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Cura e Cuidados de Saúde 

Cuidados com a saúde devem ser considerados mediadores, simulta

neamente materiais e simbólicos, que permitem aos grupos sociais representar 

subjetivamente, eventos ameaçadores à manutenção da vida, contra os quais deve 

intervir. De modo geral, eles costumam reforçar as esferas de regulação e reprodução 

da ordem social estabelecida e buscam produzir medidas destinadas a atenuar 

ambigüidades que se exacerbam no caso de doença, e a eliminar ou evitar o fato 
anômalo gerado pela eclosão do evento patológico (Samaja, 2000) . 

No mundo baniwa, os procedimentos preventivos e curativos se imbricam 
de tal forma que não podem ser considerados entidades discretas; rezas, jejuns, 
procediméntos de higiene, uso de plantas medicinais e curas xamânicas prestam

se simultaneamente às duas atividades. 

O leque desses cuidados compreende os cânticos kalidzamai, as recitações 

iapakethi, a restrição sexual, a dietética, as plantas medicinais, as curas xamânicas 

e os medicamentos industrializados. Neste texto nos limitaremos a efetuar uma 

síntese de plantas medicinais, dietas e regras de higiene, remetendo o leitor que 
deseje maiores informações sobre a cura xamânica e sobre os kalidzamai e os iapakethi 
para publicações de Wright (1993, 1996), Hill (1989); e aquele que deseje se informar 

sobre o uso de medicamentos industrializados, para Garnelo & Wright (2001). 

O itinerário terapêutico seguido pelo doente e sua família não difere do 

que é registrado com freqüência na literatura (Sindzingre, 1984), (Langdon, 1994). 

Ante um evento patológico, eles formulam uma hipótese diagnóstica baseada no 

acervo de saberes preexistentes sobre o tema, decidindo também a opção 

terapêutica que pode passar inclusive pelo uso de medicamentos industrializados. 

O xamã só costuma ser acionado caso o evento patológico persista ou se apresente 

com especial gravidade. Dentre as variáveis que limitam a intervenção do xamã, 

apontamos a escassez desse especialista, o alto preço de seu trabalho e as grandes 
distâncias que o doente deve percorrer até encontrar um xamã que possa tratá-lo. 
Além disso, o pequeno número de xamãs faz com que atualmente apenas a fratria 

Hohodene disponh~ desse especialista, o que torna o recurso a ele potencialmente 

perigoso para um doente das outras fratrias. 
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Caso o tratamento escolhido não proporcione resultados satisfatórios, a 

doença poderá ser reclassificada sob novo diagnóstico, com conseqüente 

redimensionamento das alternativas terapêuticas. Observamos que mesmo doenças 

corriqueiras costumam ser interpretadas à luz das interações políticas e conflituosas 

estabelecidas entre os humanos ou entre estes e os seres-espíritos da natureza; 

qualquer sinal de doença já é indicativo de u:r,n potencial distúrbio no cosmos, exigindo 

uma ação terapêutica imediata. As atuações xamânicas visam principalmente aos 

problemas de ordem cósmica, mas os donos de cânticos podem intervir também nos 

conflitos sociopolíticos implicados na eclosão do processo patogênico. 

Os diagnósticos de doença são objeto de discussão cotidiana nas aldeias; 

quando alguém adoece, as pessoas opinam sobre os diagnósticos possíveis, 

voltando suas atenções particularmente para a possibilidade de que seja um 

caso de Manhene, seguramente o evento patológico mais angustiante para os 

Baniwa e, segundo sua percepção, também o mais freqüente. Mais do que 

qualquer outra doença, a ocorrência de um caso de Manhene representa sempre 

uma ameaça coletiva, um sinal agudo de distúrbios cósmicos e políticos que 

ameaçam a ordem do mundo. 

Sonhos, augúrios e premonições do doente ou de seus co-residentes 

costumam ser observados com atenção porque contribuem tanto para o diagnóstico 

quanto para o prognóstico da evolução do caso. Via de regra, o adoecimento por 

Manhene é parte do circuito de vinganças por agressões recíprocas em função de 

eventos de gravidade variável, indo desde discussões banais, no entanto, levadas 

a extremos por desafetos inconformados, até sua forma mais extremada, o 

xamanismo de vingança, no qual se pagam os serviços de um pajé para exterminar 

o agressor ou assassino de um parente. 

O contato com substâncias perigosas como o cheiro dos peixes gera 

Whiókali. A penetração dos venenos de Kowai ou de serpentes geram o Manhene, 

e o cheiro do combustível e da fumaça traz a doença do branco. Todas essas são 

formas de contágio simbólico, cujo alcance deve ser controlado por severos 

procedimentos de purificação ritual, para isolar o perigo e obter a renovação cósmica 

que garante a abundância, a fertilidade e a continuidade das gerações humanas. 

Se por um lado os procedimentos rituais têm por objetivo evitar a difusão do estado 

de impureza, por outro eles são medidas de proteção para os já envolvidos pela 

violência ancestral que ameaça não só a eles, mas toda a descendência humana. É 

nesse âmbito que situamos o uso das plantas medicinais e a dietética e as regras 

de purificação baniwa. 

A preservação da saúde depende do exercício da moralidade e da 

solidariedade nas relações sociais, do reforço das relações intercomunitárias, do 

autocontrole e da limitação de todo comportamento excessivo, da limpeza dos 

corpos, dos espíritos e dos utensílios domésticos e controle das ações predatórias 



sobre a natureza. Os processos terapêuticos têm por meta afastar o ser do doente 

da putrefação e do comportamento socialmente descontrolado, reconduzindo-o aos 

limites da sociedade humana, rompendo um contato perigosamente próximo com 

a alteridade e contribuindo para a restauração da ordem cósmica. Eles reproduzem 

criativamente os princípios contidos nos ciclos míticos de Kowai/ Dzoolí nos quais 

os fundamentos da domesticação da natureza e da socialização da pessoa baniwa 

foram estabelecidos. As curas xamânicas, que se processam pela viagem do xamã 

a pontos diversos do plano vertical do cosmos reforçam a idéia de sua conexão 

originária com esse nível de causalidade . 

Uso de plantas medicinais 

As plantas medicinais cultivadas e selvagens compõem um extenso 

conjunto de saberes disseminados em todos os níveis da sociedade baniwa. Existe 

um vigoroso processo de circulação de plantas cultivadas que, tal como a mandioca, 

acompanham o circuito de troca de esposas. Quando a mulher se casa, seus pais a 

presenteiam com um estoque de plantas que podem proteger sua futura família 

de males diversos e que, na prática, reforçará o acervo disponível na aldeia do 

esposo. O marido também pode receber plantas de seus consangüíneos, e o casal 

zela pelos recursos que lhes são disponibilizados, recorrendo, sempre que necessário, 

aos ascendentes e outros familiares em busca de novos espécimes. 

A divisão sexual de trabalho vigente na sociedade se reproduz também 

no manejo das plantas medicinais. Existe um amplo conhecimento sobre plantas 

cultivadas partilhado entre homens e mulheres, sem que se negue a existência 

de certos nichos de diferenciação, pois os homens costumam conhecer e manejar 

melhor as plantas propiciatórias ao sucesso na caça e na pesca, e as mulheres 

reservam para si próprias o conhecimento de plantas destinadas a tratar as doenças 

da feminilidade, as quais guardam secretamente nas roças. Tais diferenças 

recobrem tensões nas relações de gênero, nas quais homens e mulheres procuram 

resguardar seus campos de saber, utilizando-os como reforço das suas próprias 

posições no meio social. 

Os saberes sobre plantas medicinais silvestres constituem um monopólio 

masculino. Os homens costumam identificá-las na mata durante as expedições de 

caça ou nas idas para a roça. Os lugares de sua ocorrência são mentalmente 

mapeados para que possam ser encontrados em caso de necessidade. A variação 

na distribuição dessas informações é dependente da disponibilidade das espécies 

e das características do ecossistema nas proximidades das aldeias. O interesse 

individual em ampliar seu acervo de conhecimentos também é muito importante, 

pois os Baniwa valorizam a iniciativa pessoal, deixando grande parte do aprendizado 
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a cargo do empenho e dedicação dos aprendizes; o ensino-aprendizado do uso de 
plantas medicinais não envolve qualquer restrição dietética ou sexual por parte 
dos envolvidos. A interrupção dos rituais masculinos de passagem vem ameaçando 
uma reprodução sistemática e consistente de tais conhecimentos, pois ele se 
caracterizava como um espaço de consolidação e ampliação das informações 
produzidas na socialização primária em âmbito dom~stico . 

Apesar da tendência apontada na literatura sobre o uso de plantas 
medicinais como um recurso que atua meramente no tratamento dos sintomas, no 
caso baniwa existem espécies capazes de atuar em níveis mais profundos de 
causalidade, pois, se existem plantas para tratar sintomas gerais como dores, febre, 
fraqueza e palidez, a maioria delas é usada para tratar as doenças reconhecidas na 
taxonomia baniwa. Elas não atuam apenas como sintomáticas - quem ~esempenha 
esse papel são os medicamentos industrializados, largamente consumidos para 
tratar os sintomas, ainda vagos, das primeiras manifestações de doença -, mas 
têm indicações próprias para cada tipo de doença, .existindo plantas para tratar 
tipos específicos de Manhene, Hiwiathi, Thooli etc. Sua origem mítica talvez possa 
explicar essa singularidade, pois, nas representações dos informantes, plantas e 
rezas são recursos terapêuticos equivalentes , criados num mesmo gesto por Dzooli 
no tratamento instituído para evitar a morte de Mawirikoli. 

As plantas são bastante disseminadas em todas as aldeias, e são indicadas 
amplamente não só para o tratamento das doenças conhecidas, mas também para a 
alteração de comportamentos considerados socialmente inadequados. Assim, também 
existem plantas para combater a preguiça, para aumentar a valentia e a disposição 
para o trabalho, para acalmar crianças choronas, para aprender a língua portuguesa 
etc . Como dito anteriormente, o uso de plantas medicinais não é um recurso restrito 
apenas ao tratamento do evento patológico ; trata-se de mais um componente num 
conjunto de cuidados que visam auxiliar pessoas a retomar o desempenho dos papéis 
que lhes são socialmente designados na vida cotidiana na aldeia. 

Dietética 

A dietética baniwa é um importante componente dos cuidados que 
objetivam à preservação e à recuperação da saúde. Na verdade, não se concebe 
qualquer tratamento sem a adoção concomitante das dietas. Exceto para o uso de 
medicamentos industrializados, todos os outros procedimentos de cura exigem a 
adoção deste coadjuvante terapêutico. Além disso, situações de liminaridade, como 
o pós-parto, a puberdade, rituais de iniciação masculina e feminina e o treinamento 
xamânico, exigem uma rigorosa restrição dos alimentos. Ela se aplica, ainda, a 
outras situações da vida: é adotada quando enamorados desejam seduzir parceiros 



através de procedimentos mágicos, como o uso das plantas de Monotsi, e quando 

os homens desejam obter sucesso na caça. A adoção de restrições alimentares 

subentende a restrição concomitante da atividade sexual, compreendida como um 

elemento inerente à própria dieta. Tais procedimentos se perpetuam ao longo das 

diversas fases da vida, incorporando-se às formas próprias do viver baniwa. 

Sendo a natureza concebida como análoga à sociedade humana, as fontes 

de alimentos são também representadas como dotadas de características perceptivo 

sensoriais que permitem definir sua condição de maior ou menor periculosidade 

potencial para os seres humanos. Dessa forma, os alimentos podem ser compatíveis/ 

incompatíveis com um estado de doença, fortes, fracos, agressivos, inofensivos, 

agonistas, neutros ou antagonistas de um estado de doença e poluição corporal. A 

análise dos alimentos interditados mostra que, no âmbito do registro mítico, a comida 

considerada perigosa para o consumo humano em situações de liminaridade se origina 

de inimigos de Nhiãpirikoli, como Kowai, os macacos Eenonai e os peixes/serpentes. 

Os kalidzamai , rituais que representam a principal forma de prevenção 

de doenças, também orientam a dietética e as regras de higiene que o indivíduo 

deve seguir por toda a vida. Eles são realizados nos rituais de nascimento e de 

iniciação pubertária . Entre os evangélicos, os termos da recitação variam, 

comportando trechos das orações cristãs enunciadas nos cultos, sendo as referências 

ao xamanismo cuidadosamente expurgadas; porém os princípios dietéticos são 

seguidos à risca, talvez até de forma mais rigorosa que entre os católicos. 

O sistema de reclusão utilizado para os pais e recém-nascidos, jovens 

púberes, doentes de Manhene e picados de cobra segue a lógica da purificação 

ritual adotada na primeira morte. Os que a ele se submetem são proibidos de 

manter atividade sexual, comer caça, peixes com pimenta, sobretudo se o peixe 

for de dente e de esporão. O contato com as pessoas em geral é restringido, tendo 

o objetivo de evitar particularmente o contato com mulheres menstruadas, grávidas 

e com pessoas que possam ter mantido rel?-ções sexuais recentemente, pois, nessas 

condições, elas podem exalar cheiros que agravarão a doença. Mulheres grávidas e 

menstruadas são particularmente perigosas porque o sangue relacionado à sua 

condição 27 é considerado uma importante via de enfraquecimento dos reclusos. 

Tais restrições visam limitar os agravos que poderiam precipitar o recluso na mesma 

morte de Mawirikoli. 

As dietas recomendadas para pessoas doentes podem variar segundo o 

diagnóstico, mas os dados coletados indicam algumas regras gerais, a saber: 

Para doentes de Manhene e picados de cobra, a dieta é bastante rigorosa 

no início do tratamento, sendo proibida a ingestão de proteína animal (carne ou 

peixe), tanto pelo doente, quanto pelos consangüíneos; a esposa ou o marido de 

quem foi picado estão, em tese, liberados da dieta, mas, como a mulher não caça 

e nem pesca e o marido não cozinha, em termos práticos a restrição acaba se 
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impondo, em maior ou menor grau ao cônjuge. Nos primeiros dias, o doente só pode 
comer mingau de farinha em pequena quantidade, fracionado ao longo do dia; se o 
tratamento se mostrar efetivo, pode começar a ingerir peixes pequenos, desde que 

sejam apanhados com rede e que não tenham ferrão, esporão, dentes ou gordura, o 

que obviamente restringe bastante o tipo de alimento a eles disponibilizados. De 
acordo com o tipo de Manhene, particularmente os quadros crônicos, esta proibição 
pode se estender por vários meses, enquanto durar o tratamento. 

O uso de pimenta é igualmente proibido, pois esses doentes estão, em 

ambos os casos, envenenados, e o veneno é o oposto simétrico da pimenta. O 

condimento que tempera o alimento é análogo ao veneno que tempera o corpo 
humano, tornando-o apetitoso para os espíritos canibais. Como, em geral, toda 
carne e peixe costumam ser ingeridos com pimenta, a proibição de seu uso reforça 
a restrição à ingestão de carne ou peixe pelos doentes. Essa periculosidade se 
perpetuou no mundo a partir do primeiro ritual de passagem, quando a quebra do 
jejum pelos iniciandos impediu a despoluição da pimenta e dos alimentos, que 
permaneceram como fonte constante de perigo para os seres humanos . 

Picados de cobra são proibidos de comer também qualquer tipo de 
alimento vegetal que tenha leite que possa ser extravasado, pois extravasamento 
similar poderia ocorrer do líquido retido no membro picado; igualmente, não podem 
tomar banho, pois o contato com a água poderia exercer tanto um efeito de 
extravasamento (hemorragia) quanto de enchimento (edema) no local da picada. 

Essa é a mesma lógica que proíbe o contato do picado com mulher grávida e 
mulheres menstruadas, pois o sangue presente em ambas poderia provocar 
sangramento ou inchaço no doente. Uma dieta igual a do picado de cobra é 
recomendada para a mulher (e seu marido) que sofre de hemorragia após o parto, 
reforçando a idéia de continuidade entre ambas situações. 

Existem algumas especificidades ligadas ao tipo de Manhene que acomete 

o doente: nos casos de Manhene originado de pêlo de Kowai; há uma proibição 
mais forte de comer animal de pêlo; os envenenados por Omai Panattemi, um 
veneno vegetal feito da chamada folha de piranha, não podem comer frutas que 
provoquem coceira nas mucosas, como o abacaxi e alguns tipos de cará, pois a 
coceira se reproduziria no intestino, aumentando o sangramento provocado pelo 
veneno. Por igual razão, estão proibidos de comer peixes com dentes e ferrões, 

particularmente a piranha. 28 Doentes de Manhene cuja origem é o cérebro de Kowai 

também são proibidos de comer partes da cabeça de qualquer animal aquático ou 
terrestre; nos casos em que esse tipo de veneno provoca distúrbio de conduta, no 
qual o doente assume comportamento de macaco (Manhene puuekhaime), de 
pássaro (Manhene hipiralikhaime) ou de um ser aquático (Manhene kachirikhaime), 

há uma proibição mais forte em torno da ingestão do animal equivalente ao distúrbio 
de comportamento do doente. 



Manhene e picadas de cobra são condições especiais que transportam o 

doente para uma posição fronteiriça entre a humanidade e animalidade; seu corpo 

é o palco da luta entre esses dois pólos e sua alma enfraquecida se presta mais 

facilmente a ser tomada por um espírito animal. Nesse contexto as dietas buscam 

uma purificação ritual capaz de demarcar uma separação radical entre esses dois 

domínios que se confundem perigosamente no evento patológico. 

Para os doentes de Whiókali, a dieta varia segundo a origem: se for Whiókali 

de caça, o doente está proibido de comer qualquer animal de pêlo . A proibição se 

estende às frutas e tubérculos com pêlos, como manga, inhame, cana etc. Se a 

origem de Whiókali for de peixe, o doente é proibido de ingerir peixes que 

apresentem aspecto que lembre as cobras (peixes lisos, sem escamas), peixes com 

dentes, ferrões, esporões e com muita gordura, considerados potencialmente 
capazes de ferir o intestino do doente, enfraquecendo-o, fazendo-o sangrar e 

agravando seu quadro, pois, à medida que o doente enfraquece, o peixe/serpente 

em seu intestino se torna forte. Eles são ainda proibidos de comer frutas que tenham 

espinho, como cana, 29 pupunha e cubiu, frutas gordurosas ou ainda as longas, que 

lembrem serpentes, como a fruta conhecida por ingá. 

A proibição de peixes gordurosos ou de aspecto similar ao das cobras 30 

parece se prender a uma idéia de reforço simbólico: a doença Whiókali remete à 

luta ancestral entre prato-humanos comandados por Nhiãpirikoli e a serpente 

ancestral Omáwali, que representa os animais aquáticos, principal fonte de alimento 

do povo baniwa; sua eclosão é uma atualização cotidiana de um conflito que nunca 

cessou. O 'pitiú' do peixe mal-cozido possibilita o crescimento de um peixe/serpente 

no intestino do doente, que retira forças do conjunto das serpentes e peixes em 

geral, particularmente aqueles mais perigosos ou agressivos, justamente os que 

são mais proibidos para este tipo de doente. Além disso, quanto mais parecido 

com uma cobra, maior potencial teria o peixe ingerido de fortalecer o peixe/cobra 

no intestino do doente. 

A pouca restrição ao consumo de peixes pequenos poderia ser considerada 

estranha se os imaginarmos como membros do grande conjunto de animais 
aquáticos. Entretanto, em seu estudo sobre a taxonomia baniwa, Hill (1988) 

demonstra que os peixes pequenos, os primeiros a serem ingeridos com a melhoria 

dos quadros de doença, pertencem a nichos classificatórios diferentes daqueles 

ocupados pelas cobras e pelos peixes grandes com dentes, ferrões, ou de aspecto 

semelhante ao das serpentes. Segundo os critérios taxonômicos baniwa, tais 
peixinhos pertencem, dentro do mundo aquático, a um domínio distinto daquele 

dos peixes/serpentes canibais, do qual Omáwali deve ser considerado a 

representação prototípica. 

Feridas na pele, atribuídas em geral à ação dos Yoopinai, geram a proibição 

de alimentos considerados 'feridos', ou seja, frutas ou tubérculos com a casca 
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rompida, furada ou enegrecida. Bananas, frutas de rápida putrefação, são proibidas 
para pessoas com lesões de pele ou de órgãos internos, pois poderiam acelerar 
ainda mais a evolução desfavorável. 

O cheiro do alimento apodrecido é indicativo da capacidade agressora 
dos seres-espíritos da natureza. O cheiro, uma parte que representa o todo, é 
capaz de gerar o processo mórbido, mesmo que não haja um agente animal visível 
no alimento. Parasitas encontrados em frutas concretizam esta idéia, levando à 
associação da doença à putrefação, atual ou potencial, dos alimentos; a goiaba, por 
exemplo, é considerada uma fruta de alto grau de patogenicidade, dada a freqüência 
com que já contém 'vermes' em si mesma, mesmo sem estar putrefata. 

O uso de sal está proibido em todos os casos de doença em que ocorra 
edema, sangramento digestivo, coceira e ferimentos na pele, pois o sal é 
considerado um alimento cáustico, passível de provocar abrasões nas mucosas e 
pele, além de ser responsabilizado pelo inchaço de quaisquer lesões existentes. 
Além disso, o sal é produto da alteridade perigosa do branco. Para os Baniwa, 
sua fabricação - como a de qualquer mercadoria industrializada - envolve a 
participação de combustível e a produção de calor, elementos que se incorporam 
ao produto, multiplicando sua periculosidade. 

A utilização de plantas medicinais indica sempre a necessidade de restrição 
alimentar concomitante; de modo geral, pudemos observar que esta regra é mais 
severa entre os sibs baniwa e mais amena entre os de falar curipaco, residentes no 
Brasil. Cada tratamento tem dietas específicas, ligadas mais ao tipo de doença do 
que à planta em si. Também aqui as restrições dietéticas se estendem ao grupo de 
consangüíneos do doente, particularmente os que são co-residentes. Segundo os 
informantes, este seria um dos motivos que leva as pessoas, quando podem optar, 
a preferir os medicamentos industrializados, cujo uso não exige a adoção das severas 
dietas; desta forma, elas estariam poupando o resto da família do sofrimento e 
privações inerentes aos tratamentos com plantas medicinais. 

O tipo de alimento permitido varia segundo o tipo de doença. Frutas 
doces e alimentos 'frios' podem ser importantes coadjuvantes na dietética 
terapêutica. No plano simbólico eles são evocados nos cânticos e nos mitos, nos 
qúais as categorias 'frio' e 'doce' são evocadas como parte da reparação da alma e 
do corpo lesados pelos seres agressivos. 

As dietas gozam de uma rigorosa coerência interna, demonstrando as 
íntimas e fortes ligações entre os incidentes da vida cotidiana e os fundamentos 
míticos que regulam a vida social. Além de recriar diariamente a luta ancestral 
com a alteridade disruptiva, elas incrementam o ascetismo, o autocontrole e a 
disciplina corporal, qualidades consideradas vitais à preservação do bem-estar e 
da harmonia na vida comunal. 



Regras de purificação e de higiene corporal 

Os Baniwa dispõem de diversas formas de purificar o corpo e o espírito, 

que variam segundo as finalidades de quem as utiliza e cujo grau de severidade 

também varia pelas mesmas razões; o uso delas no treinamento de .um xamã 

envolve minúcias e um rigor infinitamente mais acurado que sua utilização por 

um não-especialista. 

Busca-se a purificação do espírito através da contenção dos impulsos, do 

controle cuidadoso de pensamentos e sonhos libidinosos, dos sentimentos de raiva, 

das explosões de cólera, da tristeza, frustração, cobiça, inveja e do desejo pelas 

mulheres proibidas. Existe uma forte interdição social à manifestação pública destes 

sentimentos, que remetem ao caos primordial; sua ocorrência é interpretada como 

uma forma de manifestação patológica (sickness), que demanda a mortificação do 

corpo pelo jejum, pelas privações sexual e sensorial (particularmente no caso dos 

reclusos) e pela exposição às intempéries. Tais estratégias se destinam 

particularmente aos jovens, pessoas em estados diversos de liminaridade, caçadores, 

xamãs e donos de cânticos, ou seja, aqueles em situações de maior risco de 

transgressão a normas socialmente valorizadas. O jejum é uma forma de aprimorar 

o comportamento humano, reaproximando-o do domínio da cultura . 

Os membros do grupo considerados incapazes de viabilizar um controle 

pleno de seus impulsos sofrem restrições à ocupação de posições de poder político 

e podem se tornar suspeitos de ministrar veneno ou enviar sopros aos seus 

desafetos. Quem cultiva rancor e ódio, que podem redundar em condutas agressivas 

contra outros membros da coletividade, deve esperar que em algum momento 

ocorra um retorno, uma retribuição à sua agressividade, o que poderá ocorrer na 

forma de doença ou infortúnios diversos, ostracismo social, ou vingança xamânica 

de suas vítimas. Tais condutas costumam ser vigiadas pelos outros membros do 

grupo, pois suas conseqüências (Likoada) podem atingir não apenas o transgressor, 

mas qualquer um, dada a crença numa continuidade entre o todo social e cada um 

de seus membros. 

A saúde e o bem-estar passam pelo cultivo da alegria, da gentileza com 

os consang~íneos, da boa vontade com as falhas das mulheres e crianças, e 

principalmente pela honestidade e generosidade redistributiva dos bens adquiridos. 

A riqueza material é uma prova contundente da transgressão das regras da 

reciprocidade. A acumulação e apropriação individual de riquezas podem 

transformar o acumulador em alvo da maledicência, da inveja, do veneno e dos 

sopros, que serão o troco de sua avareza. A representação da doença é parte das 

estratégias de controle da individualização dos membros do grupo e expressa a 

tensão permanente entre interesses e necessidades individuais e coletivos; 

prevenção e cura são reafirmações da solidariedade e da coesão social. 
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A purificação do corpo, com suas repercussões sobre o espírito, passa pelas 

regras de higiene corporal que se imbricam com as conflitivas tensões entre seres 

humanos e animais-espíritos como os Yoopinai. As principais regras de higiene 

praticadas pelos Baniwa são os banhos, que devem ser tomados ao acordar, após a 

relação sexual, antes do preparo das refeições (mulheres), quando a pessoa estiver 

suada e fundamentalmente antes de se alimentar. As mãos devem ser 

escrupulosamente lavadas após a manipulação de peixe ou caça e depois das refeições, 

com vistas a eliminar quaisquer vestígios do cheiro do animal e evitar Whiókali. 

Mulheres menstruadas e no pós-parto não devem preparar alimentos nem trabalhar 

na roça, e seus odores corporais devem ser expurgados, não apenas com banho, mas 

também com a utilização de plantas medicinais próprias para afastar os Yoopinai. 

Os banhos são imperativos quando a pessoa viaja de um rio para o outro, 

pois as famílias de Yoopinai são diferentes em cada rio e costumam atacar os estranhos 

com ferocidade. As normas de higiene também se estendem aos utensílios de cozinha 

e de pesca que têm de ser limpos até que todo o cheiro do peixe ou da caça desapareça; 

as vasilhas com alimento devem ser cobertas; objetos pessoais e utensílios domésticos 

devem ser cuidadosamente guardados preferencialmente no interior das casas, para 

que se mantenham a salvo da ação dos Yoopinai e dos envenenadores. 

Como a diligência e a operosidade são associadas à saúde, e a preguiça, a 

sujeira e o mau cheiro são ligados à doença e à maldade, a busca incessante de 

limpeza se estende às casas e à aldeia, cabendo aos chefes de família, particularmente 

ao capitão, zelar para que as medidas de higiene do ambiente sejam mantidas e os 

moradores preservados de ações maléficas. 

Além de classificar, nomear ou ordenar a realidade, essas representações 

e práticas buscam viabilizar também uma intervenção prática sobre os corpos, a 

alimentação, os meios de subsistência, as relações de gênero, de geração e de 

afinidade. Elas intentam estabelecer consensos que são constantemente ameaçados 

pelas tensões inerentes ao viver. A ritualização da cura propicia um prolongamento 

dos consensos e um apaziguamento momentâneo dos conflitos que inevitavelmente 

se atualizarão no próximo episódio de doença. 

Os cuidados de saúde aqui descritos remetem às funções ética e 

normalizadora dos saberes sobre doença e cura; se não fossem internalizados como 

parte essencial da existência, poderiam ser facilmente ignoradas pelos membros 

do grupo, o que é evitado pela crença de que o abandono ameaçaria a própria 

sobrevivência da humanidade. A ocorrência de um evento patológico ajuda a 

materializar tais regulações, reforça os laços de coexistência comunal e o controle 

das manifestações do interesse individual. Trata-se de um tipo de poder simbólico 

com a capacidade de impor uma cosmovisão que gera conseqüências concretas na 

realidade social, transportando o mundo do pensamento para o mundo do corpo e 

transformando representações mentais em relações sociais (Abric, 1997). 



Em seu clássico estudo sobre o tema, Mary Douglas ( 1976) demonstrou 

que os sentidos atribuídos à desordem, à sujeira e à poluição costumam representar 

somente uma pequena parte do comportamento socialmente aprovado e se 

prestam principalmente a tentativas de solucionar conflitos gerados em situações 

moralmente ambíguas. Para ela, controles simbólicos deste tipo costumam ser 

produzidos com mais freqüência em sociedades nas quais existe uma escassez 

de alternativas eficazes para limitar os comportamentos desviantes de seus 

membros. Sua produção tanto expressaria pressões políticas e sociais através 

das quais membros de uma sociedade tentam influenciar o comportamento dos 

outros, quanto conteúdos simbólicos mais amplos nos quais se delineiam visões 

gerais sobre a ordem social e o cosmos. O plano concreto refletiria idéias de 

simetria ou de hierarquia aplicáveis ao sistema social mais amplo, ligando 

instituições sociais à ordem cósmica. Sujeira e desordem seriam subprodutos 

das tentativas de ordenação e classificação das coisas; purificação, separação, 

ordenação e punição de transgressões visam impor sistematizações em realidades 

vivenciadas como desordenadas e proteger a unidade política e cultural do grupo 

que as produz. 

Os dados analisados ao longo dessa discussão mostram que, no mundo 

baniwa, esta correlação entre a vida cotidiana e o plano sociocósmico é algo 

plenamente reconhecido, quase corriqueiro. A violência e o caos ancestrais, 

caracterizados como simbólicos por um observador externo, não apenas são 

percebidos como reais, mas se atualizam quotidianamente em manifestações 

como o Manhene, compelindo os membros da cultura a crer na eficácia dessas 

produções simbólicas e a atuar segundo as regras e elas subjacentes; impressas 

física e mentalmente nos vários momentos da vida, elas levam as pessoas a 

atuar no pressuposto de sua inevitabilidade. A falibilidade deste pressuposto é 

reiterada pela eclosão de novos episódios de doença, revelando uma 

funcionalidade mais ideal do que real; mas é inegável que tais estratégias 

contribuem para contornar, apaziguar ou suprimir a violência transgressora que 

se expressa no evento patológico e para reinstalar periodicamente a unidade 

sociopolítica do grupo. 

Notas 

27 Para os Baniwa as grávidas e menstruadas partilham a condição de portar sangue em seu 

abdômen; considera-se que a barriga da grávida está cheia de sangue destinado a alimentar 

a criança e que é extravasado quando ela nasce. Nove meses de sangue represado tornam a 

mãe e a criança bastante impuras, vulneráveis, portanto, a qualquer forma de ataque mágico. 

28 A piranha é considerada a materialização dos espíritos aquáticos canibais. 
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29 O que é denominado espinhos em relação a esta fruta, são na verdade os duros fragmentos 
da palha e da casca de cana que podem ferir uma pessoa . 

30 Os peixes ditos lisos (sem escamas) são todos considerados muito gordurosos pelos Baniwa, 
de forma que estas duas características se superpõem e se reforçam mutuamente. 


