhe dêem leite materno”). Em

seguida, ele coloca as substâncias na colher e diz (SMB 1.5.8): oà iyaà äjïä idaà annaà

idaà äyuù idaà ghåtam (“Aqui está a ordem. Aqui está a sustância. Aqui está a longevidade.

Aqui está a manteiga”). Finalmente, dá à criança o alimento dizendo (SMB 1.5.9):

oà medhäà te mädhava vämanau
medhäà hariù dadhätu te |

medhäà te ‘cyutänantau
ädhattäà puñkara srajau svähä ||

Que Mädhava, Vämana e Hari te concedam inteligência.
Que Acyuta e Ananta, adornados com guirlandas de lótus, te dêem inteligência366.

O rito é concluído com mais uma ingestão de alimento, o corte do cordão e a primeira

alimentação com leite materno.

V. Näma-karaëa-saàskära (o Rito do Recebimento do Nome)

Após o nascimento da criança, os pais organizam o Näma-karaëa-saàskära: “O rito

de concessão de nome, Nämadheya ou Näma-karaëa-saàskära, deve ser executado no

décimo ou décimo segundo dia após o nascimento, num dia marcado com uma boa

constelação, ou por uma fase auspiciosa da lua ou, ainda, por um bom muhürta367” 368.

365 STORK, op. cit., p. 98 [In ancient times, fire was thought to be the strongest repeller of demons. The
underlying idea was that gold (‘the seed of Agni’) is born from fire and therefore has the power to purify
whatever it touches. Agni, the sacred fire, is also considered to be the ‘mouth’ of different gods, the mouth into
which clarified butter is poured during the chanting of specific mantras when the Vedic sacrificial ritual is
performed. For all these reasons, gold is believed to bestow vitality, strength and long life.].
366 Provavelmente, os nomes dos Deuses recitados neste mantra variavam de acordo com a linhagem e a posição
social.
367 Muhürta: uma divisão do tempo do dia; aproximadamente 48 minutos antes do sol nascer (cf. SB III.11.8 e
III.20.46).
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Assim como os demais descritos até aqui, esse rito inclui um sacrifício de fogo, um

banquete e distribuição de presentes para atrair boa fortuna à família e a parte central que é o

ritual no qual se dá o recebimento do nome.

Além das referências nas primeiras literaturas, como no Çatapatha Brähmaëa

(VI.1.3.9), as referências mais detalhadas estão na literatura Småti. De acordo com o

Bhägavata Puraëa (X.5), na cerimônia após o nascimento de Kåñëa, por exemplo, após se

fazer a purificação e as práticas rituais matinais, seu pai, Nanda Mahäräja, reuniu brähmaëas

para recitar hinos védicos. A recitação foi seguida pela cerimônia, que incluía a adoração aos

semideuses e antepassados. Depois disso:

O altamente consciencioso, Mahäräja Nanda distribuiu roupas,
ornamentos e vacas em caridade aos sütas (“recitadores de histórias”),
aos mägadhas (“recitadores de histórias sobre as dinastias”), aos
vandés (“cantadores de hinos”), os vidyä-upajévinas (“educadores”) e
entre os seus [vaiçyas]. Conforme é prescrito, ele ofereceu caridade a
todos satisfazendo seus desejos [de acordo com sua natureza] para
que, por meio dessa homenagem, Viñëu ficasse satisfeito e, assim,
proporcionasse boas condições ao seu filho369.

A referida distribuição de alimento e presentes entre os brähmaëas, não só é um dos

sacrifícios diários obrigatórios, como oferece resultados benéficos: “Oblações feitas na boca

de fogo dos brähmaëäs, acesa com a energia do estudo dos Vedas e as austeridades, protegem

do que oferece grandes perigos e redimem grandes falhas passadas” 370.

Em relação à concessão do nome, conforme Pandey371, ela ocorre durante o sacrifício

de fogo, entre as oblações. A esposa se senta, a princípio, ao lado esquerdo do marido, ambos

voltados para o leste, com a criança no colo. Então, a mãe passa a criança para o marido, anda

por trás dele e se senta à sua esquerda. Em seguida, o pai toca a boca, as narinas, os olhos e as

orelhas da criança com a mão direita para purificação enquanto diz (SMB 1.5.14-15):

oà ko ‘si katamo ‘sy eño ‘si amåto ‘si’ ähaspatyaà mäsaà praviça
çré ________ (nome do bebê) däsa

368 nämadheyaà daçamyäà tu dvädaçyäà väsya kärayet | puëye tithau muhürte vä nakñatre vä guëänvite ||
(MS 2.30)
369 nando mahä-manäs tebhyo väso 'laìkära-go-dhanam | süta-mägadha-vandibhyo ye 'nye vidyopajévinaù ||
tais taiù kämair adénätmä yathocitam apüjayat | viñëor ärädhanärthäya sva-putrasyodayäya ca ||
(BP X.5.15-16)
370 vidyätapaù samåddheñu hutaà vipramukhägniñu | nistärayati durgäc ca mahataç caiva kilbiñät ||
(MS 3.98)

371 PANDEY, R., op. cit., p. 85.
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“És imortal tal como a Suprema Pessoa.
Ó ________ (nome) entre nesse mês solar”.

(SMB 1.5.14)

oà sa tvä ahne paridadätu
ahas tvä rätåyai paridadätu |

rätris tvä aho räträbhyäm paridadätu
aho rätrau tvä ‘rdha mäsebhyaù paridattäà ||

ardha mäsas tvä mäsebhyaù paridadätu
mäsas tvä åtubhyaù paridadätu |

åtavas tvä saàvatsaräya paridadätu
saàvatsaräs tvä äyuñe jaräyai paridadätu ||

çré ___________ (nome) däsa

Que a Suprema Pessoa te encaminhe para o dia.
Que o dia te encaminhe para a noite.

Que a noite te encaminhe para o dia e a noite.
Que o dia e a noite te encaminhem para as quinzenas.

Que as quinzenas te encaminhem para os meses completos.
Que os meses te encaminhem para as estações.

Que as estações te encaminhem para o anos.
Que os anos te encaminhem para a vida longa,

Ó ________ (nome).

Depois disso, o marido sussurra o nome da criança no ouvido esquerdo372 da esposa,

dizendo: “çré ____________ (nome) deva çarmä ayaà te putra” (“_____ é seu filho”). Então,

sussura o nome no ouvido direito da criança. Finalmente, continua o procedimento geral do

sacrifício de fogo, com as oblações e mantras finais.

O nome da criança pode ser escolhido seguindo as injunções védicas, como em MS

2.31-33:

maìgalyaà brähmaëasya syät kñatriyasya balänvitam |
vaiçyasya dhanasaàyuktaà çüdrasya tu jugupsitam ||

çarmavad brähmaëasya syäd räjïo rakñäsamanvitam |
vaiçyasya puñöisaàyuktaà çüdrasya preñyasaàyutam ||

stréëäà sukhodyam akrüraà vispañöärthaà manoharam |
maìgalyaà dérghavarëäntam äçérvädäbhidhänavat ||

Que o [primeiro] nome de um brähmaëa seja auspicioso.
Que o de um kñatriya seja algo que denote poder.

O de um vaiçya deve ser relacionado com riqueza e o de um çüdra com abjeção.
O [segundo] nome de um brähmaëa deve ser de bem-aventurança,

enquanto o do kñatriya deve ser de proteção.

372 “O ouvido direito representa puruña-bhäva ou a força masculina da divindade, sendo próprio para receber um
mantra védico como a Gäyatré; enquanto o ouvido esquerdo, o qual representa a çakti ou poder feminino,
próprio para receber um mantra como o Gopé-bhäva, por exemplo, e revela a essência da alma feminina de todas
as entidades vivas, proporcionando um relacionamento mais íntimo com a divindade” (OLIVEIRA, Arilson, op.
cit., p. 163, nota 103).
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O vaiçya dever ter um [segundo] nome que denote prosperidade e o do çüdra, serviço.
Os nomes das mulheres devem ser de fácil pronúncia, de nenhuma implicação negativa,

doces, claros [quanto ao significado], propícios, terminando com vogais longas
e combinados com termos de bem-aventurança e auspiciosidade.

Nomear é uma atividade estritamente cultural. Assim como outras fases da vida são

contralas ou marcadas ritualmente, num exercício de distinguir o natural do cultural, o

profano do sagrado, o recebimento do nome é ritual e, portanto, socialmente mediado e

direcionado.

É através do nome que estabelecemos as relações sociais, por ele se estabelece os

méritos das ações e herdamos fama ou difamação. O nome indica a origem: na Índia antiga,

os indivíduos recebiam dois nomes, sendo um de atribuição pessoal (tanto de referência às

características físicas ou ao modo como s criança foi concebida) e o segundo se refere à

linhagem373.

A escolha do nome tem importância de tal forma que, além das prescrições para dar

um nome, havia instruções para se evitar jovens candidatas ao casamento de acordo com o

nome: “[Não se deve casar com uma jovem] que tenha um nome derivado de uma

constelação, uma árvore ou um rio. Devem-se evitar jovens com nomes de povos estrangeiros,

de montanhas, de pássaros, cobras, servos, ou os que imprimam horror” 374. O que vemos no

verso acima, sobre os nomes aplicáveis, é a idéia de que os nomes não devem lembrar coisas

negativas ou não locais (nativas) para eles, mas, sim, termos que remetam à sacralidade,

felicidade, e, também, ao familiar, à cultura e linhagens locais, denotando um distanciamento

dos estrangeiros, dos anäryas (“não-äryas”).

Conforme os versos supracitados, os nomes (assim como a vestimenta, os adornos, o

cabelo, os hábitos alimentares, as estruturas de moradia, os meios de subsistência, etc.) estão

diretamente ligados à estratificação social. Há uma organização geral de acordo com a

estrutura fundamental (a da hierarquia, a do espaço social), definindo as necessidades, o estilo

de vida, as facilidades, etc., e, assim, atribuindo características peculiares, modificáveis

apenas em proporções limitadas, dentro da abrangência da fração social375 .

Além disso, devemos considerar que a palavra é ritualizada na Índia antiga e, assim, é

um catalisador da ação ritual. Se toda ação é considerada sagrada, toda palavra também deve

373 Cf. PANDEY, op. cit., p. 78-79.
374 åkñavåkñanadénämnéà näntyaparvatanämikäm | na pakñi ahipreñyanämnéà na ca bhéñananämikäm ||
(MS 3.09)
375 Cf. BOURDIEU, Pierre, La distinction: critique sociale du jugement (Paris : Minuit, 1979), apud
AGNOLIN, O apetite da Antropologia, p. 200.
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ser, por extensão. Dessa forma, os nomes dos indivíduos, se auspiciosos, de bom agouro, ao

serem pronunciados imprimem o ambiente e os locutores de sacralidade.

VI. Niñkrämaëam-saàskära (o Rito da Primeira Saída da Casa)

Como visto até aqui, cada passo importante na vida do indivíduo parece se tornar um

evento importante para a família, claro, mas também para a sociedade, sendo celebrada com

diversos atos rituais e, na maioria dos casos, publicamente.

Após um período de restrição da mãe e do bebê ao âmbito familiar, que poderia ser de

doze dias a quatro meses, permeado de tabus e visando proteção bom desenvolvimento, como

os ritos anteriores, eles passam pelo Niñkrämaëam-saàskära, que é referido como o rito de

primeira vista do sol: “No quarto mês de idade, deve-se fazer o rito de se tirar o infante de

casa para ver o sol” 376.

De acordo com Pandey377 , no dia da performance do rito, o caminho a ser percorrido é

purificado e decorado com símbolos auspiciosos, como a svastika (originalmente de origem

indiana, como símbolo do tempo como cíclico ou espiralado), desenhados com grãos, pela

mãe. Após isto, geralmente à criança era banhada, vestida e adornada. No caso de haver uma

deidade doméstica, a criança era apresentada a ela pelo pai, que dizia (Åg-veda 10.121.2):

oà ya ätmadä baladä yasay viçve
upäsate praçiñaà yasya deväù

yasya chäyä amåtaà yasya måtyuù
kasmai deväya haviñä vidhema

tasmät prabho måtyu måtyo
näham pautraà aghaà åñam

O senhor, que é o propiciador de consciência,
de força, cuja ordem todos os seres do universo obedecem,

cuja própria sombra é imortalidade,
que é a morte para a morte personificada,
que deve ser adorado com ricas oblações.

Que, por tudo isso, meu filho(a) possa ter boa fortuna.

Além desse, o pai poderia recitar o seguinte (SMB 1.5.12):

oà nara-närayaëau çarma yacchataà prajäyai me prajäpaté |
yathäyaà na praméyate putro janitryä adhi ||

376 caturthe mäsi kartavyaà çiçor niñkramaëaà gåhät | (MS 2.34)
377 PANDEY, op. cit., p. 88-89.
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Que Nara Näräyaëa e Prajäpati, o progenitor universal,
conceda a esta criança a boa fortuna de que

nem mãe nem filho(a) venham a perecer.

Semelhantemente aos demais ritos, este é concluído com um banquete e distribuição

de caridade pelos pais aos presentes e brähmaëas.

VII. Annapräçana-saàskära (o Rito da Primeira Ingestão de Grãos)

Alimentar a criança com grãos é o próximo passo a partir do momento em que

aparecem os dentes, assim, entre os seis e sete meses, se faz o Annapräçana-saàskära (anna,

“alimento”, “o ingerido”; präçana, “alimentação”, “fazer comer”), ou o rito de “fazer comer

alimento/grãos/sólidos”: Diz-se que é realizado, “No sexto mês, o rito da primeira refeição

com arroz [grãos], ou no mês de acordo com o costume” 378.

A relação entre comensalidade e sacralidade é universal, ao menos antes da

modernidade. Mas talvez nenhuma cultura tenha elaborado tanto sobre isso como a Índia

antiga (e a de hoje, por conseguinte), com seu sistema ritual em torno das oblações a partir de

alimentos combinados com seus parâmetros de tabu.

O rito se baseia na contraposição de opostos (sagrado/profano; eterno/contingente;

local/estrangeiro; lugar-comum/estranho, etc.), principalmente, naquele entre o natural e o

cultural, através da qual se determina o espaço, as ações e os resultados rituais. Assim, de

acordo com Brelich, o rito é o processo pelo qual se pode subtrair os eventos de valor

existencial (como a alimentação) do domínio da natureza, da contingência, para transformá-

los em eventos culturais, humanos, o que denota o exercício da criatividade exclusivamente

humana, que garante o controle sobre quando, quanto, de que maneira, etc., se expor a riscos

quanto ao equilíbrio coletivamente estabelecido379. Ritualizar a alimentação significa,

portanto, dar significado e produzir uma ordem do mundo (Åta), que gera a identificação do

indivíduo perante a coletividade e como humano (cultural e ritualmente formado; um ärya):

Tratar-se-ia, em suma, entrevendo na comensalibilidade sacrificial a “sintaxe
alimentar”, com seus valores simbólicos (e sociais), de postular a possível
inscrição de tal ordem no mundo na própria ação ritual que se torna, assim, o
momento de fundação do lugar da comunidade380.

378 ñañöhe 'annapräçanaà mäsi yad veñöaà maìgalaà kule || (MS 2.34)
379 Cf. AGNOLIN, O apetite da Antropologia, p. 262-263.
380 Ibidem, p. 263.
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Nessa perspectiva, os remanescentes das oferendas sacrificiais são tidas como

alimentos transmutados, não mais pertencentes ao profano, mas sagrado, em conformidade

com a ordem ritualmente estabelecida (Åta).

Kåñëa explica que apenas os remanescentes do sacrifício (yajïa-çiñöa) se tornam

purificados e apropriados para o consumo por aqueles que seguem as instruções dos Vedas

(santas) para a liberação, pois, se tornam livres (mucyante) de “pecado” (kilbiña, ou o que

acarreta débito de acordo com as regras do karma). Por outro lado, aqueles que preparam

alimento apenas para a satisfação dos sentidos (ätma-käraëät) estão somente se enredando

mais e mais no ciclo de nascimentos por acarretarem débitos, sendo, portanto, chamados de

päpäs381.

Dessa forma, o alimento carrega essa ambigüidade: se remanescente de sacrifício, é

considerado sagrado; se não, é impuro, degradante, indesejável. Por isso, existem, na

literatura védica, inúmeras regras para determinar a natureza do alimento, sua relação com os

guëas (“bondade”, “paixão” e “ignorância”), como e quem prepará-lo, etc. Um dos tabus mais

rígidos se dá quanto à pureza ou impureza dos alimentos, tanto que, por exemplo, no Manu-

småti, há uma seção (11.152-161) apenas sobre alimentos proibidos e como neutralizar seus

efeitos caso consumidos. Sobre a aversão em relação a alguns alimentos, Malamoud diz que:

Esta repulsa é a forma do cuidado extremo com o qual a Índia
considera tudo relacionado à comida: enfatizados em todos os
aspectos no lirismo e na especulação védica, os alimentos (em seus
ingredientes, na preparação, nas regras de troca e consumo) são
encarregados de um simbolismo social e religioso tão poderoso e tão
complexo que não podem ser tomados, em tudo que lhe diz respeito,
sem precauções demasiadas. O alimento é um veículo privilegiado de
corrupção, e é quando nós comemos que estamos mais vulneráveis a
danos pela impureza382.

O alimento pode ser oferecido como oblação em sacrifícios de fogo, aos antepassados

e às deidades domésticas. Por outro lado, a exigência de que se consuma alimento oferecido

em sacrifício é tamanha que no caso daqueles dentre os dvijas (três primeiras camadas sociais)

381 yajïa-çiñöäçinaù santo mucyante sarva-kilbiñaiù | bhuïjate te tv aghaà päpä ye pacanty ätma-käraëät ||
(BG 3.13; análogo à instrução em MS 3.118)
382 MALAMOUD, op. cit., p. 13 [Ce dégoût est une des formes que prend l'extrême circonspection avec laquelle
l'Inde considère tout ce que a trait à la nourriture: exalté en bloc dans le lyrisme et la spéculation védiques, la
nourriture (dans ses ingrédients, sa préparation, les règles d'échange et de consommation) est chargée d'un
symbolisme social et religieux si puissant et si complexe que l'on ne saurait prendre, en ce qui la concerne, trop
de précautions. L'aliment est une des véhicules privilégiés de la souillure, et c'est au moment où l'on mange que
l'on est le plus vulnérable aux atteintes de l'impureté.].
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que não possuem o fogo sacrificial para a preparação do alimento, há convenções alternativas:

1. os brahmacärés que habitam com o guru e ainda não foram iniciados e nem são casados

(uma vez que o fogo doméstico é aquele tirado da cerimônia de casamento) e, assim, não

possuem o fogo sacrificial, oferecem o alimento coletado em mendicância ao guru (cf. MS

2.51), pois, de acordo com os Vedas, há o fogo estomacal, que digere os alimentos, e ao dar ao

guru o alimento o mesmo é aceito pelo fogo da digestão dele e se torna, portanto, alimento

sacrificial, sendo seus remanescentes autorizados aos estudantes para o consumo383; 2. os

vänaprasthas e os sannyäsés, renunciantes, ambos sem acesso ao fogo sacrificial doméstico,

devem mendigar alimento ou consumir apenas o que encontram in natura na floresta (frutos,

flores e raízes), que são aceitos como alimento oriundo de tapasya (“austeridade”) e, assim,

não precisam ser de sacrifício que não seja a própria renúncia.

Em todos os casos a ingestão dos remanescentes sacrificiais é benéfica, pois, não

acumula débitos e é tido como propiciador dos três objetos das rogativas mais freqüentes:

progênie (principalmente à mulher), longevidade e prosperidade. Entretanto, o consumo dos

remanescentes dos sacrifícios também está sujeito a regras sobre a quem oferecer, em que

ordem, quais pessoas estão banidas de ingerir alimento de sacrifício, quais os resultados de

distribuir correta ou erroneamente o alimento, etc.; regras estas detalhadamente descritas em

MS 3.81-117 e 124-170. Por exemplo, há exceções na ordem de distribuição dos

remanescentes: “Jovens recentemente casadas [para proporcionar gestação], bebês, gestantes e

pessoas enfermas devem ser alimentadas antes dos hóspedes [depois do sacrifício]” 384; e

regras quanto ao momento em que o casal pode se alimentar:

Que o chefe de família e sua esposa se alimentem dos remanescentes
depois de alimentarem os brähmaëas, seus parentes e seus servos.
Depois de adorar os devas [deidades domésticas], os åñis, os hóspedes,
os antepassados e as entidades vivas com oferendas, que o chefe de
família se alimente por fim 385.

Lembremos, por exemplo, que há os cinco mahä-yajïas, ou “grandes sacrifícios” (cf.

nota 236, desse trabalho), que devem ser executados diariamente e notamos que quatro desses

são relacionados com o alimento:

383 Cf. MALAMOUD, C., ibidem, p. 22.
384 suväsinéù kumäréç ca rogiëo garbhiëéù striyaù | atithibhyo 'gra evaitän bhojayedavicärayan || (MS 3.114)
385 bhuktavatsvatha vipreñu sveñu bhåtyeñu caiva hi | bhuïjéyätäà tataù paçcädavaçiñöaà tu dampaté ||
devänåñén manuñyäàç ca pitåån gåhyäç ca devatäù | püjayitvä tataù paçcäd gåhasthaù çeñabhug bhavet ||
(MS 3.116-117)
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Os åñis, os devas [ou deidades domésticas], os Manes, os seres
animados e inanimados, os hóspedes e os parentes dependem do chefe
de família [pela subsistência]. Assim, ele deve cumprir suas
obrigações para com eles. Que ele satisfaça aos åñis com seu estudo
dos Vedas; aos devas com as oblações no fogo [homa, ou “sacrifício de
fogo doméstico diário”]; aos Manes com çräddha [oferenda de
alimento e água]; aos hóspedes com alimento [remanescente dos
sacrifícios]; aos seres animados e inanimados com oferenda bali
[alimento colocado do lado de fora da casa ou lançado ao ar ali] 386.

Em relação às oferendas aos antepassados, por exemplo, a ingestão desta é tida como

resultante em um filho varão: “A esposa fiel ao voto do marido de acordo com a lei e que

deseja um filho para o püja (homenagem) aos antepassados, deve comer da oferenda central

aos Manes para satisfazer seu desejo” 387. Por outro lado, a destruição da tradição familiar e a

degradação espiritual desta (destinando os indivíduos aos planos inferiores após a morte) são

causadas pela interrupção da oferenda de alimento aos antepassados (piëòa) 388.

Os benefícios para o oficiante sacrificial se justificam na medida em que os alimentos

satisfazerem os devas: “Dia após dia, aquele que conhece os deveres rituais (dharma-vit) deve

alegremente cumprir suas obrigações (kriyä) diárias e esporádicas [festivais, datas especiais],

com alimento [oferecido em sacrifício] (muni-annena), pois, este facilmente satisfaz aos devas

(daiva-upapannena)” 389.

Se os devas são responsáveis pelas chuvas, pela germinação das sementes, pelo calor

do sol, etc., ao serem satisfeitos com os sacrifícios retribuem suprindo os indivíduos com as

necessidades de subsistência e de continuação dos sacrifícios: “Os devas satisfeitos com a

execução dos sacrifícios recompensarão suprindo as necessidades da vida. Porém, aqueles que

usufruem do que é dado pelos devas [sem oferecer de volta] são certamente ladrões” 390.

Feitas estas observações gerais sobre a comensalidade na sociedade védica, voltemos

ao Annapräçana-saàskära, levando em consideração que se trata da primeira vez que a

386 åñayaù pitaro devä bhütänyatithayas tathä | äçäsate kuöumbibhyas tebhyaù käryaà vijänatä ||
svädhyäyenärcayeta åñén homair devän yathävidhi | pitåån çräddhaiç ca nåån annair bhütäni balikarmaëa ||
(MS 3.80-81)
387 pativratä dharmapatné pitåpüjana tatparä | madhyamaà tu tataù piëòam adyät samyak sutärthiné ||
(MS 3.262)
388 patanti pitaro hy eñäà lupta-piëòodaka-kriyäù || (BG 1.41)
389 tasmäd daivopapannena muny-annenäpi dharmavit | santuñöo 'har ahaù kuryän nitya-naimittikéù kriyäù || (BP
VII.15.11)
390 iñöän bhogän hi vo deva däsyante yajïa-bhävitäù | tair dattän apradäyaibhyo yo bhuìkte stena eva saù ||
(BG 3.12)
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criança consumirá alimento remanescente de sacrifício e, agora, podemos vislumbrar a

importância desse ato ritual.

Assim como nos outros saàskäras, após os ritos de purificação e recitação matinais

rotineiras, se organizava um sacrifício de fogo doméstico (homa) e se preparava o alimento.

Pandey391 afirma que, por maior referência na literatura, a preparação seria de arroz com leite

ou algo que adoce, o qual, sendo oferecido em oblação, teria seu remanescente dado à criança.

As oblações específicas desse rito seriam as seguintes (SMB 2.6.14-17):

oà çréù vai eñä yat sattvano virocano
saìkarñaëo mayi sattvaà avadhätu svähä

idam saìkarñaëäya idam na mama

Essa oblação é por prosperidade.
Que Virocana, Sattvana, Saìkarñaëa me concedam verdade.

Esta oblação é para Saìkarñana, não é para mim.

oà annasya ghåtam-eva rasaù-tejaù
sampadärtha tad anantäya juhomi svähä

idam anantäya idam na mama

Dentre os alimentos manteiga clarificada é a bem-aventurança,
a beleza, a força e a nobreza. Faço a oferanda a Ananta por prosperidade.

Esta oblação é para Ananta, não é para mim.

oà viñëave kñudhe svähä
idam viñëave idam na mama

Para Viñëu para [sua] fome.
Esta oblação é para Viñëu, não é para mim.

oà viñëave kñuö-pipäsäbhyäm svähä
idam viñëave idam na mama

Para Viñëu para [sua] fome e sede.
Esta oblação é para Viñëu, não é para mim392.

O pai deve, então, alimentar a criança dizendo:

oà acyuta annapate annasya no dhehy-anamévasya çuçminaù
pradätäraà täriñaù urjaà no dhehi dvipade catuñpade svähä

391 PANDEY, op. cit., p. 92
392 Mais uma vez alertamos que as deidades invocadas dependem, nesse rito e em qualquer outro de mesma
natureza, da camada social e da relação do invocador com alguma deidade em particular, o que, obviamente,
difere em demasia.
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oà präëäya svähä

Ó Acyuta senhor dos alimentos, conceda o alimento de forma a dar força
e que liberte-nos de doenças. Podes conduzir o sacrificante à diante.

Dá-nos a força, assim como aos nossos animais.
Faço este sacrifício ao präëa [“ar vital” 393].

oà janärdana annapate kånuta annaà no dhehi péyuña
asäktaà te ‘nnaà yad yad yuge no dhehi dvipade catuñpade svähä

oà apänäya svähä

Ó Janärdana, senhor do sustento e do alimento, provém-nos com sustento,
concede-nos nosso alimento, dá-nos teu alimento de bem-aventurança e imortalidade.

Continuamente, concede-nos isso, tanto aos humanos quanto aos animais.
Eu faço este sacrifício ao apäna.

oà lakñmé näräyaëau
annapaté annaà amåtaà no dhehi kamalä saàskåtaà

te bhukta çeñaà no dhehi dvipade catuñpade svähä
oà samänäya svähä

Ó [casal divino] Lakñmé-Näräyaëa, senhores do sustento, conceda-nos o alimento da imortalidade,
dá-nos o alimento da imortalidade, preparado pela própria Lakñmé.

Permita-nos seus remanescentes, para homens e animais igualmente.
Eu faço este sacrifício por samäna.

oà annapate yajïa annaà adhiyajïaà tvadéyaà
no dhehi sarva durlabhaà mänuñyaà vai sudhäyutaà

no dhehi dvipade catuñpade svähä
oà udänäya svähä

Ó senhor do sustento, dá-nos teu sacrifício, o alimento desse sacrifício.
Concede-nos a forma e a natureza tão difíceis de alcançar, tornadas eternas.

Concede-nos isso, a homens e animais igualmente. Eu faço esse sacrifício ao udäna.

oà annapate janärdana ñaò rasam amåta siktaà
niveditaà te sad annaà no dhehi kilbiçäpahaà

no dhehi dvipade catuñpade svähä
oà vyänäya svähä

Ó Janärdana, dá-nos a ambos, homens e animais,
teu eterno alimento, que foi oferecido a ti, embebido no elixir

de seis sabores e capaz de destruir todos as culpas.
Eu faço esse sacrifício a vyäna.

393 “A alma é diminuta e só pode ser percebida por uma inteligência pura. Essa alma atômica se mantém
flutuando por meio de cinco tipos de ar [präëa, apäna, vyäna, samäna e udäna]. A alma é situada no coração e se
expande sua influência por todo o corpo das entidades vivas. Quando a alma é purificada do contato com os
cinco tipos de ar materiais, sua influência espiritual é exibida” (eño 'ëur ätmä cetasä veditavyo yasmin präëaù
païcadhä saàviveça | präëaiç cittaà sarvam otam prajänäà yasmin viçuddhe vibhavaty eña ätmä || Muëòaka
Upaniñad 3.1.9, apud MÜLLER, Max. The Upanishads. Delhi: Motilal Barnasidass, The sacred books of the
East series, v. 51, 1988).
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Faz-se, então, as oblações e recitações para concluir o ritual e a cerimônia, como no

caso das outras, se encerra com um banquete para brähmaëas, familiares e demais

convidados.

VIII. Cüòä-karaëam-saàskära (o Rito da Tonsura)

De acordo com Pandey, em sua pesquisa na literatura ritual Småti, o rito da raspagem

do cabelo, Cüòä-karaëam-saàskära, deveria ocorrer entre no primeiro, no terceiro ou no

quinto ano de idade da criança, tendo como intuito proporcionar longevidade à criança394.

Pandey também afirma que os versos usados no rito são de origem da literatura Çruti,

em especial no Yajur-veda e no Atharva-veda. Isso é corroborado pelo Manu-småti já que há

indicação de que este rito consta na literatura Çruti: “De acordo com o Çruti, o rito da

raspagem da cabeça, Cüòäkarma-saàskära, deve ser executado, em nome da virtude e mérito

espiritual, para todos os dvijas no primeiro ou terceiro ano de vida” 395.

O ritual é iniciado com um sacrifício de fogo e depois das oblações iniciais, durante as

quais a mãe permanece sentada ao lado do marido com a criança no colo, o marido se levanta

e se coloca atrás da esposa, ambos voltados para o leste, e diz (SMB 1.6.1-8):

oà äyam agät sarveçvaraù çré bhagavän kuru kumäraà |
enaà avatu vai muëòanaà manträvaçayinä kñurena ||

Que a Suprema Pessoa, Bhagavän, venha até nós e corte o cabelo
dessa criança com a lâmina habilitada pelos mantras.

Então, olhando à água morna, o oficiante diz:

oà äyam ägat çré viñëuù kuru kumäraà |
enaà avatu vai muëòanaà uñnodakena ||

Que Viñëu venha a nós e corte o cabelo
dessa criança usando esta água morna.

Agora, o pai pega a água com sua mão direita e passa por sobre a orelha direita da

criança dizendo:

oà äpa undantu jévase |

394 PANDEY, op. cit., p. 94.
395 cüòäkarma dvijäténäà sarveñäm eva dharmataù | prathame 'abde tåtéye vä kartavyaà çruticodanät ||
(MS 2.35)
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Que essas águas umedeçam seu cabelo, para que viva uma vida longa.

Olhando para a lâmina, ele deve dizer:

oà viñëoù daàstro ‘si kuru kumäraà |
enaà avatu vai viñëuù säkñät muëòanaà kñura ||

És os dentes de Viñëu. Que o próprio Viñëu corte o cabelo dessa criança.

Ele, em seguida, coloca um feixe de grama kuça, com as raízes para cima, sobre o

ouvido direito da criança e diz:

oà acyutänanta näräyaëaù kurvantu kumäraà |
enaà cirajévinam auñadhe tryäçva enaà ||

Que Acyuta, Ananta e Näräyaëa dêem longa vida a essa criança. Ó planta, protege essa criança.

Segurando o feixe de kuça, com sua mão esquerda, o oficiante coloca a lâmina sobre o

ouvido direito da criança recitando:

oà saìkarñaëaù kuru kumäraà |
enaà avatu vai muëòanam svadhite mä enaà hiàséù ||

Que Saìkarñaëa corte o cabelo da criança sem machucá-la.

Movendo a lâmina ainda sem cortar o cabelo, recita-se:

oà yena puruñottamaù väsudeva viñëvoracyutasya cävapat
tena te vapämi vaikuëöhena jévätave jévanäya dérghäyñöäya baläya varcase

Por uma vida contínua, longa, por vigor e beleza,
corto com essa lâmina inofensiva com a qual a Surprema Pessoa corta o cabelo.

Silenciosamente, o oficiante deve repetir o movimento duas vezes mais. Então,

segurando a cabeça da criança o pai recita:

oà jamadagnes tryäyuñam
oà kaçyapasya tryäyuñam
oà agastyasya tryäyuñam

oà yad devänäà tryäyuñam
oà tat te ‘stu tryäyuñam

Que haja três vezes o tempo de vida para Jamadagni, Kaçyapa,
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Agastya, para os devas e para a criança.

Em seguida, se começa a raspar o cabelo a partir da orelha direita. Após a raspagem da

cabeça da criança, se encerra o sacrifício com as oblações finais e se dá continuidade à

cerimônia com o banquete. Aqui vemos mais uma vez a importância da comensalidade

presente nos ritos e como um rito em si.

IX. Karëavedha-saàskära (o Rito da Perfuração das Orelhas)

Apesar do uso da perfuração (vedha, de VYADH, “furar”, “trespassar”) ser destinado

obviamente à ornamentação, Pandey396 cita ter encontrado referências a efeitos de prevenção

de doenças e aumento da saúde por meio desse saàskära. Além disso, Stork, se referindo a

um manual de medicina védico de Suçruta, o Suçrutasaàhitä (XVI.1.2), diz que o oficiante

do rito perfura a orelha da criança no “local criado pelos devas” (daivakåte chidre), onde a

pele é macia e iluminada pelo sol (raviraçmyavabhäsite), ato que, combinado com a raspagem

da cabeça, prepara a criança dvija para ouvir os Vedas397.

Apesar de haver recomendações para a execução da cerimônia quando a criança tem

doze ou dezesseis dias de vida, ou no sexto, sétimo, oitavo ou décimo segundo mês, há

referências à execução deste rito no terceiro ou quinto ano398; este último coincidindo com a

idade de entrada do menino no gurukula (“casa do guru”).

No Atharva-veda (VI.141.2), há uma referência à perfuração da orelha atribuída aos

Açvinés como meio de conceder fertilidade e prosperidade, mas diferentemente dos outros

ritos não há um hino específico para ser recitado, talvez porque se sugira que seja realizado

juntamente com o rito do corte de cabelo ou o de iniciação dvija, o Upanayana.

Para Pandey, se trata do rito mais simples, realizado depois da purificação e oblações

matinais, com o pai e o filho voltados para o leste, provavelmente com uma agulha de ouro

(prata ou cobre), seguido por um banquete para brähmaëas, parentes e convidados.

396 PANDEY, op. cit., p. 102.
397 STORK, op. cit., p. 97.
398 PANDEY, op. cit., p. 103.
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X. Vidyärambha-saàskära (o Rito do Aprendizado do Alfabeto)

O Vidyärambha-saàskära marcava o início da educação da criança: vidyä,

“conhecimento”; rambha, “apoio”, “sustento”, “amparo”. A partir dele, a criança começa a ser

preparada para ter contato formal com a herança sócio-ritual por meio do aprendizado do

alfabeto para, depois ser introduzida a teoria ritual: os Vedas.

Pandey estima que o surgimento desse rito se deu a partir de 800 a. C. por não ter

referências na literatura Çruti e pelas referências na literatura Småti399. Além disso, há

evidências de que este rito talvez fosse executado juntamente com o do corte do cabelo, pois,

pela idade que se recomenda a sua performance, entre cinco e sete anos, e antes da iniciação

Upanayana.

Conforme os ritos anteriores, esse é executado após a purificação e oblações matinais,

e com a preparação da criança com banho, roupas e ornamentos novos. O rito se baseia no

püja (“adoração”) dos devas responsáveis pelo aprendizado (no hinduísmo tardio, seria

Ganeça, Vinäyaka e Sarasvaté) e do casal divino Lakñmé e Naräyaëa (Viñëu) – estes mais

plausíveis de adoração no período épico-bramânico, ou da literatura Småti – e, enfim, o guru.

Após o püja, o guru deveria escrever letras sobre um prato com grãos em pó, usando uma

caneta de ouro (se possível). Então, a criança faz um püja ao preceptor, lê as letras três vezes

com seu auxílio e lhe oferece presentes. Em seguida, se concluía a cerimônia com o banquete

rotineiro.

XI. Upanayanam-saàskära (o Rito Iniciático do Segundo Nascimento)

Todos os saàskäras descritos até aqui são preparatórios para o grande momento da

vida de um indivíduo das três primeiras varëas na sociedade védica: a aceitação formal pelos

outros indivíduos por meio da iniciação, da transição entre o nascido do ventre e o “duas-

vezes-nascido”, ou dvija: “O primeiro nascimento se dá pelos pais e o segundo pela

investidura do cordão; por isso, os brähmaëas, os kñatriyas e os vaiçyas são chamados de

duas-vezes-nascidos” 400.

Este é o rito de passagem mais importante, mais citado, por meio do qual o indivíduo

se torna habilitado a ser educado como um ärya (“nobre”, “civilizado”, “versado nos Vedas”),

399 Ibidem, p. 108-109.
400 mätur yadagre jäyante dvitéyam mauïjibandhanät | brähmaëa kñatriya viças tasmäd ete dvijäù småtäù ||
(YS 1.39)
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a ter sua posição no varëa, entre os semelhantes assegurada, a se casar com uma jovem ärya,

a fazer os sacrifícios, a recitar os hinos e mantras; ou seja, a ser um cidadão social e

ritualmente aceito. Sua antiguidade é atestada pelo Atharva-veda (XI.5) com um extenso hino

em homenagem ao estudante celibatário e casto, cuja iniciação é descrita como um novo

nascimento, e, também, pela descrição de uma iniciação no Çatapatha Brähmaëa (XI.5).

O Upanayanam-saàskära é o rito de iniciação ao estudante: upa, “mais próximo”,

nayana, “trazido”, “levado”; ou seja, o rito que aproxima o estudante do guru e, ao mesmo

tempo, do conhecimento, neste caso, do sagrado. Nesse rito há o recebimento do upavéta,

“cordão sagrado”, usado ao redor do peito, descendo pelo ombro esquerdo, que identifica os

dvijas e com o qual, passado ao redor do polegar direito, recitarão, três vezes por dia, os

mantras iniciáticos, ou mantras Gäyatré, recebidos nesta ocasião, no ouvido direito.

O cordão upavéta (de upa, “acima”, e véta a apartir de VYE, “vestir”, “cobrir”,

“envolver”; ou seja, “vestimenta da parte de cima [do corpo]”) é específico para cada varëa,

assim como a idade em que o indivíduo recebe essa iniciação: “O upavéta, sempre com três

linhas, deve ser de algodão, para um brähmaëa, de cânhamo para um kñatriya e de lã para um

vaiçya; suspensos na parte superior do corpo” 401. É interessante comentar aqui que o cordão

upavéta também é chamado de sävitré por Sävitré ter salvo seu esposo Satyavän da morte,

dando-lhe, assim um novo nascimento402. Ou, ainda, é chamado de yajïopavéta, ou a

“vestimenta para o sacrifício”. Há ainda a analogia de que o “cordão” é o novo cordão

umbilical que, agora, conecta o indivíduo ao espiritual, de forma que durante o rito, o guru ou

oficiante toca sucessivamente o umbigo, acima deste, no coração e o ombro do iniciado com

uma seqüência de mantras o oferece aos devas (SMB 1.6.20):

oà präëänäm granthiù asi mä viçrasaù acyuta |
tubhyaà idaà paridadämi çré _________ (nome) deva çarmän ||

És o nó dos ares vitais. Não te soltes.
Acyuta, a ti dou essa criança. [tocando o umbigo]

oà näräyaëa tubhyaà idaà paridadämi çré _________ (nome) deva çarmän

Ó Näräyaëa, a ti dou esta criança. [tocando acima do umbigo]

oà janärdana tubhyaà idaà paridadämi çré _________ (nome) deva çarmän

401 kärpäsam upavétaà syäd viprasya-ürdhvavåtaà trivåt | çaëasütramayaà räjïo vaiçyasyävikasautrikam ||
(MS 2.44)
402 Ver página 85, sobre Sävitré.
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Ó Janärdana, a ti dou esta criança. [tocando o coração]

oà viñëave prajäpataye tvä paridadämi çré _________ (nome) deva çarmän

Ó Viñëu, Prajäpati, a ti dou esta criança. [tocando o ombro direito]

oà viñëave dämodaräya tvä paridadämi çré _________ (nome) deva çarmän

AViñëu, a Dämodara eu oferece a vós essa criança.

Em relação à idade ideal de performance dessa cerimônia: “O rito de iniciação com

cordão, Upanäyana-saàskära, deve ser realizado para o brähmaëa com oito anos, ao kñatriya,

aos onze e ao vaiçya, aos doze anos, contados a partir da concepção” 403 . Entretanto, há a

possibilidade de um brähmaëa ser iniciado aos cinco anos, “se aspirar o brilho da ciência

divina”, o kñatriya, aos seis, “se ambicioso”, e ao vaiçya, aos oito, “se ansioso para e entregar

aos assuntos comerciais” 404. Além disso, há um limite etário para a iniciação, qual seja, a

idade de vinte e seis para os brähmaëas, vinte e dois para os kñatriyas e vinte e quatro para os

vaiçyas; limite este que não obedecido gera o ostracismo do indivíduo405, ou seja, deixa de ser

aceito como membro integrante da camada social, varëa, de seus deveres, leis e privilégios

coletivos. Essas restrições geralmente atingem não só os indivíduos, mas sua família e

descendentes.

Muitas são as exigências para os homens em sua educação para ser considerado um

ärya ou um verdadeiro dvija ou apto por formação e ritos de passagem, a exercer sua natureza

de acordo com o varëa de forma completamente satisfatória ou frutífera.

Como estudante, ou brahmacärén, humildade, obediência, reverência, austeridade e

castidade são as máximas de sua vida: “Um dvija que tenha se submetido à iniciação

upanayana deve, todos os dias, até que termine os estudos, fazer oblações ao fogo sagrado

pela manhã e ao entardecer, mendigar por seu alimento, dormir sobre o chão e ser útil ao seu

mestre o satisfazendo” 406.

403 garbhäñöame 'abde kurvéta brähmaëasya-upanäyanam | garbhäd ekädaçe räjïo garbhät tu dvädaçe viçaù ||
(MS 2.36) – Isso também é confirmado no Yäjïavalkya-småti, 1.14: garbhäñöame’añöame vä’abde brähmaëasya
’upanäyanam | räjïäm ekädaçe sä’eke viçäm eke yathäkulam ||
404 brahmavarcasa kämasya käryo viprasya païcame | räjïo balärthinaù ñañöhe vaiçyasyehärthino 'añöame ||
(MS 2.37 – também estabelecido em YS 1.14)
405 ä ñodaçäd brähmaëasya sävitré nätivartate | ä dväviàçät kñatrabandhor ä caturviàçater viçaù ||
ata ürdhvaà trayo 'apy ete yathäkälam asaàskåtäù | ävitrépatitä vrätyä bhavanty äryavigarhitäù ||
(MS 2.38-39)
406 agnéndhanaà bhaikñacaryämadhaù çayyäà guror hitam | ä samävartanät kuryät kåtopanayano dvijaù ||
(MS 2.108)
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O que significa ser dvija? Ser civilizado, ter acesso a algum nível de educação, ao

invés de permanecer ao status intuitivo da vida. O verdadeiro sentido de se tornar dvija é o de

se obter vida espiritual. Há sempre uma tensão entre a verdadeira interpretação sagrada das

coisas espirituais e uma interpretação secular destas: nesse caso, a primeira interpretação seria

a de que o indivíduo é um membro da mais elevada camada social, com os privilégios de um

status social. Entretanto, para a tradição, significa que o indivíduo possui efetivamente uma

vida espiritual prática; seu status não é só uma posição sócio-econômica, mas sócio-ritual.

Dessa forma, o primeiro nascimento, o físico, determina sua posição social (varëa), seu sexo e

os costumes familiares e locais que internalizará. Por outro lado, o segundo nascimento,

resultante da iniciação Upanayana, indica a introdução nas práticas sócio-rituais, ou sagradas,

dessa cultura. Em outras palavras, um indivíduo na Índia antiga é considerado socialmente

apto quando ritualisticamente iniciado e com comportamento digno de apreciação (importante

para o status e permanência na posição sócio-ritual); ele é um ärya somente se dvija, posição

como a única que lhe possibilita a educação formal védica e, assim, a efetiva inserção no meio

sócio-ritual.

Na fase de estudante celibatário (brahmacärén/brahmacäréné), segundo o sistema social

óctuplo védico, diferentemente do menino, que passa a morar com o mestre (guru), na casa

deste (gurukula), entre a família deste, e onde ele não só adquire a experiência de viver

independentemente da própria família, como convive com os outros dvijas, aprendendo a ver-

se e a agir de acordo com sua natureza vocacional e, ao mesmo tempo, socialmente diferente

dos e acondicionado ao convívio com os outros varëas, a menina tem sua educação no âmbito

familiar; mesmo que possa ter tutores de fora da família, estes são escolhidos pelos familiares.

A educação terá importante papel, no que nos interessa, em manter a mulher no

ambiente familiar, com o imaginário, conduta e conhecimento concernente à sua camada

social. Assim, tudo corrobora para a formação da menina de forma a levá-la ao matrimônio

preferencialmente com um homem do mesmo varëa, com o qual exercerá funções sociais e

rituais que lhe sejam familiares e únicas.

Mais detidamente, a educação das crianças era obviamente especializada de acordo

com o varëa – tanto dos homens como das mulheres –, o que nos leva a considerar que as

meninas teriam acesso aos conhecimentos rituais dos Vedas, se brähmaëas.

Isso é defendido por Altekar. Para ele:
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O período precedente ao casamento era utilizado em lhes [às donzelas]
conceder educação. Até aproximadamente o início da era cristã
upanayana ou a cerimônia de iniciação aos estudos védicos era tão
comum no caso das meninas quanto era no caso dos meninos [...]. A
cerimônia de iniciação era seguida por um período de disciplina e
educação, que era considerado como essencial para assegurar um
casamento apropriado 407.

No hino do Atharva-veda (XI.5) sobre o estudante (bramacärén), há uma

seqüência de versos em elogio à fase brahmacarya, “a posição de continência e castidade” do

estudante, e ao se referir às mulheres jovens, se diz que é por meio de brahmacarya que ela

adquire um esposo louvável408. Um exemplo de uma brahmacäréné que adquiriu o esposo

desejado é o de Srucävaté no Mahäbhärata (XIX.48): isolando-se no local de ascetismo,

chamado Badara-päcana, praticou severas austeridades como jovem celibatária (kumäré

brahmacäriëé) por anos, até que o próprio deva Indra (o marido almejado por ela) veio ao

eremitério e, após testá-la e ficando satisfeito, lhe prometeu que, ao morrer, ela ascenderia à

sua morada celestial e seria sua esposa.

Se ela passaria pelo rito de Upanayana, como Altekar defende, no período védico, não

temos certeza, mas que ela passaria pelo äçrama, pela fase de vida como brahmacäréné, isso

não há dúvidas, mesmo sendo educada em casa. Uma das evidências que encontramos seriam

os termos brahmavädiné para mulheres brähmaëas, estudantes de teologia e filosofia

(provavelmente, dos Upaniñads) vitalícias, e sadyodvähäs, aplicável às brähmaëas que

estudassem até o casamento409.

Se observarmos os deveres domésticos das mulheres conforme delineados no

Bhägavata Puräëa, por sua vez, temos um panorama dos focos sobre os quais a educação se

voltava, qual seja: a ter conhecimento acerca das práticas rituais, comuns aos cônjuges, ser

habilidosa em manter a casa em todos os sentidos e em satisfazer o esposo:

Oferecer serviços ao esposo, o tendo aceitado como a uma deidade, se
manter sempre favorável a ele, assim como aqueles ligados a ele
[familiares e amigos] e sempre aceitar seus votos como seus próprios

407 ALTEKAR, op. cit., p. 10-11 [The period before marriage was utilised for imparting education to them. Till
about the beginning of the Christian era Upanayana or the ceremonial initiation into Vedic studies was as
common in the case of girls as it was in the case of boys (…). The initiation ceremony was followed by a period
of discipline and education, which was regarded as very essential to secure a suitable match.].
408 brahmacaryena kanyä yuvänaà vindate patim | (AV XI.5.18)
409 Cf. ALTEKAR, op. cit., p. 10; termos também encontrados no dicionário de Monier-Williams.
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são qualidades naturais das mulheres410. Uma mulher casta (sädhvé)
deve agradar seu esposo de acordo com tempo e circunstância com
uma fala veraz, agradável e amorosa, mantendo os sentidos
controlados, se mantendo sempre limpa, modesta, bem vestida e
adornada para o prazer [de seu esposo], cuidando pessoalmente de
todos os utensílios e tarefas do lar e mantendo o mesmo limpo e
decorado411.
Essa esposa deve se manter sempre satisfeita e não ser gananciosa, ser
versada no conhecimento dos deveres rituais (dharma-jïä), ter fala
agradável e veraz, ser atenciosa, manter-se limpa e afetuosa para com
seu esposo, adorando-o desde que não seja caído [um não-praticante
dos princípios religiosos] 412.

Nota-se que a ênfase em relação aos deveres da esposa se dá em termos de aceitar os

votos, as palavras e a vontade do marido, tendo conhecimento de quais são as expectativas

para ela de acordo com sua natureza – de mulher, de esposa, de varëa –, com a ressalva de

que ele deve estar agindo e a instruindo de acordo com os Vedas, com o dharma, tal qual está

explícito nesta última passagem e como se afirma no Yäjïavalkya-småti: “Uma esposa deve

por em prática as palavras do marido, pois, este é o mais elevado dever de uma esposa;

porém, deve aguardar o período de purificação de seu esposo caso ele esteja impuro por

qualquer falha grave” 413.

Como na grande maioria dos casos o strédharma está intrinsecamente relacionado com

o pati-vrata-dhama, ou seja, o dever ritual da mulher é correlacionado a seguir o voto do/para

com o esposo, vemos na literatura muitos exemplos de maridos que, dentro do escopo da

moral ocidental judaico-cristã, seriam considerados execráveis e um abandono por parte da

esposa seria não só conseqüência natural, mas justificável, e, no entanto, esposas exemplares

(pois, esse é o intuito de suas histórias na literatura Småti: o de ser exemplos), continuam ao

lado de seus esposos, fiéis ou leais. Há o notório episódio, por exemplo, da esposa de Rävaëa,

o antagonista räkñasa de Räma, no épico Rämäyaëa, chamada Mandodaré (VI.113414): ao ver

seu esposo morto no campo de batalha ela reconhece seu único erro que foi o de seqüestrar a

esposa de Räma, Sétä, ato condenável como adharma (não-dharma, “não-dever ritualístico”),

410 stréëäà ca pati-devänäà tac-chuçrüñänukülatä | tad-bandhuñv anuvåttiç ca nityaà tad-vrata-dhäraëam ||
(BP VII.11.25)
411 sammärjanopalepäbhyäà gåha-maëòana-vartanaiù | svayaà ca maëòitä nityaà parimåñöa-paricchadä ||
kämair uccävacaiù sädhvé praçrayeëa damena ca | väkyaiù satyaiù priyaiù premëä käle käle bhajet patim ||
(BP VII.11.26-7)
412 santuñöälolupä dakñä dharma-jïä priya-satya-väk | apramattä çuciù snigdhä patià tv apatitaà bhajet ||
(BP VII.11.28)
413 strébhir bhartåvacaù käryam eña dharmaù paraù striyäù | äçuddheù saàpratékñyo hi mahäpätakadüñitaù ||
(YS 1.77)
414 The Ramayana. Ramayan of Vamilki. Translation Ralph T. Griffith. Charleston, South Carolina: Forgotten
Books, 2008, vol. 6, p. 261-264.
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mas lamenta sinceramente sua morte e chora por estar, a partir de então, desamparada e

condenada, uma vez que, sem os ritos funerários prescritos, seu esposo não terá um bom

destino e, conseqüentemente, nem ela. Entretanto, o rei Räma, dharma personificado, decide,

pela castidade de Mandodaré, por ela seguir seu dharma, permitir a execução dos ritos

funerários para Rävaëa e seus súditos mortos na batalha.

Aqui, a lógica do dharma védico pode ser bastante complexa para nossa mente linear,

moralista e geralmente calcada nos fundamentos ocidentais judaico-cristãos: Rävaëa é um

räkñasa, ou um “adversário dos devas”, um “demônio”, porém, pertence a uma raça, como um

sobre-humano; ele é rei, tem seus súditos, sua família, em organização varëäçrama, com

brähmaëas que executam sacrifícios, etc. Ele executou pessoalmente austeridades severas

para adquirir poderes extra-mundanos e lhe foram concedidos pelo deva Brahmä (um dos

devas da tríade da literatura Småti: Brahmä, que dá a forma ao universo fenomenal, Viñëu, o

que sustenta o universo, e Çiva, o que dissolve a criação); é dito no Rämäyaëa que seu único

erro foi seqüestrar Sétä, senão ele teria reinado e prosperado com vida longa, pois, seguia o

dharma de kñatriya perfeitamente.

Somente conhecendo a teoria do dharma é que mulheres como Mandodaré conseguem

argumentar em situações assim. A situação em que uma mulher, geralmente brähmaëa ou

kñatriya, traz luz ao homem é recorrente: Sétä convence Räma de segui-lo em exílio para a

floresta com argumentos sobre seu dharma de esposa (RY II.27-30); Sävitré persuade o deva

Yama (“morte”) de trazer seu esposo de volta à vida com argumentos baseados em dharma

(MB III.291-308); Kunté argumenta e convence seu filho Yudiñöhira (dharma personificado)

seja quanto ao casamento poliândrico que ele e seus irmãos conceberíam (MB I.193), seja

quando encarrega seu filho Bhéma de aniquilar o räkñasa Vaka que iria matar o brähmaëa que

os hospedavam (MB I.164); Draupadé convence seus cinco esposos, os päëòavas, de não

matarem o assassino de seus filhos, Açvatthämä, baseando seus argumentos no dharma (BP

I.7.42-49) – “O rei Yudhiñöhira apoiou os argumentos da rainha que estavam de acordo com o

dharma, com a justiça [nyäyya], plenos de misericórdia [karuëa], sem duplicidade

[nirvyaléka] ou imparcialidade [sama] e eram, assim, magníficos [mahat]” 415. Aliás, os

adjetivos que encontramos em relação à Draupadé, por exemplo, são dharmya (“justa”, “que

age pela lei”), dharmajïa (“que conhece o dharma”), çubha (“versada nos Vedas”)416 e

415 dharmyaà nyäyyaà sakaruëaà nirvyalékaà samaà mahat | räjä dharma-suto räjïyäù pratyanandad vaco
dvijäù || (BP I.7.49)
416 dharmyaà dharmeëa dharmajïe präptäs te nidhanaà çubhe | (MB X.11.18)
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manasviné (“plena de senso”, “inteligente”, “sábia” e, ao mesmo tempo, “esposa virtuosa”)
417.

Ora, logo, fica implícito que para seguir os passos do cônjuge, a mulher deveria ser

versada e habilitada para as mesmas atividades, mesmo que com funções diferentes. Assim,

uma mulher brähmaëa precisaria estar apta a auxiliar o marido nos sacrifícios, especialmente

nos çrautas ou “solenes” (como veremos no próximo capítulo), da mesma forma que a esposa

de kñatriya deveria ser versada em diplomacia, hospitalidade, leis, armas, etc.

Na literatura Småti, portanto, se diz que a cerimônia do casamento é equivalente à

Upanayana para a mulher, sua iniciação:

O saàskära do matrimônio está para a mulher como a apreensão
[memorização] dos Vedas está para os homens. O serviço da esposa ao
marido equivale ao que residir com o guru foi para seu cônjuge. Da
mesma forma, os deveres do lar são iguais às oblações ao fogo feitas
pelo marido418.
[E] Uma virgem quando purificada pelos rituais [nupciais] é chamada
punarbhü [“que nasceu novamente”]419.

A partir do casamento, ela está autorizada e habilitada a agir de acordo com o dharma

e sendo uma com o cônjuge alcançará o mesmo resultado de tudo, inclusive o destino após a

morte.

XIII. Antyeñöi-saàskära (o Rito Funerário)

O último saàskära da vida de um indiano na Índia antiga é o Antyeñöi-saàskära (anti,

“antes”, “preliminar”; eñöi, “ascender”, “subir”), ou os funerais, com os quais ele encerra esse

capítulo ou sua atual vida no mundo, e se encaminha para um futuro nascimento ou para a

libertação .

Enquanto vivo, o indivíduo consagra sua vida por meio da realização de diversos ritos

e cerimônias em diferentes estágios do seu progresso. Na sua partida deste mundo, os seus

consagram sua morte para sua felicidade no mundo dos antepassados, de volta ao mundo dos

vivos na próxima vida, ou no plano superior juntamente com os devas.

417 uttasthau putraçokärtä tataù kåñëä manasviné | (MB X.16.36)
418 vaivähiko vidhiù stréëäà saàskäro vaidikaù småtaù | patisevä gurau väso gåhärtho 'agniparikriyä ||
(MS 2.67)
419 akñatä ca kñatä caiva punarbhüù saàskåtä punaù | (YS 1.67)
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O hino funerário presente no Åg-veda (X.154), se contitui de mantras para propiciar o

destino entre os antepassados ou entre os devas, hierarquizando estes destinos:

soma ekebhyaù pavate ghåtam eka upäsate |
yebhyo madhu pradhävati täàç cid eväpi gachatät || (01)

tapasä ye anädhåñyäs tapasä ye svar yayuù |
tapo ye cakrire mahas täàç cid eväpi gachatät || (02)

ye yudhyante pradhaneñu çüräso ye tanütyajaù |
ye vä sahasradakñiëäs täàç cid eväpi gachatät || (03)

ye cit pürva åtasäpa åtäväna åtävådhaù |
pitèn tapasvato yama täàç cid eväpi gachatät || (04)

sahasraëéthäù kavayo ye gopäyanti süryam |
åñén tapasvato yama tapojäà api gachatät || (05)

Para alguns [os brähmaëas], Soma é purificado;
outros [os antepassados] esperam pela manteiga.

Para aqueles [os devas] a quem o mel flui,
que os mortos se dirijam diretamente (01).

Invencíveis por meio de tapas [austeridades],
aqueles a quem tapas fez avançar, que por

executarem grandes tapas tornaram sua vida gloriosa,
permite que possam ir a eles imediatamente (02).
Os heróis que combatendo em guerra bravamente

sacrificam suas vidas, que eles partam em direção a eles (03).
Aqueles que privilegiaram Åta, que viveram por Åta e a fortaleceram,

Os Pais, ó Yama [deva da morte]! Tocados por tapas,
permite que se direcionem para eles (04).

Habilidosos com mil métricas e formas,
os Åñis que protegem o sol. Os Åñis, ó Yama!

Tocados por tapas, que se encaminhem para eles (05).

Neste hino, o recitador roga em nome do falecido por um bom destino. A comparação

feita é a de que, após a morte, é benéfico nascer brähmaëa, ou ir ter com os antepassados, mas

melhor ainda seria ir ter com os devas420. Estabelecido isso, há uma enumeração daqueles

dignos deste destino, quais sejam, aqueles que praticaram austeridades (entre atividades

ascéticas e práticas como jejum, peregrinação, däna, etc.), os kñatriyas que morrem em

batalha, aqueles que realizam, mantêm, perpetuam, etc. os rituais em prol da “ordem”, do Åta,

os pais que cumpriram seus deveres e os brähmaëas.

Há paralelo entre os destinos citados nesse hino e a função do deva Agni em sua

homenagem como fogo funerário (crematório), no hino do RV (X.16). Neste é pedido a Agni

que queime o corpo mas não destrua o indivíduo, levando-o até os antepassados (na primeira

420 Cf. O’FLAHERTY, op. cit., p. 55.
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parte) ou até os devas (na segunda parte). Assim, este hino seria complementar ao primeiro,

enfatizando o mode de despojamento ritual do cadáver: pelo fogo sacrificial.

Comentamos, ao falarmos de outros saàskäras, que o varão é esperado para acender a

pira funerária do pai e lhe oferecer oblações enquanto estiver dentre os manes, há a instrução

no Manu-småti para que o viúvo após cremar sua esposa, se case novamente e estabeleça novo

fogo sacrificial, e os diversos hinos sobre o processo funeral no Atharva-veda (XVIII.2-34).

Assim, na literatura há a predominância da cremação ritual, como forma de sacralizar a morte,

ao invés do enterro do corpo; apesar de haver algumas referências em hinos do Åg-veda

(X.18) ao processo de enterro, especialmente para as crianças e santos.

Dito isso, nos voltamos ao nosso foco de análise: as mulheres na Índia antiga.

Primeiramente, gostaríamos de comentar uma prática profusa em exemplos na literatura

Småti: o retiro do casal para a floresta para a prática de austeridades e ascetismo (vänaprastha-

äçrama) e preparação para a morte.

Para ilustrar esta prática, chamamos o episódio da retirada de Päëòu e suas esposas,

Kunté e Mädré, para a floresta, no Mahäbhärata (I.119) e no Bhägavata Puräëa (IX.22), após

ele ser amaldiçoado a morrer se desejoso por uma relação sexual.

Päëòu descreve o ideal de vida em vänaprastha-äçrama, que se baseia principalmente

na solidão do eremitério, na mendicância por alimento, na meditação contemplativa e na

austeridade ascética, em conformidade com a maioria dos ideiais para esta fase etária da vida,

expressos no sexto capítulo do Manu-småti, como segue:

Agora eu adotarei o estilo de vida brahmacarya e seguirei os passos
do meu pai imortal [Kåñëa Dvaipäyana Vedavyäsa]. Trarei minhas
paixões sob controle através das austeridades ascéticas severas.
Renunciando às minhas esposas e demais relações familiares, rasparei
a cabeça, vagarei sozinho pelo mundo, mendigando meu sustento das
árvores. Abandonando os objetos de apego e aversão, cobrindo meu
corpo com terra, farei das árvores meu abrigo e casas abandonadas,
meu lar. Jamais me deixarei levar pela influência da alegria ou da
tristeza e considerarei difamação e elogio sob a mesma luz. Não
buscarei nem facilidades, nem armas. Permanecerei em paz com todos
e não aceitarei presentes. Não criticarei ninguém, nem os julgarei, mas
ficarei sempre feliz e devotado ao bem de todas as entidades vivas.
Não prejudicarei as quatro ordens [äçramas] das formas de vida
móveis ou inertes; ou seja, das entidades vivas ovíparas, vivíparas,
insetos ou vegetais. Mas, sim, preservarei uma conduta equânime para
com todos, como se fossem meus filhos. Uma vez por dia deverei
coletar däna [doações na forma de alimento principalmente] dentre
cinco e dez famílias e se não conseguir nada, jejuarei. Preferirei me
conter do que mendigar mais de uma vez da mesma pessoa. Se não
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obter nada depois de sete ou dez casas, não deverei expandir a busca,
movido por cobiça, obtendo ou não däna. Serei inabalável como um
grande asceta. Mesmo que alguém corte um dos meus braços fora com
um machado e massageie o outro com pasta perfumada, considerarei
ambos ocorridos da mesma forma. Não desejarei prosperidade ou
miséria ao outro. Não ficarei nem contente nem descontente com a
morte. Não desejarei viver ou morrer. Limpando meu coração de
todos os desejos degradantes, certamente transcenderei os ritos
sagrados resultantes em felicidade, que são realizados em momentos,
dias ou períodos auspiciosos. Também, me absterei de todas as
atividades rituais, de ganho material e daquelas que levam à
gratificação dos sentidos. Livre de todas as atividades degradantes e
armadilhas do mundo, serei como o vento, submisso a nada ou
ninguém. Destituído da capacidade de gerar filhos, firmemente me
apegando ao caminho do dharma, certamente não me desviarei dele
para trilhar o caminho vil do mundo que é tão cheio de miséria. Seja
respeitado ou difamado no mundo, o homem que, movido por cobiça,
lança aos outros o olhar mendicante, se comporta como um cão.
Destituído da capacidade de gerar filhos, seguramente não pedirei aos
outros que me concedam filhos, movido pelo desejo por progênie.421

Conforme defendido no Manu-småti, o indivíduo pode se retirar para a floresta

sozinho, deixando a esposa aos cuidados do filho, ou acompanhado por ela:

Um chefe de família ao notar que seus cabelos se tornaram grisalhos, a
pele de seu corpo está repleta de sulco, linhas e rugas e vê o filho de
seu próprio filho, é chegada a hora de se refugiar na floresta.
Abandonando o manuseio de grãos alimentícios [plantação, colheita,
cozimento], assim como o de veículos, vestindo-se como os homens
da floresta, colocando sua esposa sob a proteção de seu filho ou na
companhia dela, que ele se retire para a floresta 422.

No caso de Päëòu e suas esposas, apesar dele tentar se opor, elas o convenceram a

segui-lo com o seguinte argumento:

Assim como há outros períodos da vida em que as pessoas casadas
realizam difíceis austeriades juntos, com suas dignas esposas de
acordo com o dharma. Sem dúvida serás bem-sucedido e alcançarás
os planos superiors. Nós duas [Kunté e Mädré] estamos prontas para
fixar nossas mentes e sentidos na vida espiritual, pois, estamos
determinadas a seguir-te nesta vida e na próxima. Decidimos
abandonar todo desfrute material e sensual e nos subteremos a severas
austeridades. Ó mais sábio, ó soberado, se nos rejeitares, morreremos,
isso é certo423.

421 MB I.119
422 gåhasthas tu yathä paçyed valépalitam ätmanaù | apatyasyaiva cäpatyaà tadäraëyaà samäçrayet ||
saàtyajyagrämyamähäraà sarvaà caivaparicchadam | putreñubhäryäà nikñipyavanaà gacchetsahaieva vä ||
(MS 6.2-3)
423 MB I.119
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O desenlance desse episódio é a morte de Päëòu que, por não resistir à beleza de

Mädré, tendo seu amor por ela o pertubado e o excitado, morre imediatamente, conforme a

promessa do brähmaëa que ele matou junto de sua esposa424. Com a inevitável morte Päëòu,

Mädré425 decide entrar na pira funerária de seu esposo, procedimento conhecido como Saté, ou

Saha-gamana.

Meyer426 , Altekar427 e Pandey428 defendem que a prática de Saté é inexistente na

literatura Çruti e esporádica na literatura Småti, havendo, na primeira, uma referência no Åg-

veda (X.18.8-9) do rito da mulher se deitar ao lado do falecido marido enquanto se recitam

mantras que pedem aos devas mantê-la ao lado dele no pós-morte (mas quando chegar sua

hora), tanto que ela se levanta e remove alguns objetos pessoais dele e os leva consigo.

Na literatura Småti, temos o caso de Mädré supracitado e se destacam também o da

rainha Gändhäré, no Bhägavata Puräëa (I.13) e no Mahäbhärata (XV.37), e o da rainha Arci,

também no mesmo texto (BP IV.15; MB XII.59).

No episódio de Mädré e Päëòu, ela insiste para que Kunté lhe permita ascender à pira

funerária de seu esposo, alegando que fora sua culpa ele ter falecido e, por conseguinte, ela

não poderia viver com isso na consciência, além de não poder criar os filhos de Kunté com

equanimidade para com seus próprios, pois, não era tão nobre quanto Kunté, uma vez tendo o

rei falecido com desejo sexual por ela, ela tinha que segui-lo para o além-mundo, onde

poderia lhe satisfazer o desejo insaciado na terra429. Dentre seus argumentos, o único que é

recorrente em diversos âmbitos, à parte do ritual Saté, é o de que ela teria no mesmo destino

dele. Porém, não há nenhuma referência nos Vedas que determine que para isso a esposa tenha

que morrer na pira funerária de seu esposo; pelo contrário, no Manu-småti, se diz que ela

ascenderá ao mesmo destino se ela tiver uma vida casta e simples, sem transgressões verbais

contra o esposo equanto vivo ou falecido430. Além disso, a constante nos três episódios

(Mädré, Gändhäré e Arci), é o voluntário auto-sacrifício e a idéia transmitida por elas de que

não suportariam viver sem seus maridos e a certeza de que o acompanhariam no além-mundo.

424 Nesse trabalho, o episódio que descreve o evento que culmina em sua morte está nas páginas 103-104.
425 Cf. MB I.95, I.126-128.
426 Cf. MEYER, op. cit., p. 412-413.
427 Cf. ALTEKAR, op. cit ., p. 120-121.
428 Cf. PANDEY, op. cit., p. 250-251.
429 Cf. MB I.135. Aqui verifica-se uma especificidade da cultura Indiana, ao estabeler prazeres sexuais no além-
mundo.
430 Cf. MS 5.125-126.
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O que é peculiar no caso de Arci, e que nos interessa aqui, quanto às mulheres e os

rituais, é o fato dela estar sozinha na floresta com seu esposo Påthu e, mesmo tendo seguido

seus votos (comer apenas frutas, passando às folhas e raízes e, então só água), ficando

fisicamente debilitada, ao vê-lo morto, consegue forças sobre-humanas para montar a pira

funerária, dar banho no marido, colocá-lo na pira com muito esforço, fazer os ritos (banho

ritual, oblações de água, prestar respeitos ao devas, circumbular a pira) e se colocar na própria

pira, tudo sozinha431 .

Se não bastasse esse retrato de força e determinação, baseados aparentemente na

convicção da obtenção de bem-aventurança no além-mundo, a narrativa continua com a

descrição da reação das esposas dos devas ao observarem todo o ocorrido, elogiando Arci por

ter alcançado um plano superior ao delas apenas por seguir e servir ao marido:

Todas as homenagens à rainha Arci! A gloriosa esposa que serviu ao
marido, o melhor rei dentre os reis, com plena compreensão, com sua
fala e corpo, assim como Çré [Lakñmé] adora seu senhor, Yajïeça, a
Suprema Pessoa (25). Apenas observem como esta casta esposa,
devido às suas atividades rituais e deveres, está seguindo o esposo,
passando por nós, rumo aos planos superiores (26). Nesse mundo,
todo ser humano tem um curto tempo de vida e os difíceis pés da
Pessoa Suprema podem ser alcançados por Naiñkarmyam [agir por
agir, devido à natureza, sem apego ao resultado] facilmente (27).
[Entretanto,] Aqueles que, na forma humana, a difícil de se obter, se
ocupam em atividades [mundanas] de grande esforço, o fazem apenas
se enganando e se prejudicando (28) 432.

Aqui, o pensamento bramânico defende que servir ao marido (strédharma), seus votos

(pati-vrata-dharma), principalmente em adversidade (em ascetismo) é mais recompensador

do que as atividades que legaram às esposas dos devas a sua posição como tal. Em outras

palavras, agir de acordo com a posição sócio-ritual (varëa e äçrama), apenas por ser prescrito

assim, por fé na teoria ritual, nos Vedas e nos brähmaëas, ou seja, em Naiñkarmyam, resulta

em uma posição no além-mundo mais elevada àquela adquirida pelas esposas dos devas,

tenham sido elas, por exemplo, a realização de sacrifícios aos devas.

431 Cf. BP IV.23.19-23.
432 devya ücuù aho iyaà vadhür dhanyä yä caivaà bhü-bhujäà patim | sarvätmanä patià bheje yajïeçaà çrér
vadhür iva || saiñä nünaà vrajaty ürdhvam anu vainyaà patià saté | paçyatäsmän atétyärcir durvibhävyena
karmaëä || teñäà duräpaà kià tv anyan martyänäà bhagavat-padam | bhuvi loläyuño ye vai naiñkarmyaà
sädhayanty uta ||sa vaïcito batätma-dhruk kåcchreëa mahatä bhuvi | labdhväpavargyaà mänuñyaà viñayeñu
viñajjate || (BP IV.23.25-28)
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Voltando nossa atenção aos ritos funerários novamente, nas cerimônias realizadas para

o rei Päëòu e sua esposa Mädré433 , diz-se que foram distribuídas diferentes formas de däna

para o benefício do casal, como gado, roupas, pedras preciosas etc. Além disso, Mädré se

submeteu a uma preparação ritual, com banho e roupas novas, cobrindo todo seu corpo. Em

seguida, os brähmaëas decidiram acerca de um local sagrado para os ritos, levando o fogo

doméstico (o mesmo das núpcias) em seguida para lá. Em seqüencia, amigos e parentes

vestiram o rei e decoraram seu corpo com pastas perfumadas e flores, ornamentaram o

palanque onde seria acesa a pira, percorrendo o itinerário com instrumentos musicais e

recitação de mantras . Enquanto o fogo sagrado, depositado em um recipiente (kuëòa), recebia

oblações de manteiga, o corpo do rei foi banhado com água do rio Gaìgä. Por fim, com a

conclusão dos ritos preliminares e mantras, o palanque se tornou a pira funerária do casal.

433 Cf. MB I.137.
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Capítulo 3: Viväha-saàskära e Däna (o Rito Matrimonial e a Dádiva)

äçämanä saumanasaà prajäà saubhägyaà rayim |
patyur anuvratä bråtvä saà nahyasvämåtäya kam ||

Desejosa por unir tua mente à do esposo, por progênie,
felicidade conjugal, prosperidade, tornando-te apegada

ardentemente ao teu marido, prepara-te para a imortalidade.
(AV 14.1.42)

Aquele que possui conhecimento deve se casar com uma virgem
nascida em excelente família, dotada de sinais auspiciosos
e na idade apropriada. Deve gerar filhos com ela e, assim,

perpetuar sua linhagem. (…) As filhas que este venha a ter
devem ser concedidas a jovens de famílias respeitadas,

[e] que sejam dotadas de conhecimento. (...)
Para o casamento, deve-se evitar as mulheres que tenham defeitos físicos

(membros faltantes, a mais ou defeituosos, ou que tenha doenças de pele).
(…) Apenas com aquela jovem possuidora de sinais auspiciosos

e com qualificações de diversos tipos, que seja agradável e bela deve-se casar.
Deve-se estabelecer um matrimônio com uma família que seja no mínimo igual a sua.

Aquele desejoso por prosperidade, não deve se casar com
uma mulher de nascimento inferior ao seu ou que tenha se degradado em sua posição,

perdendo seu status. Cuidadosamente executando os sacrifícios de fogo,
deve-se realizar as cerimônias de acordo as injunções dos Vedas e dos brähmaëäs.

Nunca se deve ferir, ofender ou magoar uma mulher.
As esposas devem sempre ser protegidas. (MB XIII.104)

O casamento na Índia antiga só pode ser devidamente compreendido vis-à-vis às idéias

dessa cultura em relação às permutas de dádivas, especialmente àquelas em termos de

alimento e hospitalidade. Como mencionamos aqui anteriormente, quatro dos cinco sacrifícios

diários dos chefes de família dvijas se referem à distribuição de alimentos (em oblação e dos

remanescentes dos sacrifícios) e uma exclusivamente aos hóspedes: tudo baseado em dádiva.

Mauss, em seu Ensaio sobre a dádiva434, ao analisar o “direito hindu clássico”, opta

por analisar o Manu-småti em comparação com o Anuñäsana-parva (tomo 13) do

Mahäbhärata, como evidência de que os ideais de conduta presentes no primeiro são mais

antigos do que a academia o considera, por serem análogas àquelas contidas no segundo.

Assim, analisa detidamente os pressupostos que norteiam as permutas de dádivas na Índia

antiga, vendo essa prática no cerne das relações sociais e da rotina ritual:

A coisa dada produz sua recompensa nesta vida e na outra.[...] Toda
essa teologia jurídico-econômica desenvolve-se em magníficas

434 MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 179-318.
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sentenças ao infinito, em centões versificados sem conta, e nem os
códigos nem as epopéias se calam a esse respeito435.

O que nos interessa aqui, em relação ao matrimônio, é que “o vínculo que a dádiva

estabelece entre o doador e o donatário é demasiado forte para os dois” e “a própria coisa

dada forma um vínculo bilateral e irrevogável” 436 , pois, o casamento é “a relação de permuta

fundamental na Índia antiga” 437. Não só por ser o contrato de casamento no qual a noiva é

dada como dádiva o ideal, o mais elevado na literatura, mas porque é o casamento “que

permite às mulheres servirem em papéis de troca simbólica em toda esfera religiosa” 438.

O casamento é a aliança crucial para a formação de ligações entre porções não

contíguas da comunidade ariana (conexões horizontais entre, principalmente, os homens) e,

sendo apropriado, de acordo com as injunções védicas, se torna o fundamento para a

continuação ideal da família, por meio da linhagem pura (indivíduos do mesmo varëa) e da

adoração aos antepassados (conexões horizontais por descendência) 439.

I. Os Oito Tipos de Casamento

Em uma tentativa de ordenar o sistema de combinações e acordos para os matrimônios

e estipular os ideais culturais (sócio-rituais) da sociedade, há uma classificação de oito

casamentos com seus benefícios e/ou malefícios, tanto no Mahäbhärata (XIII.14), como no

Manu-småti e diversos Puräëas – aqui citaremos o Bhaviñya Puräëa. Os oito tipos são o

Brähman, o Daiva, o Ärsha, o Prajäpati, o Äsura, o Gandharva, o Räkñasa e o Piçäca440 . Esses

tipos se diferenciam principalmente quanto à circunstância a partir da qual a noiva chega ao

noivo:

äcchädya cärcayitvä ca çrutaçélavate svayam |
ähüya dänaà kanyäyä brähmo dharmaù prakértitaù || (27)

yajïe tu vitate samyag åtvije karma kurvate |
alaàkåtya sutädänaà daivaà dharmaà pracakñate || (28)

ekaà gomithunaà dve vä varäd ädäya dharmataù |
kanyäpradänaà vidhivad ärño dharmaù sa ucyate || (29)

435 Ibidem, p. 280-281.
436 Ibidem, p. 286.
437 JAMISON, op. cit., p. 207 [… the fundamental exchange relation in ancient India...].
438 Ibidem, idem [… that allows women to serve in symbolic exchange roles throughout the religious sphere].
439 Cf. ibidem.
440 brähmo daivas tathaivärñaù präjäpatyas tathä asuraù | gändharvo rakñasaç caiva paiçäcaç cäñöamo 'adhamaù
|| (MS 3.21)
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saha-ubhau caratäà dharmam iti väcä-anubhäñya ca |
kanyäpradänam abhyarcya präjäpatyo vidhiù småtaù || (30)

jïätibhyo draviëaà dattvä kanyäyai ca-eva çaktitaù |
kanyäpradänaà sväcchandyäd äsuro dharma ucyate || (31)

icchayä-anyonyasaàyogaù kanyäyäç ca varasya ca |
gändharvaù sa tu vijïeyo maithunyaù kämasaàbhavaù || (32)

hatvä chittvä ca bhittvä ca kroçantéà rudantéà gåhät |
prasahya kanyäharaëaà räkñaso vidhir ucyate || (33)

suptäà mattäà pramattäà vä raho yatra-upagacchati |
sa päpiñöho vivähänäà paiçäcaç cäñöamo 'adhamaù || (34)

Aquele [casamento] no qual a noiva é oferecida, vestida e adornada,
a um noivo versado nos Vedas e de bom caráter,

convidado [procurado] pelo pai, é o [de tipo] Brähma (27).
Aquele em que a noiva é concedida, devidamente adornada,

a um oficiante de um sacrifício sendo celebrado
[como dakñinä, “dádivas aos oficiantes”], é chamado de Daiva (28).

O casamento de acordo com a lei no qual a noiva é dada
em matrimônio após o noivo [sugerir o acordo e]

oferecer dois bovinos [dois bois ou um boi e uma vaca] é o Ärña (29).
O tipo em que a noiva, após ser homenageada, é concedida em matrimônio,

com as palavras “Que juntos ambos pratiquem o dharma”,
é conhecido como Präjäpatya (30).

O casamento realizado após o noivo oferecer riquezas à família da noiva
e a ela, com o consentimento dela, é chamado de Äsura (31).

A união voluntária por desejo passional [sexual]
recíproco entre os noivos é chamada Gändharva (32).

Aquele que se dá pelo rapto da noiva lamentosa e chorosa de sua casa, a custo de
ferir ou matar seus guardiões ou parentes, é conhecido como o de Räkñasa (33).

Quando um homem se aproxima sigilosamente de uma jovem dormindo,
intoxicada ou desprotegida, o pior e mais baixo dos casamentos se dá: o Paiçaca (34) 441.

Os textos Småti diferem quanto às visões sobre a legalidade e conveniência dos quatro

últimos tipos de casamento. A unanimidade se dá no elogio aos três primeiros tipos e à

condenação do último. Se observarmos isso à luz da noção de dádiva, as razões se tornam

aparentemente mais claras.

No casamento Paiçaca, por exemplo, não há permuta, pois, esse ocorre em sigilo, sem

a conscientização da família da noiva. Se observarmos isso perante as expectativas dos

resultados advindos da dádiva concedida por ambas as partes, compreenderemos os

problemas tidos como conseqüentes, neste caso, em termos da progênie: “Os filhos nascidos

dos quatro últimos tipos de casamento são cruéis, mentirosos e hostis para com o dharma” 442.

441 MS 3.27-34
442 itareñu tu çiñöeñu nåçaàsänåtavädinaù | jäyante durviväheñu brahmadharma dviñaù sutäù || (MS 3.41)



161

Para Altekar, a presença desse tipo de casamento na literatura Småti se dá apenas como

oportunidade para condená-lo, por um lado, e, por outro, para garantir que as jovens

defloradas contra sua vontade tivessem o casamento (mesmo que com o agressor) assegurado,

já que se trata de um tipo de casamento possível, uma vez mencionado ali, ao invés do

ostracismo por não poder, na regra, haver casamento com uma jovem não-virgem443.

O estabelecimento da união matrimonial nos cinco primeiros tipos de casamento se dá

por conceder a filha (como dádiva), que, por parte da família da noiva, significa praticar o

mais elevado ato de däna (“oferenda”, “dádiva”, “doação”) – conforme os versos citados:

dänaà kanyäyäù (matrimônio Brähma); sutädänäm (Daiva); kanyäpradänam (Ärña,

Präjäpatya, Äsura) – que repercutirá em benefícios nesta vida e na próxima, e, por parte da

família do noivo, significa a continuidade da linhagem, a garantia da adoração a eles como

antepassados, por meio da progênie advinda dessa união.

Ambas as partes, a dos pais e do noivo, são desejosos por esse contrato, o que

estabelece um tipo de ligação de longo prazo entre eles, que só é efetivo quando a concessão é

consciente e o recebimento é voluntário e que, por outro lado, oferece riscos e causa

ansiedades a ambas as partes, como em situações de recepção de hóspedes e de execução de

sacrifícios, pois, da satisfação do recipiente (noivo, hóspede ou deva) depende os resultados

almejados.

Lembremos que, dentre os cinco sacrifícios diários obrigatórios aos dvijas, quatro se

referem ao däna (oferecer oblações aos devas; fazer oferendas aos antepassados, doar

alimentos aos brähmaëas, hóspedes e animais). Däna, por sua vez, está intrinsecamente ligado

ao ato sacrificial, pois, inicia-se com as oblações aos devas e aos antepassados, cujos

remanescentes são, então, distribuídos. O ato do sacrifício em si, o ato sacro, mais elevado, é

o auto-sacrifício, o dar-se a si mesmo, o resultado de seu trabalho, seus pensamentos, seu

próprio corpo.

Smith retomando a teoria sobre o sacrifício aponta sua essência como o ato de abrir

mão, oferecer algo em troca de receber algo de maior valor, sendo esse algo um substituto, um

representante do sacrificante: “qualquer coisa que se sacrifica é um substituto para o

paradigma último subjacente a todos os sacrifícios, o sacrifício de si mesmo” 444. Ora, se se

sacrifica um representante, este deve ser equivalente ao sacrificante e como já mencionamos

443 Cf. ALTEKAR, op. cit., p. 36.
444 SMITH, Brian K. Sacrifice and Substitution: Ritual Mystification and Mythical Demystification, Numen ,
Netherlands, Brill Publ., vol. 36, fasc. 2 (Dec. 1989), p. 190-191 [… anything that one sacrifices is a surrogate
for the ultimate paradigm underlying all sacrifices, the sacrifice of oneself.].
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aqui, os filhos são iguais aos pais445. Assim, sacrificar a filha, a oferecendo como däna é o

mais alto sacrifício, o mais próximo do auto-sacrifício e, portanto, o que proporciona os mais

elevados resultados:

O varão de um casamento Brähma se se dedicar às práticas do
dharma, livra [do ciclo de nascimento e mortes] dez antepassados e
dez descendentes, assim como a si mesmo, o vigésimo primeiro a ser
liberto. O varão do casamento Daiva liberta a si mesmo e sete; e o do
Ärña, três, mais ele mesmo, enquanto o do Präjäpatya libera a si
mesmo juntamente com seis antepassados e seis descendentes. Filhos
nascidos dessas quatro formas de casamento, se tornam ilustres com a
apreensão da ciência divina e são estimados pelos homens virtuosos.
Dotados de beleza física e virtude, prósperos, nobres, providos com
todas as formas de prazer, vivem cem anos446.

Além disso, o oferecimento de däna depende tanto da qualificação do doador como do

recipiente e, por isso, os mais conceituados casamentos são aqueles em que o recipiente, o

noivo, é um brähmaëa. Por exemplo, Smith, ao descrever o estabelecimento da arena

sacrificial e os ritos preparatórios para a ação ritual, cita, dentre esses ritos, os que simbolizam

o renascimento do oficiante a partir do próprio sacrifício e sua identificação com a própria

vítima sacrificial, com Puruña447. Sendo os oficiantes considerados, por um lado, como devas-

humanos (mänuñya devas448), o däna oferecido a eles durante o sacrifício é equivalente à

oblação aos devas (casamento do tipo Daiva). Por outro lado, a própria oferenda, nesse caso a

noiva, se torna sagrada, purificada; mais ainda, apta a gerar progênie desejável de acordo com

os ideais bramânicos.

Em termos de poligamia, a ordem da realização, em termos dos varëas tanto do noivo,

como da noiva, e o número dos casamentos para os varëas são, também, regulamentados449,

de forma que o brähmaëa deve primeiramente se casar com uma brähmaëa e, então, com uma

mulher das seguintes varëas sucessivamente (uma kñatriya, depois uma vaiçya e, então, uma

çüdra), podendo obter até quatro casamentos, de acordo com o Manu-småti, ou três, para o

445 “Um filho de um homem é como ele mesmo e uma filha é como um filho. Portanto, na presença de uma filha,
que é idêntica a pai, quem mais poderia tomar seu patrimônio”? [yathaivätmä tathä putraù putreëa duhitä samä |
tasyäm ätmani tiñöhantyäà katham anyo dhanaà haret || (MS 9.130)]
446 daça pürvän parän vaàçyän ätmänaà caikaviàçakam | brähméputraù sukåtakåt mocayaty enasaù pitåån ||
daivoòhäjaù sutaç caiva sapta sapta parävarän | ärña üòhäjaù sutas tréàs trén ñaö ñaö käya üòhajaù sutaù ||
brähmädiñu viväheñu caturñvevänupürvaçaù | brahmavarcasvinaù puträ jäyante çiñöasammatäù ||
rüpa sattva guëa upetä dhanavanto yaçasvinaù | paryäpta bhogä dharmiñöhä jévanti ca çataà samäù ||
(MS 3.37-40)
447 SMITH , Brian K. Ritual perfection and ritual sabotage in the Veda, History of Religions, University of
Chicago Press, vol. 35, n. 4, May/1996, p. 287.
448 ÇB 2.2.2.6 (apud ibidem, idem).
449 Cf. MS 3.12-14 e YS 1.57.
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Yäjïavalkya. O kñatriya, por sua vez, pode se casar com uma kñatriya e, se quiser, com outras

do mesmo varëa ou dos seguintes, até três casamentos, de acordo com o Manu-småti, ou dois,

para o Yäjïavalkya. O vaiçya pode se casar com até duas mulheres, sendo duas de seu varëa

ou uma de mesmo varëa e outra çüdra, para o Manu-småti, ou apenas uma do mesmo varëa,

para o Yäjïavalkya. E, finalmente, o çüdra deve se casar com uma só mulher do mesmo

varëa. Esta ordenação dos possíveis casamentos garante a pureza das linhagens e possibilita

que o maior número possível de mulheres jovens se case.

Por outro lado, as restrições mais veementes são em relação ao casamento com

mulheres çüdras: um brähmaëa que se case (primeiramente ou somente) com uma çüdra sofre

ostracismo, perde suas funções rituais, causa a mesma degradação sócio-ritual para nove

gerações posteriores e tem como destino, após a morte, os planos inferiores450 . Isso é

justificado na literatura com a premissa de que, sendo as relações sexuais destinadas à

concepção451, a criança oriunda de tal união possui os mesmos atributos da progenitora452,

neste caso, a impureza ritual dos çüdras e sua natureza servil (em oposição à intelectualidade

dos brähmaëas). Portanto, a hierarquia dos varëas e sua preservação são fortemente

defendidas pelo pensamento bramânico com o tabu da miscigenação, combinado com o terror

dos resultados da perda de status e privilégios comunitários dos varëas (na vida e no além-

mundo) e a difusão das expectativas (propaganda) de resultados sociais e espirituais benéficos

ao se seguir às injunções quanto às relações de matrimônio e, assim, de parentesco.

Como o contrato de casamento se trata de um ritual de dádiva, a estipulação de dote,

no caso do casamento do tipo Äsura, em troca da noiva, anularia toda a dinâmica dos

benefícios da dádiva e, portanto, a prática do dote é condenada na literatura, como venda da

jovem453, mesmo que ora seja condenado e ora autorizado especialmente para vaiçyas e

çüdras454. Condena-se da seguinte forma: “Aqueles pais, parentes ou amigos infratores que

desfrutam dos valores dados pelo casamento de uma jovem, assim como os sacerdotes que

aproveitam o presente de roupas, entre outros, se tornam degradados” 455.

O Ärña, que é o casamento com a dádiva de um par de bovinos, em comparação com o

Äsura é autorizado e está entre os quatro tipos superiores, não obstante porque a vaca tem seu

450 Cf. MS 3.15 e MB XIII.44.
451 Cf. MS 9.96.
452 Cf. MS 3.42, YS 1.56 e MS 10.59 (citado na nota 474).
453 Cf. MS 3.51 e 9.93, 98-100.
454 “Há legisladores que consideram convenientes para os çüdras e os vaiçyas apenas o Äsura. Mas, aqui, o
Paiçaca e o Äsura não devem jamais serem praticados” [äsuraà vaiçya çüdrayoù || païcänäà tu trayo dharmyä
dvävadharmyau småtäviha | paiçäcaç cäsuraç caiva na kartavyau kadä cana || MS 3.24-25]
455 strédhanäni tu ye mohäd upajévanti bändhaväù | näriyänäni vastraà vä te papä yäntyadho gatim || (BVP 7.40)
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leite (e a manteiga) usado no sacrifício durante as cerimônias nupciais, sendo aceito também

por ser tido como uma amenização e representação do Äsura, considerado como “comum”

num tempo anterior à fomentação dos oito tipos de casamento456. Por outro lado, o casal de

bovinos também é uma analogia, recorrente na literatura sânscrita, da fertilidade, podendo ser

um däna simbólico nesse sentido457. Finalmente, a palavra referente à apresentação dos

bovinos, arhaëam, indica que se trata de um ato em homenagem à família da noiva; e não um

pagamento meramente.

O Äsura seria, assim, o único com bride-price, ou “preço da noiva”, considerado como

um ato não-ritual, adharma, apesar de ser recomendada para os vaiçyas458 e, embora, exista

exemplos entre os kñatriyas, como o de Mädré, esposa do rei Päëòu.

Narra-se no Mahäbhärata (I.113), que o a representante e parente do rei, Bhéñma, ao

interceder por ele junto ao rei Madra para conceder sua filha em casamento, tem como

resposta que só seria possível caso se sujeitassem ao costume de sua família, que seria dar

algo de valor em troca da princesa, caracterizando o casamento de tipo Äsura. Entretanto, o

irmão da princesa, Çalya, faz a menção com reservas (apenas implicitamente), apontando para

a reprovação da transação nas injunções védicas, como segue:

Em minha consideração, não há outra pessoa melhor que ti [Bhéñma]
em tua família com quem eu poderia fazer uma aliança. Mas há um
costume em nossa família, observado por nossos ancestrais, que,
sendo bom ou mau, não sou capaz de transgredir. Este costume é bem
conhecido e, assim, também o conheces; disso não tenho dúvida.
Portanto, não é apropriado que me digas, “Me conceda sua irmã”. O
costume ao qual aludo é nossa tradição familiar. Para nós, uma virtude
e digno de ser observado. É por isso apenas, ó destruidor de inimigos,
que eu não posso te assegurar nada quanto ao teu pedido.

Bhéñma mantendo a discrição sobre o assunto (não nomeando o pedido do bride-

price), diz ao príncipe que observar a tradição em nome da dignidade da família se provou,

para eles, como virtuoso e baseado em conhecimento. Então, se descreve que Bhéñma

presenteou a família da noiva com elefantes, cavalos e carros de metais e pedras preciosas,

tecidos e jóias, levando-a, por sua vez, adornada e bem vestida, para ter com seu noivo.

Em relação aos adornos e posses da jovem que ela leva consigo após o casamento, são

sua propriedade particular, como a herança por parte de sua família, já o usufruto desse

456 Cf. ALTEKAR, op. cit., p. 44.
457 Cf. JAMISON, op. cit., p. 217.
458 Cf. MS 3.24 e BVP 7.18.
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patrimônio pelo esposo ou seus parentes é notoriamente condenado: “Os conhecidos e

familiares de uma mulher que, por avareza ou insensatez, subsistem a partir das posses dela,

ou as pessoas perversas que a usurpam de seu prazer e de suas posses pessoais logram os

planos inferiores [após a morte]” 459.

Os demais tipos de casamento são tidos como autorizados por haver interação entre as

duas partes, as duas famílias. Mesmo se considerarmos que o Räkñasa seja, em princípio, à

revelia da família, esta está ciente do ocorrido e, de fato, é derrotada na disputa pela jovem;

ela se torna, assim, um prêmio de guerra. Além disso, este casamento é o recomendado para

os kñatriyas460, pois, atesta a qualidade de guerreiro do noivo, o que certamente era praticado

de longa data, já que o mesmo é mencionado no Åg-veda (I.039 e 116), em que Vimada ganha

uma consorte em disputa.

Muitos são os episódios desse tipo de casamento entre os kñatriyas no Småti e, em

todos, após o rapto e a derrota da família pelo noivo, há a reconciliação e o consenso entre

ambas as partes e a realização das devidas cerimônias nupciais, do Viväha-saàskära.

II. Subhadrä e Rukmiëé: Casamento e a Potência da Vontade da Mulher

Para nosso foco de análise, os mais significativos na literatura Småti seriam o de

Arjuna e Subhadrä e o de Kåñëa e Rukmiëé, por terem a participação direta das mulheres em

prol da abdução ou até a iniciativa para que ele acontecesse.

Notamos, primeiramente, que os raptos são ritualizados, no sentido em que os

supracitados, mais o de Bhéñma que abduz três princesas para desposarem seu irmão (MB I.96

e V.170), e o de Duryodhana, que abduz a filha do rei Citräìgada (MB IV.4), contêm os

mesmos quatro elementos, quais sejam: 1) o trajeto do abdutor em uma só quadriga (sem

exército); 2) o discurso do abdutor que inclui o anúncio de sua identidade, assim como o da

sua intenção de rapto e o desafio aos familiares e/ou pretendentes; 3) o abdutor faz com que a

jovem monte sua quadriga; 4) o abdutor oferece a luta, ou sua virilidade através de seu

potencial militar (vérya), como bride-price (çulka), luta e derrota os opositores reunidos.

O rapto de Subhadrä, descrito tanto no Mahäbhärata (I.221-222), como no Bhägavata

Puräëa (X.86), se dá após Arjuna ver Subhadrä pela primeira vez e se apaixonar. Ele, então,

questiona o irmão da jovem, Kåñëa, sobre ela, com intenções de tomá-la em casamento,

459 strédhanäni tu ye mohädupajévanti bändhaväù | näré yänäni vastraà vä te päpä yäntyadhogatim ||
(MS 3.52 )
460 Cf. MS 3.24.
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demonstrando o padrão apresentado na literatura de o interesse e eventual acerto do

matrimônio ser feito através de parentes, e não diretamente entre os noivos – deixa-se este

aspecto para o casamento de tipo Gandharva. Mesmo Kåñëa sabendo que o casamento de

Subhadrä com Duryodhana, líder dos primos kurus, rivais dos päëòavas (incluindo Arjuna),

estava sendo planejado, ele decide interferir em prol de seu amigo e, depois de elogiar a irmã,

lhe diz que, no caso dos kñatriyas, a abdução forçada (räkñasa) com o propósito de

matrimônio é louvável461; e o incentiva, portanto, a raptá-la.

O que nos interessa neste episódio, sobretudo, é, primeiramente, o fato que quando

Arjuna vê Subhadrä pela primeira vez, ela está em uma peregrinação a uma região sagrada, a

montanha Raivataka, atestando que as mulheres participam de outras atividades sagradas além

daquelas no âmbito doméstico (ou juntamente com o marido, como enfatizado na literatura).

A adoração é descrita como contendo o adorar as divindades (a montanha como personalidade

e prováveis ícones da região), o presentear os brähmaëas locais com däna (“dádivas”), de

quem recebeu “bênçãos”, e em circumbular a montanha (prática comum ao hinduísmo até os

atuais) 462.

Em segundo lugar, é relevante notar que, no lar, ela é ocupada na recepção dos

brähmaëas mendicantes itinerantes, servindo-lhes alimento. O intuito dos parentes ao permitir

essa atividade, entre as jovens solteiras, de distribuir däna diretamente aos brähmaëas é o de

atrair bons frutos, como um bom casamento, progênie e vida longa ao marido – prática

recorrente entre as kñatriyas, como relatamos anteriormente no caso de Kunté, encarregada de

servir os hóspedes de seu pai, o rei Kuntibhoja.

O episódio ainda aponta o comportamento de sädhvé (“casta”) de Subhadrä, pois, se

narra que Arjuna se disfarçou de brähmaëa para se aproximar dela enquanto ela servia os

hóspedes por vários dias (o que denota a possível dificuldade de se ter contato com uma

jovem diretamente, uma vez que estas atividades eram praticadas no âmbito doméstico e,

assim, seguro, restrito, vigiado) e ela não o viu, até que seu irmão, Kåñëa, lhe disse que

Arjuna estava indo todos os dias coletar däna apenas para vê-la. Obviamente o que se

estabelece aqui é o modelo de castidade almejado para as mulheres em prol da preservação da

virgindade e, portanto, sua valia como däna para o acordo matrimonial.

A virgindade da jovem é essencial para sua passagem pelos ritos matrimoniais, pois:

“Os mantras nupciais são apenas recitados em prol das virgens e, assim, nunca aplicáveis às

461 Cf. MB I.222.
462 Idem.
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não-virgens, que são excluídas das cerimônias rituais” 463. Como, então, casar uma jovem

não-virgem? De que forma seu esposo cumpriria seus ritos diários que exigem o fogo

doméstico sagrado, uma vez que: “Com o fogo sagrado nupcial, o chefe de família deverá

cumprir, de acordo com o dharma, todos os rituais domésticos, os cinco grandes sacrifícios

diários, assim como cozinhar seu alimento todos os dias” 464?

Finalmente, uma vez que Subhadrä olha para Arjuna, após o aviso de Kåñëa,

demonstrando seu interesse por ele, ele a rapta. Entretanto, é notável que durante sua fuga,

com a perseguição dos familiares, enquanto Arjuna lança flechas em defesa, Subhadrä

conduz a quadriga (!) – uma evidência de que as mulheres kñastriyas eram treinadas

militarmente465.

Outro exemplo de uma mulher conduzir uma quadriga para auxiliar o companheiro se

dá no Åg-veda (X.102): Mudgala parte em uma empreitada para recuperar seu gado roubado e

sua esposa conduz seu carro, conforme o seguinte verso: “O vento balançava suas roupas

enquanto ela montou no carro e ganhou mil vacas. A esposa de Mudgala era a quadrigária na

disputa pelo gado; se tornando o próprio exército de Indra, ela se arriscou e recolheu os

espólios” 466.

O fato de Subhadrä participar ativamente de seu “rapto” certamente demonstra a

escolha e aprovação da jovem por seu casamento. De fato, no Mahäbhärata se adverte que

casar-se com uma mulher que não gosta do marido só traz degradação (das atividades rituais e

do status social) e misérias467 . Assim como Subhadrä, Rukmiëé é raptada para se casar com

Kåñëa468. Entretanto, nesse caso, narra-se que, ao invés do noivo procurar a noiva, Rukmiëé

ao ouvir sobre as léläs de Kåñëa dos visitantes que passavam por sua casa, ficou atraída por ele

e concluiu que ele seria apropriado para se casar com ela469. Posteriormente, de forma

semelhante, Kåñëa ao ouvir sobre as qualidades dela, concluiu que ela seria ideal470 para ser a

rainha de Dvärakä, seu reinado. Porém, o irmão da princesa, Rukmé, não aceitou esses planos

463 päëigrahaëikä manträù kanyäsveva pratiñöhitäù | näkanyäsu kva cin nååëäà luptadharmakriyä hi täù ||
(MS 8.226)
464 vaivähike 'agnau kurvéta gåhyaà karma yathävidhi | païcayajïavidhänaà ca paktià cänvähikéà gåhé ||
(MS 3.67)

465 Cf. ALTEKAR, op. cit., p. 21.
466 ut sma väto vahati väso 'syä adhirathaà yad ajayat sahasram | rathér abhün mudgaläné gaviñöau bhare kåtaà
vyaced indrasenä ||
467 MB XIII.44
468 Cf. MB, parte I, capítulo 17 (na edição por Krishna Dharma) e BP X.51-54.
469 taà mene sadåçaà patim (BP X.52.23)
470 sadåçéà bhäryäà samudvoòhuà mano dadhe (BP X.52.24)
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e ofereceu sua irmã ao amigo, Çiçupäla. Rukmiëé, inconformada, enviou um brähmaëa

mensageiro a Kåñëa lhe encaminhando a seguinte mensagem (BP X.52.37-43):

çrutvä guëän bhuvana-sundara çåëvatäà te nirviçya karëa-vivarair harato 'ìga-täpam |
rüpaà dåçäà dåçimatäm akhilärtha-läbhaà tvayy acyutäviçati cittam apatrapaà me || (37)

kä tvä mukunda mahaté kula-çéla-rüpa-vidyä-vayo-draviëa-dhämabhir ätma-tulyam |
dhérä patià kulavaté na våëéta kanyä käle nå-siàha nara-loka-mano-'bhirämam || (38)
tan me bhavän khalu våtaù patir aìga jäyäm ätmärpitaç ca bhavato 'tra vibho vidhehi |

mä véra-bhägam abhimarçatu caidya äräd gomäyu-van måga-pater balim ambujäkña || (39)
pürteñöa-datta-niyama-vrata-deva-vipra gurv-arcanädibhir alaà bhagavän pareçaù |
ärädhito yadi gadägraja etya päëià gåhëätu me na damaghoña-sutädayo 'nye || (40)
çvo bhävini tvam ajitodvahane vidarbhän guptaù sametya påtanä-patibhiù parétaù |

nirmathya caidya-magadhendra-balaà prasahya mäà räkñasena vidhinodvaha vérya-çulkäm || (41)
antaù-puräntara-carém anihatya bandhün tväm udvahe katham iti pravadämy upäyam |

pürve-dyur asti mahaté kula-deva-yäträ yasyäà bahir nava-vadhür girijäm upeyät || (42)
yasyäìghri-paìkaja-rajaù-snapanaà mahänto väïchanty umä-patir ivätma-tamo-'pahatyai |

yarhy ambujäkña na labheya bhavat-prasädaà jahyäm asün vrata-kåçän çata-janmabhiù syät || (43)

Ó mais belo dos mundos, tendo ouvido tuas qualidades, que alivia
o sofrimento físico daqueles em cujos ouvidos elas entram, e tendo ouvido

também sobre tua beleza, que satisfaz todos os desejos da visão,
fixei minha mente sem embaraço em ti (37).

Ó Kåñëa, ninguém se iguala a ti em termos de linhagem,
caráter, beleza, conhecimento, jovialidade, riqueza e influência.

Ó leão entre os homens, dás prazer às mentes de todos.
Que jovem de linhagem, sendo sensata, na idade de se casar,

não escolheria a ti como marido quando a hora da escolha se apresentar? (38)
Portanto, eu escolhi a ti como meu esposo. Por favor, venha rapidamente,

ó poderoso, e me faça tua esposa. Não permitas que Çiçupäla toque
o que é do leão, como um chacal, ó possuidor de olhos de lótus (39).

Se eu tiver praticado suficientemente atividades piedosas (pürta),
sacrifícios (iñöa), caridade (datta), atos religiosos

(niyama – peregrinação, jejum, etc.), votos (vrata),
homenagens aos devas, brähmaëas e mestres (deva vipra guru arcana),

então, que tu, ó Bhagavän, ó Gadägraja, ó supremo controlador,
vem tomar a minha mão, e ninguém mais,

seja o filho de Dhamaghoña (Çiçupäla) ou qualquer outro (40).
Ó imbatível, amanhã, durante a cerimônia do casamento,

venha sigilosamente com teu exército para Vidarbha e, cercado
por seus líderes militares, esmague a força de Caidya e Magadhendra

e casa-te comigo no estilo räkñasa, provando teu valor (41).
Uma vez que permaneço nos aposentos no interior do palácio,

deves estar te perguntando como poderás me levar embora
sem matar meus parentes. Deixe-me explicar-te: no dia do casamento,

haverá a grande procissão da noiva do lado de fora,
em homenagem à deidade doméstica, Çré Girijä (42).

Ó possuidor de olhos de lótus, grandes personalidades,
como Çiva, anseiam em banhar-se na poeira dos teus pés e,

assim, destruir toda a ignorância. Se não puder obter tua compaixão,
eu interromperei meus ares vitais que se enfraquecerão

através de severas austeridades. Nem que seja em centenas de vidas,
que eu possa alcançar teu favor (43).
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Dentre os vários aspectos que nos chamam a atenção nessa mensagem de Rukmiëé

para Kåñëa, primeiramente gostaríamos de comentar algo recorrente e, assim, considerado

ideal na literatura que estudamos: a premissa de que para estipular um casamento o casal deve

ser compatível. Aqui, quando Rukmiëé menciona a posição social de Kåñëa e a sua, e ao

indicar a preferência (de ambos) pelo casamento do tipo räkñasa, nos remete a questão da

compatibilidade como ideal védico:

Após decidir casar, um jovem deve escolher uma jovem que pertença
a uma família semelhante à sua em termos de educação, propriedade,
varëa e execução de atividades rituais. Além disso, ela deve estar
inclinada a ajudá-lo na realização de seus deveres (dharma) 471.
[Além disso,] Mesmo se os jovens pertencerem ao mesmo varëa, não
devem se casar se seu status, em termos de propriedade ou posição
social, seja superior ou inferior ao do outro. Aqueles que são sábios
evitam um casamento incompatível, especialmente com alguém de
varëa superior ou inferior472.

Por um lado, a questão da preservação do sistema social óctuplo473 poderia justificar

esse ideal: o casamento misto (entre varëas diferentes) significa o enfraquecimento do poder

ritual dos varëas puros474 e está, por isso, sujeito aos mais restritos tabus, principalmente

quanto às práticas rituais que privilegiam casais de mesmo varëa:

Entre os dvijas, apenas as esposas de mesmo varëa, e não as de varëa
diferente, devem assistir aos maridos com cuidados e em seus deveres
ritualísticos (dharma) diários. Aquele que, por tolice, estando a esposa
de mesmo varëa presente, permite que outra faça estas atividades é
considerado, de acordo com a conclusão tradicional, como um caëòäla
[de status abaixo dos çüdras, da união de uma brähmaëa e um çüdra]
475.

471 anurüpe kule jätäà çtuta vitta kriydibhiù | labhetä ninditäà kanyäà manojïäà dharma sädhanäm ||
(BVP 6.28)
472 eke’pi parihartavyä anye pariharantyuta | tasmäd dvävapi naiveñöau sambandhä vadhamottamau || (BVP 6.38)
473 “A mescla ilícita das camadas sociais, os matrimônios contrários à lei e a omissão das cerimônias prescritas
são responsáveis pela origem das camadas impuras [tal qual o sistema de castas da Índia na era cristã]”
(vyabhicäreëa varëänäm avedyävedanena ca | svakarmaëäà ca tyägena jäyante varëasaàkaräù || MS 10.24).
474 “Um filho toma parte da natureza do pai ou da mãe, ou de ambos. Um indivíduo de origem mescla nunca
deve ocultar sua origem” (pitryaà vä bhajate çélaà mätur vobhayam eva vä | na kathaà cana duryoniù prakåtià
sväà niyacchati || MS 10.59), pois, “nenhum homem fiel aos seus deveres deve se relacionar com eles, que só
devem ter assuntos se se casarem entre si” (na taiù samayam anvicchet puruño dharmam äcaran | vyavahäro
mithas teñäà vivähaù sadåçaiù saha || MS 10.53). E, outro exemplo seria, “Por se relacionar com uma mulher
çüdra, um brähmaëa se degrada e o filho que gerem não terá o poder de um verdadeiro [puro] brähmaëa”.
475 bhartuù çaréraçuçrüñäà dharmakäryaà ca naityakam | sväcaiva kuryätsarveñäà näsvajätiù kathaàcana ||
yastu tat kärayen mohät sajätyä sthitayänyayä | yathä brähmaëacäëòälaù pürvadåñöas tathaiva saù ||
(MS 9.86-87; o que também é defendido em YS 1.88)
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Por outro lado, em termos psicológicos, não é difícil compreender porque um

casamento entre semelhantes é preferido, principalmente considerando que os varëas védicos

são estritamente diferenciados em identidade, educação, práticas rituais, meios de

subsistência, visão de mundo, etc.

Outro aspecto que merece atenção é o da enumeração de atividades espirituais que

Rukmiëé afirma ter praticado ou pratica. Há aquelas já mencionadas em relação a outras

mulheres (como a peregrinação de Subhadrä ou as austeridades ascéticas de Tulasé – sobre a

qual falaremos mais adiante –, os votos e caridade praticados em geral). Semelhante à

Subhadrä e Kunté, ocupadas na recepção dos hóspedes e na distribuição de däna (no âmbito

protegido do interior das residências, sob os cuidados dos parentes), com o intuito de

acumular resultados benéficos que culminem em bom casamento, nesse episódio Rukmiëé

relaciona diretamente suas atividades piedosas (sagradas) com o resultado almejado: o de

conseguir se casar com alguém semelhante a ela, socialmente, e por quem esteja apaixonada.

Finalmente, enfatiza-se nesse episódio o fato da mulher ter a escolha, ou mecanismos

para escolher seu marido – mesmo que de acordo com o pensamento bramânico, o qual

legitima essa prática registrando-a na tradição, desde o Åg-veda476! Lembremos, sobretudo,

que, quanto à tradição, os épicos, ou seja, o gênero Itihäsa é composto de manuais de conduta

para toda a sociedade, diferentemente da teoria ritual, de domínio exclusivo dos brähmaëas.

No Manu-småti, a jovem tem a opção de escolher seu consorte: após três anos de sua

primeira menstruação, se seus parentes não contratarem um casamento para ela, ela mesma

tem a liberdade (idealmente) de arranjar o casamento com alguém de mesmo varëa477.

Entretanto, nessas circunstâncias, embora nem ela e nem aquele com quem ela se casa têm

qualquer demérito pela autonomia da decisão478, ela não tem direito a levar consigo nada que

lhe tenha sido dado pela família (ornamentos, roupas, etc.), uma vez que isso seria

considerado roubo479. Para que ela tenha direito ao que se considera sua parte da herança

paterna (como visto anteriormente nesse capítulo) ela precisa ter sido dada (däna) em

casamento pelos parentes.

A ênfase na responsabilidade e urgência dos pais em fazer os arranjos do casamento da

jovem é tamanha que se diz estarem sujeitos ao adharma, às reações adversas, originadas pela

morte de um embrião cada vez que a jovem tiver seu fluxo menstrual, enquanto sem

476 “Se uma jovem for virtuosa e de bela aparência, ela mesma encontra um pretendente entre os elegíveis”
(bhadrä vadhür bhavati yat supeñäù svayaà sä mitraà vanute jane cit || – RV 27.12).
477 Cf. MS 9.90 e YS 1.48.
478 Cf. MS 9.91.
479 Cf. MS 9.92.
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pretendente ou solteira480, o que se equivale à morte de um indivíduo, visto que nessa cultura

a vida começa na concepção; não no nascimento.

A escolha do esposo pela jovem, entre os kñatriyas, era prática comum e se chamava

Svayaàvara (svayam, “próprio”, “a si mesmo”; vara, “escolha”, ou “o melhor”). São muitos

episódios em que se enfatiza a supremacia do noivo por qualidades pessoais ou por provas de

sua destreza guerreira481. No Svayaàvara de Sétä, no Rämäyaëa,482 os candidatos deveriam

colocar a corda no arco de flechas que pertencera ao deva Çiva envergando-o e Räma, então,

não só o envergou como o partiu ao meio, devido à sua força física. Em seguida, a

confirmação do enlace é feita pela jovem ao colocar uma guirlanda de flores ao redor do

pescoço do vencedor.

O desafio aos pretendentes de Draupadé, no Mahäbhärata (I.186-194), entre arenas de

sacrifícios nas quais diferentes brähmaëas ofereciam suas oblações e entoavam cânticos e

mantras do Åg, Säma e Yajur-vedas, cercados pelos kñatriyas mais ricos e poderosos da época,

que distribuíam däna aos brähmaëas e viajantes, que vieram observar o Svayaàvara da

desejada filha de Yajïasena, exigiu mais habilidade do que força física. Narra-se que esse rei

almejara desde muito o casamento entre sua filha e Arjuna. Assim, sendo ele o melhor

arqueiro do Mahäbhärata, o rei mandou confeccionar um arco dificilmente envergável e uma

estrutura pela qual cinco flechas deveriam passar e acertar o olho de um peixe posto a rodar

no teto do palácio. Entretanto, o arqueiro deveria lançar as flechas olhando para um recipiente

de água no chão; ou seja, sua única mira seria através do reflexo do alvo em movimento e,

portanto, Arjuna era o único que conseguiria tal façanha. Como se não bastasse isso, como era

o costume, caso os outros pretendentes quisessem, eles poderiam desafiar o vencedor do teste

para uma batalha pessoal e, então, Arjuna foi desafiado por diversos pretendentes, liderados

pelo poderoso Karëa, e derrotou a todos, recebendo a guirlanda do enlace das mãos da

cobiçada Draupadé.

III. Ghoñä: Invocação, Recitação e Rogativa Autônomos

Outro exemplo notório da iniciativa de uma jovem para se casar seria o episódio de

Ghoñä, no Åg-veda (X.39-40). De fato, ela não só invoca os devas Äsvinés para lhe arranjarem

480 Cf. YS 1.64.
481 Por exemplo o de Kunté e Päëòu (MB I.112), que não detalharemos nesse trabalho, mas merece menção,
assim como o de Damayanté-Nala, ou Sävitré-Satyavän.
482 The RAMAYANA. Ramayan of Vamilki. Translation Ralph T. Griffith. Charleston, South Carolina:
Forgotten Books, 2008, vol. 1, p. 262-267.
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um esposo, como compõe estes hinos que contam sua lélä (“aventura”) 483 . Em seu primeiro

hino, ela invoca os gêmeos elogiando e relembrando o auxílio que ofereceram a diversos

indivíduos, cujos episódios estão contidos também no Åg-veda. Em seguida, explica sua

angústia por não ter amigos, nem pais ou parentes, sem alguém que pense nela e que lhe

ampare contra sua maldição: a de não ter um esposo484. Ela termina o hino lhes dizendo que o

compusera para eles como o veículo com o qual eles pudessem vir até ela, que está pleno de

adornos cabíveis a uma noiva para a cerimônia do casamento com eles, e que é idêntico a um

filho, dela para eles; o hino seria, então, o meio pelo qual chegariam a ela, ao mesmo tempo

em que é uma consorte adornada para eles e, também, um filho gerado por ela para ele. O

hino composto de mantras é o intermediário, a ligação entre ela e eles, e a maneira para eles

cumprirem seu dharma, o de socorrer os humanos, através do que eles também podem

satisfazer seus desejos pessoais (metaforicamente) por uma consorte e progênie.

O segundo hino é composto de um questionamento sobre o paradeiro dos devas

socorristas e a evocação de seus auxílios a outros que lhes invocaram anteriormente. Em

seguida, discorre sobre alguns aspectos da cerimônia do casamento ideal e pede dádivas aos

devas:

janiñöa yoñä patayat kanénako vi cäruhan vérudho daàsanä anu |
äsmai réyante nivaneva sindhavo 'smä ahne bhavati tat patitvanam || (09)
jévaà rudanti vi mayante adhvare dérghäm anu prasitià dédhiyur naraù |

vämam pitåbhyo ya idaà samerire mayaù patibhyo janayaù pariñvaje || (10)
na tasya vidma tad u ñu pra vocata yuvä ha yad yuvatyäù kñeti yoniñu |
priyosriyasya våñabhasya retino gåhaà gamemäçvinä tad uçmasi || (11)

ä väm agan sumatir väjinévasü ny açvinä håtsu kämä ayaàsata |
abhütaà gopä mithunä çubhas paté priyä aryamëo duryäà açémahi || (12)

tä mandasänä manuño duroëa ä dhattaà rayià sahavéraà vacasyave |
kåtaà térthaà suprapäëaà çubhas paté sthäëum patheñöhäm apa durmatià hatam || (13)

Ela se tornou uma jovem; um jovem corre para ela.
Plantas exalando poderes extra-mundanos se abriram e fluem para ele

como rios para um vale. Nesse dia ele se tornará o marido (09).
Eles [os familiares] lamentam os vivos [a perda da filha

para a família do noivo] durante o sacrifício
[a cerimônia do casamento] e os homens ponderam sobre o tempo.

Um evento adorável para os pais que arranjaram tudo [o casamento].
Uma alegria para os esposos são as mulheres que abraçarão (10).

Isso não conhecemos [ainda]: nos conte como descansa um homem
no regaço de uma jovem em seus aposentos [nupciais].

Deixe-nos alcançar o lar do touro vigoroso pleno de semente [sêmen],

483 Cf. MONCÓ, op. cit., p. 23, que lhe atribui os hinos 39 e 40, e O’FLAHERTY, op. cit., p. 264, que lhe atribui
o hino 40.
484 RV X.39.6
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atraído pelas vacas. Este é o nosso desejo, ó Äçvinés (11).
Seus favores nos são certos, ó Äçvinés, [e]

nossos desejos estão arraigados em nosso coração.
Vós, senhores de esplendor, se tornaram nossos guardiões duplos.

Permita que, como amados [um do outro], alcancemos
[ela e seu futuro esposo] a morada de Aryamä485 (12).

Regozijando-se na morada do homem eloqüente,
lhe concedei filhos vigorosos e fortuna.

Produzi um vau, de onde os homens possam beber.
Removei o ódio que se coloca em nosso caminho

como um tronco de árvore, ó senhores resplandecentes (13) 486.

Obviamente, o mais importante é o fato da tradição bramânica incluir um hino no Åg-

veda de autoria de uma mulher, outorgando, assim, a autoria por mulheres, sendo essas, por

sua vez, capazes de compor hinos, proficientes em métrica, conhecedoras das histórias que

são retomadas em ambos os hinos, das dádivas concedidas pelos Äçvinés e, por fim, eficientes,

pois, elas conseguem a satisfação de seus desejos, como atestado no próprio Åg-veda: “À

Ghoñä, que vivia na casa de seu pai, afligida pelos anos, concedestes um esposo, ó Äçvinés”
487.

Juntamente à Ghoñä, encontram-se outras compositoras de hinos, como Apälä (RV

VIII.8). Outro exemplo merecedor de menção é o de Gärgé, irmã de Garga, filósofo dos

Upaniñads, famosa por derrotar Yäjïavalkya em desafio filosófico público, registrado no

Båhad-äraëyaka Upaniñad 488, demonstrando a participação de mulheres em debates

filosóficos e a relevância de sua contribuição para ser gravada na tradição. Ao lado de Gärgé,

mencionamos a própria esposa de Yäjïavalkya, Maitreyi, cujas discussões filosóficas com o

esposo também ficaram registradas no mesmo Upaniñad489 .

IV. Mulher Sädhvé: Castidade como Poder

Se listarmos as brähmaëas e as kñatriyas que são mencionadas nos Vedas, tanto como

compositoras, interlocutoras de diálogos (especialmente sobre dharma), ou invocadoras dos

devas, seja no Åg-veda (Lopämudrä, I.179; Apälä, VIII.8; Yamé, X.10; Ghoñä, X.39-40;

485 Aryamä: o semideus responsável por Pitåloka, o planeta para o qual os ancestrais falecidos residem, e o
melhor amigo dos homens e das famílias (cf. GONDA, op. cit., p. 131).
486 RV X.40.
487 ghoñäyai cit pitåñade duroëe patià jüryantyä açvinäv adattam || (RV I.117.7)
488 Cf. Båhad-äraëyaka Upaniñad III.8, IV.4, entre outros (Båhad-äraëyaka Upaniñad . Translation Nitya
Chaitanya Yati. New Delhi: D.K. Printworld Ltd., 1994, 3 vols.).
489 Cf. Båhad-äraëyaka Upaniñad II.4, entre outros.
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Indräëé, X.86; Urvaçé, X.95; Mugdaläné, X.102; Saramä, X.108), seja na literatura Småti,

especialmente nos épicos (Sétä e Mandodaré, no Rämäyaëa; Kunté, Draupadé, Sävitré,

Gändhäré, entre outras, no Mahäbhärata; e Devahüti, Arci, Sukanyä, etc., no Bhägavata

Puräëa), verificamos que, quase unanimemente, há uma ênfase (apesar de terem,

principalmente nos épicos, uma história própria) na sua grandeza advinda da sua conduta de

acordo com o dharma e no ápice de suas histórias exemplares, atrelados à sua posição de

esposa, ao gåhastha-äçrama – assim como a maioria dos homens, na posição de esposos! Há

explicitamente o elogio à vida de casado (gåhastha-äçrama) e à fidelidade do casal como ideal

bramânico para essas grandes personalidades, pois, “seja qual for a ação que uma grande

personalidade realize, os homens comuns seguem e qualquer que seja o padrão estabelecido

por atos exemplares, todo o mundo segue” 490.

A castidade da esposa é tida como catalisadora de poder (físico, extra-mundano,

intelectual, ritual) aos seus esposos (como mais uma faceta da fertilidade), como no episódio

de Çaìkhacüòa e sua esposa Tulasé, no Brahma-vaivarta Puräëa (XVI-XXI)491, em que,

estando em batalha contra os devas e possuindo uma dádiva, a partir da prática de austeridades

ascéticas, de que nenhum deva poderia matá-lo (assim como a de se casar com Tulasé),

combinado com a força militar que possuía advinda da castidade de sua eposa, ele acaba

morto, sendo ferido, quando a Suprema Pessoa aparece para sua fiel consorte, Tulasé,

iludindo-a para que ela o visse como a seu esposo e o traísse (no episódio, isso só é possível

porque Tulasé havia praticado austeridades, por sua vez, com o intuito de ser esposa da

Suprema Pessoa; o que só seria possível se ela fosse viúva)492.

A castidade da esposa, por ser seu strédharma, fomenta características, por sua vez,

nela, lhe imbuindo das qualidades do marido. No Mahäbhärata (XIII.130), narra-se o episódio

de Arundhaté, que casada com o poderoso brähmaëa, Vasiñöha, praticou com ele austeridades

ascéticas e adquiriu o mesmo conhecimento védico e poder extra-mundano, tornando-se igual

a ele, a ponto de åñis se reunirem para ouvi-la falar sobre pontos filosóficos dos Vedas.

Portanto, o poder ritual adquirido pelos brähmaëas por meio dos estudos dos Vedas, da

austeridade ascética e dos próprios sacrifícios, se equivale à destreza física dos kñatriyas, pelo

exercício militar, o acúmulo de riqueza e sua multiplicação dos vaiçyas pelo seu talento

490 yad yad äcarati çreñöhas tat tad evetaro janaù | sa yat pramäëaà kurute lokas tad anuvartate || (BG 3.21)
491 Brahma-vaivarta Puräëa. Translation Shanti Lal Nagar. Delhi: Parimal Publications, 2005, 2 vols.
492 Cf. GUPTA, Shakti M., From daityas to devatas in Hindu mythology, Mumbai: Somaiya Publications,
1973, p. 79; BECK, Guy L. Alternative Krishnas: regional and vernacular variations on a Hindu deity. Albany,
USA: SUNY Press (State University of New York Press), 2005, p. 55-56.
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comercial, a servitude dos çüdras por sua humildade e, enfim, os poderes extra-mundanos que

as mulheres obtêm por meio de sua castidade, como Gandharé que por cobrir seus olhos por

ter um esposo cego, provou ser sädhvé a ponto de acumular poder suficiente para proteger o

corpo de seu filho, Duryodhana, para a batalha, tirando a faixa por um momento e posando o

olhar sobre ele (a ironia é que ele, sendo muito luxurioso, cobriu a genitália, como vergonha

de sua mãe, e, por isso, estas não ficaram protegidas e foi por essa razão que ele morreu na

batalha) 493.

Dentre os outros pontos que se destacam quanto a esse excerto do hino de Ghoñä

encontra-se a questão da idade da jovem para o casamento: diz-se que ela se tornou uma

jovem (janiñöa yoñä). Embora não haja nem clareza e nem consenso entre o Manu-småti e o

Gåhyasütra, há algumas indicações a esse respeito, tal qual: “Um jovem distinto, de aparência

agradável, é aquele a quem um pai deve dar sua filha em casamento, segundo a lei, ainda que

ela não tenha atingido a idade de casamento” 494. Em outro verso, diz-se que um homem de

trinta anos pode casar com uma jovem de até doze anos, enquanto um de vinte e quatro com

uma de até oito. Seria, então, oito anos a idade a partir da qual uma menina teria seu

casamento acertado ou realizado? No Mahäbhärata, entretanto, lê-se um discurso da kñatriya

Çarmiñöhä sobre sua necessidade de se casar, uma vez que teve sua menarca (primeiro fluxo

menstrual):

Meu período [menstrual] começou. Mas eu ainda não escolhi um
marido. O que aconteceu? O que devo fazer? Como vou obter a
fruição dos meus desejos? Devayäné se tornou mãe. Minha juventude
está condenada se passar em vão. Será que devo escolher o mesmo
esposo que Devayäné escolheu? Esta é, de fato, minha resolução:
aquele rei [Yayäti, esposo de Devayäné] deve me dar um filho. O
senhor virtuoso não me concederia um encontro particular495?

Por um lado, Altekar defende que, de acordo com o hino nupcial do Åg-veda (que

veremos adiante), e nas comparações entre este e o Avesta, a idade ideal seria entre catorze e

dezoito anos, seja pelas referências à maturidade da jovem (ciclo menstrual), seja pela idéia

493 Cf. MB, na edição traduzida e organizada por Krishna Dharma (Canada: Torchlight Publishing Inc., 2007),
parte II, capítulo 26.
494 utkåñöäyäbhirüpäya varäya sadåçäya ca | apräptämapi täà tasmai kanyäà dadyäd yathävidhi || (MS 9.88;
grifos nossos).
495 MB I.82
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de que ela estaria à frente da casa, mesmo em relação aos familiares do noivo e, para isso, ela

deveria ser (quase-) adulta496 .

Por outro lado, Tyagi497 argumenta que há uma disputa entre os textos Gåhyasütras

sobre a idade ideal do casamento para as meninas. Haveria, por exemplo, menções de casá-la

enquanto ainda não teve sua menarca ou nem a formação de seus seios, mas nada claro ou

definitivo. Para Tyagi, haveria uma urgência para determinar o casamento talvez por

insegurança em relação à aquisição de uma noiva e pela ansiedade para garantir a preservação

da linhagem, ao mesmo tempo em que haveria a “tentativa de explorar o potencial reprodutivo

da mulher desde os primeiros e, também, de aumentar as chances de ‘controlá-la’ enquanto

jovem e impressionável” 498.

Outro ponto, relevante aqui, é a reiterada analogia entre a virilidade de um touro em

paralelo à fertilidade das vacas e aquelas almejada entre o casal. No pensamento bramânico,

não há distinção entre atividade sexual, procriação e prosperidade; elas são esperadas que

ocorram simultaneamente e dependam, sobretudo, da capacidade da esposa, enquanto fonte de

fertilidade por natureza, e do homem quanto às suas práticas sócio-rituais que acionariam os

devas.

Finalmente, vislumbra-se nas palavras de Ghoñä parte do ritual do casamento, aquela

em que os pais lamentam a separação da filha que, após a cerimônia, renasce, não mais como

filha deles, mas dos sogros e, como esposa, una com o marido:

Um homem é visto como um meio-homem até que se casa com uma
jovem compatível. Por essa razão, um homem deve se casar quando
propício, considerando os aspectos auspiciosos da jovem. Assim como
uma quadriga com uma só roda, ou um pássaro com uma só asa é
inútil, da mesma forma um homem sem uma esposa é considerado
incapaz de cumprir os deveres da vida499.

Tendo acatado os casamentos considerados inferiores, quais sejam o Paiçaca (noiva

não ciente do que está acontecendo), Räkñasa (com o rapto, inferior exceto para kñatriyas),

496 ALTEKAR, op. cit., p. 49.
497 TYAGI, Jaya G. Hierarchical Projections of Women in the Household. Brahminical perceptions recorded in
the Early Grhyasutras c. 800-500 B.C. In: Social Scientist. New Delhi: Tulika Print Communication Services,
Vol. 32, n. 5/6 (May-Jun, 2004), p. 13.
498 Ibidem, idem [“... an attempt to tap the reproductive potential of the woman from the earliest while also
enhancing the chances of 'controlling' her while she was young and impressionable”].
499 pumänardha pupmäàstävad ävdad bhäryäà na vidanti | tasmäd yathä kramaà kale kuryäd dära parigraham
|| ekacakro ratho yadvad eka pakño yathä khagaù | abhäryo’pi narastadvada yogyaù sarva karmasu ||
(BVP 6.29-30)
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Äsura (considerado como compra da noiva), devemos ainda ressaltar alguns aspectos dos

demais casamentos, antes de vermos o hino nupcial no Åg-veda.

Entre os quatro casamentos inferiores se encontra o Gandharva. Este é o tipo em que

os noivos se unem por amor e/ou desejo/paixão, de forma independente ou autônoma. Em

comparação com os primeiros quatro tipos, que resultam em benefícios para antepassados e

descendentes, e os outros três inferiores supracitados, o Gandharva é tido como um

casamento neutro, ou seja, não há benefícios para familiares, oriundo da prática da dádiva e,

ao mesmo tempo não é condenado500.

Um exemplo desse casamento é o de Tulasé e Çaìkhacüòa, Brahma-vaivarta Puräëa

(XVI-XXI), mencionado anteriormente. Ao Çaìkhacüòa ver Tulasé praticando austeridades

sozinha, ele se aproxima e, como recorrente nessas situações, faz perguntas sobre sua família,

o porquê de estar sozinha (desprotegida) e o que realmente faz ali. Ele, então, se declara, pois

já havia decidido desde muito a casar-se com ela – aliás, tinha garantido esta união como

dádiva de austeridades, concedida pelo deva Brahmä, e propõe o casamento de tipo

Gandharva ali mesmo, unindo suas mãos; o que ela aceita.

Agora, entre os casamentos de tipo Brähma e Präjäpatya, a semelhança se dá quanto à

concessão da noiva como däna a um noivo qualificado, enquanto a diferença fundamental é a

de que o noivo aborda a família para propor a união, e não o contrário501. Quanto à realização

da cerimônia, o Präjäpatya inclui na declaração do pai que eles devem cumprir seu dharma

harmoniosamente502; ou seja, ele aceita a proposta do noivo e impõe que eles cumpram seus

deveres sócio-rituais. Em relação aos resultados, em termos de número de gerações

beneficiadas com a união, o Brähma libera dez e o Präjäpatya, seis503.

A supremacia do casamento Brähma é indiscutível e um dos episódios exemplares

desse tipo de casamento é o de Kardama Muni e Devahüti (já comentado nesse trabalho504).

Mesmo sendo Devahüti uma kñatriya, Kardama Muni, um brähmaëa, a aceita por suas

virtudes, beleza física e família, e vemos nesse exemplo que, tendo sido escolha dela lhe

propor casamento, ele a aceita satisfeito. Vejamos a abordagem do pai de Devahüti como

exemplo da proposta de dádiva de uma filha em casamento:

500 Cf. MB XIII.44.
501 Cf. YS 1.60.
502 Cf. BVP 7.24 e MS 3.30.
503 Cf. MS 3.38.
504 BP III.21-23 (Nesse trabalho, ver pág. 109).
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Ó grande åñi, tenha a bondade de ouvir nossa humilde rogativa,
pois, minha mente está perturbada

por causa do amor que tenho por minha filha (08).
Minha filha é irmã de Priyavrata e Uttänapäda.

Ela está em busca de um esposo apropriado
em termos de idade, temperamento e qualidades (09).

No momento em que ouviu de Närada sobre teu nobre caráter,
conhecimento, bela aparência, juventude e outras virtudes,

ela fixou a mente em ti (10).
Portanto, por favor, a aceite, ó maior do brähmaëas,

pois, a ofereço com fé nos devas, pois ela é, em todos os aspectos,
adequada para tomar conta dos deveres domésticos (11).

Negar um oferecimento que veio por si mesmo não é condenável
mesmo para aquele que é livre de qualquer apego,

muito menos para o que tem desejos sensuais (12).
Aquele que rejeita uma oferta que por si [sem motivação ou

interferência do recipiente], mas, posteriormente, mendiga
uma dádiva de um miserável, conseqüentemente

perde sua reconhecida reputação e seu orgulho é humilhado pelo
comportamento negligente dos outros (13).

Ó sábio, eu ouvi que desejas se casar. Por favor,
então, aceita a mão dela, a qual está sendo oferecida por mim,

já que não fizestes o voto de celibato vitalício (14) 505.

Torna-se evidente, por essa passagem, a preocupação dos pais em arranjar bons

casamentos para suas filhas que, na verdade, passam a pertencer à família do marido, legal e

espiritualmente, e que ficam, assim, à parte da tutela, dos cuidados, dos pais e demais

familiares. Por isso, o melhor procedimento de escolha do noivo (e a importância disso para a

sociedade, quanto aos rituais, ao dharma, etc.) parece ser a apresentada no Mahäbhärata

(XIII.44):

[Yudhiñöhira:] Fale-me sobre aquilo que é a fonte de todas as virtudes
e deveres [dharma], base da progênie e das linhagens, das oferendas
aos devas, aos antepassados e aos hóspedes. Em todos os tratados de
leis, aquilo que é considerado o mais valioso de ser tratado: a quem se
deve conceder uma filha [em casamento]?
[Bhéñma:] Os virtuosos [seguidores do dharma] concedem sua filha a
um pretendente sobre quem tenham se informado em termos de sua
origem, caráter, estilo de vida e de sua aquisição de conhecimento. (...)
Escolhendo um pretendente qualificado, o pai da jovem faz com que
se case com ela e o presenteia de diversas formas.

A única garantia de proteção à filha é, portanto, a boa escolha do noivo, o que se

espera se tornar efetivo, quanto aos cuidados desejados pelos familiares para ela, enquanto

visto como um arranjo sagrado, conforme Altekar:

505 BP 3.22.8-14
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Só se pode dar däna a alguém qualificado apropriadamente; assim, o
noivo-eleito teria que ser um marido bom e adequado. Aquilo que se
recebe como uma dádiva sagrada na presença do fogo divino é
realmente um encargo [uma responsabilidade], para a aplicação
apropriada perante o criador do universo. Devido a forte influência da
religião na época, o conceito da noiva como dádiva sagrada dada
espontaneamente [de graça] ao noivo, na presença dos deuses para a
correta ocupação em deveres sociais e religiosos, era a melhor garantia
contra qualquer possível tendência no marido de maltratar sua esposa
ou se tornar infiel para com ela506.

Outro aspecto recorrente no pensamento bramânico quanto à jovem e sua participação

na escolha do futuro marido é o de que, uma vez que ela tenha se interessado por alguém, ela

não pode ser entregue a outro: a mulher só entrega seu coração uma vez! No episódio de

Kardama e Devahüti, ele menciona o interesse dela por ele, mencionado pelo pai dela, e diz

que não poderia recusar507 . Em outras palavras, uma vez que ela tenha se interessado por ele,

“tenha fixado sua mente nele com determinação” (tvayy äsét kåta-niçcayä), ela não aceitaria

outro arranjo, outro esposo.

Outro episódio que enfatiza esse aspecto da entrega da jovem a um só pretendente é o

do rapto de Ambä por Bhéñma (MB I.102 e MB V.191-195). Seu pai, o rei Käçé, promovia o

seu Svayaàvara e de suas irmãs, Ambikä e Ambälikä, quando Bhéñma apareceu e fez o rapto

das três princesas para seu irmão, Vicitravérya, desafiando todos os pretendentes ali reunidos.

Çälva, um dos pretendentes, foi o mais insistente e o último a ser derrotado e, só ao chegar ao

destino final, no palácio, Ambä conseguiu explicar que ela já havia decidido se casar com

Çälva e ele com ela, o que seria confirmado durante o Svayaàvara: “Fui liberta por Bhéñma

assim que ele ouviu que eu já havia dado meu coração voluntariamente ao soberano Çälva”
508.

De fato, após consultar os brähmaëas conselheiros do reino, Bhéñma lhe permitiu ir ao

encontro de Çälva e retomar o compromisso, o que indica que era promulgado pelos

brähmaëas que uma vez que a noiva tivesse decidido, não havia volta, mesmo sendo raptada

506 ALTEKAR, op. cit., p. 47 [One can give a däna only to a properly qualified person; so the bridegroom-elect
had to be a good and suitable husband. What one receives as a sacred gift in the presence of the Divine Fire is
really a trust, for the proper discharge of which one is responsible to the Creator of the Universe. The hold and
influence of religion being what they were, the conceptions of the bride being a sacred gift freely given to the
bridegroom in the presence of gods for the proper discharge of religious and social duties and obligations was
the best guarantee against any possible tendency in the husband to ill-treat his wife, or to become unfaithful to
her.].
507 Cf. BP 3.22.18.
508 Cf. MB V.179.
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(casamento Räkñasa). Entretanto, também é do pensamento bramânico que uma vez tocada

por outro homem509, uma jovem não pode ser concedida a outro, e Ambä havia sido raptada

por Bhéñma para seu irmão; havia sido levada perante toda a assembléia de kñatriyas, e, por

isso, não poderia ser aceita por Çälva, pois, seria desonroso para ele. Para Paraçuräma, um

brähmaëa habilidoso em armas que agia de acordo com o dharma para punir transgressores, o

responsável pelo transtorno de Ambä era seu raptor, Bhéñma, e, assim, ele deveria se casar

com ela para resolver a situação:

Ó Bhéñma, despojado de desejo, com que humor em sua mente,
abduziste do Svayaàvara a filha do rei Käçé e, em seguida, a
dispensou? Por tua causa esta renomada jovem foi dissociada da
virtude! Contaminada pelo toque de suas mãos, quem vai casar com
ela agora? Tendo sido rejeitada por Çälva, por culpa tua, ó Bhärata,
que a raptou. Tome-a para ti, sob minhas ordens. Permite que essa
filha de rei, ó tigre entre os homens, se ocupe com o dharma do seu
sexo feminino! Não é apropriado que essa humilhação seja dela510!

Dessa forma, não podendo voltar para a casa de seus pais, não sendo aceita pelo seu

escolhido e nem pelo seu raptor, Ambä decide fazer austeridades e ganhar do deva Çiva a

possibilidade de se vingar. Alegando que não poderia vencê-lo em batalha por ser mulher e,

ao mesmo tempo, não podendo exercer sua posição natural como esposa, ou como mulher, e

alcançar o resultado após a vida de acordo com a execução de seu strédharma, ela não se vê

nem como homem e nem como mulher. Com essa consciência, ela adquire do deva Çiva a

dádiva de ser mulher e, depois, homem, nascendo na dinastia de Drupada, que seria

adversária da de Bhéñma, no campo de batalha de Kurukñetra, onde ela poderia lhe enfrentar

como guerreiro de mesmo status, de mesma arma, como reza a regra511.

Nascendo como uma princesa, mas tendo o deva Çiva aparecido para seus pais e

advertindo-os que ela se tornaria homem nessa vida512, recebeu o nome masculino de

Çikhaëòé e foi treinada e educada como homem; inclusive se casando com uma princesa, a

qual ao perceber o engodo, avisa o pai, o que gera uma guerra iminente.

509 Há um episódio que ilustra esta regra: a história de Devayäné e Yayäti (MB I.76-81). Apesar de ele ser
kñatriya e ela brähmaëa (uma união desencorajada), ele teve que se casar com ela porque a salvou de um poço,
tocando-lhe a mão; fato que promoveu a fixação imediata da sua mente nele. Assim, ambos os pontos se
encontram aqui: a escolha da jovem e o toque entre eles.
510 MB V.181
511 Cf. MB V.190.
512 Cf. MB V.191.
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Ao ver o transtorno que está causando a todos, Çikhaëòé decide se isolar na floresta e

jejuar até morrer. Entretanto, ela encontra um åñi com poderes extra-mundanos que tem

empatia por sua história e lhe concede sua masculinidade temporariamente e toma sua

feminilidade513. Assim, Çikhaëòé se depara com Bhéñma no campo de batalha e o flecha.

Para nós esse episódio é o mais emblemático da exigência do pensamento bramânico

de que a noiva uma vez tendo escolhido não pode ou não consegue voltar atrás. Isso

combinado com o fato dela ter de estar voluntária e propensamente satisfeita com o enlace514,

daria o padrão ideal dos contratos matrimoniais como retratados na literatura sânscrita.

Finalmente, os primeiros quatro casamentos (superiores) são majoritariamente

recomendados e praticados por brähmaëas. São caracterizados pelo exercício da dádiva

(däna) e beneficiam os parentes, os ancestrais, os descendentes e os próprios noivos.

V. Viväha-saàskära: a cerimônia

No que se refere ao Viväha-saàskära em si, como cerimônia, há diversos ritos que o

constituem, e nos diferentes Gåhyasütras alguns são mencionados e outros são omitidos, não

havendo unanimidade quanto à ordem ou número dos ritos. Para Altekar, por exemplo, os

ritos seriam os seguintes (e aqui a citação nos serve como introdução ao hino nupcial do Åg-

veda, considerado o matrimônio primordial, ou exemplar, sendo, por isso, a base para a

ideologia e os rituais que envolvem as núpcias na Índia antiga):

Quando suas mãos são unidas em matrimônio, eram informados que a
união estava sendo realizada por ordem do deus do sol [Sürya]. No
sacrifício matrimonial, as oblações são feitas para [os devas] Püñan,
Bhaga e Aryamä, porque são as divindades responsáveis pela
prosperidade, boa fortuna e fidelidade conjugal respectivamente.
Busca-se assegurar estas [facilidades] para o novo casal com o
sacrifício nupcial. Em seguida, tocam o coração um do outro; eles
podem ser duas como pessoas, mas, a partir de então, devem ser um
no coração. Ademais, ascendem a uma pedra e a rogativa pronunciada
é a de que seu amor mútuo deva ser tão firme e constante como a
pedra em que pisam. À noite, lhe apontam a Estrela Polar e a
Arundhaté; o noivo tem que ser imperturbável no amor como a
primeira e a noiva casta como a segunda. No importante ritual do
saptapadé, a noiva e o noivo dão sete passos juntos e se espera e roga
que sua vida futura seja repleta de amor, esplendor, oportunidades,
prosperidade, bem-aventurança, progênie e sacralidade. Finalmente, o

513 Cf. MB V.195.
514 Cf. MB XIII.44.
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marido e a mulher fazem votos um para o outro de que cooperarão e
satisfarão as expectativas, desejos e ambições um do outro na esfera
religiosa, amorosa e de prosperidade mundana. Uma rogativa é feita
ao final para que a união afetiva do casal jamais se dissolva515.

Dificilmente saberíamos como foram inseridos cronologicamente os ritos. Há

referências a alguns itens da cerimônia na literatura Småti e no hino, obviamente. Em suma, a

cerimônia é realizada com o consentimento da família da noiva, sendo ela virgem, e se

constitui, principalmente, de um sacrifício de fogo e recitação de mantras:

Uma vez obtido o consentimento dos familiares, [a recitação de]
mantras e homa [sacrifício de fogo] devem ser realizados. Tais
mantras verdadeiramente realizam seu propósito. Mantras recitados e
homa executado para uma jovem que não tenha sido concedida por
seus parentes não servem ao seu propósito. O acordo feito por sua
família é, sem dúvida, obrigatório e sagrado. Mas o acordo com a
adesão tanto dos que o combinam, como dos que participam [os
noivos] é ainda mais, pois é, na verdade, esse acordo que cria a
relação entre marido e mulher. Conforme os Vedas, o marido deve
considerar a esposa como sua, devido às suas ações da vida passada ou
pelo que designaram os devas516.

Além dos mantras, é recorrente a menção ao rito dos “sete passos”, ou Sapta-padé

Gamana, e só assim é dito que a noiva re-nasce esposa (dvija)517:

Os mantras nupciais outorgam o status de esposa e o Sapta-padé
realizado pela noiva completa a criação do ‘ser esposa’ [wifehood]518.

515 ALTEKAR, op. cit.., p. 80-81 [When hands of the two parties were being united in wedlock, they were
informed that the union was being brought about at the behest of the god Sun. In the marriage sacrifice oblations
were offered to Püshan, Bhaga and Aryaman, because they were the presiding deities over prosperity, good luck
and conjugal fidelity respectively. These were sought to be ensured for the new couple by the nuptial sacrifice.
The parties then touched each other’s heart; they may be two in person, but henceforward they ought to be on in
heart. Then they ascended a stone, and the prayer was offered that their mutual love should be as firm and
steadfast as the stone they were treading upon. At night they were shown the Polar Star and Arundhaté; the
bridegroom was to be as steadfast in love as the former and the bride as to be as chaste as the latter in the
important ritual of saptapadé, the bride and the bridegroom took seven steps together, and it was hoped and
prayed that their future life should be full of love, brilliance, opportunities, prosperity, bliss, progeny and
holiness. Finally, the husband and wife took mutual vows that each would further and fulfill the hopes, desires
and ambitions of the other in the spheres of religion, love and worldly prosperity. A prayer as offered at the end
that the affectionate union of the couple should never be dissolved.].
516 Idem.
517 “O casamento não é apenas necessário, mas sim o novo nascimento sacramental da mulher: assim como o
homem das camadas elevadas nasce pela segunda vez pelo recebimento do cordão sagrado, a mulher o faz ao ter
sua mão tomada” [Marriage is not only necessary, but it is also the sacramental birth anew of the woman: as the
man of the higher castes is born a second time by being given the holy cord, so is she through being taken by the
hand.] (MEYER, Johann J. Sexual Life in Ancient India. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1952, p. 54).
518 päëigrahaëikä manträ niyatä däralakñaëam | teñäà niñöhä tu vijïeyä vidvadbhiù saptame pade || (MS 8.227)
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[E] Os mantras relacionados às núpcias alcançam o objetivo de
produzir o elo indissolúvel do matrimônio com os sete passos519.

Esse rito se constitui de sete passos com sete mantras (mais um para finalização) que

expressam sete desejos e/ou votos mútuos dos noivos. Vejamos os mantras (SMB 1.2.6-13)

pronunciados por ela:

oà ekamiñe viñëus tvä nayatu | (01)
oà dve urje viñëus tvä nayatu | (02)

oà tréni vratäya viñëus tvä nayatu | (03)
oà catväri mayobhaväya viñëus tvä nayatu | (04)

oà païca paçubhyo viñëus tvä nayatu | (05)
oà ñadräyas poñäya viñëus tvä nayatu | (06)

oà sapta saptabhyo hoträbhyo viñëus tvä nayatu | (07)
oà sakhä saptapadé bhava sakhyan te gameyaà |

sakhyan te mä yoñäù sakhyan te mä yoñöhyäù || (08)

Que Viñëu te leve ao poder (01).
Que Viñëu te encaminhe à força (02).

Que Viñëu te conduza a manter seus votos (03).
Que Viñëu te direcione à felicidade (04).

Que Viñëu te leve à abundância de vacas (05).
Que Viñëu te guie a multiplicar sua fortuna spiritual (06).

Que Viñëu te leve a manter os sete sacrifícios (07).
Seja meu companheiro por toda a vida, fixo nos sete votos.

Que eu obtenha companhia junto a ti.
Não rompa esse elo [compromisso] (08).

O hino nupcial no Åg-veda (10.85)520 é a descrição do casamento da filha do deva

Sürya (Sol), Süryä, e do deva Soma (Lua e planta/bebida sacrifical), e tem grande parte de

seus versos repetidos, com a adição de alguns detalhes mais específicos da cerimônia, no

Atharva-veda (XIV.1-2).

O Süryä-sükta, ou hino de Süryä, no Åg-veda, é sem dúvida o hino mais extenso citado

nesse trabalho e, assim, o apresentamos a seguir, interpolado por comentários sobre os pontos

mais significativos, por exemplo, aqueles relacionados com ritos realizados na cerimônia

matrimonial, Viväha-saàskära, ou com a identidade, expectativas e deveres da esposa.

satyenottabhitä bhümiù süryeëottabhitä dyauù |
åtenädityäs tiñöhanti divi somo adhi çritaù || (01)

somenädityä balinaù somena påthivé mahé |

519 MB XIII.44
520 Tradução como uma convenção entre a de O’Flaherty (1981), Griffith (1976), Moncó (1999,) e a nossa.



184

atho nakñaträëäm eñäm upasthe soma ähitaù || (02)
somam manyate papivän yat sampiàñanty oñadhim |

somaà yam brahmäëo vidur na tasyäçnäti kaç cana || (03)
ächadvidhänair gupito bärhataiù soma rakñitaù |

grävëäm ic chåëvan tiñöhasi na te açnäti pärthivaù || (04)
yat tvä deva prapibanti tata ä pyäyase punaù |

väyuù somasya rakñitä samänäm mäsa äkåtiù || (05)

A verdade é a base que suporta a terra; por Sürya [Sol] são os céus sustentados.
Pela ordem [åta], o Ädityas permanecem seguros e Soma [deva] mantém seu lugar no céu (01).

Pelo soma [bebida] os Ädityas são poderosos, pelo soma [planta] poderosa é a Terra.
Assim, Soma [Lua e/ou deva Soma] no meio de todas estas constelações, tem o seu lugar (02).

Pode-se pensar, após macerar a planta, que o que se tomou foi o sumo do soma.
[Mas] Daquele Soma, a quem realmente apenas os brähmaëas conhece,

ninguém jamais obtém o gosto (03).
Ó Soma, oculto por aqueles responsáveis por te encobertar, preservado por hinos em båhaté521,

estás a ouvir os sons das pedras de prensa. Nenhum habitante da terra te saboreia (04).
Quando começam a beber-te, então, ó deva, te tornas repleto novamente.

Väyu é o deva guardião do Soma. Soma [Lua] é quem faz os anos522 (05).

A primeira parte do hino apresenta a homenagem, supostamente da família da noiva ao

noivo e precede a entrega formal da noiva. Esse rito se chama Sampradänam523 e se

caracteriza com uma adoração (püja) ao noivo, como o oferecimento de flores, pastas

perfumadas e presentes524.

raibhy äséd anudeyé näräçaàsé nyocané | süryäyä bhadram id väso gäthayaiti pariñkåtam || (06)
cittir ä upabarhaëaà cakñur ä abhyaïjanam | dyaur bhümiù koça äséd yad ayät süryä patim || (07)

Raibhé foi a amiga da noiva que a preparou e Näräçaàsé a que a acompanhou.
Adoráveis eram as roupas de Süryä adornados por Gänthä525 (06).

Cit [inteligência] foi a almofada, Cakñur [visão] era o ungüento para os olhos.
Dyaus [Céu] e Bhumé [Terra] foram seu tesouro [enxoval ou herança]

quando Süryä foi ter com seu esposo (07).

No dia do casamento, a noiva passa por um banho ritual, com água imbuída com

mantras526, vestida e adornada (os olhos recebem ungüento) por suas amigas e familiares

521 Båhaté: uma métrica composta de 36 sílabas (cf. MONIER-WILLIAMS, 2002).
522 Alanogia entre o deva Soma e a lua crescente que se expandem, provavelmente simultaneamente, uma vez
que os rituais deviam ocorrer durante o período da lua citado (cf. MONCÓ, op. cit., p. 92)
523 Cf. GOSVÄMÉ, op. cit., p. 96.
524 Cf. PANDEY, op. cit., p. 213.
525 Raibhé, Näräçaàsé e Gänthä são métricas usadas no hino matrimonial e são palavras femininas; poderiam ser
amigas personificadas auxiliando a noiva a se arrumar ou adornos fixados às suas roupas (cf. O’FLAHERTY,
1981); ou, ainda, apenas uma analogia poética.
526 Cf. AV XIV.1.40.
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mulheres (anudeyé). Após o püja do noivo, a noiva aparece, escoltada por suas companheiras,

vestida, coberta e adornada, com um baú (koça) contendo os presentes de seus familiares (sua

parte da herança)527 . Então, ela circumbula o noivo sete vezes528, é descoberta e os noivos se

olham e trocam guirlandas.

Neste momento, ocorre a entrega da noiva pelo pai e a união das mãos. Primeiramente,

o noivo põe a mão direita da noiva sobre a sua, elas são amarradas com guirlandas e o pai,

com um pote de água perfumada com pastas e flores, recita os mantras da entrega da noiva e

despeja a água sobre as mãos unidas529.

O noivo, agora, faz seus votos de fidelidade530 e segurando a mão direita dela, a faz

subir sobre uma pedra531, recitando mantras que almejam propiciar estabilidade, constância e

fixação da conduta correta da esposa para com o marido532; ou seja, assim como a pedra é

constante, espera-se que a jovem o seja também.

stomä äsan pratidhayaù kuréraà chanda opaçaù | süryäyä açvinä varägnir äsét purogavaù || (08)
somo vadhüyur abhavad açvinästäm ubhä varä |

süryäà yat patye çaàsantém manasä savitädadät || (09)
mano asyä ana äséd dyaur äséd uta chadiù | çukräv anaòvähäv ästäà yad ayät süryä gåham || (10)

åksämäbhyäm abhihitau gävau te sämanäv itaù | çrotraà te cakre ästäà divi panthäç caräcäraù || (11)
çucé te cakre yätyä vyäno akña ähataù | ano manasmayaà süryärohat prayaté patim || (12)

süryäyä vahatuù prägät savitä yam aväsåjat | aghäsu hanyante gävo 'rjunyoù pary uhyate || (13)
yad açvinä påchamänäv ayätaà tricakreëa vahatuà süryäyäù |

viçve devä anu tad väm ajänan putraù pitaräv avåëéta püñä || (14)
yad ayätaà çubhas paté vareyaà süryäm upa |

kvaikaà cakraà väm äsét kva deñöräya tasthathuù || (15)
dve te cakre sürye brahmäëa åtuthä viduù | athaikaà cakraà yad guhä tad addhätaya id viduù || (16)

Os hinos de louvor foram o carro nupcial e Kuréra [métrica] o adornava.
Os Açvinés foram os padrinhos de Süryä e Agni [Fogo] seguia à frente (08).

Soma foi quem cortejou a donzela. Os padrinhos [do noivo] eram os Açvinés, quando
Savitå [Sürya; Sol; pai de Süryä] concedeu sua Süryä em casamento (09).

Manä [mente] era sua carruagem e sua cobertura era Dyaus [céu].
Çukräu533 [Luminosos] eram os animais que puxavam o carro quando

Süryä se aproximou da casa do seu senhor (10).
Seus animais, jungidos pelo verso [åk] e pelo canto [säma],

seguiam em harmonioso acorde. Todo o carro eram as duas rodas

527 Cf. AV XIV.1.6.
528 Cf. MB XIII.44.
529 Idem e AV XIV.1.51.
530 Cf. AV XIV.1.51.
531 Cf. AV XIV.1.47.
532 Cf. SMB 1.2.1, apud GOSVÄMÉ, op. cit., p. 136.
533 Çukräu se refere aos meses de verão, considerados propícios para o ritual matrimonial (cf. O’FLAHERTY,
1981).
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e o caminho se estendia continuamente pelo céu (11).
Os dois Luminosos eram as rodas enquanto cumpria-se a jornada:
um alento materializado no eixo de rodas. Süryä montou no carro

de manä [pensamento] enquanto seguia em direção ao seu pati [esposo] (12).
A procissão matrimonial de Süryä seguiu em frente conforme Savitå [Sürya] a iniciou.

Quando o sol estava na constelação Aghä, a oferenda sacrificial foi feita.
Quando em Arjuné, a escoltaram ao [novo] lar (13).

Quando em seu carro de três rodas, ó Asvins, viestes como pretendentes de Sürya, então,
todos os devas aceitaram a sua proposta e Püñan, como filho, vos elegeu como pais (14).

Ó dois senhores ilustres, então, quando vós, para cortejar Süryä, viestes,
onde estava sua única roda? Onde ficaram para indicar o caminho (15)?

Os brähmaëas, por suas estações, ó Süryä, conhecem as duas rodas tuas: uma mantida
escondida; só aqueles que são hábeis nas mais altas verdades compreenderam (16).

Então, se dá início ao trajeto da noiva até sua nova casa, a da família do noivo, após se

recitar mantras para atrair auspiciosidade e proteção, afastando má fortuna e seres

indesejáveis (bhütas, piçäcas e räkñasas)534. Além disso, nota-se a confecção do carro nupcial

a partir dos próprios versos e métricas poéticas, que, juntamente com a presença dos devas,

reflete o âmbito ritual, o poder extra-humano das palavras rituais que invocam e fazem os

devas agirem em prol dos desejos e necessidades dos sacrificantes.

No nono verso, há a referência ao cortejo de Soma à Süryä, tendo como “padrinhos”

os Açvinés, e no décimo quarto eles são referidos como pretendentes. Para Jamison, na

verdade, em ambos os trechos, eles são representantes de Soma que defendem sua causa

perante o pai da noiva, o deva Sürya, assim como Bhéñma age em nome de seu irmão no

casamento Räkñasa (por rapto) das três princesas535.

süryäyai devebhyo miträya varuëäya ca |
ye bhütasya pracetasa idaà tebhyo 'karaà namaù || (17)

pürväparaà carato mäyayaitau çiçü kréòantau pari yäto adhvaram |
viçväny anyo bhuvanäbhicañöa åtüàr anyo vidadhaj jäyate punaù || (18)

navo-navo bhavati jäyamäno 'hnäà ketur uñasäm ety agram |
bhägaà devebhyo vi dadhäty äyan pra candramäs tirate dérgham äyuù || (19)

A Sürya e aos devas, a Mitra e a Varuëa.
Àqueles que conhecem a existência, essa adoração eu ofereço (17).

Por seu próprio poder os dois [Soma e Süryä] avançam um atrás do outro;
como crianças que brincam, andam ao redor do fogo sacrificial (18).

Enquanto um [Süryä] observa toda a criação, o outro [Soma]
ordenando as estações, renasce repetidamente.

Ele, tendo nascido novamente, é novo e de novo e
para sempre estandarte dos dias que precede o amanhecer.

Ao vir, reparte entre os devas sua parte.
Chandra [Lua] prolonga os dias da nossa existência (19).

534 Cf. AV XIV.1.60-64.
535 Cf. JAMISON, op. cit., p. 220.
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Estes versos fazem referência ao sacrifício, aos devas homenageados, às oblações e a

rogativa por longevidade.

sukiàçukaà çalmalià viçvarüpaà hiraëyavarëaà suvåtaà sucakram |
ä roha sürye amåtasya lokaà syonam patye vahatuà kåëuñva || (20)

ud érñvätaù pativaté hy eñä viçvävasuà namasä gérbhir éòe |
anyäm icha pitåñadaà vyaktäà sa te bhägo januñä tasya viddhi || (21)

ud érñväto viçvävaso namaseòä mahe tvä | anyäm icha prapharvyaà saà jäyäm patyä såja || (22)
anåkñarä åjavaù santu panthä yebhiù sakhäyo yanti no vareyam |

sam aryamä sam bhago no ninéyät saà jäspatyaà suyamam astu deväù || (23)
pra tvä muïcämi varuëasya päçäd yena tväbadhnät savitä suçevaù |
åtasya yonau sukåtasya loke 'riñöäà tvä saha patyä dadhämi || (24)

preto muïcämi nämutaù subaddhäm amutas karam |
yatheyam indra méòhvaù suputrä subhagäsati || (25)

püñä tveto nayatu hastagåhyäçvinä tvä pra vahatäà rathena |
gåhän gacha gåhapatné yathäso vaçiné tvaà vidatham ä vadäsi || (26)

iha priyam prajayä te sam ådhyatäm asmin gåhe gärhapatyäya jägåhi |
enä patyä tanvaà saà såjasvädhä jivré vidatham ä vadäthaù || (27)

nélalohitam bhavati kåtyäsaktir vy ajyate | edhante asyä jïätayaù patir bandheñu badhyate || (28)
parä dehi çämulyam brahmabhyo vi bhajä vasu | kåtyaiñä padvaté bhütvy ä jäyä viçate patim || (29)
açrérä tanür bhavati ruçaté päpayämuyä | patir yad vadhvo väsasä svam aìgam abhidhitsate || (30)

ye vadhvaç candraà vahatuà yakñmä yanti janäd anu |
punas tän yajïiyä devä nayantu yata ägatäù || (31)

mä vidan paripanthino ya äsédanti dampaté | sugebhir durgam atétäm apa dräntv arätayaù || (32)

Monta o mundo da imortalidade, ó Süryä, adornado com flores vermelhas
e feito de madeira aromática, entalhado com todas as formas,

em matizes de ouro, movendo-se suavemente em suas firmes rodas.
Prepare um alegre cortejo nupcial para seu esposo (20).

“Parta-te daqui, pois, esta moça já tem um marido!”, assim imploro a Viçvävasu536

com palavras de louvor enquanto me curvo a ele.
“Deseja outra donzela ainda na casa de seu pai, que seja

de seu direito por nascimento; permite que esta se una com seu esposo” (21).
“Parta-te daqui, ó Viçvävasu. Te veneramos com homenagens.

Deseja outra jovem e permite que esta se una com seu esposo” (22).
Sem obstáculos e reto seja o caminho pelo qual nossos amigos seguem em cortejo.

Que Aryamä537 e Bhaga538 unidos nos conduzam.
Que os devas permitam que esta família seja facilmente dirigida

em perfeita união entre os cônjuges (23).
Agora, eu a liberto do laço de Varuëa539 com o qual o gentil Savitå a enlaçou.

No assento da lei, no mundo da ação virtuosa, ilesa, te entrego ao teu esposo (24).
Eu a liberto aqui [dos laços familiares], mas não lá [dos laços matrimoniais].

Eu suavemente a enlaço ali, para que, com as bênçãos de Indra540,

536 Viçvävasu: um gandharva, ou “cantor celestial” conhecido por atrair as jovens antes do matrimônio (cf.
MONCÓ, op. cit., p. 95).
537 Aryamä: ver nota 485.
538 Bhaga: o semideus do amor e do matrimônio (cf. GONDA, Jan. Ibidem, idem).
539 Laço [päça] do deva Varuëa: considerado sua arma que pune e, também, que protege – falaremos mais sobre
este ao nos referirmos aos Rituais Solenes (Çrautas).
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tenha boa progênie e seja bem-aventurada no amor de seu marido (25).
Permite que Püñan te conduza a partir daqui, te tomando pela mão; permite que os Açvinés te

carreguem em seu carro. Vá à casa [do esposo] para ser a senhora do lar,
dirigindo-a e às pessoas ali reunidas [familiares, servos, etc.] com comandos (26).

Sê feliz nessa casa e prospere em filhos; sê vigilante na direção da casa.
Una-te em corpo com teu senhor. Assim, vós, repletos de anos,

juntos tereis o comando das pessoas reunidas (27).
Sua cor é violeta e vermelha: um espírito mágico.

Sua família e seu esposo prosperam e
seu senhor é enlaçado nas amarras [do matrimônio] 541 (28).

Desfaz-te do teu manto [nupcial] de lã e distribui caridade entre os brähmaëas.
O espírito tem seus próprios pés e serve ao marido como a própria esposa (29).

Desagradável é o corpo do esposo quando brilha
com as roupas da noiva cobrindo sua nudez (30).

As imperfeições que vêm contigo, seguindo o carro nupcial,
que os devas recebedores dos sacrifícios

os direcionem de volta à sua origem (31).
Que os ladrões no caminho, escondidos, não encontrem o casal.
Que possam, em bons caminhos, evitar os caminhos perigosos.

Que os inimigos se afastem do caminho (32).

Estes versos dão voz aos familiares da noiva que, por meio da recitação dos mantras e

invocação dos devas, almejam atrair bom agouro para o novo casal, ao mesmo tempo em que

se despedem da filha.

Há, também, referências a outros pretendentes e estabelece-se aqui a noção,

apresentada na literatura Småti, de que, após os ritos de entrega da noiva, do enlaçar as mãos,

dos sete passos e do subir na pedra, o casamento já é tido como consolidado.

Outro aspecto importante é o do verso 26: a noiva é levada à casa do noivo, onde será

a “senhora da casa” (gåhapatné), o que lhe dará imediata supremacia sobre as outras mulheres

da casa542; desde que ela se adéqüe às expectativas para uma esposa e aos costumes e normas

da família do noivo543. Afinal, os mantras nupciais expressam o ideal, o almejado, a

consumação de uma vida de preparação; o acionamento do exercício da sua prática sócio-

ritual particular (svadharma/strédharma/pati-vrata-dharma).

Mas as expectativas não repousam apenas na noiva. Na literatura Småti, muitos são os

requisitos para os familiares do noivo satisfazer a noiva, o que resultaria na satisfação dos

devas e, assim, a resposta às necessidades de desejos da família. Primeiramente, há as

540 Indra: o rei entre os devas, juntamente com Varuëa, Agni, Soma e Viñëu, é um dos principais devas a quem
os sacrifícios dos Vedas se destinavam, ou que nos quais participavam direta ou indiretamente.
541 Para O’Flaherty e Moncó, este verso e os dois seguintes se referem à primeira relação sexual da noiva, cuja
virgindade se manifestaria como um “espírito mágico” que consumaria o matrimônio e beneficiaria o esposo e
sua família.
542 Cf. MENSKI, Werner J. Marital Expectations as Dramatized in Hindu Marriage Rituals, in: LESLIE, Julia.
Roles and Rituals for Hindu Women. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1992, p. 57.
543 Cf. TYAGI, op. cit., p. 12.
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restrições quanto ao usufruto do dote que ela traz consigo e que representa sua parte da

herança paterna (como mencionado nesse trabalho anteriormente). Em segundo lugar,

“buscando o favor dos devas, o pai, a mãe, o marido e os cunhados devem manter a nova

esposa com amor respeitoso e dar-lhe jóias para sua fruição e ornamentação” 544, pois, é dito

que, “os devas sorriem para as famílias nas quais as mulheres são honradas e sem frutos são as

ações daqueles que as desonram” 545 . Além disso, “prosperidade reina soberana nas famílias

nas quais as mulheres [principalmente as recém-casadas] não sofrem e as famílias em que

sofrem são afligidas por rápida destruição” 546.

Dentre as reservas quanto ao tratamento às esposas, é entendido que, caso ela não

esteja satisfeita ou feliz, os resultados dos rituais, que são feitos em parceria com o esposo não

são os almejados, ou são nulos: “Marido e mulher têm direitos e deveres [e resultados] iguais

em relação à realização de suas práticas rituais. Portanto, um marido não deve agir de forma

depreciativa para com a esposa, para que ela não se magoe” 547. Assim, as ansiedades e

expectativas na absorção da noiva pela família do noivo parecem ser mútuas.

sumaìgalér iyaà vadhür imäà sameta paçyata |
saubhägyam asyai dattväyäthästaà vi paretana || (33)

tåñöam etat kaöukam etad apäñöhavad viñavan naitad attave |
süryäà yo brahmä vidyät sa id vädhüyam arhati || (34)

äçasanaà viçasanam atho adhivikartanam |
süryäyäù paçya rüpäëi täni brahmä tu çundhati || (35)

gåbhëämi te saubhagatväya hastam mayä patyä jaradañöir yathäsaù |
bhago aryamä savitä puraàdhir mahyaà tvädur gärhapatyäya deväù || (36)

täm püñaï chivatamäm erayasva yasyäm béjam manuñyä vapanti |
yä na ürü uçaté viçrayäte yasyäm uçantaù praharäma çepam || (37)

tubhyam agre pary avahan süryäà vahatunä saha |
punaù patibhyo jäyäà dä agne prajayä saha || (38)

punaù patném agnir adäd äyuñä saha varcasä |
dérghäyur asyä yaù patir jéväti çaradaù çatam || (39)

somaù prathamo vivide gandharvo vivida uttaraù |
tåtéyo agniñ öe patis turéyas te manuñyajäù || (40)

somo dadad gandharväya gandharvo dadad agnaye |
rayià ca puträàç cädäd agnir mahyam atho imäm || (41)

ihaiva stam mä vi yauñöaà viçvam äyur vy açnutam |
kréòantau putrair naptåbhir modamänau sve gåhe || (42)

ä naù prajäà janayatu prajäpatir äjarasäya sam anaktv aryamä |

544 pitåbhir bhrätåbhiç caitäù patibhir devarais tathä | püjyä bhüñayitavyäç ca bahukalyäëam épsubhiù ||
(MS 3.55)
545 yatra näryas tu püjyante ramante tatra devatäù | yatraitäs tu na püjyante sarväs taträphaläù kriyäù ||
(MS 3.56)
546 çocanti jämayo yatra vinaçyatyäçu tat kulam | na çocanti tu yatraitä vardhate taddhi sarvadä ||
(MS 3.57)
547 strénäà dharmärtha kämeñunäti sandhänamäcaret | täsäà teñvabhisandhänädbhavedätmäbhisaàhitaù ||
(BVP 8.36)
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adurmaìgaléù patilokam ä viça çaà no bhava dvipade çaà catuñpade || (43)
aghoracakñur apatighny edhi çivä paçubhyaù sumanäù suvarcäù |

vérasür devakämä syonä çaà no bhava dvipade çaà catuñpade || (44)
imäà tvam indra méòhvaù suputräà subhagäà kåëu |

daçäsyäm puträn ä dhehi patim ekädaçaà kådhi || (45)
samräjïé çvaçure bhava samräjïé çvaçrväm bhava |

nanändari samräjïé bhava samräjïé adhi devåñu || (46)
sam aïjantu viçve deväù sam äpo hådayäni nau |

sam mätariçvä saà dhätä sam u deñöré dadhätu nau || (47)
Sinais de boa fortuna marcam esta noiva auspiciosa.

Vinde, contemplai, desejai bem-aventurança à noiva e voltai aos vossos lares (33).
O manto nupcial é amargo, doloroso, espinhoso e venenoso.

Só o brähmaëa que conhece [o hino de] Süryä merece o manto da noiva (34).
O corte, o entalhe, o despedaçar.

Vede as cores de Süryä, que apenas o brähmaëa pode purificar548 (35).
Tomo tua mão para boa fortuna, para que, comigo, como esposo,

possas atingir a velhice comigo. Bhaga, Aryamä, Savitå, Purandhi
– os devas te concederam a mim para ser a senhora do meu lar (36).

Ó Püñan, estimule-a ao máximo para satisfazer,
como a mulher em quem o homem coloca sua semente,

para que ela afaste suas pernas em seu desejo por mim e,
em meu desejo, introduzirei nela meu pênis (37).

Para vós, Süryä foi primeiramente levada, cercada pela procissão nupcial.
Concede-a, ó Agni, de volta ao seu esposo: a esposa com progênie (38).

Agni devolveu a esposa ao marido com esplendor e vida ampla.
Que ela tenha vida extensa e que seu esposo viva cem outonos (39).

Soma a obteve antes de todos. Então o Gandharva foi seu senhor.
Agni foi seu terceiro senhor. Agora um filho do homem é seu quarto esposo (40).

De Soma ao Gandharva, a Agni o Gandharva a entregou.
Agni lhe concedeu fortuna e progênie à esposa minha (41).

Não vos separai. Vivei aqui pela longa duração de vossas vidas.
Com filhos e netos desfrutem e brinquem, regozijando em vosso próprio domicílio (42).

Que Prajäpati lhe conceda progênie. Que Aryamä a unja até a velhice chegar.
Livre de sinais inauspiciosos, entrai no mundo com seu marido.

Traze bênçãos para os animais de bípedes e quadrúpedes (43).
Livre de mau-olhado, não te tornes o algoz de teu marido. Traz bem-estar aos animais.

Radiante e de coração gentil, produzindo filhos fortes,
sê querida para os devas, e ansiosa por ser agradável.

Sê boa fortuna para nossos animais bípedes e quadrúpedes (44).
Ó generoso Indra, concede à Süryä bons filhos e a boa fortuna do amor de seu esposo.

Coloque dez filhos nela e faze seu o décimo primeiro (45).
Reina por sobre teu sogro e sogra, assim como teus cunhados (46).

Assim, que os devas universais, Viçvedevas, unam nossos corações como as águas.
Que Mätariçvan549 Dhätä e Deñöré550 juntos nos tornem unidos (47).

548 Os termos em sânscrito usados para descrever o que se faz com as roupas nupciais da noiva são os mesmo
usados para descrever o procedimento com a vítima sacrificial, provavelmente como uma analogia da
purificação e sacrifício da vítima com o processo pelo qual a noiva passa na cerimônia do casamento,
considerada equivalente à cerimônia de iniciação dos dvijas , “duas-vezes-nascidos” – falaremos mais sobre isso
nesse capítulo.
549 Mätariçvan: ora identificado como o próprio deva Agni, ora descrito como um auxiliar deste.
550 Deñöré: uma divindade feminina que, para O’Flaherty (1981), tem o papel de indicar o caminho da noiva ao
lar e ao coração do esposo.
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A parte final do hino descreve a chegada da noiva e sua recepção. Demonstra-se que a

cerimônia é um evento público e isso é favorável, uma vez que os convidados trazem bons

agouros551 e, assim, auspiciosidade, seja por seus votos aos noivos, ou pela distribuição de

däna durante as festividades, o que sempre é adequado.

Quanto à noiva, deseja-se que possua potencial de fertilidade e que este se expanda em

diversos âmbitos (principalmente, em progênie e animais). Em relação à sua conduta, os votos

são de que ela seja agradável, gentil e fiel às práticas rituais do marido e, por conseguinte, da

família.

Há a menção neste excerto do oferecimento da noiva (como däna) a três devas, Soma,

Agni e Gandharva, o que lhe dá o aspecto de remanescente de sacrifício552 , tocada pelos

devas; sagrada. De fato, ela será em vários aspectos e funções o vínculo, o meio, entre o

marido e os devas e, talvez, como o matrimônio é sua iniciação dvija, é nessa analogia que ela

se torne tal catalisador da ação ritual.

Entretanto, espera-se que ela prove ser esse instrumento por meio da fertilidade, da

geração de progênie e, apesar de não se praticar o divórcio, no sentido que conhecemos, há

abertura para remediar a situação, desde que a mulher permaneça mantida e protegida, como

reza a lei.

Diz-se, assim, que o marido de uma esposa estéril deve adquirir uma segunda esposa

no oitavo ano de matrimônio e o daquela cujos filhos morrem na primeira infância, após dez

anos. Também se permite o segundo casamento para aqueles cuja esposa só tenha filhas após

onze anos553.

Quanto ao humor da esposa, aconselha-se a se casar mais uma vez e imediatamente no

caso de uma esposa falar-lhe ríspida ou desagradavelmente554. Além disso, deve-se esperar

por um ano para adquirir um segundo casamento, no caso da esposa ser hostil para com o

marido555. Ademais, se a esposa menosprezar o marido por alguma doença ou vício, o marido

pode puni-la, fazendo-a dormir no chão e longe dele (sem relações sexuais) por três meses556;

além de fazê-la comer uma única vez por dia. Entretanto, se a esposa estiver doente, ou

cometer falhas, como se intoxicar, ser infiel, se tornar hostil ou desperdiçadora, ele pode

551 Também no AV XIV.1.25-29.
552 Cf. MITRA, Priti. Life and Society in the Vedic Age. Calcutta, India: Sanskrit Pustak Bhandar, 1966, p, 08.
553 Cf. MS 9.81.
554 Idem.
555 Cf. MS 9.77.
556 Cf. MS 9.78.
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adquirir uma segunda esposa557 . Em todos os casos, o esposo é aconselhado a não insultá-la

ou abandoná-la, mas mantê-la materialmente e prover-lhe com proteção558. Caso ela decida

fugir ou ir embora, ela deve ficar com sua família de origem (apenas se eles a aceitarem –

assim imaginamos) 559.

O que não nos fica esclarecido é que ao adquirir essa segunda esposa para suprir

necessidades ou agir de forma que a primeira não está capaz ou voluntariamente o fazendo, se

essa esposa assume a posição de contraparte nos rituais, legitima e espiritualmente

pertencente à primeira esposa; supormos que sim, uma vez que a esposa tem que estar

satisfeita e cooperante para a completa manifestação dos resultados.

O único indício disso se dá em relação à viuvez masculina, pois, nesse caso, o esposo

adquire outra esposa usando do fogo sacrificial das bodas, juntamente com a nova esposa,

para realizar os rituais560 . Por outro lado, a viuvez feminina deve ser mantida, não sendo

permitido que a esposa adquira novo casamento561, legando-a à proteção dos filhos e a uma

vida simples e casta.

Dito isso, acreditamos ter apresentado um panorama do casamento na Índia antiga em

seus aspectos sociais e rituais, desde a escolha do cônjuge, passando pela cerimônia em si, até

questões de expectativas e substituição da esposa, na perspectiva ideais da literatura sânscrita.

Entendendo-se, como afirma Geertz,562 que esses rituais “modelam a consciência

espiritual de um povo”, no caso, o indiano, articulando simbolicamente as formas culturais

aceitas e reconhecendo, conseqüentemente, a idéia de pertença. Assim, usando a interpretação

de Geertz, pode-se entender que o ritual do casamento é caracterizado como “ato cultural”,

demonstrado a partir da reconstrução e manutenção da tradição, o que, em si, representa

“acontecimentos sociais”,563 os quais fundem simbolicamente o ethos com a visão de mundo

desenvolvida e defendida. Em outras palavras, os valores, os atos, e até as emoções, são todos

frutos culturais.

557 Cf. MS 9.80 e YS 1.73.
558 Cf. MS 9.82 e YS 1.74.
559 Cf. MS 9.83.
560 Cf. MS 5.169 e YS 1.75.
561 Cf. MS 5.165-166, citados anteriormente nesse trabalho na página 84, e YS 1.89.
562 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989, p. 83.
563 Ibid., p. 68.
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Capítulo 4: Os Çrautras (Ritos Solenes) e a Patné (Esposa do Sacrificante)

Os homens, nesse mundo, desejam sucesso nas suas atividades ocupacionais e, por isso,
oferecem sacrifícios aos devas. Assim, rapidamente, obtêm os resultados do seu trabalho564.

Sabe-se que a metade do homem é sua esposa565.
A esposa é a metade posterior do sacrifício566.

Da metade posterior do sacrifício, progênie nasce567.

O sistema dos rituais solenes, ou Çrautas (“aquilo que se baseia no Çruti”), da Índia

antiga é certamente o mais textualmente preservado dentre as culturas antigas. A profusão e

complexidade dos rituais em si, a abundância e complexidade dos textos que os descrevem e

explicam, a impregnação dos rituais na vida cotidiana (pelo menos teoricamente) são

surpreendentes. Não nos deteremos a uma extensa descrição e explicação do sistema Çrauta

(há toda uma bibliografia disponível sobre o assunto568), mas contextuaremos os sacrifícios na

medida em que discorrermos sobre as participações e funções das mulheres neles.

O vasto acervo documental dos sacrifícios Çrautas é negligenciado enquanto fonte

para o estudo da mulher na Índia antiga. Além da extensão, que faz com que o pesquisador, ao

procurar por descrições ou mera menções da mulher na arena sacrificial, se sinta como

buscando uma agulha no palheiro, poucas são as compilações disponíveis em sânscrito,

principalmente com traduções.

A despeito dessas dificuldades, o fato de a mulher ser uma participante imprescindível

e ativa dos Çrautas a torna um objeto de estudo importante para se compreender o ideário

bramânico quanto às relações de gênero, à organização ritual e social, assim como ao

panorama cultural geral predominante na Índia antiga.

A organização ritual e sua dinâmica, suas regras e tabus refletem significados da

experiência humana, da sua elaboração e diferenciação do natural e do cultural; na Índia,

564 käìkñantaù karmaëäà siddhià yajanta iha devatäù | kñipraà hi mänuñe loke siddhir bhavati karma-jä ||
(BG 4.12)
565 vijïäyate cärdho vä eña ätmano yat patnéti || (BÇS XXIX.9; apud JAMISON, op. cit., p. 30; cf. ÇB I.3.1.12, e
MÇSVIII.23.10, 12-13)
566 jaghanärdho va eña yajïasya yat patné (ÇB I.3.1.12; apud ibidem, idem)
567 jaghanärdhäd dhi prajäù prajäyante (TS VI.4.1.1; apud ibidem, p. 41)
568 Os trabalhos mais citados pela Indologia incluem, dentre outros: LÉVI, Sylvain, La doctrine du sacrifice
dans les Brâhmanas (Paris: Ernest Leroux, 1898); HUBERT, Henri ; MAUSS, Marcel. Essai sur la nature et la
fonction du sacrifice (in : MAUSS, Marcel. Œuvres. 1. Les fonctions sociales du sacré. Paris : Ed. Payot, 1985,
p. 193-324); JAMISON, Stephanie, The Ravenous Hyenas and the Wounded Sun: myth and ritual in ancient
India (New York: Ithaca and London, 1991). Há também as publicações sobre rituais específicos, como a do
Paul Émile Dumont, L’Asvamedha: Description du sacrifice solonnel du cheval dans le culte vedique d’apres
les textes du Yajurveda blanc (Paris : Paul Geuthner, 1927).
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significa a diferença entre o “cru” e o “cozido”, conforme categorias de análise de Lévi-

Strauss e nos termos de Malamoud: o cozimento do mundo a partir dos ingredientes e dos

passos receituários, como a linguagem, os gestos, as performances, os utensílios, os altares, o

fogo, os oficiantes, etc. Tudo milimetricamente pensado; degustado pela meditação

contemplativa, a contraparte da ação ritual, das atividades bramânicas:

Trabalhando para entender a cadeia de seqüências rituais, os autores e escolas
védicas ritualísticas que a comenta são encorajados a estabelecer paradigmas
e, ao mesmo tempo, identificar as categorias semânticas de continuidade e
descontinuidade, da repetição e da diferença, do “principal” e do
“remanescente”, dos perecíveis e do permanente, do imediato e do adiado, do
cheio e do vazio, do implícito e do aplicado: categorias universais, mas que
têm na Índia essa especificidade de terem sido pensadas a propósito do ato
sacrificial. Alguns filósofos na Índia se questionaram sobre os pressupostos
lingüísticos e significados metafísicos do “deve-se”, cuja forma típica é a
obrigação ritual. [...] É notável, mas não surpreendente, que é a partir do ritual
que a Índia formula a oposição clássica da vida ativa e da vida contemplativa,
que abrange parte da oposição entre a aldeia e a floresta: a vida ativa é envolta
pelos ritos; a vida contemplativa, destacada, ou interiorizada de tal forma que
os atos não sejam mais realmente atos569.

O universo pensado e cozido dos sacrifícios é constituído a partir do yajamäna, que é

o responsável pelo sacrifício (contrata os sacrificantes, distribui o dakñiëa, ou “presentes”,

deles e recebe os benefícios ou malefícios decorrentes), juntamente com sua esposa (patné), os

oficiantes (especialistas em cada saàhitä: Åg, Säma ou Yajur) e seus assistentes.

O yajamäna instrui os oficiantes e faz algumas oblações durante um sacrifício, mas

sua participação é consideravelmente reduzida. Em contrapartida, “a mulher do sacrificante

assiste a todos os sacrifícios solenes hindus, num lugar especial, frouxamente amarrada, e é

objeto de certos ritos, que lhe comunicam de certa forma os eflúvios do sacrifício e asseguram

sua fecundidade” 570. A esposa é sua parceira, compartilhando os frutos, e, de fato, ter uma

569 MALAMOUD, op. cit., p. 08 [Travaillant à comprendre la chaîne des séquences ritualles, les auteurs
védiques e les écoles de ritualistes qui les commentent sont amenés à constituer des paradigmes, mais aussi à
dégager les catégories sémantiques du continu et du discontinu; de la répétition et de la différence; du
"principal" et du "reste"; du périssable e du permanent; de l'immédiat e du différé; du plein et du vide; de
l'implicite et du déployé: catégories universelles, mais qui ont en Inde cette spécificité d'avoir été pensées à
propos de l'acte sacrificiel. Des philosophes se sont interrogés en Inde sur les présupposés linguistiques et la
portée métaphysique de cet "il faut" dont l'obligation rituelle est la forme typique (...) Il est donc remarquable,
mais nullement suprenant, que ce soit par rapport au rite que l'Inde formule l'opposition classique, elle aussi, de
la vie active et de la vie contemplative qui recouvre en partie l'opposition entre village et forêt: la vie active, c'est
s'adonner aux rites; la vie contemplative, s'en détacher, ou les intérioriser de telle sorte qu'ils ne soient plus
vraiment des actes.]
570 HUBERT; MAUSS, ibidem, p. 244 [La femme du sacrifiant assiste à tous les sacrifices solennels hindous, à
une place spéciale, liée légèrement, et est l'objet de certains rite, qui lui communiquent en quelque sorte les
effluves du sacrifice et assurent sa fécondité.]
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esposa, ser casado (gåhastha), é uma das principais exigências para ser um yajamäna, ou

qualquer outro oficiante em um Çrauta. Não se trata de uma exigência apenas teórica, mas sim

prática, pois, a esposa é requerida por sua presença e participação nos Çrautas; ela tem um

“papel estrutural” 571 no ritual com deveres e atividades particulares que não podem ser

executadas por ninguém mais572.

Apesar de a esposa ter tido sua participação reduzida e até eliminada da arena

sacrificial no decorrer, principalmente, da era cristã, isso não condiz com sua importância nos

documentos da Antiguidade indiana.

Vejamos alguns de seus papéis mais detidamente, primeiramente, a partir do termo

com o qual se faz referência a ela. Mesmo havendo diversos termos para “esposa” na língua

sânscrita, como jäya (“a conquistada”, “a recebida”, “serva de Viñëu”), bhäryä (literalmente,

“aquela a ser mantida, cuidada, estimada, apreciada”) e jäné (“a que gera filhos”), apenas um é

usado enquanto participante dos sacrifícios, patné, a contraparte de senhor (Mister),

“senhora”, “patroa”, “mestra” (Mistress); diferentemente dos outros dois termos que a

relacionam com o marido, este parece lhe conferir maior independência, como “a Senhora dos

ritos” (“Master of rites” 573) apenas.

A literatura exegética menciona especificamente sua importância para o ritual já que

um ritual sem a patné não é ritual em si574 , sendo ela a metade do homem575. A primeira e

principal função da patné é servir como parceira ritual e esse requisito é tão forte que a esposa

não pode ser repudiada uma vez que as oblações aos fogos sacrificiais do Viväha-saàskära

(rito nupcial) os tornaram um casal sacrificante576.

Um bom exercício para verificar a importância da esposa na arena sacrificial se dá ao

observar as alternativas propostas pela teoria ritual caso a esposa esteja impossibilitada de

participar do sacrifício, ou seja, durante seu fluxo menstrual ou após o parto.

571 JAMISON, Stephanie. Roles for women in Vedic Çrauta Ritual. In: SHARMA, Arvind (ed.). Goddesses and
Women in the Indic Religious Tradition. The Netherlands: Brill, 2005, p. 02.
572 Cf. ibidem, idem e SMITH, Frederick M. Indra’s curse, Varuëa’s noose, and the Suppression of the woman in
the Vedic Çrauta Ritual. In: LESLIE, Julia. Roles and Rituals for Hindu Women. New Delhi: Motilal
Banarsidass, 1992, p. 18.
573 JAMISON, Roles for women, p. 02.
574 ayajïo vä eñaù yo’patnékaù || (TB II.2.2.6; apud JAMISON, Sacrificed wife…, p. 30)
575 Cf. epígrafe desse capítulo.
576 E as poucas razões pelas quais se pode adquirir uma segunda esposa para essas atividades estão mencionadas
no capítulo anterior desse trabalho.
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I. A brähmaëa e sua purificação e iniciação para a ação ritual

Tanto o fluxo menstrual como o parto são considerados ritualmente desqualificadores

da participação da patné no sacrifício577.

O parto é remediado com a licença da esposa por dez dias das atividades rituais578.

Apesar de se poder postergar alguns ritos que exigem sua presença, alguns são realizados com

alternativas: “Suas ações são realizadas por seu filho ou pupilo579; seus mantras devem ser

recitados pelo sacrificante. Se a esposa estiver indisposta, ele deve fazer [os atos rituais por

ela]” 580.

O fluxo menstrual, por sua vez, também é considerado um tabu ritual que impossibilita

a presença e prática ritual da esposa. A literatura védica responde a essa imposição com uma

narrativa que justifica seu surgimento: o sangue referente à grave transgressão do assassinato

de um brähmaëa.

O episódio se encontra no Taittiréya-saàhitä (2.5) e no Bhägavata Puräëa (VI.6-10) e

narra a morte do brähmaëa Viçvurüpa, filho de Tvañöä, pelo deva Indra. Viçvurüpa havia se

tornado o brähmaëa dos devas após Indra desrespeitar seu purohita (principal brähmaëa) e

guru, Båhaspati, que o abandonou e, sem o suporte ritual na forma dos sacrifícios e conselhos

do brähmaëa, Indra foi atacado e derrotado pelos adversários dos devas, os asuras.

Entretanto, com as atividades bramânicas retomadas por Viçvurüpa, o reino foi re-

conquistado e tudo estava em ordem, de acordo com Åta. Porém, Viçvurüpa, ao fazer as

oblações sacrificiais homenageava os devas e os asuras, por ter parentes asuras por parte da

mãe. Quando Indra soube disso, passou a temer ser derrotado novamente pelos asuras, pois,

Viçvurüpa era capaz de dotar aqueles a quem sacrificava com poder devido ao seu tejasä, ou

poder ritual oriundo das práticas ascéticas, e, por isso, Indra o matou.

Indra cometeu Brahmahatyä, “morte de Brahma” (Brahma, que já vimos nesse

trabalho, como o aspecto impessoal da Verdade Absoluta, a Alma Universal, mas também

pode denotar o conhecimento espiritual, ou a vida ritual, entre outras significações 581), que é

tido na cultura védica como a maior transgressão que se pode cometer, dentre as quais se

encontra o assassinato de um brähmaëa.

577 Cf. JAMISON, Sacrificed Wife, p. 32-34 e ALTEKAR, op. cit., p. 195-196.
578 Cf. JAMISON, ibidem, p. 34.
579 Neste caso, a referência se dá quanto aos alunos que residem na casa do guru e têm o casal como mestres.
580 tatkarma putro brahmacäré vä kuryät tanmantraà yajamäno japed eñä patny akuçalé yadi syäd evam eva
käyayet || (BÇS XXIX.11; apud JAMISON, Sacrificed Wife, p. 34)
581 Cf. MONIER-WILLIAMS, Dictionary of Sanskrit.
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Não nos parece que isso se dê na literatura só porque os brähmaëas, transmissores

desta, queiram se proteger, como autodefesa (algo que pensamos apressadamente), mas que

haja um princípio aqui, pois, primeiramente, matar um brähmaëa, na cultura védica, significa

afastar-se, ou perder o intermédio com os devas, arriscar a tradição, a transmissão da teoria e

prática ritual, etc.

Além disso, no Mahäbhärata (XIII.24), há uma enumeração de outros crimes que são

considerados Brahmahatyä (além da morte de um brähmaëa), que demonstram a ética

bramânica, que vai além da auto-preservação: 1) o convite a um brähmaëa que é

posteriormente ofendido como hóspede ao não lhe oferecer däna, alegando não se ter nada em

casa; 2) a obstrução intencional ao meio de vida dos brähmaëas conhecedores dos Vedas e

suas ramificações, livres de apegos mundanos; 3) o ato de não conceder a filha dotada de

beleza e qualidades a um pretendente compatível; 4) a censura ou difamação do Çruti ou à

literatura em conformidade com este, que flui de preceptor a pupilo desde tempos imemoriais,

por alguém que não o estudou; 5) o impedimento a uma família que tenta saciar sua sede; 6)

infligir tamanho pesar a um brähmaëa que o atinja no coração; 7) o roubo ou a morte

infligidos às pessoas cegas ou com outra deficiência, às miseráveis material ou

emocionalmente, às tolas ou ignorantes, às fracas ou que não podem se defender (idosos,

crianças, mulheres e os bovinos); 8) o atear fogo aos eremitérios, às florestas, a um vila ou

cidade. Facilmente podemos relacionar estas transgressões com o intuito de se preservar a

cultura bramânica, a tradição, os princípios, como o da “não-violência”, ou ahiàsä.

Idealmente, o Bhägavata Puräëa enumera os princípios para a prosperidade e paz para a

cultura védica (uma adicional demonstração da ética bramânica):

Estes são os princípios gerais a serem seguidos pelos seres humanos:
veracidade, indulgência, austeridade, limpeza, tolerância, discernimento sobre
o certo e o errado, controle da mente [pacificidade], controle dos sentidos
[comedimento], não-violência, continência sexual, caridade, estudo dos Vedas,
simplicidade [praticidade], auto-satisfação, oferecimento de serviço às pessoas
santas, gradual desapego às coisas e ocupações mundanas, observação da
futilidade das atividades desnecessárias e transitórias, observação do silêncio e
gravidade, evitando conversas desnecessárias, consideração sobre a natureza
material e espiritual, distribuição de alimento entre as entidades vivas,
compreender o eu como parte integrante da Suprema Pessoa, ouvir, falar e
lembrar das histórias sagradas que são o abrigo das pessoas que praticam o
dharma, oferecer serviço e receber serviço, oferecer adoração, oferecer
respeitos, agir amigavelmente para com todos os seres, render-se [anular o
ego]. Essas trinta atividades devem ser realizadas na forma humana de vida
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como o mais elevado caminho do dharma, que satisfaz a Alma Universal, a
Suprema Pessoa582.

Temos, assim, por um lado, as atividades e qualificações consideradas ideais e, por

outro lado, aquelas que são as mais graves, chamadas de brahmahatyä.

Há toda uma enumeração de processos para expiação de acordo com a transgressão

cometida, em termos de varëa, idade e gênero, de tal forma que os brähmaëas são os mais

severamente punidos e seus processos de purificação são os mais austeros, e gradualmente são

reduzidos quanto aos varëas seguintes, enquanto os homens são mais fortemente repreendidos

e se exige mais severas purificações do que às mulheres.

Assim, Indra, após matar o brähmaëa Viçvurüpa, mesmo passando um ano de

expiação, para sua completa purificação, tem que repassar o estigma do crime para outras

entidades vivas, para neutralizar a reação do ato criminoso. Dessa forma, ele dividiu o estigma

em quatro partes, que transmitiu para as árvores/plantas (druma), a terra (bhümi), a água

(ambu) e as mulheres (yoñit)583.

Para cada um dos recipientes, que aceitou o estigma, ele o repassou na forma de um

dano, que compensou com a concessão de um dom, da seguinte forma: 1) a terra tomaria a

forma de qualquer recipiente e qualquer fosso nela seria facilmente preenchido, mas o estigma

do Brahmahatyä se manifesta pela existência dos desertos584; 2) as árvores e/ou plantas ao

serem cortadas passaram a crescer novamente e, por outro lado, o estigma do Brahmahatyä é

a seiva que corre dentro delas585; 3) as mulheres passaram a ter desejo e prazer sexuais

contínuos (diferentemente das fêmeas animais que só os têm, majoritariamente, durante o

período de fertilidade), entretanto, ela apresenta o estigma do Brahmahatyä ao ter seu fluxo

menstrual mensalmente586; e 4) a água passaria a aumentar o volume das substâncias com as

quais fosse misturada, porém, demonstraria o estigma do Brahmahatyä contendo bolhas ou

espuma587.

582 satyaà dayä tapaù çaucaà titikñekñä çamo damaù | ahiàsä brahmacaryaà ca tyägaù svädhyäya ärjavam ||
santoñaù samadåk-sevä grämyehoparamaù çanaiù | nåëäà viparyayehekñä maunam ätma-vimarçanam
annädyädeù saàvibhägo || bhütebhyaç ca yathärhataù teñv ätma-devatä-buddhiù | sutaräà nåñu päëòava
çravaëaà kértanaà cäsya || smaraëaà mahatäà gateù sevejyävanatir däsyaà | sakhyam ätma-samarpaëam
nåëäm ayaà paro dharmaù || sarveñäà samudähåtaù triàçal-lakñaëavän räjan sarvätmä yena tuñyati |
(BP VII.11.8-12)

583 Cf. BP VI.9.6.
584 Cf. BP VI.9.7.
585 Cf. BP VI.9.8.
586 Cf. BP VI.9.9.
587 Cf. BP VI.9.10.
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Portanto, se estabeleceu o conceito de que a terra desértica, a seiva das árvore/plantas,

a menstruação feminina e as bolhas ou espumas da água são uma extensão das reações

kármicas devido à realização de uma transgressão grave, do Brahmahatyä, e, por isso, essas

substâncias são impuras e seu contato, uso ou consumo devem ser evitados. Portanto, vemos

que, assim como o ritual, o tabu gerencia uma tentativa culturalmente estabelecida de

amenizar riscos, de lidar com o estranho, ou o incompreensível.

Semelhantemente à maneira por meio da qual as sociedades antigas lidaram com a

violência da morte de uma vítima para alimentação, mediando-a com o sacrifício588 , há a

tentativa de dar sentido à esterilidade da terra desértica, à seiva das plantas maléficas à saúde,

à água contaminada e ao sangue que aparece insuspeita e sazonalmente, sem haver ferimento

ou causar danos, e que desaparece da mesma forma, através do tabu, que parece ser um

contra-ritual, limitado àquilo que não se pode controlar ou remediar ritualmente.

Na perspectiva de tabu, têm-se algumas restrições em relação à convivência com a

mulher nesse período, como segue:

Mesmo que um homem esteja excitado, ele não deve se aproximar da esposa
durante seu fluxo menstrual; não deve nem mesmo dormir na mesma cama. A
inteligência, virilidade, força, visão e vitalidade de um homem que tem
relações com uma mulher durante seu fluxo são enfraquecidos. Porém, se ele a
evitar, nessa condição, tudo isso é desenvolvido ou aumentado589.
[E] Não se deve conversar, com a mulher que tenha as roupas manchadas, nem
sentar-se com ela, ou comer sua comida durante o período em que ela emite a
cor do Brahmahatyä 590.

Além disso, há as injunções para mediar a incapacidade temporária da patné durante

um sacrifício, pois, é dito que, se ela participar do sacrifício durante seu fluxo mensal, metade

do sacrifício (a parte que lhe diz respeito) morre591: “Como se sabe na tradição, ela está no

estado de ter vestido a cor do Brahmahatyä. Por isso, ela não deve olhar para ou tocar a

588 “Como demonstraram, tanto Vernant e Detienne, quanto Burkert, não existe, nas fases mais arcaicas, a
matança não ritualizada nem alimentação à base de carne e distribuição das partes da vítima não inseridas num
contexto cultual em relação ao corpo social e a uma ou mais divindades” (AGNOLIN, O apetite da
Antropologia, p. 267).
589 nopagacchet pramatto 'api striyamärtavadarçane | samänaçayane caiva na çayéta tayä saha ||
rajasäbhiplutäà näréà narasya hyupagacchataù | prajïä tejo balaà cakñuräyuç caiva prahéyate ||
täà vivarjayatas tasya rajasä samabhiplutäm | prajïä tejo balaà cakñuräyuç caiva pravardhate ||
(MS 4.40-42)
590 tasmän malavadväsasä na saà vadeta na sahäséta näsyä annam adyäd brahmahatyäyai hy eñä varëa
pratimucyäste || (TS 2.5.1; apud SMITH, F. M., op. cit. p. 23, declaração semelhante a do TB III.7.1.9 e KS
XXXV.18; apud JAMISON, Sacrificed wife…, p. 32)
591 Cf. TB 3.7.1.9, apud SMITH, F. M., idem.
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oblação” 592. Nessa circunstância, alguns textos instruem a continuar o ritual, sabendo que os

frutos serão pela metade593 . Por outro lado, a literatura prescreve que ela saia e deixe um

emblema (token) que a represente, por exemplo o laço/cinto que lhe foi investido no início do

sacrifício.

O rito do enlaçar a patné, o Patnésaànhana, é uma parte importante para nossa análise.

Considerando que ela não passa pelo Upanayana-saàskära (rito de iniciação dos dvijas, ou

“duas-vezes-nascidos”), que é dito ser o Viväha-saàskära (rito nupcial) equivalente para ela

nesse sentido, este rito parece compensar por essa ausência, habilitando-a ritualmente,

tornando-a, de fato, dvija para a ação ritual. Dessa forma, pode-se assumir que na arena ritual

não há diferenças de status sócio-ritual; a patné é de fato a “Senhora” do rito, sendo iniciada

como os demais oficiantes, compartilhando eqüanimemente das responsabilidades e

resultados.

Frederick Smith (no artigo supracitado em nota) defende que esse laço é o do deva

Varuëa, o Varuëa-päça. Para ele, “ela é constrangida [...]. Esse fato é sintomático tanto da sua

perda de elegibilidade por independência e responsabilidade na esfera ritual, como da sua

limitada participação” 594. Não temos certeza nem que o laço seja o de Varuëa, nem de que

tenha a função que Smith reivindica.

Varuëa é referido no Åg-veda como o mantenedor ou protetor da ordem moral e ritual

(Åta) e o senhor da ordem natural, tendo estabelecido o céu e a terra, que, por seu controle

mantêm-se separados, ou as estrelas aparecem à noite e desaparecem durante o dia por seu

comando, etc.595. Onisciente e vigilante quanto às atividades dos homens, Varuëa usa seu laço

para amarrar os infratores e, assim, expiar suas falhas. É reconhecido como indulgente e fácil

de ser satisfeito perante as súplicas dos arrependidos596.

Em relação às mulheres, no Süryä-sükta (hino nupcial), o pai da noiva, Sürya a libera

do laço de Varuëa para que ela possa seguir em procissão à casa do noivo. Esse rito parece

ser de uma emancipação, pois, Varuëa sendo o protetor da ordem e observador dos atos

humanos, poderia manter os não-nascidos, crianças e jovens sob o jugo de seu laço, ao mesmo

tempo controlador e punidor, evitando que cometessem falhas por sua ignorância e inocência.

592 vijïäyate brahmaharyäyai hi eñä varëam pratimucyästa iti tasmäd dhavir nänvékñeta na spåçed iti ||
(BÇS XXIX.11; apud JAMISON, Sacrificed wife..., p. 32)
593 Cf. TB III.7.1.10 e KS XXXV.19; apud ibidem, idem.
594 SMITH, F. M. Op. cit., p. 27 [(…) she is bound (…). This fact is symptomatic both of her loss of independent
eligibility and responsibility in the ritual sphere, and of her limited participation.]
595 Cf. MACDONELL, op. cit., p. 133-134.
596 Cf. ibidem, p. 135.
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Extraímos esta conclusão da nossa leitura do Çatapatha Brähmaëa II.5.2.29, que descreve as

oblações a Varuëa, Varuëa-praghäsa, no ritual sazonal, o Cäturmäsyäni: diz-se que a esposa

e o marido devem fazer as oblações a ele juntos para que solte o laço de seus filhos nascidos e

daqueles que ainda esperam ter. Por outro lado, durante este mesmo ritual, o yajamäna

questiona a patné sobre suas possíveis atividades transgressoras, alegando que se ela não

estiver com a consciência limpa, ao entrar em contato com o laço, será punida.

Há uma confluência de atributos ao laço na literatura: ao mesmo tempo em que é uma

arma de combate e um instrumento de punição dos infratores do Åta, é o que expia os

estigmas das infrações dos transgressores e é tido como item de proteção para aqueles que o

portam. Este último está explícito no Åg-veda (II.28) por se tratar de um hino recitado por

sacrificantes que rogam a proteção de Varuëa no ato ritual: “Nos desata dos erros como se faz

com uma fita. Permite que encontremos o manancial do Åta, ó Varuëa. Não deixa que a linha

arrebente enquanto ainda estamos tecendo este pensamento, ou que nosso medidor quebre

antes de terminarmos” 597.

Dessa forma, há uma ambigüidade em relação ao Varuëa-päça, pela qual inferimos

que ele tanto pode ser restritivo, como protetor e, portanto, se, de fato, é ele que se aplica à

patné na arena não pode ser tomado por apenas uma faceta da sua aplicação, sem haver uma

referência textual específica a isso – em contraponto à tese de Smith. Principalmente porque

nossa pesquisa aponta para, não uma restrição e limitação quanto à ação sócio-ritual e sua

capacidade de efetivar mudança ou diferença no meio em que a mulher aja, seja sacrificial ou

doméstico (não menos sacrificial), mas sim um limite de abrangência em relação ao âmbito de

ação (doméstico e ritual), às funções e papéis atribuídos e o que afeta (principalmente a

fertilidade), pois, estamos tratando de uma cultura estritamente hierárquica e específica

quanto à natureza das pessoas (camadas sociais, gênero, idade) e das coisas e seus decorrentes

“deveres ritualísticos” ou sócio-rituais (dharma).

Talvez a analogia com a iniciação dvija da patné na arena sacrificial e o uso e atributos

do Varuëa-päça, ou simplesmente de um laço, seja realmente mais simples do que supomos:

assim como o iniciado recebe o yajïopavita, ou “cordão sagrado”, que o habilita a fazer os

sacrifícios, que é o cordão umbilical com o mundo espiritual, emblema do seu segundo

nascimento, o laço (de Varuëa) para a patné pode fazer esse habilitação simbólica no âmbito

da arena sacrificial.

597 vi mac chrathäya raçanäm iväga ådhyäma te varuëa khäm åtasya | mä tantuç chedi vayato dhiyam me mä
mäträ çäry apasaù pura åtoù || (RV 2.28.5)
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A investidura do cordão é simbolizada com três folhas (mesmo número de fios que

constitui o yajïopavita) de grama do tipo muïja, colocados por um dos oficiantes ou pela

própria patné, abaixo da roupa de cima, por sobre a de baixo. O mais interessante são os

mantras que ela recita enquanto faz o processo, primeiramente, por ser ela que os recita,

segundo, por ser uma direta invocação aos devas para proteção, permissão para a ação ritual e

pelos resultados:

saànahye sukåtäya kam

Cinjo esse laço para a boa ação598.

aditir ivã tvä suputropaniñadeyam
indräëévävidhavä

agne gåhapata upa mä hvyasva
devänäà patnér upa mä hvayadhvam

äçäsänä saumanasaà prajäà saubhägyaà rayim

Semelhantemente a ti, ó Aditi, gerando
bons filhos presto homenagens a ti.

Assim como a não-viúva Indräëé.
Ó Agni, chefe de família, convida-me para cá.

Ó esposas dos devas, convidai-me para cá.
Desejosa por bem-aventurança, progênie,

boa fortuna e prosperidade599.

Esse procedimento de cingir a patné tem ressonâncias com ações rituais em diferentes

situações no universo sacrificial védico e como o interpretamos afeta significantemente o tipo

de agente/participante que a esposa é 600, por isso, defendemos que seja mais uma insígnia da

iniciação dvija, que lhe outorga a ação ritual, do que uma restrição: “Ele [o oficiante] a cinge

[com o mantra], ‘És o cinto de Aditi’ . Aditi é realmente a terra e ela é a esposa dos devas. Esta

mulher é a esposa deste [sacrificante]. Assim, ele faz esse cinto com o qual a cinge, e não uma

corda [rajju]” 601.

Ora, qual o sentido de trazer a mulher para a arena sacrificial para restringi-la? Uma

mera dramatização para demonstrar a supremacia do homem sobre a mulher? Não seria mais

prático eliminá-la da arena, não atribuir-lhe funções ou papéis? Entretanto, isso seria, por sua

vez, um contraste com aqueles atribuídos às mulheres e devés (contraparte dos devas) em toda

598 TS I.1.10.1 (apud JAMISON, ibidem, p. 43)
599 KS I.10.5 (idem)
600 Cf. JAMISON, idem.
601 sa saànahyati | adityai räsnäsétéyäà vai påthivy aditiù seyaà devänäà patny eñä vä etasya patné bhavati tad
asyä etad räsnäm eva karoti na rajjum || (ÇB 1.3.1.15; apud JAMISON, ibidem, p. 44)
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a literatura védica, ou seja, em todo o pensamento bramânico. O mais coerente nos parece

compreender que, de fato, as mulheres têm seu espaço, suas funções e afetam realmente os

ritos, como parte da ordem (Åta) exercendo seu dharma como os homens, como todos os seres

no amplo panorama da manifestação fenomenal: cada um tem seu espaço de ação, seus

deveres, seus atributos próprios que os impulsiona a agir para configurar o grande teatro da

vida transitória, que só é real e culturalmente estabelecida, ao “cozida” no ato ritual.

Além da iniciação através do enlaçamento da patné, o Patnésaànhana, ela passa por

um processo de purificação juntamente com seu esposo602 , pois, em conformidade com

Mauss, ao explicar o esquema do sacrifício védico:

O sacrifício é um ato religioso que só pode ser realizado num ambiente
religioso e por intermédio de agentes essencialmente religiosos. Ora, em geral,
antes da cerimônia, nem o sacrificante, nem o sacrificador, nem o lugar, nem
os instrumentos, nem a vítima têm este caráter no grau que convém. A
primeira fase do sacrifício tem por objeto dar-lho. Eles são profanos. É preciso
que mudem de estado. Para isto, são necessários ritos que os introduzam no
mundo sagrado e aí os comprometam de maneira mais ou menos profunda,
segundo a importância da função que em seguida irão desempenhar. É isto que
constitui, segundo a própria expressão dos textos sânscritos, a entrada no
sacrifício [präyaniyesti] 603

De acordo com Frazer a propósito da preparação dos brähmaëas para os sacrifícios, a

purificação e iniciação têm o intuito de dar aos participantes do sacrifico um novo

nascimento, elevando-os a um status sagrado, pela dramatização do re-nascimento (descrito

no Aitareya Brähmaëa (I. 3.1) 604:

A maneira pela qual o sacrificante passa da não-verdade para a verdade, do
humano para o divino, é uma simulação de um novo nascimento. Ele é
aspergido com água como símbolo da semente. Simula ser um embrião e se
isola em uma cabana especial que representa o útero. Sob seu manto, usa um
cinto e, sobre ele, uma pele de antílope negro; o cinto substitui o cordão
umbilical e o manto e a pele de antílope negro representam as membranas
interiores e exteriores pelas quais o embrião é envolvido. [...] Por essas
práticas, ele adquire, em acréscimo ao seu anterior corpo natural e mortal, um

602 Cf. ALTEKAR, op. cit., p. 196-197.
603 HUBERT; MAUSS, ibidem, p. 212-213 [Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans
un milieu religieux et par l’intermédiaire d’agents essentiellement religieux. Or, en général, avant la cérémonie,
ni le sacrifiant, ni le sacrificateur, ni le lieu, ni les instruments, ni la victime, n’ont ce caractère au degré qui
convient. La première phase du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils changent
d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou
moins profondément, suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer. C’est ce qui constitue, suivant
l’expression même des textes sanscrits, l’entrée dans le sacrifice.].
604 Cf. Ibidem, p. 214 (nota 58).
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novo corpo que é sacramental e imortal, investido com poderes super-
humanos, e envolto com uma áurea de fogo. Assim, pelo novo nascimento,
uma regeneração de sua natureza carnal, o homem se torna um [semi]deus.
Nesse nascimento, os [textos] Brähmaëas dizem que o homem nasce em parte;
é pelo sacrifício que ele verdadeiramente nasce no mundo605.

O processo purificatório é chamado de Dékñä, no qual:

Os dois [marido e mulher] passam por idênticos procedimentos purificatórios,
vestem roupas semelhantes, são investidos com as mesmas elevações e
toleram as mesmas privações quanto à alimentação, fala, liberdade de
movimento e acomodações para dormir. Nos procedimentos purificatórios,
cada um é atendido por um sacerdote, o sacrificante pelo Adhvaryu, a esposa
pelo Pratiprasthätar, um tipo de assistente do Adhvaryu. Eles permanecem
em cabanas diferentes, a çälä [präcénavaàsa] e a patnéçäla respectivamente, e
cada um tem uma vaca designada para lhe prover de leite, seu único alimento,
cuja porção é cozida em fogos separados [...] Há uma limpeza purificatória
chamada Apsudékñä (consagração por água), que envolve ambos em se lavar,
cortar as unhas, aparar os cabelos, se barbear, aplicar bálsamos e vestir roupas
novas. O par entra na área central separadamente, por diferentes entradas, e
tomam seus lugares costumeiros. No [rito] Dékñä, propriamente, eles são
investidos com equipamento quase totalmente paralelo (apesar de
confeccionados com materiais diferentes) em termos de adorno para a cabeça,
roupas, hastes para se coçar e, mais importante, cintos [laços]. O enlaçar da
esposa comum ocorre nesse ponto, ao invés de independentemente e ao
mesmo tempo em que o Sacrificante é cingido com um mekhalä [cinto] de três
folhas de grama muïja [...] 606 [grifo nosso].

605 FRAZER, James G. The magic art and the evolution of kings. New York: The Macmillan Company, 1951,
vol. I, p. 380-381 [The means by which the sacrificer passed from untruth to truth, from the human to the human,
was a simulation of a new birth. He was sprinkle with water as a symbol of seed. He feigned to be an embryo,
and shut himself up in a special hut, which represented the womb. Under his robe he wore a belt, and over it the
skin of a black antelope; the belt stood for the navel-string, and the robe and the black antelope skin represented
the inner and outer membranes in which an embryo is wrapt. (…) By these practices he acquired, in addition to
his old natural and mortal body, a new body that was sacramental and immortal, invested with superhuman
powers, encircled with an aureole of fire. Thus, by a new birth, a regeneration of his carnal nature, the man
became a god. At his natural birth, the Brahmans said, man is born but in part; it is by sacrifice that he is truly
born into the world.].
606 JAMISON, Sacrificed wife…, p. 48 [The two undergo identical purificatory procedures, don similar
garments, are vested with similar accoutrements, and endure the same privations with regard to food, speech,
freedom of movement, and sleeping arrangements. In the consacratory procedures each is tended by a different
priest, the Sacrificer by the Adhvaryu, the wife by the Pratiprasthätar , a sort of assistant Adhvaryu. They stay in
separate huts, the çälä and the patnéçälä respectively, and each has a separate cow assigned to him/her to provide
them with its milk as their sole food, with the portion of each cooked on a different fire (…) There is a
preliminary cleansing called the Apudékñä (consecration in water), which involves for both parties washing,
cutting nails, trimming the hair, shaving, adorning with salves and new clothes. Then the pair enter the main
enclosure separately, by different doors, and take their usual place. In the Dikñä proper they are invested with
almost parallel equipment (though made of different materials) in terms of headgear, garments, pegs for
scratching themselves, and, most important, girdles. The normal girding of the wife occurs at this point, rather
than independently, and at the same time the Sacrificer is bound with a mekhäla of triple-strand muïja grass
(…)].
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Não devemos, portanto, subestimar a asseveração védica de que o casal constitua uma

só pessoa e que os dois sejam parceiros na prática do dharma, compartilhando os frutos e as

reações das transgressões sócio-rituais.

O rito Dékña dos grandes rituais e as restrições para purificação que o yajamäna

(sacrificante) e sua esposa compartilham nos Çrautas são as únicas ações que executam

paralelamente. No mais, apesar de às vezes agirem de comum acordo, para o mesmo fim,

agem independentemente, habitando diferentes partes da arena e interagindo com diferentes

oficiantes.

II. A Patné e seus domínios na arena sacrificial

Louváveis dádivas concedes ao par que, com a colher erguida te servem,
como marido e mulher, ó Indra607.

Apesar de a patné agir independentemente de seu esposo na arena sacrificial e não ser

apenas sua sombra, devemos admitir que sua participação se constitui mais por sua presença

do que por suas ações, as quais, por outro lado, quando ocorrem, são de grande importância e

geralmente em momentos cruciais do ritual; especialmente em momentos e ações simbólicas

ou dramáticas.

Assim, suas ações são citadas aqui de forma temática (sexualidade/fertilidade,

hospitalidade, dádiva), por serem aquelas recorrentes em diferentes tipos de sacrifício, ao

invés de listar e detalhar os sacrifícios em si. Sobretudo, há uma linha condutora entre suas

atividades do dia-a-dia e suas ações rituais. Nessa perspectiva, veremos que seu lugar na arena

sacrifical reflete o conceito subjacente de que, no microcosmo ritual, a natureza da mulher e,

por conseguinte, seu dharma permanecem os mesmos daqueles no macrocosmo: seu âmbito

de ação na sociedade prevalece, ou seja, o âmbito doméstico (vinculada ao fogo doméstico,

Gärhapatya; fazendo atos semelhantes àqueles cotidianos, como debulhar e moer os grãos,

lavar ou limpar; e, principalmente, gerar, produzir progênie).

A arena sacrifical é conceitual e geograficamente delimitada por três fogos

funcionalmente distintos. Esses três fogos definem tecnicamente o Çrauta, enquanto nos

Gåhyas, ou “domésticos”, exigem apenas um.

607 adhidvayor adadhä ukthyaàvaco yatasrucä mithunä yä saparyataù | asaàyatto vrate te kñeti puñyati bhadrä
çaktir yajamänäya sunvate || (RV I.83.3)
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O Ähavanéya, ou “Fogo de oferecimento” se situa ao leste. Há o Dakñiëägni, ou “Fogo

do sul” e o Gärhapatya, ou “Fogo doméstico” se situa a oeste.

As diversas partes da arena ritual têm ricas associações simbólicas e mover-se de um

ponto a outro nesse microcosmo representa uma ação significativa tanto quanto uma oblação

ou a recitação de um mantra.

O “mundo” da patné é a sudoeste do “Fogo doméstico”, ou Gärhapatya608, onde ela

permanece durante quase todo o ritual, exceto quando tem uma função a cumprir em outro

domínio. É o Gärhapatya que recebe as oblações para o benefício da patné, enquanto para o

esposo, as oblações são oferecidas no Ähavanéya609.

Sua conexão com este fogo a relaciona com a esfera do doméstico e do mundano, que

não só é a base de transição do “mundo ritual” para o “mundo fenomenal” para a esposa, mas

é a base domiciliar de todo o procedimento ritual: “os participantes masculinos iniciam ali,

passam à diante para o leste para as ações cruciais no meio da performance, mas retornam

para o oeste com o fim de realizar uma série de ações que de alguma maneira reversa as

atividades iniciais” 610. Dessa forma, o Gärhapatya vincula os oficiantes com o mundo

608 Cf. MÇS I.2.1.3 e BÇS I.12 (apud JAMISON, ibidem, p. 40).
609 Cf. MÇS VIII.23.14 (idem) e SMITH, Reflections on Resemblance, p. 157.
610 JAMISON, Sacrificed wife…, p. 41 [(…) the male participants begin there, fare forth to the east for the
crucial actions in the middle of the performance, but return to the west to wind down with a series of actions that
in some ways reverse the opening activities.].
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Figura 2: Arena sacrificial do Çrauta
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fenomenal e proporciona os meios para entrar, sair e reentrar no microcosmo ritual, conforme

necessário.

A analogia implícita da mulher como mãe, corpórea, universal, ritual: da mesma forma

que ela serve de meio para entrar no mundo fenomenal por meio da gestação e do parto, na

arena sacrificial, ela parece exercer a mesma função se situando no extremo da arena,

conectada ao doméstico, à família e à fertilidade. Se o ritual se inicia com o enlaçamento dela

e se encerra com o desamarrar do cinto iniciático, facilmente faz-se o vínculo simbólico entre

o acionamento de seu potencial de fertilidade por meio de um cordão (umbilical) com a arena

sacrificial e os oficiantes; ela é a genitora dos participantes, do microcosmo ritual, assim

como Prakåti, contraparte de Puruña na criação do mundo fenomenal, que é representado na

arena pelo yajamäna, o patrono do sacrifício, a causa, a vítima e o desfrutador, ao mesmo

tempo.

Prakåti é gerada por Puruña e, como Viräj, o gera novamente. O âmbito da esposa é a

parte posterior do sacrifício, e desta parte progênie é propiciada611. A parceria sexual e a

advinda progênie é tanto na cultura, na sociedade, como no ritual, a função, o valor, a essência

da feminilidade; tanto que muitas das funções, senão todas, da mulher no sacrifício se

relacionam com a fertilidade.

III. Representações Simbólicas da Sexualidade e a Aplicação/Propiciação da Fertilidade

Parceria sexual é o que a esposa faz no ritual612.

Com o esposo, que a mulher compartilhe a boa ação! Juntos [jungidos],
se tornam aptos a executar o sacrifício. Sendo um em pensamento,

que ambos se livrem dos inimigos! Que possam alcançar luz
imperecível nos planos celestiais613!

Uma das funções mais importantes da esposa é a de
injetar sexualidade no mundo ordenado e perfeito do ritual614.

Uma das preocupações permanentes em todos os rituais védicos, independente para o

que mais eles sejam direcionados, é a fertilidade: progênie, prosperidade, aumento de animais,

611 Cf. epígrafe deste capítulo.
612 yad vai patné yajïe karoti tan mithunam | (MaS III.7.9)
613 saà patné patyä sukåtena gacchatäm | yajïasya yuktau dhurvyävabhütam || saàjänänäu vijahatäm arätiù | divi
jyotir ajaram ärabhetäm || (TB 3.7.5.11; apud SMITH, F., op. cit., p. 32)
614 JAMISON, Sacrificed wife, p. 53.
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campos férteis, chuvas abundantes, etc. Esta fertilidade é concebida como de natureza sexual;

resultante de atividade sexual.

No ambiente estéril do sacrifício, a mulher é vista, assim como na natureza, como o

lócus primário da atividade sexual (concepção, gestação, primeira alimentação, etc.). Nessa

perspectiva, ela age como canal introdutor de energia sexual no mundo ordenado, porém,

potencialmente estéril do ritual: sua própria presença captura a sexualidade e seu poder para a

aplicação ritual. Sendo acionada no âmbito ritual, a fertilidade feminina é (espera-se)

construída e controla, dentro no microcosmo ordenado do sacrifício, pelo ditame sacerdotal

do lugar, dos momentos, dos movimentos, das ações, dos mantras, etc. destinados à patné.

O acionamento e difusão da sexualidade (fertilidade) no sacrifício se dão através de

uma série de demonstrações dramatizadas, desde as mais atenuadas até as mais explícitas.

Uma das ações mais sutis seria a de “pegar por trás”, a anvärambhaëa, que se

caracteriza por tocar alguém por trás, diretamente ou com um feixe de grama, enquanto este

realiza alguma ação ou faz uma oblação615:

O propósito parece ser o de, por um lado, aumentar o poder e a
efetividade da oferenda (ou de outro ato) ao disponibilizar para esta o
poder do segundo oficiante [às vezes, a patné], que está vinculado(a) ao
primeiro através do contato físico. Por outro lado, isso também estende
a sacralidade da ação ou objeto de volta àqueles em contato com o
mesmo616 .

Como em outras circunstâncias, a participação da patné é especifica e detalhadamente

descrita, conforme este exemplo do sacrifício do Soma: “[O oficiante adhvaryu] deita a

oferenda ätithya enquanto a patné o segura por trás” 617. Apesar de haver poucos atos de

“pegar por trás” (anvärambhaëa) nos Çrautas, realizado pela esposa, algumas outras ações

prescritas para ela, como olhar a manteiga e manter um diálogo com o esposo, são tidas como

equivalente àquela, nos parecendo confirmar o propósito, supracitado, de canalizar sua

potência fértil para o ato ou objeto, ao mesmo tempo em que remete à posição dela na arena (a

parte posterior), de onde se diz que a progênie se origina618:

615 Cf. JAMISON, Sacrificed Wife, p. 53.
616 Ibidem, p. 54 [The purpose seems to be on the one hand to increase the power and effectiveness of the
libation (or other action) by making available to it the power of a second performer, who is linked to the first
through physical contact. On the other hand, it also spreads the sacrality of the action or object back to those in
contact with it.].
617 atithyaà nirvapaty anvärabdhäyäà patnyäm || (BÇS VI.16; idem)
618 Cf epígrafe deste capítulo.
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A esposa olha para a manteiga. Isso é anvärambhaëa do ritual [executado]
pela patné. Assim, ele [o oficiante] a faz pegar o ritual por trás619.

[O yajamäna] conversa com sua esposa. Este é o anvärambhaëa do ritual
[realizado] pela patné620.

Apesar de parecerem atos menores no amalgamado de ritos que constituem um

sacrifício védico, as ações rituais da patné não são menos imprescindíveis do que os outros.

Lembremos que sua presença na arena tem significância e afeta o ritual e, independente do

tipo de participação que tem, direta ou indireta, passiva ou ativa, sua parte é ser a “parte

posterior do sacrifício”, e o anvärambhaëa, “pegar por trás”, nos parece mais tocar, no sentido

de vincular e influenciar, o ritual a partir da parte posterior, cuja representação e ativação se

dá pela patné, e cuja importância é a de imbuir o sacrifício com a potência da fertilidade;

fertilidade que, a partir dela, é acionada e, nela, intensificada pelo ritual e com o intuito de

gerar progênie, como resultado último do sacrifício, juntamente com prosperidade.

A outra atividade equiparada com o anvärambhaëa foi “olhar para manteiga” (ou sua

variação que é o “leite fervendo”). Esse procedimento é realizado logo no início dos

sacrifícios mais comuns (os Iñöis), após o cingimento da patné com o cinto de grama muïja,

enquanto os oficiantes ainda estão na parte posterior (na entrada) da arena. Eles trazem o pote

de manteiga (äjyasthälé) até ela, nas proximidades do fogo Gärhapatya, e pedem que ela olhe

dentro do pote e recite o mantra: “Diga, ‘Com o olhar não-ilusório eu deito meus olhos em ti’,

e olhe para a manteiga” 621.

Sendo esta ação ritual equivalente a “pegar por trás”, o mesmo efeito sobre a

fertilidade é alcançado: “Assim, ele [o oficiante] a faz pegar o ritual por trás. Além disso, o

que a patné faz no ritual é transformado em parceria sexual, para procriação” 622. Em seguida,

o pote de manteiga é levado para o fogo Ähavanéya , do yajamäna, onde será oferecido.

A transferência entre os fogos é significativa por serem respectivamente o da esposa e

o do marido. A manteiga é considerada como sêmen e o olhar da mulher impregna o sêmen

fecundando-o: “Então, ela olha para a manteiga. A mulher é de fato uma mulher, a manteiga é

619 patny avekñate’nvärambho va eña yajïasya patnyä yajïam enäm avarambhayati || (MaS IV.1.12; apud
JAMISON, ibidem, p. 55))
620 patnyä saàvadate’tho anvärambho va eña yajïasya patnya || (MaS I.11.8; idem)
621 adabdhena tvä cakñuñävekña iti patny äjyam avekñate || (MÇS I.2.5.12; apud ibidem, p. 56)
622 atho yat patné yajïe karoti mithunaà va etat kriyate prajätyai || (MaS IV.1.12; idem)
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sêmen. Uma parceria sexual procriadora é, assim, feita. Por isso, ela olha para a manteiga” 623.

Após a impregnação de fertilidade, a manteiga está pronta para ser oferecida em oblação.

Além disso, em relação à simbologia da fecundação através do pote de manteiga, há

um exemplo semelhante quanto ao ritual Agnicayana: a esposa confecciona o pote (ukhä)

onde será colocado o fogo que será produzido no próprio sacrifício e o pote é considerado

simbolicamente um útero e, por isso, produzido e manuseado pela patné, assim como os

gravetos que são usados para produzir o fogo, chamado Agnyädheya, que são tidos como a

progenitora deste e que são, por conseguinte, da esposa624.

Há outras ações rituais que envolvem a patné, cuja simbologia sexual é mais explícita.

São os procedimentos nos quais ela recebe um objeto do yajamäna ou de outro oficiante, por

exemplo, a vassoura (veda).

A ação mais sexualmente sugestiva é a entrega da vassoura, ou veda, feita com um

feixe de grama amarrado e usado durante o sacrifício para limpar a arena, assim como suporte

para carregar os potes (por exemplo, ao ser trazido o pote de manteiga para a esposa olhar) 625.

Na fase de encerramento do ritual, os utensílios são trazidos das imediações do Ähavanéya

para as do Gärhapatya, para a saída da arena. Então, a patné é desamarrada ao mesmo tempo

em que a vassoura também é. Para Jamison, o fato de ambos seres desamarrados simboliza o

retorno do marido (representado pela vassoura) e da mulher para o mundo, após serem

imbuídos com fertilidade626.

O paralelismo entre o marido e a mulher se daria assim, na finalização do sacrifício,

uma vez que efetivamente não se pode desamarrar o cordão sagrado (upavéta) do marido, a

vassoura serve de substituição para esse ato. Além disso, a analogia entre o marido e a

vassoura é confirmada pelo ato, realizado em alguns sacrifícios, de se lançar a vassoura no

colo da patné três vezes (há referências também de que ela colocaria algumas folhas entre as

coxas): “Ele [o oficiante] lança a vassoura para a esposa. Ela a toma. Desejosa por um filho

varão, deve colocá-la em seu colo” 627; e, alternativamente, “O hotå lança a vassoura no colo

da patné três vezes” 628. O intuito desse ato ritual é explícito e asseverado pela literatura:

623 athäjyam avekñate | yoñä vai patné reta ajyam mithunam evaitat prajananaà kriyate tasmäd ajyam avekñate ||
(ÇB I.3.1.18)
624 Cf. JAMISON, Sacrificed Wife, p. 63.
625 vedenopayamya patnyä upaharati || (ÄpÇS II.6.1; idem, p. 60)
626 JAMISON, ibidem, p. 60.
627 patnyai vedaà prayachati […] pratigåhaëäty upasthe putrakämä nidadhéta || (MÇS I.3.5.15, idem)
628 vedaà hotä patnyä upasthe triù präsyati (ÄpÇS I.3.5.15-16; idem, p. 61)
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“Quanto ao por que da esposa desamarrar [a vassoura]. A patné é mulher/fêmea, a vassoura é

homem/masculino. Dessa [relação], uma parceria sexual produtiva é alcançada” 629 .

Para a conclusão, uma lâmina de grama que constituía a vassoura é levada da parte

posterior da arena (Gärhapatya/oeste), para a parte anterior (Ähavanéya/leste), semelhante ao

movimento com o pote de manteiga, o que parece, na lógica do sacrifício e organização da

arena, ir do profano (entrada da arena) para o sagrado, pois, o que é trazido para o Ähavanéya

o é para ser purificado: “Ele o [o pote de manteiga] coloca no [fogo] Ähavanéya. Dessa forma,

ele o purifica. Ele o torna puro e apropriado ritualmente” 630.

Há outros ritos que a esposa participa, como a “oferenda às esposas dos devas”,

Patnésaàyäjas, e o debulhar e moer dos grãos para serem oferecidos em oblação no dia

anterior ao início dos sacrifícios, os quais, por um lado, se assemelham às atividades

domésticas, primeiro, a de receber hóspedes e, segundo, a de manusear os alimentos, e, por

outro lado, também são emblemáticos quanto à fertilidade porque os remanescentes de ambas

as atividades se destinam à ingestão da esposa, a qual lhe garantirá progênie.

IV. Apälä, como sacrificante, e a ambrosia Soma

Na sociedade védica predominantemente dominada por homens (mantenedores e

transmissores dos Vedas), a expressão também é de paradigma formulado por homens e essa é

publica e privilegiadamente ouvida. O direito ao exercício expressivo em relação à teoria

ritual requer extensivo treinamento de geração a geração e é de exclusividade dos brähmaëas

que dominam, assim, as ferramentas e os temas simbólicos da confecção dos hinos.

As mulheres, que quisessem se comunicar e serem ouvidas, teriam que ser brähmaëas,

passar por treinamento formal rigoroso e adotar o modelo predominante de expressão. Para se

comunicar, teriam que produzir um discurso dentro do que fosse corrente e convencional, ao

invés de gerar novos modelos independentemente631.

A questão se essas mulheres brähmaëas, em tais circunstâncias formalmente restritas,

seriam realmente aptas a expressar o que quisessem de fato permanece sem resposta por duas

razões, de acordo com Ilieva. Por um lado, os äryas da Índia antiga estabeleceram uma série

de valores e eram os árbitros das convenções sociais, que são refletidas nos hinos. Por outro

629 atha yat patné visraàsayati | yoçä vai patné våñä veda mithunam evaitat prajananaà kriyate ||
(ÇB I.9.2.22; idem)
630 avekñata ähavanéye’dhiçrayati punäty evainan medhyam enad yajïiyaà karoti || (MaS IV.1.12, idem, p. 57)
631 ILIEVA, op. cit., p. 109.
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lado, tanto o conteúdo dos hinos védicos como sua forma eram estritamente convencionadas,

o que reduz a chance de desvios do prevalecente para expressar visões pessoais. Em outras

palavras, é desafiador tentar mapear marcas de gênero no que se diz ou como algo é dito,

mesmo que assinado por uma brähmaëa. Então, semelhantemente ao caso de Ghoñä, ao

analisarmos o hino apontado como de autoria de Apälä, buscamos vislumbrar as identidades e

comportamentos ideais para as mulheres enquanto projetadas por vozes femininas.

Nesse caso, o primeiro ponto surpreendente (e que coincide com Ghoñä) é o de uma

personalidade feminina que invoca um deva direta e/ou independentemente, enquanto já

vimos que o paradigma da participação em sacrifício e invocação dos devas é aquele em

comum acordo e parceria com o esposo, configurando, assim, um privilégio excepcional a

apenas algumas mulheres eternizadas na literatura.

A questão seria verificar se há e qual é a razão ou condição particular que, uma vez

observada e sendo comum nos hinos de autoria atribuída a essas poucas mulheres, justificaria

a maneira em que essas mulheres agiam (independentemente); para tanto vejamos o hino (RV

VIII.91) de Apälä, primeiramente:

kanyä vär aväyaté somam api srutävidat |
astam bharanty abravéd indräya sunavai tvä çakräya sunavai tvä || (01)

asau ya eñi vérako gåhaà-gåhaà vicäkaçad |
imaà jambhasutam piba dhänävantaà karambhiëam apüpavantam ukthinam || (02)

ä cana tvä cikitsämo 'dhi cana tvä nemasi |
çanair iva çanakair ivendräyendo pari srava || (03)
kuvic chakat kuvit karat kuvin no vasyasas karat |

kuvit patidviño yatér indreëa saàgamämahai || (04)
imäni tréëi viñöapä tänéndra vi rohaya |

çiras tatasyorvaräm äd idam ma upodare || (05)
asau ca yä na urvaräd imäà tanvam mama |

atho tatasya yac chiraù sarvä tä romaçä kådhi || (06)
khe rathasya khe 'nasaù khe yugasya çatakrato |

apäläm indra triñ pütvy akåëoù süryatvacam || (07)

[åñi narrador:] Um jovem, ao ir buscar água,
encontrou [planta] Soma no caminho.

Levando-a para casa disse: “Eu a macerarei para ti, ó Indra.
Eu a macerarei para ti, ó poderoso” (01).

[Apälä:] “Querido herói, que vais de casa em casa
observando, bebe o que eu macerei com meus dentes,

juntamente com grãos, cereais, bolos e homenagem [louvores] (02).
Não desejo te conhecer [sexualmente], mas não deixo de fazê-lo.

Vagarosa e gentilmente, mais e mais,
flua em direção a Indra, ó Soma (03).

Certamente, ele poderá, ele o fará, ele me tornará excelente.
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Certamente, nós que somos hostilizadas pelos esposos
devemos fugir e nos unir com Indra (04) .

Faz, ó Indra, brotar [semeie] a cabeça [cabelos] e os campos
de meu pai, assim como essa parte aqui, abaixo da minha barriga (05).

Esses campos são nossos e esse corpo é meu,
[Então] faz com que eles se tornem peludos (06).

[åñi narrador:] Ó Indra, três vezes purificastes Apälä,
no corpo da quadriga, no do carro, no jugo, dando-lhe uma pele solar (07).

A literatura exegética sintetiza o episódio esclarecendo que Apälä procurou o favor

dos devas para atingir a maturidade e para ser curada de uma doença de pele (v. 07), a qual

fazia com que fosse rechaçada por seu pretendente (v. 04). Assim como no episódio em que

Kunté recebe o dom de invocar devas, devido à excelência de sua recepção aos hóspedes, e ao

invocá-los há a relação sexual (e progênie), neste caso, ao invocar Indra, Apälä, apesar de

hesitar (v. 03), cede e, ao invés de progênie, pede prosperidade aos campos e pêlos para si e

para a cabeça de seu pai (v. 06).

Os primeiros versos descrevem Apälä em um contexto tipicamente atribuído às

mulheres: âmbito privado e em uma atividade doméstica.

Não há, em princípio, a intenção e planejamento de um ato ritual: o encontro com a

planta é incidental e sua preparação como oferenda e a invocação parecem resultados

espontâneos do mesmo.

O seu envolvimento independente na confecção da bebida e das outras oferendas

(grãos e cereais) e a invocação do deva Indra, são os atos rituais peculiares nesse hino, por

não serem geralmente atribuídos às mulheres, assim como o fato do ritual ser personalizado

por almejar efetivar a puberdade da jovem e pela simplicidade com a qual ele é executado, se

comparado com o ritual do Soma, um ritual solene.

Como Çrauta, o ritual do Soma exige muitos oficiantes e é realizado por alguns dias.

Além disso, a maceração da planta é feita com pedras de moer e é acompanhada por recitação

de hinos, oblações aos fogos sacrificiais e ritos menores que o compõem e que demandam a

participação da patné e diversos momentos.

Neste ritual, em especial, a patné realiza ações rituais que remetem a um âmbito de

atividades consideradas tipicamente femininas na literatura sânscrita: a hospitalidade, sua

obrigação e perigo, e a permuta de dádivas que ela envolve. Ambas as atividades se

relacionam com as mulheres: são as agentes da hospitalidade e são elas mesmas a dádiva mais

elevada na relação mais importante de troca, a do matrimônio.
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Quanto à hospitalidade nesse sacrifício, após a consagração padrão dos Çrautas

(Dékñä), conforme Jamison632, a patné realiza a recepção do rei e deva Soma , chamada

Ätithya. Nessa cerimônia de recepção, a planta é trazida em um carro, recebida com

homenagens e lhe é oferecidos um assento, alimento e bebidas, como se fosse a personalidade

Soma sendo recebido como a um rei633. As oferendas de alimento são realizadas pala esposa

do sacrificante634 – semelhantemente às práticas de hospitalidade domésticas –, podendo ser,

aqui, por sua mão ou tocando o oficiante por trás635, como o mesmo intuito do Anvärambhaëa

(“pegar por trás”) conforme descrito anteriormente; de imbuir a ação com fertilidade.

No caso de Apälä, a invocação e conseqüente recepção são feitas ao deva Indra, de

quem busca a satisfação de sua rogativa. É notório que Apälä conheça a relação entre Indra e

a bebida soma, para quem é certa a satisfação ao consumi-la.

A ambrosia a base de Soma é uma bebida que impregna de ojas. Ojas significa “força”,

“poder”, mas não é um termo geral; seu uso é circunscrito a um âmbito (geo)físico-político e

apenas um número limitado da elite guerreira estão aptos a exercitá-lo. Em relação a Indra,

denota o controle físico e político do mundo fenomenal e dos planos celestiais, assim como a

capacidade de destruir inimigos636, cujo acesso é um dos primeiros requisitos para que

guerreiros tenham seu status e deveres sancionados637. A uma profusão de versos que

descrevem a invocação a Indra para o consumo de Soma, seu gosto e direto por este e os

efeitos subseqüentes ao seu consumo638, o que torna compreensível tanto a escolha de Apälä

ao invocá-lo, como a satisfação de seus desejos, uma vez satisfazendo Indra.

O que vemos nesse hino, então, é a simplificação de um ritual Çrauta em uma oferenda

espontânea de uma jovem em busca de prosperidade, na forma de fertilidade aos campos de

cultivo do pai, e de maturidade, na forma de pelos púbicos para ela.

Além disso, há uma simplificação em termos de mantras, pois, há uma invocação a

Indra apenas, enquanto que para se efetivar o ritual do Soma e transformá-lo em ambrosia

exigem-se uma profusão de mantras, o que, se combinado com a omissão de mantras nos

632 JAMISON, Sacrificed Wife, p. 115-116.
633 Cf. ÇB III.4.1.2.
634 Cf. MaS III.7.9.
635 Cf. ÄpÇS X.30.5.
636 WHITAKER, Jarrod L. Drinking Status, Wearing Duty: Magic, Power, and Warrior Ethics in Ancient
India. 2005. 546 f. Tese (Doutorado em História das Religiões) – Faculty of the Graduate School of The
University of Texas/Austin, University of Texas at Austin, 2005, p. 329
637 Ibidem, p. 337.
638 Dentre os muitos, podemos citar RV I.9.1, I.55.2, VIII.33.7-8, VIII.76.10, VIII.92.6, VIII.97.11, IX.97.41,
etc.
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ritos de passagem (Saàskäras) feitos às meninas639, pode-se considerar que, assim como o

diligente estudo e memorização dos mantras , a exigência da apreensão dos hinos se dê como

uma disciplina e austeridade destinada aos homens, mas relevada em relação às mulheres. Em

outras palavras, este episódio de Apälä parece apontar para uma simplificação ou facilitação

do contato (invocação), pela ausência tanto de complexidade ritual como da abundância de

hinos exigidos para os Çrautas. Dessa forma, parece haver uma maior facilidade para o

alcance dos resultados almejados enquanto o sacrificante é uma mulher.

Se pensarmos na participação da patné nos Çrautas, conforme descrita aqui

anteriormente, que se baseia mais em sua presença do que em efetiva e ativa participação,

(enquanto os homens se dão há profusa recitação e realização de ritos dentro do sacrifício), a

noção de que a mulher aciona os resultados mais por sua natureza e disposição em si, do que

pela formalidade ritual, parece se difundir em diversas situações.

Sobretudo, os ritos descritos até aqui, que envolvem a esposa no sacrifício,

demonstram que sua presença e cooperação são absolutamente necessárias, lhes atribuindo,

culturalmente um valor ritual: um homem não pode se tornar ritualmente independente (só

com a esposa, sua metade, se torna um) 640; a não ser que esteja acompanhado por sua esposa

os devas não aceitam suas oblações641; um filho é indispensável para a vida no além-mundo,

entre os manes, o qual só concebido com uma esposa.

Por outro lado, na arena sacrificial, diversos atos são feitos em paralelo, ou parceria,

entre marido e mulher, que compartilham os frutos e as reações advindas de transgressões ou

falhas: o cingir com o laço/cinto, considerado como a iniciação purificatória (dékña) para o

sacrifício; a reclusão em sua cabana individual; a designação de uma vaca exclusiva, cujo leite

é sua alimentação; o processo de limpeza purificatória para o ritual; a impregnação de

fertilidade na manteiga; a parceria sexual com diversos ritos; etc.

Assim, semelhantemente aos ideais para a vida em matrimônio, de acordo com o

pensamento bramânico, a arena sacrificial é o palco onde se dramatiza a interdependência

entre marido e mulher (salvo algumas exceções), na qual cada um tem sua natureza, seus

atributos peculiares, e, por conseguinte, seus deveres, práticas rituais, etc., todos individuais,

mas que, em conjunto, dão conta da ordem estabelecida conceitual e culturalmente como

ideal.

639 Conforme o segundo capítulo desse trabalho.
640 Cf. AB I.2.5.
641 Cf. ÇB V.1.6.10.
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Portanto, o homem se distancia do natural (da parceria sexual apenas para a

gratificação dos sentidos e para a procriação por instinto) ao ritualizar a relação entre marido e

mulher através da complexidade do sacrifício védico (assim como se faz com a alimentação,

nesta cultura), estabelecendo uma “integralidade e regularidade que devem ser construídas (e

controladas) ritualmente”; “tratar-se-ia, então, da constituição de uma alternativa entre

escolha natural e anticultural que se repropõe numa escolha entre ser homem ou besta,

alternativa na qual o pensamento grego percebia o perigo de uma bestialidade como

reiteradamente ameaçada e como produto de um excesso (hibris), neste caso sexual e

alimentar (de forma especular)” 642.

642 AGNOLIN, Apetite da Antropologia, p. 206-207.
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Reflexões Finais

A posição conceitual das mulheres na Índia antiga se dá a partir de um conjunto de

princípios e expectativas, não independentemente, mas em relação ao gênero masculino e à

sociedade que a engloba e molda, com sua hierarquia de camadas e seu sistema ritual

abrangente (permeando a vida pública e privada).

Ao se observar que, por exemplo, a norma dita ser a mulher passível de submissão,

abrigo e dependência de uma figura masculina (pai, esposa, filho), e, ao mesmo tempo, ver

sua autonomia (deveras esporádica, mas certamente existente) enquanto independente na

escolha do noivo ou na realização de sacrifícios sozinha, os papéis que lhe atribuídos podem

parecer às vezes contraditórios, senão houvesse uma lógica em termos da natureza que lhe é

atribuída e seus conseqüentes deveres, necessidades, tendências e condutas. Em outras

palavras, mesmo as exceções parecem responder às premissas gerais, como a de se obter um

esposo, por exemplo, que justifica ou outorga a realização de sacrifícios neste sentido (no

caso de Ghoñä e Apälä) ou outras atividades sagradas (como as austeridades de Tulasé, a

atividades piedosas de Subhadrä, Ambä e Rukmiëé).

As exceções, dessa forma, convergem para o ideal para as mulheres no pensamento

bramânico, que é a vida familiar, a geração de filhos e o auxílio ou parceria nas práticas

rituais do esposo. O casamento é, de fato, a instituição por meio da qual ela adquire seus

status perante a sociedade, como iniciaticamente “duas-vezes-nascida” (dvija) e apta a

efetivamente participar dos sacrifícios e demais rituais (domésticos, de passagem) oferecendo

o que lhe é tido como inerente: a potência da fertilidade.

É também através do matrimônio que a vemos em seu mais alto valor ritual e social:

como dádiva na concessão ao casamento, ocasionando o maior dos benefícios rituais à sua

família (a resultante do auto-sacrifício), paralelamente à concepção de um filho varão,

servindo de elo entre famílias, entre linhagens, entre os homens e os devas. Não só se

estabelece a essencial rede de responsabilidades rituais mútuas entre as famílias äryas através

do casamento, mas os indivíduos äryas necessitam do matrimônio, com uma noiva social e

ritualmente qualificada e compatível, para se habilitar às práticas sócio-rituais e atividades de

subsistência.

Em termos de deveres rituais, o homem só os cumpre perante os devas, os brähmaëas,

os antepassados, os Vedas, aos hóspedes e às demais entidades vivas (constituindo os

sacrifícios e débitos obrigatórios) ao adquirir uma esposa e, com ela, realizar os sacrifícios

(sendo considerado uma pessoa inteira apenas com a consorte) e obter progênie. Além disso,
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para alcançar os sentidos da vida (liberação, deveres ritualísticos ou leis, prosperidade e

prazer) e para galgar os quatro estágios etários da vida (como estudante, chefe de família,

retirante e renunciante), lhe é imprescindível uma esposa.

Para a esposa, particularmente, é por meio do casamento que ela aciona seus campos

de atividade: 1) a maternidade; 2) a gerência da cada e de sua economia; 3) a distribuição de

däna (dádiva, doações); 4) o exercício da hospitalidade; 5) a parceria nos rituais. Ela,

portanto, exerce o crucial papel de conectar os membros da sociedade e os homens aos devas.

Ao gerar filhos, ela assegura a conexão entre gerações e a continuação da homenagem

aos ancestrais. Ao distribuir alimentos (remanescentes de sacrifício) e hospitalidade, forja

harmoniosas relações entre os diferentes segmentos da sociedade ärya e se conecta aos

benefícios espirituais resultantes da importante prática da dádiva (däna), tidos como tangíveis

nessa e na próxima vida. Por sua participação e funções no ritual Çrauta (Solene), se torna o

vínculo entre o mundo e o extra-mundo, entre os homens e os devas e permite, assim, que a

comunidade estabeleça a ordem ideal (Åta) e prospere nos termos dos resultados de suas

rogativas.

No cumprimento de seus deveres, como elo entre seres e mundos, ela se expõe a

ansiedade e perigos (advindos das transgressões nos procedimentos), entretanto o ideal

bramânico lhe restringe aos âmbitos protegidos, circunscritos à presença das figuras

masculinas, no âmbito doméstico, e da comunidade, na arena sacrificial, ao mesmo tempo em

que parece lhe serem atribuídas uma certa imunidade (por sua identificação com a energia

criadora, Prakåti) e uma certa facilidade ritual, na medida em que não lhe é exigido a

memorização de fórmulas mântricas complexas e profusas ou rigidez quanto aos

procedimentos rituais (especialmente enquanto sacrificante autônoma).

Todas suas atividades, atributos e relações se baseiam em sexualidade e fertilidade, a

qual é tanto acionada no mundo como no extra-mundo ritual, imbuindo ambos, idealmente

ordenados, mas potencialmente estéreis, com fertilidade, fazendo com que prosperem em

progênie e propriedade. Ela é o vínculo que, através da fertilidade, se estabelece tanto

verticalmente, por meio das linhagens e dos sacrifícios para os devas, como horizontalmente,

por meio do matrimônio, do däna e da hospitalidade.

Não buscamos aqui (assim esperamos) nem glorificar sua posição demasiadamente,

nem reduzí-la às possíveis observações anacrônicas quanto à liberdade e igualdade. Tentamos

mostrá-la de acordo com suas faces reveladas e intermediadas pela literatura sânscrita, pelo

pensamento bramânico; por suas faces duais, mas complementares: a sacrificante (patné) e a
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sacrificada (däna); a que oferece (däna, hospitalidade) e a que é oferecida; a sujeito e a objeto;

a dependente e a independente; a que atribui e a quem é atribuída (fertilidade).

Ela caminha em uma linha reta (dharma), ao mesmo tempo restritiva e libertária: não

há em sentido absoluto uma restrição e limitação quanto à ação sócio-ritual e sua capacidade

de efetivar mudança ou diferença no meio em que a mulher aja, seja sacrificial ou doméstico

(não menos sacrificial), mas sim um limite de abrangência em relação ao âmbito de ação

(doméstico e ritual), às funções e papéis atribuídos e o que afeta (principalmente a

fertilidade), pois, estamos tratando de uma cultura estritamente hierárquica e específica

quanto à natureza das pessoas (camadas sociais, gênero, idade) e das coisas e seus decorrentes

“deveres ritualísticos” ou sócio-rituais (dharma).
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