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Mitologia, Política, Gênero e Geração 





Os Sentidos Cósmicos e Políticos da Produção 
e Reprodução da Doença 

Este capítulo trata das representações e práticas organizadas em torno da 

produção social de doença e de cuidados que visam à prevenção e cura do evento 

patológico. Na língua baniwa os termos usados para designar genericamente os 

eventos patológicos são basicamente dois: ldzamikatti, que indica doenças graves, 

que podem levar à morte, e lpoate, utilizado para se referir a uma doença de pouca 

gravidade, ou manifestações iniciais em que predominam sintomas vagos como 

febre, dor e mal-estar geral, que podem se curar sozinhos; obviamente, todo quadro 

de lpoate é passível de evoluir para uma situação de ldazmikatti. 

Em termos antropológicos a idéia baniwa de doença recobre o que foi 

distinguido por Young (1985) como sickness, ou seja, uma alteração no 

comportamento considerado socialmente aceitável, gerando uma perturbação na 

harmonia dos relacionamentos sociais, comprometendo sua capacidade potencial 

de cumprimento das obrigações cotidianas; recobre também o conceito de illness, 

ou seja, gera um conjunto de interpretações sobre as razões pelas quais o evento 

patológico ocorreu e como ele se deu, o que no caso baniwa remete à sua produção 

mítica. A noção de illness subentende a existência de um "papel social de doente", 

uma alteração no exercício de seus direitos e deveres no âmbito comunal e 

comprometimento da plena condição humana (Buchillet, 1991c, 1991d). 

Não existe uma palavra específica em baniwa para designar o conjunto de 

cuidados destinados a preservar e recuperar a saúde; tampouco existe a noção 

de 'tratamento', concebido como técnica de recuperação física do corpo. Os xamãs 

utilizam o ter'mo pamatchiatsa para designar uma idéia bem mais ampla, de melhoria 

geral da qualidade de vida de uma pessoa. Para eles o cuidado com o corpo é 

indissolúvel do cuidar da alma, da natureza e da harmonia nas relações sociais. 

O termo 'cuidados' está sendo usado aqui no sentido de um conjunto de 

valores expressos em atos e palavras, que objetivam auxiliar pessoas que, 

fragilizadas em seu corpo e/ou espírito, enfrentam dificuldade - permanente ou 

temporária - em desempenhar os papéis cotidianos considerados adequados ao 

seu status no seio da coletividade (Saillant, 1999:5). A noção cuidados está ligada 

à dimensão relacional da vida, compreendendo processos de aprendizagem, de 
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demarcação de identidade dos grupos que os praticam e reconhecimento da 
alteridade naqueles que não partilham as produções culturais dos produtores de 
cuidados, sendo por isso considerados 'errados' e demandando normalização. 

Em seu estudo sobre os Achuar, Philippe Descola (1989) observa que as 
representações que os membros desta sociedade elaboram sobre a natureza 
equivalem à idéia que eles têm de si próprios como grupo social. Desta forma, os 
Achuar atribuem aos seres da natureza comportamentos análogos aos preconizados 
pelo modelo indígena de vida social, reconhecendo na natureza os mesmos eventos 
- troca de mulheres e outras formas de reciprocidade, disputas, conflitos, seduções, 
alianças e guerras - que povoam sua vida cotidiana. Segundo Descola, essa forma 
indígena de interagir com o meio natural desconhece a dicotomia entre natureza e 
cultura estabelecida pela razão ocidental, que representa a primeira como algo 
restrito ao plano puramente material da vida e exterior à sociedade humana. Para 
o pensamento Achuar, os seres da natureza possuem atributos típicos da 
humanidade e as regras que regem seu comportamento são similares às daquela. 

Viveiros de Castro (1996) retoma esta discussão num plano mais genérico, 
situando tais características como comuns a diversos povos indígenas sul-americanos, 
para os quais o mundo estaria povoado por pessoas que podem ser humanas e 
não-humanas e que desenvolvem interações entre si, apesar de representarem o 
mundo através de opostos simétricos que levariam, por exemplo, os animais
espíritos a considerar a carne e o sangue humanos como alimento, de modo análogo, 
mas em sentido inverso às representações dos humanos sobre suas fontes animais 
de comida. No contexto destas relações, os xamãs ocupariam uma posição 
diferenciada, por transitarem entre o ponto de vista humano e o dos seres da 
natureza, ocupando posições simultâneas num e noutro espaço social. 

Prosseguindo a análise dessas características das culturas ameríndias, o 
autor demonstra que a intencionalidade de atos e propósitos seria comum a todos 
os seres, evidenciando um tipo de subjetividade não-humana, mas semelhante à 
consciência humana; a distinção aparente entre humanos e não-humanos dar-se-ia 
apenas na forma/envelope corporal assumida por eles, mas sem que os seres da 
natureza deixem de manter "uma relação privilegiada com outras figuras prototípicas 
da .alteridade, como os afins" (Viveiros de Castro, 1996:120). Nesta perspectiva, 
haveria uma "socialidade englobante", da qual a natureza é parte de uma sociedade 
cósmica onde coexistem humanos, plantas e animais (Viveiros de Castro, 1996:121). 

Viveiros de Castro alerta que a questão é ainda mais complexa, pois 
não se trata apenas de uma projeção metafórica da espécie humana sobre os 
não-humanos; tratar-se-ia, na verdade, de uma inversão de perspectiva: a 
cosmologia ocidental postularia uma "continuidade física e uma descontinuidade 
metafísica (. .. ) entre humanos e os animais", ao passo que as culturas indígenas 
postulam uma ... 



continuidade metafísica e uma descontinuidade física entre os seres do cosmos. 
Para os ameríndios, a condição humana seria a 'forma geral do Sujeito'; humanos 
e não-humanos partilhariam a mesma essência, mas difeririam no modo de 
perceber e atuar sobre o mundo, em função da especificidade de seus corpos7 

(Viveiros de Castro, 1996:129) 

Os valores, as formas de organização da vida social, seriam análogos - isto 
é, haveria uma continuidade nas propriedades do espírito que servem de eixo para 
a organização da representação do mundo -, mas a especificidade dos corpos exige 
que cada um deles apele para formas distintas de intervenção sobre a realidade. 

Embora longa, a discussão é relevante para o entendimento da expressão 
das doenças cuja origem é atribuída, pelos Baniwa, às relações com a alteridade. 
Do ponto de vista de um membro de fratria, esta categoria compreende todos os 
que não pertençam ao seu grupo de agnatos, incluindo-se aí os não-humanos que 
povoam seu cosmos; estes são considerados 'pessoas', na medida em que, tal como 
os humanos, ocupam espaço na estrutura social, produzem ações deliberadas, não
aleatórias e têm capacidade de julgamento fundada em padrões morais partilhados 
por sua sociedade e pela dos Baniwa. Tais noções implicam a existência de seres 
humanos considerados como 'não-pessoas', caso se mostrem incapazes de atender 
às qualificações implícitas na concepção de pessoa. 

Overing (1983-1984) tem analisado o que ela chama de uma "filosofia da 
existência" comum a diversos grupos ameríndios, entre os quais os povos do noroeste . 
amazônico; tal 'filosofia' expressa as formas de entendimento desses grupos na 
relação com a alteridade, identificada como uma 'diferença' associada ao perigo e 
à violência, mas também à reafirmação da identidade e à geração de variações 
positivas e renovadoras do conjunto de forças e poderes da cultura local. A autora 
afirma que a forma encontrada pelos grupos para limitar a periculosidade do 
'diferente' é o estabelecimento de relações de reciprocidade que fundam a vida 
social, propiciam a renovação e a perpetuação da identidade, que é 
simultaneamente ameaçada e garantida pela existência da diferença. Identidade 
implica segurança, mas também a negação da vida social, que só se faz possível 
pela interação com a alteridade. 

Analisando a estrutura das recitações e cânticos kalidzamai, Wright (1993) 
demonstra que eles contêm uma taxonomia dos seres que povoam o universo 
baniwa, contemplando os seres-espíritos de animais aquáticos e terrestres, os 
ancestrais frátricos e os espíritos dos mortos que, juntamente com os brancos e 
outros povos nativos, constituem a alteridade baniwa que se configura como um 
espaço heterogêneo que se desdobra em planos diferenciados. 

Se tomarmos como exemplo as representações de um membro do sih 
walipere dakenai, podemos conceber o mundo como um conjunto de círculos 
concêntricos, que comportam, no entanto, uma divisão primordial entre o 'nós' 
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(os consangüíneos) e os 'outros', todos os não-parentes; esta última categoria , por 
sua vez, é subdividida em um plano mais próximo do 'nós', ocupado pelos membros 
de outras fratrias, afins reais com quem as trocas rituais e matrimoniais costumam 
ser concretizadas. A eles segue-se o círculo onde se dispõem outros povos indígenas 
rionegrinos e finalmente o plano mais externo, onde se situam os seres da natureza, 
uma categoria que comporta também os brancos que se identificam com seres
espíritos canibais do panteão baniwa. 

Estas idéias são congruentes com as dos informantes de Wright, que em 
seu texto Prophetic Traditions Among the Baniwa (no prelo) formulou um modelo 
concêntrico de organização do espaço social baniwa, o qual reproduzimos de forma 
ligeiramente modificada: 

Figura 1 - Espaço social baniwa 

OUTROS POVOS INDÍGENAS 

SERES ESPÍRITOS 

Fo1,1te: Adaptado de Wright (no prelo) 

Numa cosmovisão como essa, quanto maior a distância do espaço central, 
menores as expectativas de reciprocidade positiva que só se realizam plenamente 
no plano da consangüinidade; a alteridade é o lugar da reciprocidade negativa 
onde imperam perigo, guerra , violência e vingança. Tal modelo será retomado 
posteriormente, na análise da reprodução do evento patológico, cuja origem é 
atribuída prioritariamente à alteridade . 



A partir dessas premissas os circuitos de produção e modulação da saúde, 
da doença e dos cuidados podem ser entendidos como formas de expressão das 
relações contratuais estabelecidas entre conjuntos de pessoas, humanas e não
humanas, que formam o universo baniwa . As interações sociais travadas entre 
esses grupos organizados em classes de idade, gêneros, sibs e fratrias , pertencem 
ao espaço do 'político', aqui caracterizado como lugar de relações assimétricas de 
competição e de cooperação travadas entre grupos que, para obter os fins desejados, 
desenvolvem entre si estratégias de manipulação, de convencimento, de contestação 
e de alianças. Trata-se, portanto, de relações de poder e de suas formas de exercício 
numa dada sociedade. 

Para Santos-Granero (1990), nas sociedades indígenas amazônicas, o 
poder político se fundamenta na posse de conhecimentos rituais que propiciam 
capacidade de intervenção nos processos produtivos e reprodutivos. Tais "ritos de 
produção" conferem autoridade política a seus detentores, pois se caracterizam 
como fatores essenciais para fomentar a fertilidade, os nascimentos, a prosperidade, 
a harmonia e o bem-estar; enfim, todos os elementos necessários para promover a 
manutenção da vida social. O monopólio destes saberes propicia o controle sobre 
os principais meios de produção nestas sociedades, ou seja, as pessoas ( 1990: 30) . 

Em acordo com esta linha de pensamento, caracterizamos os saberes sobre 
doença, cura e cuidados de saúde como "meios místicos de produção" que propiciam 
o controle de frações da sociedade baniwa sobre as outras que estão desprovidas 
dos conhecimentos rituais indispensáveis para garantir a continuidade da vida, 
legitimar a ordem social vigente e aplicar sanções morais aos que rompam com as 
prescrições neles contidas (Santos-Granero, 1990). 

Nesta sociedade, como em tantas outras, existe uma distribuição desigual 
de saberes entre os elementos formadores de sua estrutura social. As relações 
entre fratrias são relativamente igualitárias, mas a hierarquização entre sibs, homens 
e mulheres, jovens e velhos gera uma distribuição desigual dos conhecimentos 
que propiciam o controle dos meios místicos de preservação da saúde. Dentre as 
diversas possibilidades de exercício de poder na sociedade baniwa, optamos por 
analisar, neste capítulo, aquela que incide sobre as relações de gênero, citando de 
passagem o .controle de geração e as hierarquias que regulam as relações entre os 
sibs, aspectos que serão aprofundados nos capítulos seguintes. 

A análise das representações e práticas sobre doença, cura e cuidados 
veiculará o entendimento de como se processa não apenas o controle sobre estes 
meios humanos de produção, mas também como este se naturaliza, se legitima e 
como opera em íntima relação com as atividades religiosas, interações familiares, 
regras de casamento, de residência etc. Tais atividades são atribuições do 
parentesco e atuam como executores das sanções morais e espirituais que mantêm 
a ordem social. 
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Entre os Baniwa, a longa história de contato não retirou a regulação 

dos conflitos e das contradições sociais do campo do parentesco. Seus membros 

continuam desenvolvendo estratégias fundadas no saber mítico-religioso - entre 

as quais se destacam aquelas ligadas à doença e à cura - com as quais almejam 

fortalecer o controle sociopolítico da sociedade pelas gerações mais velhas, cuja 

hegemonia é continuamente ameaçada pela presença de outras formas de poder 

engendradas no contato interétnico. No âmbito da consangüinidade, este poder incide 

sobre os membros mais jovensª do grupo; no plano da afinidade, expressa-se nas 

relações entre fratrias, envolvendo principalmente as mulheres que circulam entre 

elas através das trocas matrimoniais. 

As categorias de doença aqui estudadas são o que Sindzingre ( 1981) 

denomina de categorias a priori, isto é, um conjunto de informações pré

disponibilizadas para os membros de uma sociedade, que lhes permite elaborar 

interpretações sobre o evento patológico e utilizá-las como um meio preditivo e 

orientador da ação . Tais categorias não são de fato apriorísticas, mas como se geram 

em ciclos de ação social produzidos no passado, as gerações mais jovens convivem 

com elas desde seu processo de socialização primária, tendendo a interpretá-las 

como tal. A internalização das categorias de doenças faz parte de processos mais 

amplos de incorporação da linguagem e dos sistemas de significados e valores 

vigentes na cultura do grupo, o conjunto todo opera como forma de reprodução da 

visão de mundo das gerações antecedentes (Hill, 1988). 

Copans ( 1971 : 111) considera que quando o parentesco forma a armadura 

de uma sociedade, ele também fornece modelo à linguagem e à política, definindo 

as formas como se dá a coesão social e como os poderes são repartidos entre os 

diferentes grupos na sociedade . Tais premissas serão aplicadas ao longo do texto, 

onde tentaremos demonstrar que as estratégias de alianças e confrontos políticos 

estabelecidos no âmbito do parentesco orientam as formas de expressão da doença 

e de aquisição e gerenciamento de saberes e poderes que vão sendo engendrados 

ao longo da história do grupo e são incorporados ao conjunto de cuidados de saúde 

disponíveis na sociedade. 

Os sentidos atribuídos aos episódios de doença remetem, por um lado, à 

co~movisão do grupo, aos valores e às regras de conduta (ou à transgressão deles) 

daí decorrentes e, por outro, às práticas sociais nas quais as explicações causais de 

doença serão reinterpretadas de acordo com a possibilidade de apropriação, pelo 

sujeito, do conjunto de informações pré-disponibilizadas sobre doença e cura. Tais 

estratégias propiciam a formação de um 'campo de poder', aqui entendido como 

um conjunto de relações de força que grupos, no interior de sociedades 

determinadas, estabelecem entre si. Por meio do manejo dessas relações, cada um 

deles tem como objetivo garantir um quantum de força social suficiente para fazer 

valer o reconhecimento de suas posições como sendo mais legítimas que a de seus 



oponentes (Bourdieu, 1989); representações de doença e cura são elementos 

constitutivos do quantum de força acumulado pelos grupos e utilizàdo para 

consolidar suas posições na sociedade. 

No caso baniwa, os relatos míticos constituem o eixo essencial para o 

entendimento da origem e manutenção da doença neste mundo . Os mitos que 

tratam da origem e reprodução da sociedade contêm adendos ou pequenas variantes 

explicativas dos eventos de doença e cura . Sendo formas de poder político, os 

sentidos sobre a doença têm um indissolúvel componente moral. o que lhes permite 

gerar formas de coação sobre os membros do grupo. As narrativas míticas situam, 

por um lado, a causalidade da doença como um tipo particular de pensamento 

religioso, que demanda procedimentos rituais específicos para viabilizar uma 

interação com divindades capazes de proceder à recuperação do bem-estar e da 

saúde; por outro lado, produzem uma interface da doença com os eventos da vida 

cotidiana, proporcionando parâmetros de orientação para a ação ante os mesmos. 

Elas atuam como sistemas de percepção e de pensamento, fornecendo ainda um 

conjunto de taxonomias de objetos e espécies naturais que se expressam nos 

kalidzamaie nas formas de classificar os tipos de doença (Hill, 1989). 

A análise da produção e reprodução da doença exige uma explicação prévia 

da cosmogonia, que lhe confere inteligibilidade. Existem várias publicações de 

Wright (1996) (1993/1994, 1998) e de Johnatan Hill (1989) tratando desse tema. 

A partir delas faremos um resumo dos aspectos da cosmogonia que têm relevância 

para a discussão subseqüente sobre doença e cura . 

Cosmogonia, violência, doença e morte 

O mundo primordial, temporal e espacialmente indiferenciado, conquista 

a diferenciação através das ações dos seres miraculosos que o povoam e que se 

sucedem ao longo de um tempo espiralado que se perpetua no mundo de hoje; o 

plano vertical garante a continuidade entre as gerações, entre o céu e a terra, entre 

o mundo ancestral e o atual. A guerra permanente, o caos e o não-cumprimento de 

regras de convívio social que imperavam no começo dos tempos e que inviabilizam 

o estabelecimento de uma ordem social são apenas parcialmente controladas pelos 

seres que antecedem a humanidade. Seus componentes disruptivos permanecem 

latentes e são responsáveis pelo aparecimento da doença e da desordem que enfeiam 

e maculam o mundo atual (Wright, 1996). 

O início do cosmos baniwa é uma sucessão de sangrentas lutas entre os 

prato-humanos e seres-espíritos não-humanos pelo controle do mundo . Toda esta 

atividade é centralizada numa família de supra-humanos formada por Nhiãpirikoli, 

seus irmãos Dzooli, Eeri e Mawirikoli, o irmão mais jovem, que foi também a 
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primeira pessoa a morrer. Outros personagens importantes são Kowai, filho de 
Nhiãpirikoli e Amaro, a primeira mulher. Essa família é obrigada a travar guerras 
constantes com grupos inimigos, como a família das serpentes-peixe, chefiadas 
por Omáwali e a tribo dos trovões que também aparecem nos relatos, na forma dos 
macacos Eenonai, os donos primordiais do veneno . Os inimigos com quem 
Nhiãpirikoli guerreava eram de fato seus afins, sendo comuns os relatos das 
escaramuças contra seus sogros e cunhados . 

Nhiãpirikoli e seus irmãos são órfãos, porque seus pais foram predados 
por animais canibais ancestrais nas incessantes guerras de todos contra todos do 
caos primordial. Eles crescem sob o signo da vingança a ser feita contra os assassinos 
de seus pais. A Likoada, regra baniwa que regula a vingança, a retribuição de 
agressões e todas as formas de troca, é um dos elementos essenciais no circuito 
de violência que se perpetua no seio de um mundo caótico, onde predominam 
situações de violência extrema que ameaçam a permanência da humanidade no 
mundo. A Likoada será, como veremos, uma das causas mais importantes da 
perpetuação de doenças no mundo. 

Wright (1993/1994) descreve a organização do cosmos baniwa em três 
ciclos: o primeiro se refere a este período de grande turbulência e guerra contínua 
entre Nhiãpirikoli e os animais/espíritos canibais; é o momento em que a divindade 
se esforça por acumular poder mágico (Malika1) e assegurar o domínio da ordem 
humana sobre o caos e da vida sobre a morte, tornando o mundo seguro para as 
futuras gerações . Os mitos deste ciclo mostram todo tipo de comportamento 
excessivo, tais como canibalismo, incesto, agressividade e sexualidade incontroladas 
e uso desenfreado de veneno nas guerras de Nhiãpirikoli e seus consangüíneos 
com os serpentes-peixe, macacos/trovões e outros seres. Os esforços do herói para 
superar este estado de coisas são recompensados apenas em parte; o caos primordial 
sempre reaparece nos ciclos posteriores, reproduzindo-se até o mundo atual. A 
vida dos homens, e particularmente, dos xamãs, é uma luta constante para manter 
as manifestações do caos sob controle e possibilitar a continuidade do cosmos. 
Diversas doenças que acometem hoje os Baniwa têm origem nas guerras do primeiro 
ciclo cósmico. 

A irreversibilidade da morte é um dos eventos contidos neste primeiro 
ciclo . No mito que trata do tema, Mawirikoli, o irmão mais jovem de Nhiãpirikoli é 
envenenado pelos Eenunai, recebendo um tratamento que promove uma 
progressiva reaproximação com a condição humana, expressa na melhoria dos 
sintomas; o processo de purificação é interrompido antes do completo 
restabelecimento do doente, pois este é seduzido por uma mulher com quem 
mantém relações sexuais, proibidas em seu estado de reclusão. A transgressão 
torna sua morte irreversível, condição que se estende à humanidade futura. 



A narrativa ressalta dois pilares na produção de sentidos sobre a doença 

e a ordem social baniwa: a desobediência e impulsividade dos jovens e a sexualidade 

desenfreada das mulheres. Os cuidados pela manutenção da saúde e bem-estar 

visam sobretudo ao controle das ações destes seres, cuja menor habilidade no 

cumprimento de seus deveres para com o corpo social os coloca na posição de 

pessoas incompletas, com dificuldades em produzir juízos morais adequados e em 

cumprir as normas sociais, ameaçando tornar vãos os esforços dos homens mais 

velhos no trabalho de contínua restauração da ordem cósmica e social. 

Ainda segundo Wright (1993/1994), o segundo ciclo cósmico se caracteriza 

como um período de transição entre o primeiro e o mundo atual. Nesse ciclo o 

herói cria condições para a reprodução da ordem social; aqui se completa a 

diferenciação entre homens e mulheres, nasce Kowa1: filho de Nhiãpinkoli e Amaro, 

que institui os rituais de pós-nascimento e de iniciação pubertária. 

Kowai é o personagem principal desse ciclo mítico, que se encerra quando 

seu pai o atira numa fogueira, matando-o. As características físicas deste personagem 

são muito importantes para o entendimento da expressão da doença e de formas 

de curar. O corpo de Kowai é uma síntese de tudo o que existe, exceto o fogo; 

através da música de seu corpo, ele cria toda espécie de seres vivos e expande o 

mundo; também estabelece, através dos ritos de iniciação masculina, as regras de 

comportamento que devem orientar a socialização das gerações humanas futuras. 

A dificuldade de controlar o comportamento inadequado dos jovens aparece como 

um elemento marcante no segundo ciclo; é o comportamento irrefreado dos 

iniciandos, incapazes de controlar seu apetite e manter o jejum deles exigido, que 

desencadeia sua morte e o subseqüente assassinato de Kowai. 

A relação entre Kowai e Nhiãpirikoliremonta a um conjunto de agressões e 

vinganças recíprocas, trazendo a violência para o plano da interação entre 

consangüíneos, resultando igualmente em canibalismo, assassinato, envenenamento 

e vinganças, práticas que até então caracterizavam o conflito entre afins. 

O terceiro ciclo é um momento de conquistas culturais para a humanidade; 

aqui surge a noite, efetua-se a domesticação do fogo e das plantas selvagens, a criação 

das plantas medicinais e dos cânticos terapêuticos por Dzooli. O período é marcado 

ainda pela diferenciação e distribuição desses elementos de cultura entre os distintos 

povos que compõem as sociedades indígenas rionegrinas . Ele enfatiza também outra 

faceta dos conflitos e disputas que perpassam a sociedade baniwa: as guerras travadas 

entre os gêneros, que eclodem de forma aguda após a morte de Kowai, devido ao 

roubo das flautas sagradas pelas mulheres; estas fogem para fora da terra baniwa com 

o produto de seu roubo e tocando-as voltam a expandir o mundo que havia encolhido 

após a morte de Kowai. O roubo desencadeia uma guerra entre Nhiãpirikoli e as 

mulheres, resultando na expulsão delas do território ancestral baniwa. O final desse 

ciclo é demarcado pelo afastamento de Nhiãpirikoli da humanidade. 
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Em cada ciclo observam-se nichos diferentes de eclosão da violência, um 
elemento constante na interação entre os personagens míticos. No primeiro ciclo, 
ela se configura principalmente como guerra entre humanos e animais-espíritos 
afins; no segundo ela eclode nas relações agressivas entre consangüíneos, com 
ênfase nas tensões entre Kowai e seus irmãos canibalizados, Kowai e Nhiãpirikoli, 
Kowai e seus tios, ou seja, entre gerações mais velh:is e mais jovens. No último 
ciclo, o eixo da violência incide nas relações de gênero; se em momentos anteriores 
a agressividade entre homens e mulheres se apresentava de forma latente, aqui 
ela explode em toda plenitude, gerando conseqüências permanentes para a 
configuração da futura ordem humana. 

Outra expressão recorrente de violência nas diferentes fases dos ciclos 
cósmicos é a irrupção de grandes incêndios, que devastam a terra e matam 
P';!rsonagens-chave. O calor é ligado ao ardor e à dor da picada das serpentes e 
da penetração de flechas mágicas como as usadas por Nhiãpirikoli para matar a 
serpente Omáwali ; ele também simboliza Amaro, cuja genitália é quente e 
perigosa, })Ois sua vagina foi originada de um tiro desferido por Nhiãpirikolipara 
que Kowai nascesse. O calor de Amaro é associado às armas, ferramentas, febres 
e às doenças trazidas pelo branco. A genitália feminina é também associada ao 
adultério ancestral conectando calor genital com a sexualidade inadequada e a 
conseqüente geração de doença. 

Entretanto o calor se opõe a Kowai, 'dono' dos venenos, cujo corpo é 
a base de formação de todos os elementos do mundo. Sendo um corpo cheio 
de veneno, o mundo inteiro se torna venenoso, e o fogo se torna um elemento de 
purificação de Kowai/mundo, atualizando-se no calor das chicotadas e das plantas 
urticantes usadas nos rituais pubertários e na pimenta das refeições cotidianas . No 
cosmos baniwa a ação do fogo simboliza a transição entre os ciclos, a purificação 
ritual, a superação de fases e a recriação (violenta) de novas formas de existência. 

Outros elementos importantes para o desenvolvimento dessa temática são: 

• Os cânticos, que os informantes chamam de rezas malikai e kalidzamai, recitados 
em situações de liminaridade e doença , fornecem outras indicações essencia is 
para o entendimento da lógica das concepções baniwa sobre doença e cura . O 
termo Malikaié utilizado para designar este tipo de cântico, mas também expressa 
uma complexa categoria de poder simbólico: é o poder mágico utilizado por 
Nhiãpirikoli para lutar contra os animais-espíritos e impor uma ordem humana 
ao cosmos. No mundo atual ele expressa a capacidade xamânica de reordenar o 
cosmos, curar doentes, limpar o mundo do mal e da sujeira, que, para os Baniwa, 
estão intimamente ligados; entretanto, Malikai também comporta o poder de 
gerar maldade, destruição, doença e desavenças entre as pessoas . Enfim, é um 
termo ambíguo, que expressa a capacidade de mudar magicamente a ordem das 



coisas, com todas as conseqüências construtivas e destrutivas geradas pela 

utilização de um poder desta natureza. 

Nos relatos míticos a busca de poder mágico envolve sangrentas lutas 

dos ancestrais entre si e com os animais-espíritos; essas lutas e suas conseqüências 

se atualizam hoje nos episódios de doença, nas guerras mágicas travadas entre os 

xamãs e nas viagens que eles fazem ao céu para finalidades diversas, entre as 

quais a busca de cura para os doentes. Os xamãs dão continuidade às lutas de 

Nhiãpirikoli, atuando como elementos-chave para manter o equilíbrio de um mundo 

permanentemente ameaçado pela maldade, a doença, a sujeira e infortúnios diversos 

(Wright, 1996). 

• A busca de saber/poder pode ser uma importante fonte de doença, infortúnio e 

morte, caso o aprendiz não consiga usar seus saberes de forma socialmente 

responsável e sua aquisição se destine à mera obtenção de benefícios pessoais. 

O poder é obtido sobretudo na alteridade, mas o risco que sua obtenção acarreta 

exige salvaguardas que limitem suas potencialidades destrutivas e viabilizem 

sua apropriação pelos membros do grupo. 

Santos-Granero (1994) fala nas conseqüências, em sociedades indígenas, 

da aquisição de poder e nas obrigações que incidem sobre quem o obteve . Segundo 

o autor, nesses grupos é corrente a associação entre a busca de conhecimento 

sagrado e o uso moral do mesmo, revertido em benefício comunal. Entre os Baniwa, 

a associação entre aquisição de saber/poder (malika1) e seu uso moral é reiterada 

nos mitos - que também enfatizam as catástrofes e doenças decorrentes do mau 

uso do malikai- e representa um ponto-chave na manutenção da vida social e na 

reprodução da ordem para as gerações futuras. Tais eventos ancestrais são evocados 

para justificar a não-extensão deste conhecimento às mulheres e aos não iniciados, 

cuja condição poderia gerar um uso irresponsável dos mesmos. Esta limitação 

indica a existência de um poder simbólico que opera através de redes de relações 

sociais e é desigualmente distribuído entre os membros da sociedade . Existe 

uma hierarquia na distribuição dos saberes, e aqueles que detêm menor quantum 

de poder simbólico sofrem uma restrição de acesso aos outros espaços de poder 

da sociedad,e. 

Para Hill (1989) e Wright (1993/1994, 1996), entre os Baniwa as gerações 

se sucedem numa verticalidade contínua e sua sucessão representa o elo entre o 

passado mítico, de onde tudo surge, e o futuro, representado pelas gerações que 

virão. A continuidade é garantida pelo respeito e reprodução criativa dos pilares 

que ordenam a sociedade; a manutenção do eixo vertical do cosmos se deve à 

capacidade de seguir os preceitos estabelecidos pelos pais, avós e gerações de 

ancestrais; aqui, a possibilidade de adoecimento se deve essencialmente à 

transgressão (deliberada ou não} das regras de comportamento socialmente 
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aceitáveis que as gerações mais velhas impõem às mais novas através de uma 
série de artifícios de cultura (rituais de passagem, regras de purificação, regras de 
captura, preparo e consumo de alimentos, regras de casamento etc.) . Doença, cura 
e cuidados fazem parte de um complexo conjunto de estratégias que tem como 
objetivo garantir a reprodução física e simbólica da sociedade e a congruência 
entre o comportamento de seus membros e os padrões morais vigentes. 

• A condição feminina é outro elemento importante na gênese e reprodução da 
doença e infortúnio. Numa advertência formulada para os povos tukano, mas 
perfeitamente aplicável a este contexto, Jackson (1992) lembra que as 
representações sobre a feminilidade escondem dimensões mais amplas da vida 
social, tais como a diferenciação/indiferenciação entre homens e animais e 
homens e mulheres, a heterossexualidade e as relações entre agnatos e afins; 
elas propiciam o desenvolvimento da consciência da diferença entre o 'nós' e o 
'outro', estabelecido nas relações horizontais de troca com a alteridade, nas quais 
as mulheres constituem o principal objeto . 

Também entre os Baniwa, os estudos de Hill (1993, 1987) sobre os rituais 
PudalÍ mostram que, além de viabilizar as trocas matrimoniais, eles expressam 
uma íntima interação entre assimetria de gênero e a diferenciação entre humanos 
e animais, produzida ao longo de uma trajetória que vem dos tempos míticos até a 
realidade atual. Os rituais PudalÍ não são apenas sessões de trocas entre afins, 
sendo também um ativo mecanismo simbólico de abolição temporária das 
diferenças, de transformação do 'outro' em um 'semelhante a mim', limitando a 
periculosidade da relação entre doadores e receptores de esposas e potencializa 
a constituição de alianças seguras com uma alteridade perigosa. O PudalÍ expressa a 
multifuncionalidade das relações de troca de mulheres, que engloba aspectos 
econômicos, políticos, relações morais, de comunicação, de saberes sobre a vida 
animal, enfim campos diversos em interação, que numa ótica não-indígena 
constituiriam espaços sociais diferenciados, mas que aqui se apresentam como 
funções sociais 'totais', que visam conservar a ordem social vigente. 

Os trabalhos de Jackson (1988, 1992) e de Chernella (1997, 1988a, 1988b) 
qu~ abordam a questão de gênero foram produzidos a partir de material coletado 
entre os grupos Tukano; como não existem informações sistemáticas sobre esta 
temática para os Baniwa, utilizaremos tais produções como ponto de apoio para a 
discussão do tema, lançando mão também do já citado texto de Hill (1987), que se 
refere, de passagem, às relações entre homens e mulheres no mundo baniwa. 

Para Jackson (1992), a presunção dos Tukano de que os homens seriam 
superiores às mulheres, justificando assim a ocupação do espaço central das relações 
sociais pelo gênero masculino, esconde uma discrepância entre o ideal de dominação 
masculina, expresso nos rituais e nas representações sobre a feminilidade, e as 



relações concretamente travadas na vida comunal, onde os meios físicos de controle 

sobre as mulheres são escassos, exigindo reforços simbólicos para manter o 

comportamento feminino congruente com normas definidas pela razão 

androcêntrica. A assimetria de gênero, um dos elementos-chave na reprodução 

material e simbólica da sociedade, seria naturalizada, representada como algo 

inerente à 'natureza' do homem e da mulher. 

Segundo as regras matrimoniais comuns aos grupos Tukano e Arawak 

rionegrinos, a mulher deve ser sempre oriunda de uma fratria de não-consangüíneos; 

sendo um membro da alteridade, ela representa uma porta aberta por onde a desordem, 

a violência e a doença podem irromper no grupo do cônjuge . A recém-casada é alvo 

da desconfiança dos co-residentes do marido - uma condição que nunca cessa 

completamente-, mas, com o passar do tempo, sua longa convivência com o mundo 

dos afins também gera desconfiança entre seus próprios consangüíneos; essa trajetória 

gera uma espécie de limbo: a mulher é remetida à condição de um outsider, passando 

a viver num espaço social intermediário entre os dois grupos sem pertencer 

plenamente a nenhum deles; nessas condições, ela é representada como um 

'não-nós', seja em termos de gênero, seja em termos de descendência, visto que a 

prole pertence ao grupo de agnatos de seu marido (Hill, 1993:4) . Estas representações 

negativas não são direcionadas exclusivamente para as mulheres, mas fazem parte 
de um conjunto mais amplo de idéias depreciativas produzidas sobre os afins em 

geral, fonte atribuída da violência, do egoísmo, da trapaça e da selvageria. 

Apesar dessa simbolização, Jackson demonstra que na vivência cotidiana 

o masculino e o feminino são esferas complementares; no âmbito doméstico a 

mulher gozaria de bastante poder de decisão, e a violência discursiva das produções 

míticas tukano expressaria as ansiedades e vulnerabilidades dos homens ante a 

autonomia feminina, gerando a necessidade de uma parafernália ritual, 9 que busca 

tornar as mulheres mais obedientes e as relações de gênero mais seguras . 

A abordagem de Chernella (1997) enfoca outros aspectos da mesma 

temática; a autora analisa um mito Wananocontado em duas versões, uma masculina 

e uma feminina. A versão masculina é uma variante Wanano do mito do adultério 

da mulher de Nhiãpinkoli com a serpente Omáwali, analisado neste texto . Na 

versão feminina analisada por Chernella, a ênfase não recai sobre o adultério nem 

sobre a ameaça ao controle masculino dos processos reprodutivos, mas sim sobre a 

perda de poder político pelas mulheres . Uma das propostas da análise é demonstrar 

que os discursos públicos que expressam posições na sociedade, longe de 

representarem consensos, são um produto de sentidos negociados; a versão corrente 

do mito expressa uma posição privilegiada do gênero masculino na cena social, na 
qual o homem detém o monopólio da palavra e da ocupação dos cargos de prestígio; 

o relativo desconhecimento da versão feminina do mesmo mito é uma demonstração 

da não-legitimação dos discursos das mulheres nos espaços públicos . 
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No estudo dos rituais de troca Pudali, Hill (1987) tece algumas considerações 

sobre as relações entre homens e mulheres na sociedade baniwa, demonstrando 

que tal como a hierarquização dos sibs, que é mais flexível na cultura baniwa, também 

a assimetria de gênero é menos acentuada que entre os grupos lingüísticos tukano . 

O autor demonstra importantes diferenças entre as regras de casamento tukano e 

baniwa; para os primeiros os matrimônios são feitos preferencialmente entre primos 

cruzados bilaterais, mas oriundos de grupos lingüísticos específicos; por exemplo, 

os grupos Tukano, Dessano e Piratapuia priorizariam as trocas triangulares travadas 

entre si, garantindo, através da contratação de obrigações mútuas entre os membros 

do triângulo, a retribuição das mulheres cedidas; neste caso, as mulheres 

representam a principal via de celebração de alianças entre os afins, pois a única 

retribuição aceita em retorno à doação de uma esposa é a cessão de outra mulher 

para a mesma finalidade. 

Entre os Baniwa, os acordos matrimoniais priorizam o casamento entre 

primos cruzados bilaterais, mas aceitam também um leque bem mais amplo de 

opções que compreende todas as fratrias baniwa e membros dos outros grupos 

lingüísticos . rionegrinos; a garantia de reciprocidade não se funda necessariamente 

nos acordos feitos entre sibs doadores e receptores de esposas, mas sobretudo no 

trabalho que o genro deve prestar ao seu sogro após o casamento. O serviço do genro 

representa uma espécie de pagamento antecipado em retribuição à perda de um 

membro feminino pelos parentes da mulher que irá residir na aldeia do marido. 

Dentre as conseqüências da diferença estabelecida por instituições, como 

o serviço do genro, pode-se apontar uma ampliação da possibilidade de escolha de 

cônjuges e uma menor sujeição das mulheres aos interesses políticos e matrimoniais 

de seus consangüíneos do sexo masculino. Onde predominam as regras de tipo 

tukano , a única forma de conseguir novas esposas para si ou para seus parentes é 

mediante a doação de uma mulher. Em razão disso, os homens teriam maior 

tendência a forçar suas irmãs e filhas a casamentos , mesmo indesejados por elas, 

para fortalecer sua influência política por meio da celebração de alianças 

matrimoniais com o maior número possível de afins . Tanto Hill (1987) quanto 

Jackson (1992) assinalam que tais regras representam mais um ideal social que 

uma imposição plenamente aplicável no dia-a-dia de homens e mulheres . 

Sem negar a relevância das observações de Hill, geradas em pesquisa 

realizada entre os sibs baniwa residentes na Venezuela, o que se observa na vida 

dos grupos que acompanhamos no Brasil é que as mulheres não têm acesso ao 

corpo mais profundo de conhecimentos que orientam a condução geral e decisões

chave dos rumos da vida em sociedade; elas são excluídas do controle dos meios, 

particularmente os simbólicos, de produção e reprodução da sociedade, dos meios 

materiais e simbólicos da violência, do poder xamânico e dos cânticos, do controle 

do sistema de trocas matrimoniais e da convivência com seu grupo de consangüíneos 



após o casamento; exiladas dos territórios ancestrais de sua fratria, tornam-se mais 

sujeitas aos ataques dos seres-espíritos Yoopinai que residem no território da fratria 

de seu marido, o que amplia o controle masculino sobre elas . A exclusão se estende 

à ocupação de cargos públicos engendrados pelo contato interétnico, nos quais 

elas também são minoritárias. 

Não existe uma proibição formal da ocupação de cargos de prestígio e do 
uso público da palavra pelas mulheres, e sim um desestímulo persistente que se 

expressa tanto no descrédito à sua capacidade de exercê-lo quanto numa socialização 

que desestimula a participação de crianças do sexo feminino em situações que as 

habilitem a liderar grupos e a conduzir situações , especialmente no domínio público. 

Quando as mulheres tomam a palavra em situações coletivas, os homens costumam 

assumir uma postura de desdém condescendente . Como exceção, citamos a 

apresentação de números musicais nas Conferências evangélicas facultados a 

mulheres 10 e crianças; entretanto, elas não costumam fazer pregações públicas nesses 

eventos e não existem mulheres ocupando cargos de liderança religiosa, embora · 

elas sejam chamadas a testemunhar a favor (ou contra) as qualidades de seus 

maridos, nas avaliações a que são submetidos quando escolhidos para estes papéis 

(Sampaio, 2000). As mulheres também são consideradas incapazes de memorizar as 
longas orações, suportar o uso de parÍká e as privações que lhes permitiriam acumular 

malikai suficiente para desenvolver o trabalho de dono de cântico ou de xamã . 

A patrilocalidade não apenas reforça o enfraquecimento sociopolítico das 

mulheres, que, ao contrário de seus maridos, não dispõem do apoio de seus 

consangüíneos para viabilizar a ocupação de cargos de prestígio na vida comunal, 

como também expressa o paradoxo da condição de seres que detêm o poder de 

procriar (crianças e roças) e domesticar a natureza pela preparação da comida e da 

bebida, mas que só podem desenvolvê-lo plenamente longe de seu grupo familiar. 

No mito de Kowai, as mulheres só podem exercer o poder criativo das flautas 

sagradas longe de Hipana, a aldeia primordial onde surge a humanidade; no mundo 

de hoje elas também só podem viver sua condição feminina adulta quando se 

domiciliam longe de seu grupo de consangüíneos (Hill, 1989) . Sendo a alteridade 

a principal fonte de conflito e violência no mundo baniwa, a lealdade fem inina é 

sempre contestável e se torna uma fonte perene de instabilidade entre seus novos 

co-residentes, na medida em que são entendidas como vias de fortalecimento de 

inimigos externos no interior da consangüinidade . 

Dentre os mitos baniwa que tratam da condição feminina, citamos o do 

adultério da mulher de Nhiãpirikoli com Omáwali, que será detalhado mais adiante; 

o da guerra entre Nhiãpirikoli e as mulheres pelas flautas sagradas, que deve ser 

interpretado como uma luta para decidir quem controla a reprodução da sociedade, 
e o da mulher de Pinawali, que, raptada pelo urubu , um dos animais-espíritos da 

morte, é forçada a tornar-se sua mulher . O adultério involuntário não impede que 
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ela seja punida com uma genitália que se corrompe e se putrefaz. A mulher é 
retomada pelo marido através de um engodo que a leva a acreditar que seria bem 
recebida no retorno ao lar. Encolerizado pelo adultério e pela indesejável condição 
física da esposa que a torna inapta para a atividade sexual, o marido a abandona 
faminta e doente numa praia deserta, onde fica à mercê de outros afins perigosos, 
que finalmente a matam (Gamelo, 2001b). 

O relato é rico em atos de violência masculina que se concretizam na 
disputa pela mulher, objeto de rapto, violação, sadismo, perfídia, ciúmes e 
assassinato. Apesar disso, a trama enfatiza a contribuição feminina nas desgraças 
que lhe ocorreram e as características poluidoras de sua condição, que se estendem 
às adúlteras do tempo atual. A genitália e sexualidade das mulheres são 
consideradas como mais próximas da sexualidade dos seres da natureza . Elas 
são vistas como tendo parco controle sobre seus impulsos, o que gera a necessidade 
de uma vigilância contínua por parte dos homens. 

As ligações com a alteridade tornam as mulheres um veículo da violência 
e da impureza; além de seus processos fisiológicos produzirem extravasamento de 
sangue, a própria origem da vagina é violenta: ela foi perfurada por Nhiãpinkoli 
com uma arma de fogo, para permitir o nascimento de Kowai; é um ato violento 
gerando um ser perigoso . As diferenças nas funções corporais e sociais entre os 
sexos recebem uma explicação cósmica e proporcionam os meios para a produção 
de discursos e mensagens que naturalizam as desigualdades de gênero e legitimam 
a necessidade do controle das mulheres pelos homens. 

Na representação androcêntrica da reprodução biológica e social, a mulher 
tem simultaneamente o poder de criar, fecundar e transformar - elementos que no 
mundo baniwa estão ligados essencialmente à alteridade - mas são também fonte 
do caos e da desordem, disparidades que ela congrega em si mesma nos papéis 
sociais que desempenha e que se reproduzem em Kowai, o filho primordial, síntese 
da vida e da destruição do mundo. As mensagens míticas sobre a condição feminina 
enfatizam principalmente as catástrofes desencadeadas por sua insubordinação e 
pelo não -cumprimento de seus deveres . 

As condutas femininas que aparecem nos relatos míticos expressam alguns 
do~ mais negativos comportamentos do mundo baniwa: curiosidade excessiva, 
dificuldade para controlar seus impulsos, particularmente os sexuais, 
disponibilidade para trair os princípios morais e os interesses da família do marido, 
instabilidade de opiniões 11 e desleixo. Nas conversas cotidianas, as mulheres 
costumam ser situadas na categoria manhene, termo usado em português para 
descrever alguém que 'não pensa', ou seja, uma pessoa irrefletida e egocêntrica, 
com escassa capacidade de reflexão sobre as conseqüências de suas atitudes. A 
essas características de comportamento agrega-se o cheiro 12 das secreções femininas, 
que tem o poder de simultaneamente irritar e atrair espíritos das águas e das 



florestas, com intenções de cunho agressivo e sexual. Tais condições são 

particularmente propícias à eclosão da doença na mulher e em sua prole, podendo 

se estender ao restante da sociedade. 

Retomando as premissas de Jackson (1992), diríamos que essas imagens 

terrificantes expressam a carência de meios para inibir comportamentos desviantes 

de quem decida transgredir sistematicamente as regras de boa conduta. Em 

sociedades sem poderes centralizados de coerção sobre seus membros, existem 

poucos meios individuais de controle das mulheres e outros transgressores por 

suas famílias e/ou por seus maridos. Neste contexto, as crenças sobre doenças e 

cura, bem como sobre a responsab ilidade feminina por sua eclosão, operam como 

vias coletivas de controle, capilarmente distribuídas no corpo social; são meios 

simbólicos de coação buscando adequá-las às normas da sociedade. 

Uma interpretação como esta não é hegemônica na sociedade baniwa; o 

monopólio masculino da palavra nos espaços públicos ritualizados propicia maior 

circulação das versões masculinas dos eventos , que são sancionadas como 

explicações legítimas e autorizadas a representar a vida em sociedade. Os homens 

são os porta-vozes das verdades públ icas sobre a origem da doença, do infortúnio, 

das estratégias de cura e de cuidados; as divergências produzidas em torno desses 

conteúdos discursivos costumam estar ligadas às disputas de sibs, isto é, de versões 

masculinas de cada sib, e não às disputas de gênero. 

Os homens monopolizam as atividades xamânicas e de donos de cânticos; 13 

esse último tipo de especialista encarrega-se dos rituais kalidzamai de nascimento 

e da menarca, reservando para seu gênero o conhecimento sobre as formas de 

neutralizar a periculosidade dos seres e locais onde a alteridade se manifesta. As 

mulheres entrevistadas na pesquisa insistem que as explicações corretas sobre as 

doenças e cuidados com a feminilidade só podem ser obtidas com os donos de 

cânticos, que oficiam estes ritos nos momentos de liminaridade. Não encontramos, 

entre as mulheres baniwa, relatos similares ao reco lhido por Chernella (1997). 

A condição feminina se integra apenas parcialmente na dimensão vertical 

do cosmos onde ocorre a sucessão das gerações e se garante a primazia da 

paternidade que controla a descendência. A inserção da mulher tem mais afinidade 

com a dimensão horizontal onde se processam os casamentos. A ausência de um 

elaborado ritual de passagem feito nos moldes masculinos dificulta, aos olhos do 

grupo, a internalização pelas mulheres dos valores caros à cultura baniwa e a 

investidura no papel de membro pleno da sociedade, o que exige a instauração de 

controles familiares duradouros . 

Os rituais femininos de passagem objetivam mais à proteção da mulher 

dos ataques de seres-espíritos do que à sua recategorização como membro adulto 

da sociedade. As jovens permanecem na condição liminar de puberdade por vários 

anos e as perdas mensais de sangue as colocam em situação de fragilidade, 
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demandando periódicas intervenções masculinas feitas através de cânticos, para 

evitar os descaminhos de uma condição que nunca desaparece completamente até 

que sua menstruação cesse. A consolidação da maturidade feminina é lenta e só se 

completa quando a mulher casa e se afasta da moradia de sua família de origem; 

esta é a nova condição que a habilita a iniciar o desempenho de papéis adultos 

que só podem ser plenamente exercidos quando sua sexualidade for disciplinada 

e enquadrada na moldura dos deveres conjugais. 

Para Hill (1989), a mulher púbere é situada numa condição de proximidade 

dos recém-mortos, particularmente aqueles que sofreram perda de sangue. Os 

produtos da feminilidade são poluidores: o sangue menstrual sintetiza as violências 

sexuais inextrincavelmente ligadas à produção biológica dos indivíduos; a umidade 

das secreções femininas é assimilada à dos animais aquáticos causadores de doença 14 

e dos espíritos da morte Inyaime; suas secreções produzem cheiros atrativos para 

os Yoopinai. Umidade também é sinônimo de presença anormal de água na diarréia, 

nos inchaços, nas hemorragias, assim como nos catarros e secreções purulentas de 

toda ordem. A cura exige 'secar' o doente nos rituais kalidzamai e prevenção da 

doença pode ser feita nos rituais de passagem pela ação do calor dos chicotes e 

plantas urticantes. No cotidiano a prevenção é feita pela pimenta que tempera o 
peixe e protege as pessoas, ainda que de modo imperfeito, da umidade e 

periculosidade do alimento. 

A observação da vida cotidiana nas aldeias evidencia um discreto, mas 

eficiente, controle dos homens (e das mulheres mais velhas) sobre o comportamento 

feminino, expresso numa vigilância permanente do cumprimento das regras de 

higiene pessoal e do preparo de alimentos e na limitação do contato com homens 

de fora da aldeia, particularmente os brancos. Nas Conferências Evangélicas, 15 este 

controle deixa de ser discreto, passando a uma vigilância explícita, feita por um 

corpo de 'guardas da Conferência' que têm entre suas principais funções a de 

fiscalizar o fervor e a participação das mulheres nos cultos, além da de empreender 

uma vigília permanente durante a noite, quando tentam flagrar atos ilícitos que 

possam ser perpetrados no escuro. Nessas ocasiões, o controle sobre as secreções e 

excreções corporais se intensifica manifestando-se na delimitação de espaços e 

horários específicos destinados à higiene corporal feminina. Pode-se dizer que nas 

Conferências ocorre uma publicização e uma exacerbação do controle habitualmente 

exercido no cotidiano familiar. 

Rituais femininos de passagem, representações de doença e cura e 

ocupação de funções de responsabilidades conjugais implicam a legitimação da 

assimetria de gênero, comportando uma ativa colaboração das mulheres mais velhas 

na manutenção de normas sociais, que se legitimam pela culpabilidade cósmica 

da mulher. Apesar disso, o gerenciamento cotidiano da vida familiar pode colocar 

a esposa em oposição às posições públicas do marido; ambições políticas masculinas 



podem se concretizar apenas por meio da prodigalidade exercida entre seus liderados. 
Como as alianças políticas costumam ser consolidadas através da distribuição de 
presentes, este fluxo pode ameaçar a qualidade de vida de sua família, levando a 
esposa a tentar limitar a permanente evasão das riquezas; essa atitude é interpretada 
como sovinice, mais uma das falhas de caráter atribuídas às mulheres. 

Obviamente, as regras de conduta existem não apenas como um meio de 
opressão de mulheres e jovens. Para os homens tais regras também constituem 
uma pesada carga de responsabilidades que os obriga não apenas a zelar por sua 
adoção pelos outros membros da sociedade, mas também a aplicá-las para si próprios, 
sob pena de comprometimento de sua credibilidade e legitimidade no exercício de 
cargos políticos. Nessa sociedade o bom desempenho de funções públicas está ligado 
ao rigoroso cumprimento de normas morais, usadas também como critério de avaliação 
das chefias. Remetemos para os capítulos seguintes o detalhamento das contradições 
que envolvem o exercício da chefatura pelos homens. 

No julgamento cotidiano, as mulheres são consideradas como mais 
pragmáticas, mundanas, impulsivas, sovinas e maledicentes, tendendo a obter o 
que desejam por intermédio da astúcia e da mentira. Tais características de 
comportamento contradizem o ideal de franqueza, correção, generosidade e 
honestidade exigido aos homens. Essa contradição aparente recobre um mecanismo 
de cooperação entre os cônjuges, pois o comportamento menos rigoroso e mais 
flexível das mulheres - próprio da alteridade que as constitui - permitiria aos 
maridos efetivar, por intermédio das ações de suas esposas, atos socialmente 
condenáveis que eles não poderiam realizar diretamente sob pena de perda de 
prestígio no exercício de suas funções públicas . Os boatos e maledicências 
espalhados pelas mulheres cumprem funções políticas, pois visam manipular a 
opinião pública local e desencadear ações para obter fins deliberados, destinados 
a atender não apenas a seus interesses pessoais, mas também aos das facções nas 
quais seus maridos se alinham. 

As fofocas promovem uma ritualização e circunscrição dos conflitos; quando 
veiculadas pelas mulheres, tornam possível aos seus maridos ou a seus 
consangüíneos exprimir, através delas, opiniões e insatisfações sem o risco de um 
confronto di_reto; elas possibilitam que os homens se escudem no nicho do discurso 
não-autorizado, desprovido de poder público, mas não de verdade ou de validade, 
para expressar posições antagônicas, sem o perigo de retaliação com Manhene ou 
de censura social 16 e sem a renúncia à dignidade de seu status. A eficácia social dos 
boatos é garantida pelas relações materiais ou simbólicas que lhes servem de 
contexto; costumam ser a contraparte negada do discurso formalizado das chefias 
e cumprem também um papel de questionamento e fragilização das relações sociais, 
mantendo a demarcação das diferenças entre os grupos e facções constitutivas da 
estrutura social (Altman, 1994). A concordância das mulheres em operar como 
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'válvula de escape' das severas restrições morais impostas aos homens indica uma 

complementaridade de papéis entre os cônjuges e uma partilha dos interesses do 

grupo familiar do marido que se estendem a si próprias e à sua prole. Aqui, a 

assimetria de gênero é indissociável da complementaridade e reciprocidade 

estabelecidas entre homens e mulheres. 

A essas considerações cabe acrescentar também um breve comentário 

das relações entre Amaro, a primeira mulher, e os brancos; como demonstra a 

literatura (Wright, 1993/1994, 2000) , (Hill, 1989) e a observação participante feita 

por mim, os brancos foram assimilados a Omáwali ou Oliámah o protótipo das 

serpentes ancestrais agressivas e a Kowai; ambos pertencem à turbulenta zona de 

relações fronteiriças entre a humanidade e a sociedade dos seres-espíritos da 

natureza; a mulher é representada em íntima interação com os mesmos, o que 

enfatiza sua posição ambígua, de ocupação de um espaço periférico, transicional 

entre o mundo baniwa e a alteridade formada por humanos ou não -humanos . 

Os eventos patológicos costumam ter uma dupla (ou às vezes múltipla) 

origem, seguindo um padrão em que a primeira manifestação do agravo é sucedida 

por um relato mítico subseqüente, que reafirma a reprodução da doença e/ou 

infortúnio no mundo de hoje . Essa movimentação reflete também concepções 

subjacentes de doença, como uma seqüência de ações reiteradas, cujo efeito 

cumulativo culmina na eclosão dos sintomas como o produto final do processo . 

Os sentidos da origem das doenças - o eixo vertical do cosmos 

A origem das doenças no mundo baniwa remete à organização do cosmos, 

que comporta um eixo vertical, representado pela continuidade de gerações, desde 

o ancestral criador Nhiãpirikoli até os homens do tempo atual; o plano horizontal 

conecta a reprodução da doença na vida social às relações político -históricas de 

aliança e hostilidade entre sibs e fratrias (Hill, 1989), (Wright, 1993/1994, 1996) . 

A lógica produzida pelos relatos míticos de origem de doenças permite agrupá-las 

em três grandes troncos, que geram a taxonomia reconhecida pelos informantes. 

Doenças do tronco mítico de Nhiãpirikoli 

O mito 17 que vamos relatar trata de um adultério ancestral cometido pela 

mulher de Nhiãpirikoli com a serpente ancestral, Omáwali ou Oliámali, pai de 

todos os peixes, inimigo mortal dos ancestrais dos humanos. Nhiãpirikoli constata 

o adultério e se vinga matando a serpente com uma zarabatana . Como ele erra nas 

duas primeiras tentativas, as flechinhas da zarabatana caem a esmo e se transformam 

em cobras venenosas (surucucu, jararaca e coral), que, até então, não existiam . 



Em seguida, ele mira para o alto e atira; num movimento elíptico a flecha sobe, 

bate no céu e retorna; a serpente, que assumira a forma de um homem branco, é 

atingida nas espáduas, mas não morre. Em nova tentativa a flecha penetra no 
lombo, na altura dos rins, matando-a. A serpente morta solta-se do corpo da mulher 

e afunda no rio; ao fazê-lo, solta na água seu sêmen. Das flechas de zarabatana que 

perfuram e matam Omáwali surge o grupo de doenças, Walama. 

A vingança prossegue, intentando atingir agora a mulher. Nhiãpirikoli 
amputa o pênis da cobra morta e corta-o em quatro pedaços que são transformados 

em peixes; ele os assa e serve à esposa, que engravida dos peixes-pênis. Ela tenta 

expeli-los vomitando e consegue eliminar três deles, mas o quarto permanece e a 

gravidez se consolida. Dessa fase do mito surge a explicação da origem do grupo de 

doenças Whiókali. 

A gravidez se prolonga e a criança/serpente não nasce completamente; 

perfura a clavícula materna, por onde sai para o mundo exterior, mas mantém seu 

corpo enrolado no pescoço da mãe e a cauda presa em seu útero. Durante a gravidez 

interminável, a mulher vê sua rotina diária seriamente perturbada pelo apetite 

voraz do filho e passa por uma série de desventuras em suas tentativas de se 

desvencilhar da indesejável situação. Diversas peripécias se sucedem na busca da 
cobra de satisfazer seus apetites e evitar a fuga da mãe. Nesse ínterim o filho cria 

os cânticos rituais para tratar picada de cobra e define algumas regras de 

periculosidade (reima) das frutas e outros alimentos interditados às vítimas de tais 

agressões. Por fim, a mãe consegue fugir do incômodo filhote, sendo punida por 

ele, que a transforma num peixe. O filhote/serpente migra para o Baixo Rio Negro, 

onde se torna o pai dos YoopinaP daquela região. Esses seres são importantes 

para a presente discussão, pois deles os brancos roubarão, num tempo posterior, o 

petróleo - para fazer gasolina - e óleo diesel, combustíveis que movimentam as 

máquinas para fabricar as mercadorias, que eles aprenderam a fabricar com Amaro 

e que veiculam as doenças trazidas pelo contato. 

Figura 2 - Representação desse grupo de doenças, em relação à origem mítica 

WALAM.A 

ADULTÉRIO ANCESTRAL 
OMÁWALIX MULHER DE 

NHIÁPIRIKOLI 

WHIÓKALI 
PICADA DE COBRA 
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Walama, Picadas de cobra e Whiókali formam três grupos taxonômicos 
subdivididos em diversas outras manifestações patológicas. Uma descrição 
detalhada da taxonomia de doenças baniwa pode ser obtida no Manual de Doenças 
Tradicionais Baniwa (2001) e em Gamelo & Wright (2001). Aqui serão resumidas 
apenas as características de cada grupo, que interessam à presente discussão. 

Walama: segundo Garnelo & Wright (2001), esse termo tanto designa os 
sintomas de doença como seu veículo, as flechinhas mágicas, que podem ser atiradas 
por pajé, pelos seres-espíritos Yoopinai ou pelos astros celestes, provocando dor 
súbita e aguda, tipo perfurante que aparece em locais diversos do corpo, sobretudo 
nos ombros e na região lombar. O meio de difusão do Walama é o ar, mas os 
trovões, fonte essencial de poder dos pajés poderosos, podem ser mobilizados para 
causar formas graves da doença. Os Baniwa identificam diversos tipos de Walama, 
como Kainoakanaadali, Walamanheetta, Owa haiko, Katodakanapa etc.; todos 
eles têm em comum serem manifestações de dor súbita em pontada, imitando a 
dor gerada pela penetração das flechas mágicas da zarabatana usada por 
Nhiãpirikoli para matar Oliámali. Sua capacidade de provocar doenças se deve 
ao poder mágico Malikai que elas materializam; é um poder partilhado pelo pajé 
- presente em seus instrumentos de trabalho, como o maracá, osso de soprar 
paricá, e suas pedras mágicas - e por seres espíritos como os Yoopinai, quando 
desejosos de causar dano a alguém. 

Longe de se constituir evento fortuito, as picadas de serpentes peçonhentas 
devem ser entendidas como produto do mesmo contexto das relações conflituosas 
com a alteridade, expressas nesse mito de origem. Associado ao fato de que as 
cobras com veneno surgem da agressão mal-sucedida de Nhiãpirikoli, apresenta-se 
o fato de que serpentes e peixes pertencem, na cosmovisão Baniwa, a um grupo 
único de animais que, desde os primórdios dos tempos, disputam o domínio do 
mundo com os humanos. 

O terceiro grupo de doenças remete à periculosidade dos peixes e ao 
descumprimento de regras de preparo e consumo destes alimentos. Dessas, o 
representante mais expressivo é Whiókali, um conjunto de manifestações 
consumptivas que cursam com diarréia crônica, emagrecimento e enfraquecimento 
geral, que, se não forem tratadas, podem matar a pessoa. A doença derivaria da 
ingestão de peixe cru ou preparado inadequadamente por mulheres pouco 
higiênicas; o veículo da doença é o cheiro (pitiú) característico do peixe. O portador 
dessa patologia elimina, na diarréia, uma substância gosmenta que evoca o sêmen 
de Oliámali e em seu intestino cresce uma cobra que, se não for exterminada, 
termina por matar seu hospedeiro. Porákali é um tipo de diarréia que acomete 
jovens em estado liminar da puberdade que não cumprem as normas dietéticas 
prescritas especificamente para esta fase da vida. Segundo Wright (1994), 
malformações congênitas também são atribuídas à agressividade dos peixes. É a 



interação entre preparação inadequada de alimentos - o peixe ou caça que 
incompletamente limpos ou mal cozidos manteriam seu cheiro específico que pode 
ocasionar essa doença - e a falta de cumprimento de restrições alimentares 
ritualizadas em períodos de liminaridade que desencadeia as manifestações deste 
grupo de patologias. 

As doenças Whiókali sintetizam a guerra permanente entre humanos e 
cobras/peixes/espíritos das águas e evocam desvios no comportamento feminino, 
que vêm se reproduzindo ao longo dos tempos. No mito, Nhiãpirikoli se vale de um 
elemento da cultura, a zarabatana, para matar Omáwali; no mundo atual, os meios 
utilizados para controlar a irrupção do poder agressivo das serpentes no domínio 
humano são os cânticos kalidzamai (nos quais o xamã mata simbolicamente as 
serpentes/peixes), as restrições alimentares e sexuais e as regras de purificação do 
corpo e dos alimentos. 

A origem das doenças desse grupo remete às relações conflitivas com a 
alteridade, representada nesta fase dos ciclos míticos baniwa pelos animais afins 
com os quais Nhiãpirikoli guerreia e troca mulheres. A morte da serpente, cujo 
adultério ameaçava a descendência humana futura, consolida a hegemonia da 
humanidade sobre a Terra e garante sua subsistência cotidiana pela pesca. O mito 
trata da própria possibilidade de existência humana, obtida através da vitória nas 
relações guerreiras travadas com os seres-espíritos animais. Tais guerras se atualizam 
na caça, na pesca e nas tensões cotidianas que redundam em doenças provocadas 
pela agressividade animal. 

Doenças do tronco mítico de Kowai 

Kowai personifica o segundo tronco mítico de origem de outro conjunto 
de doenças. As características desse ser, de importância central na cosmogonia, já 
foram bem analisadas por Wright (1999) e por Hill (1989), de modo que não vamos 
nos estender sobre ele. Aqui tentaremos analisar apenas algumas implicações 
contidas no mito que são importantes para a patogênese baniwa . 

O personagem é responsável pelos saberes ligados ao ritual de iniciação 
masculina, um dos pilares da cultura baniwa, pela origem das rezas, sopros Hiwiathi, 
remédios e venenos. Este ser, polimorfo e ambíguo por excelência, concentra em si 
próprio a doença e a cura, a reprodução (ritual de iniciação masculina) e a destruição 
da sociedade (doenças mortais); faz a junção entre natureza e cultura, entre 
violência, canibalismo, assassinato e comportamento socialmente aprovado que 
garante a reprodução do mundo baniwa . 

Devido a sua extrema periculosidade, ele havia sido banido do mundo 
ancestral por seu pai Nhiãpirikoli e retorna para ensinar a seus quatro jovens irmãos 
o rito de iniciação masculina. Como parte das regras rituais, Kowai estabelece um 
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período de rigoroso jejum para os iniciandos. Ao ser desobedecido por três deles, 

reage com fúria e canibaliza os transgressores. O atribulado rito é finalizado apenas 

com o mais jovem dos rapazes, o único que havia mantido o jejum prescrito. Durante 

o período de preparação do rito, ele ensina para Dzooli, um dos irmãos de 

Nhiãpirikoli, as rezas para tratar doenças; o outro, Eeri, é enganado e aprende 

procedimentos próprios para causar doenças e morte, os sopros Hiwiathi. Outra 

conseqüência secundária da desobediência dos jovens é que Kowai não finaliza os 

benzimentos que fazia sobre a alimentação, temperada com pimenta, que se 

destinava aos iniciandos ao final de seu período de jejum. Como o procedimento 

não foi completado, a periculosidade dos alimentos e da pimenta não foi amenizada . 

É deste episódio mítico que se origina a necessidade de restringir o uso de diversos 

alimentos, entre os quais a pimenta e os peixes, pelos doentes . 

Cumprindo as premissas da Likoada, Nhiãpirikoli procura vingar-se, 

matando Kowai pelo fogo, único elemento capaz de destruir seu corpo imortal. Da 

fumaça que se desprendeu do corpo de Kowai saíram os mais perigosos sopros 

Hiuiathi, e de suas cinzas nasceram, simultaneamente, as palmeiras das quais são 

feitas as flautas que daí por diante passaram a orientar os rituais de iniciação 

masculina e os venenos Manhene, uma das principais categorias de doença baniwa, 

considerada, na representação dos informantes, como o agravo mais freqüente e 

mortal em sua sociedade. 

As principais categorias de doença aqui agrupadas são: 

Manhene 

Vocábulo cuja tradução literal é 'ninguém sabe' (Wright, 2001); 19 é um 

termo traduzido para o português como 'veneno da região', que conota 

simultaneamente o envenenamento da comida, bebida, objetos pessoais e orifícios 

naturais de um inimigo, os sintomas provocados por estas substâncias no corpo da 

pessoa e o veículo do envenenamento, seja ele uma planta ou outra substância 

(material ou simbólica) utilizada para causar dano à vítima. Para os Baniwa essa 

é a mais grave e freqüente das doenças; a primeira morte no mundo ancestral, que 
\ 

própagou a mortalidade para os seres humanos foi causada por Manhene, o 

que permite aquilatar a importância do veneno na nosologia do grupo (Gamelo & 

Wright, 2001). 

As razões atribuíveis a um envenenamento podem ser diversas, mas os 

motivos mais comumente alegados são a vingança pela morte de um parente e a 

inveja dos bens e sucesso de um membro do grupo; Wright (no prelo) assinala 

também, como razões para uso de Manhene, o ressentimento causado por trocas 

não retribuídas ou por maledicências e a perda de controle dos impulsos pelo 

envenenador, levando-o a reincidir nessas práticas. 



Segundo as formas de classificação baniwa, existiriam três grandes grupos 
de Manhene, todos originados de KowaÍ, pois se espalharam no mundo a partir de 
suas cinzas sopradas por um vento que era a expressão do poder mágico do 
personagem ou das plantas que nasceram no local onde ele foi queimado. A herança 
do veneno é um ato de vingança de KowaÍ, deixado como retribuição por seu 
assassinato (ljkoada). Dessa forma, temos: 

• Venenos do cérebro de KowaÍ: para os informantes, esses venenos seriam 
originados do cérebro queimado e transformado em cinza; eles geram distúrbios 
de comportamento com abandono das atitudes consideradas compatíveis com 
as regras de convivência social. O perigoso cérebro de KowaÍ atacaria a razão 
humana, gerando uma ruptura com a condição de vida tribal e instituindo o 
domínio da natureza na alma do doente, que é remetida à animalidade expressa 
no seu comportamento selvagem. As doenças são reconhecidas de acordo com o 
tipo de comportamento adotado pela vítima: no PowekaÍmÍ, ela se comporta 
como um macaco; no Manhene tipo KatsÍrÍkaÍmÍ, o envenenado adota o 
comportamento de um animal aquático e assim por diante . Este tipo de Manhene 
caracteriza um evento em que a ação agressiva de um ser humano sobre outro 
provoca uma 'baixa' nas fileiras humanas, ao jogar o doente na condição animal 
provocada pelo efeito do veneno. 

• Venenos do fígado de Kowai: seriam oriundos de plantas nascidas no local onde 
KowaÍ foi queimado, sendo depois transplantadas para outros lugares por 
feiticeiros interessados em dispor deles . Os informantes situam lugares especiais 
onde tais venenos proliferam, em seu próprio território, no Brasil, e numa serra 
na Venezuela, locais escolhidos por NhÍápÍâkoJj para guardar 'todos os venenos 
do mundo'. As manifestações dos venenos vegetais são de dois tipos básicos: um 
quadro agudo de hemorragia digestiva em que o envenenado pode morrer em 
poucas horas, vomitando e defecando sangue e os quadros crônicos, tipo 
consumptivos, que evoluem com fraqueza, emagrecimento, palidez, desânimo 
e, por vezes, perversão alimentar tipo geofagia, levando vários meses, ou mesmo 
anos, para matar o envenenado. 

• Venenos de pêlo de KowaÍ: estes agentes agressores ora são representados como 
pêlos, ora como espinhos que perfuram e penetram o corpo da pessoa. Essa 
indistinção se deve à idéia de que o corpo de KowaÍ era peludo, principalmente 
quando ele assumia a forma da preguiça preta Wamo. Entretanto, sua pelagem 
não era como a dos animais comuns, era formada por espinhos venenosos, dotados 
da capacidade de penetrar o corpo das pessoas e nele transitar até encontrar e 
perfurar o coração da vítima, que morreria por perda de sua essência vital. Os 
venenos considerados pêlos de KowaÍprovocariam dor aguda no peito e na cabeça, 
febre, frio e morte rápida. 
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Em tese, qualquer pessoa do sexo masculino pode conhecer e utilizar 

venenos. O tema é bem conhecido entre as pessoas comuns das aldeias, que 

dominam saberes sobre contravenenos e outras formas de tratamento. Existe 

restrição de seu acesso às mulheres, tanto em função de sua ligação com os rituais de 

iniciação masculina, vedados ao sexo feminino, quanto pela potencial capacidade 

de disseminação do veneno no meio social através do corpo feminino . Os informantes 

costumam afirmar que, antigamente, todo jovem recebia informações básicas sobre 

venenos e contravenenos no ritual de iniciação pubertária, o que, segundo dizem, 

já não ocorre nos dias de hoje . Ao lado desse conhecimento disseminado no corpo 

social também existem especialistas, denominados de donos do veneno (manhene 

iminaiJ), como os estudados por Wright (no prelo) . Segundo o autor, a trajetória 

percorrida pelos donos do veneno torna-os gradativamente incapazes de controlar 

seus impulsos homicidas e a se afastar, cada vez mais, da natureza humana, de tal 

forma que sua alma se transforma na de um animal, em geral um macaco Eenunai; 

só os xarnãs são capazes de reconhecê-los. 

No ideário de comportamento social baniwa, o uso de veneno seria restrito 

aos afins e, embora as hostilidades entre consangüíneos possam ser bastante 

evidentes, os informantes relutam em admitir a existência de uso de veneno e 

sopro entre agnatos. A observação participante demonstra, porém, que as relações 

entre tios e sobrinhos, irmãos e primos podem ser bastante tensas, envolvendo 

inveja e disputa de prestígio que podem redundar em acusações veladas de uso de 

Manhene. Caso haja morte, instala-se um ciclo de vinganças que pode se perpetuar 

por gerações. Existe uma forte censura social ao uso de veneno entre consangüíneos, 

mas as informações disponíveis mostram que um parente desejoso de vingança 

pode contratar os serviços de um não-consangüíneo para envenenar seu desafeto; 

além disso, as formas de uso do veneno (na comida, na bebida, no nariz, quando a 

vítima dorme, ou em seus objetos pessoais) indicam a necessidade de um convívio 

próximo entre agressor e vítima para que esse tipo de agressão possa ser perpetrada 

com sucesso. 

Hiwiathi 

É um segundo grande grupo de doenças, traduzido para o português corno 

'sopro' . Trata-se de tipos de encantamentos, rezas ou cânticos do mal, manejados 

por pajés ou por benzedores, não sendo impossível que pessoas comuns conheçam 

alguns sopros e que possam utilizá-los contra os seus desafetos . Tal corno os venenos, 

um conhecimento básico sobre os sopros era tema de aprendizado nos rituais de 

iniciação masculina . Segundo Gamelo & Wright (2001), a enunciação dos sopros 

segue a mesma lógica dos cânticos, dos quais são opostos simétricos; eles nomeiam 

objetos do mal, como certos tipos de pássaros, peixes , plantas venenosas, espíritos 

dos mortos e outros seres agressivos, visando causar dano à vítima; seu veículo 



essencial é a fumaça do cigarro soprada no ar. Os sopros foram criados por Kowai, 

que, por ocasião do primeiro ritual de passagem, enganou um dos irmãos de 

Nhiãpirikoli, afirmando que se tratava de orações para fazer o bem; a partir daí, 

foram reproduzidos para a humanidade que sucedeu aos ancestrais. 

Esta categoria engloba um subconjunto muito heterogêneo de 

manifestações patológicas 20 de pele (Maalittalemi, Koliri ipákam), do tecido celular 

subcutâneo e músculo-esquelético (Kooloipemi, um tipo de cisto, Komadeewhémi, 

hérnia inguinal e escrotal), hemorragias diversas (Jraidalim1), manifestações oculares 

agudas tipo conjuntivite, que podem levar à cegueira (Mathikaim) e Dezeewhemi, 21 

um conjunto de manifestações consumptivas de fraqueza, emagrecimento, mal-estar 

geral e palidez que costuma se confundir com Manhene. Um grupo especial de 

Hiwiathi deve ser assinalado: é aquele que provoca doenças da feminilidade, como 

hemorragias pós-parto, excesso de menstruação, morte pré e pós-natal do feto, 

infertilidade e falta de leite materno; essas doenças são todas geradas por sopros 

que 'estragam' a mulher e costumam decorrer de ciúme de pretendentes desprezados. 

Doenças e infortúnios provocados por Yoopinai dada sua ambigüidade, 

essa categoria de doença poderia ser agrupada tanto no tronco mítico de Nhiãpirikoli 

quanto no de Kowai, em função do caráter transitante desses espíritos da floresta, 

das águas e do ar, que aos olhos humanos tomam a forma de lagartos, peixes, 

cobras, borboletas e vivem em estado de guerra latente com os homens. Alguns 

Yoopinai são descendentes dos Awakaruna, uma espécie de curupiras da floresta, 

outros são antigos humanos que foram reduzidos à condição animal; o traço que 

une os dois grupos é o uso irresponsável e indiscriminado de Malikai, sob cujo 

poder sucumbiram, provocando enlouquecimento e punição subseqüente com a 

perda da forma humana. 

Desde os tempos ancestrais as relações de reciprocidade entre humanos 

e Yoopinai se caracterizam como de tipo negativo: geram roubos e agressões ora 

perpetradas por humanos e retribuídas por eles, ora o contrário, redundam em 

doenças e infortúnios diversos, como acidentes e tempestades. Os locais 

considerados como sendo suas moradias obedecem à mesma distribuição territorial 

dos sibse fratrias baniwa, reforçando a idéia de uma socialização similar à humana. 

Sua origem .mítica permite classificá-los como um tipo de 'gente imperfeita', que 

perdeu a forma física humana devido a um comportamento arrogante e impaciente, 

que os levou a desobedecer às regras de aprendizado xamânico estabelecidas por 

Kowai. Seu comportamento representa uma espécie de protótipo de afins violentos 

e socializados de modo incompleto, mas sua essência permanece similar à dos 

humanos, demonstrand9 uma continuidade metafísica entre estes seres da natureza 

e a cultura baniwa (Viveiros de Castro, 1996). 

Os Yoopinai podem causar doenças de pele (Hiipami, Paixakada, 

Kopinhaim, Paapakapem1), cegueira (Hipolechi, Hirimaka); também podem flechar 
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os humanos com flechinhas Walama, causando os sintomas típicos desta categoria 
de doença. Eles são responsáveis ainda por tempestades, alterações climáticas 
passíveis de causar dano aos seres humanos, além de infortúnios diversos, 
especialmente o que se costuma classificar corriqueiramente como acidente: uma 
árvore que tomba e atinge alguém, fraturas, naufrágio de canoa etc. 

Tais seres-espíritos exercem funções de censores morais nessa sociedade; 
o não-cumprimento de regras de higiene, 22 pensamentos e sonhos libidinosos, a falta 
de sobriedade e cumprimento das restrições alimentares, desobediência e inveja 
são comportamentos passíveis de atrair seu ataque. Sonhos libidinosos e/ou com 
acidentes são premonitórios de ações de Yoopinai; entre os evangélicos, considera
se que a melhor forma de evitá-los é a confissão pública do sonho e a realização de 
rituais de purificação que envolvem restrição alimentar, sexual e penitências religiosas. 

Graficamente, esse conjunto de doenças pode ser expresso da seguinte forma: 

Figura 3 - Conjunto de doenças geradas a partir de Amaro e Kowai 

NHIÁPIRIKOL/ X AMARO 

KOWAI 

~1~/ATHI 
YOOPINA ----

MANHENE DOENÇAS DE MULHER 

O ciclo mítico de Kowai enfatiza a obediência das gerações mais jovens; 
sua morte pelo fogo é conseqüência direta da indisciplina dos jovens iniciandos 
que desobedecem às regras de restrição alimentar do ritual de reclusão pubertária. 
Essa morte/vingança desencadeia outro conjunto de ações, o estabelecimento das 
regras de iniciação masculina, nas quais os ideais de obediência são novamente 
enfatizados e saberes sobre sopros e venenos, reproduzidos. O assassinato de Kowai 
o retira do plano humano e o transfere para o da natureza; seu corpo se transforma 
tanto na palmeira da qual devem ser feitas as flautas sagradas dos rituais de 
iniciação, quanto nos venenos de origem vegetal e animal que expressam a discórdia 
entre os humanos. O veneno, vingança de Kowai, traz o caos à ordem social e seu 
uso fere as regras do bom convívio humano, atingindo preferencialmente os que 
desobedecem as regras de purificação/proteção corporal. Sob esse ponto de vista, a 



vingança de Kowai é o oposto simétrico da ordem social instaurada pelas flautas. É 
fora dos limites da sociedade humana que Kowai estabelece as regras da ordem e 

o caos social; o ciclo mítico se completa em torno de um elemento bem definido na 

rede de relações de causa e prevenção de doenças, a desobediência. 

Amaro e as doenças de branco 

As doenças oriundas do contato: O termo 'doenças de branco' (lalanawi 
idzmikath1) é usado pelos informantes para caracterizar doenças cujo potencial 

epidêmico seja evidente; eles as traduzem para o português como 'doença 

passageira', enfatizando a capacidade da doença de 'passar' de uma pessoa para 

outra, com rapidez, num curto período de tempo, configurando micro ou 

macroepidernias. 23 Embora a designação doenças de branco se refira às doenças 

trazidas pelo contato interétnico, as nosologias aqui agrupadas pelos informantes 

não têm uma correlação necessária com os diagnósticos biomédicos, mesmo quando 

ambos utilizam a mesma denominação, pois não há equivalência entre a lógica 

classificatória do sistema biomédico e a taxonomia baniwa. Por exemplo, o termo 

Wheetsi é traduzido como gripe e descreve manifestações agudas de coriza, febre e 
dor de cabeça, mas também existe o vocábulo Iitsipemi, igualmente sinônimo de 

gripe, mas descrevendo quadros de tosse crônica, que na taxonomia biomédica 

poderia equivaler tanto à coqueluche quanto à tuberculose. Em função disso, 

consideraremos que o que está agrupado sob o rótulo de doenças de branco são as 

representações baniwa sobre o tema, ou seja, a forma como eles interpretam a 

expressão desses eventos patológicos. 

As doenças de branco 24 foram incorporadas à taxonomia de doença do 
grupo, mas são eventos pertencentes ao espaço da alteridade, isto é, a um caso 

específico de alteridade representada pelos não-índios . Internamente, o lugar de 

classificação das doenças de branco também se mostra problemático, pois elas 

tanto podem se configurar como um grupo específico de doenças ligado às relações 

interétnicas, quanto podem ser distribuídas em outros nichos da taxonomia baniwa. 
Por exemplo, Dzeewhemi é reconhecida corno tuberculose, que teria surgido após 

o início do contato interétnico, mas também pode ser reenquadrada corno Manhene 
ou Hiwiathi. Jraithooli, urna diarréia com sangue de tipo rnicroepidêmica, é 

reconhecida como doença que se origina nas idas à cidade, mas pode ser também 

agrupada entre as Whiókali, e assim por diante. 

Tal arnbigüidade é congruente com a representação do branco na 

cosrnovisão baniwa, na qual costuma aparecer mesclado a representantes perigosos 

da alteridade. Essas doenças também estão ligadas a Amaro, a primeira mulher, que 

é considerada como mãe ancestral dos brancos, a quem teria ensinado a fabricação 

das mercadorias, após ser exilada do território baniwa. Jonhatan Hill (1989) 
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identifica uma associação deste personagem com o calor, com as febres, comuns 

nas doenças trazidas pelo contato, e com ferramentas, motores de popa e armas de 

fogo, cujo funcionamento gera calor e cuja fabricação exige que esses materiais 

sejam expostos a altas temperaturas que ficariam retidas no objeto . 

O mito que explica a origem do Kooname, doença que em português é 

chamada de malária, exemplifica a complexidade das recriações culturais feitas 

pelos baniwa. Segundo o relato, o Kooname surge por ocasião do assassinato 

de Konáwheri, o 'dono' do Timbó; esse personagem é um dos Eenonai, os 

macacos-espírito ancestrais, afins de Nhiãpirikoli e 'donos dos venenos' . Os 

filhos de Konáwheri matam e comem um dos irmãos de Nhiãpirikoli e este se 

vinga introduzindo o gavião Kamattawa, criado com fragmentos do coração do 

morto, na aldeia de Konáwheri . Um dia, o gigantesco gavião prende o velho 

sogro de Nhiãpirikoli em suas garras, carregando-o pelos ares em direção ao Rio 

Uaupés. Nhiãpirikoli finge que atira no gavião, mas mata Konáwheri com uma 

flechada, fazendo o assassinato parecer acidente. A ave estraçalha o corpo venenoso 

do velho e sua urina corrosiva se espalha, cavando buracos nas pedras onde também 

se depositam os restos de seu corpo morto. 

Nessas 'panelas de pedra' ficariam armazenados os venenos que provocam 

a malária; quando começa o período de seca, o sol quente os evapora, espalhando-os 

pelo ar . Quando caem as chuvas, eles se misturam com as frutas Thewainadél- 5 e 

contaminam as águas, causando a proliferação da doença. Pajés poderosos podem 

fechar e abrir essas 'panelas', evitando ou provocando a doença. Nessa perspectiva, 

Kooname pode ser caracterizada como um tipo de Manhene . No passado, os pajés 

conseguiram fechar as 'panelas', de modo que a doença desapareceu; porém, os 

conflitos provocados pelo aparecimento dos brancos no cenário rionegrino suscitou 

sua reabertura por um pajé Tuyuca, como vingança pela morte de seu filho, 

assassinado pelos brancos; o episódio traz a origem do Kooname para o nicho das 

doenças derivadas das relações interétnicas. 

O relato articula as principais variáveis correlatas ao fenômeno de 

produção de doença: 

• sua eclosão está ligada a disputas e violência entre afins; 

• ldnge de ser um evento indiv idual , o episódio remete a relações travadas entre 

grupos sociais que lutam pelo controle do mundo; 

• a sociedade humana, aqui representada pela família de Nhiãpirikoli, disputa 

posições com seres -espíritos da natureza, animais na forma, mas organizados 

em sociedades similares à dos Baniwa; são parte da alteridade para onde os 

Baniwa remetem a origem primordial da violência e do mal; 

• o mito descreve as mudanças ecológicas que determinam os períodos de pique e 

de declínio da doença, as representando, no entanto, como parte do contexto 

das guerras entre afins; 



• finalmente, o relato acolhe as transformações geradas pelo aparecimento dos 

brancos no cenário no qual se origina e reproduz a doença, criando nexos 

explicativos que, articulando o pré e o pós-contato, explicam o incremento da 

mesma na região do Uaupés onde sua incidência, nos tempos atuais, é maior 

que nas terras baniwa (Abric, 1994). 

Os mitos explicativos da patogénese também denunciam uma relação 

essencial dos personagens com a sexualidade transgressora, com a animalidade 

primordial contida a duras penas pela socialização humana, com o desregramento 

dos apetites e transgressões de toda ordem, das regras morais e sociais. A doença 

no mundo baniwa é uma forma de expiação de culpas e faltas, não apenas dos 

ancestrais, mas também daquelas cometidas pelos habitantes do mundo de hoje, 

a própria vítima ou seu grupo de parentes . Ela é simultaneamente uma categoria 

moral - é um dos meios de definição do comportamento socialmente desejável - e 

política assumindo uma forma de exercício de poder, através da qual se pode coagir, 

sem uso da força, os membros da sociedade a adotarem certos tipos de 

comportamento em detrimento de outros, contribuindo assim para a reprodução 

da visão nativa de mundo e para a manutenção do controle da vida social pelas 

gerações mais velhas. 

Tais premissas são congruentes com uma das importantes funções da 

elaboração mítica: a função moral de delimitação do que é socialmente aceito e do 

que é reprovável; tais representações promovem a mediação entre extremos, 

apaziguam conflitos, instauram um ritmo domesticado a eventos perigosos como a 

doença (Lévi-Strauss, 1984). Assim, o cumprimento das regras de comportamento 

socialmente desejável aparece como uma das principais maneiras de preservar a 

ordem do cosmos, da sociedade e a sanidade corporal e espiritual. 

Doenças do cosmos 

Identificamos ainda um terceiro bloco de doenças geradas a partir da 

interveniência das estrelas no domínio humano. A primeira informação sobre esse 

grupo, denominado Hekoapi Ipoa, vem de Wright (2000), que utiliza a expressão 

"doenças do mundo ou do universo" para congregar agravos decorrentes de eventos 

climáticos e sazonais. Nossos dados de campo corroboram esta informação e mostram 

que essa categoria engloba um conjunto de sintomas gerados pela agressão de 

estrelas que se sucedem no céu, ao longo de diversos meses no ano . Assim, existiriam 

doenças causadas pela constelação Walipere, Kakodzode etc. A sintomatologia 

descrita pelos informantes é basicamente a mesma para todas, sendo caracterizada 

por vômitos, dores no corpo e febre; a doença seria um tipo de Walama, mas as 

flechinhas seriam atiradas pelas estrelas. 
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A representação gráfica desse grupo de doenças pode ser feita assim: 

Figura 4 - Doenças geradas com base na interveniência das estrelas no domínio 

humano 

HEEKOAPI IPOA 

WALIPERI IPOANA KAKODZODE IPOANA 

Embora provocadas por seres cósmicos, elas também se relacionam com 

as intervenções dos pajés, que, quando poderosos, têm a capacidade de mobilizar 

os poderes de tais entidades, influenciando na sucessão das estações, na regulação 

do clima e maturação das frutas, eventos demarcados pela presença de constelações 

que se sucedem no firmamento. Elas também estão relacionadas ao cheiro das 

frutas maduras cujo ciclo de maturação é regulado pelos Yoopinai e assinalado 

pelo surgimento seqüencial de constelações no firmamento. As constelações são 

sibs ancestrais que foram transportados para o céu em um tempo remoto , mas 

ainda assim não são alheios aos assuntos humanos. De modo similar aos grupos de 

parentes aqui da Terra, elas interagem ativamente com sua contraparte humana : 

sentem ciúme, tomam partido nas disputas entre consangüíneos e afins, regulam 

o volume de água dos rios e igarapés - função explícita da constelação Kakodzude -, 

ordenam o clima etc. A hostilidade é uma das formas possíveis de interação; os 

astros podem flechar humanos, causando doença de tipo Walama, numa agressão 

que não é aleatória, mas segue seu aparecimento no céu; o auge da periculosidade 

de cada constelação coincide com seu ápice no firmamento, declinando conforme 

sua descida no céu . As doenças do cosmos também se ligam às relações entre 

afins, pois as estrelas são representadas como 'cunhados' agressivos. 

As vítimas preferenciais das estrelas são os jovens e as mulheres, 

potencialmente mais capazes de negligenciar a higiene corporal, a obediência aos 

mais velhos, as normas de regulação dos casamentos preferenciais, a divisão de 

alimentos e a deferência devida aos co-residentes. Tais fatores, ligados ao descontrole 

dos impulsos, os tornariam mais susceptíveis ao ataque das estrelas. 

A prevenção de tais agravos passa pela vigilância e controle estrito, pelos 

homens mais velhos, do comportamento dos jovens e das mulheres, particularmente 

no período de ápice da constelação agressora . As medidas preventivas 



compreendem, ainda, a exigência de que os jovens, particularmente do sexo 

masculino, se banhem à noite na água fria dos igarapés, antes do aparecimento da 

constelação no céu da madrugada, devendo enfrentar o sono e o frio, sem direito a 

aquecer-se ou secar-se. Na ocasião, os rapazes devem esfregar-se, particularmente 

no pênis, com um cipó que produz uma espuma. É um procedimento que visa à 

purificação, não apenas do corpo, mas também dos impulsos sexuais proibidos. O 

procedimento é visto como um meio de fortalecer e disciplinar o corpo e o espírito 

para resistir às potenciais flechadas das estrelas; é também recomendado para 

retardar as manifestações da senilidade. Trata-se, enfim, de uma estratégia 

disciplinar de gênero e de geração que incide sobre a domesticação do corpo. Muitas 

mudanças na sociedade baniwa, consideradas negativas pelos informantes, são 

atribuídas ao abandono dessas disciplinas corporais . 

A explicação sobre a origem geral das doenças não deve ser pensada 

como algo estático. Ao contrário, os componentes do mundo mítico transmutam -se 

entre si, garantindo grande plasticidade aos relatos e personagens. Serpentes são 

simultaneamente peixes e humanos, além de representar também o homem branco. 

Os animais ancestrais podem ser aprendizes de pajé mal-sucedidos transformam

se em Yoopinai, sibs se metamorfoseiam em estrelas etc. Igualmente, um tipo de 

doença pode se transmutar em outra sem descontinuidade lógica no relato. Quadros 

de Walama se confundem com doenças provocadas por Yoopinai e/ou pelas estrelas, 

não por uma confusão diagnóstica, mas por partilharem uma origem comum quando 

se constituíram os grupos de parentesco. Doenças aparentemente díspares se 

interligam numa rede de relações partilhadas e reproduzidas no mundo dos 

ancestrais e dos humanos. 

A Reprodução do evento patológico 
- o eixo horizontal do cosmos 

Saúde, doença e cuidados são estratégias situadas no plano de reprodução 

da vida social. Os humanos desenvolveram elementos de cultura, capazes de 

viabilizar o repasse de informações a seus descendentes e garantir a transmissão 

dos saberes acumulados a cada geração, independentemente das condições 

biológicas da reprodução. Os conhecimentos em questão envolvem a capacidade 

de estabelecer processos de classificação, codificação, registro e transmissão de 

informações sobre os fenômenos à sua volta, entre os quais os eventos de doença, 

que são remetidos diretamente às condições de produção da cultura na qual se 

processam (Samaja, 2000). 

O eixo horizontal do cosmos baniwa trata da reprodução das relações de 

guerra, aliança, consangüinidade e afinidade entre grupos sociais humanos e destes 
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com a natureza (Wright, 1996). Neste âmbito, a caça, a pesca, a roça, os casamentos, 

nascimentos, as trocas e as guerras são elementos de continuidade da vida social. 

De modo similar, situaremos a reprodução social da doença no eixo horizontal do 

cosmos baniwa, aplicando o modelo concêntrico de espaço social de Wright (no 

prelo) na análise da taxonomia deste grupo . 

Nesse eixo, o processo patológico pode ser expresso por meio de um conjunto 
de círculos concêntricos, tal como concebido por Wright (no prelo), que enfatiza a 

reprodução socioespacial da doença através da movimentação dinâmica dos agressores 

e vítimas no interior e nas fronteiras sociais, geográficas e políticas da sociedade 

baniwa. A lógica subjacente a essa representação gráfica enfatiza o movimento 'centro' 

da cultura baniwa versus 'periferia', recorrente em vários relatos míticos. 

Esse plano de análise remete para as relações de troca, alianças e disputas 
entre grupos de parentes e afins humanos, representadas no gráfico que 

apresentaremos a seguir pelo círculo mais interno, o das doenças que se reproduzem 

no interior das fronteiras da humanidade, por relações travadas entre os membros 

da sociedade baniwa ou por relações destes com outros povos indígenas rionegrinos; 

nesse plano situam-se doenças como Manhene e Hiwiathi; formas de agressões 

produzidas pelos homens na manutenção de sua vida social, ligando-se a vinganças, 

disputas, inveja e desentendimentos de todos os tipos. 

Figura 5 - Circuito de reprodução das doenças 

H-C 

Fonte: adaptado de Wright (no prelo) 

H-C = Relações travadas entre 

seres humanos e seres 

cósmicos, gerando doenças . 

H-N = Relações travadas entre 

seres humanos e seres da 

natureza, gerando doenças. 

H-H = Relações travadas entre 

seres humanos , gerando 

doenças . 

O círculo intermediário equivale às doenças surgidas no âmbito do contato 
e dos conflitos entre membros da sociedade humana e elementos de uma natureza 

transfigurada em sociedade pelo pensamento mítico. As doenças provocadas pelos 

Yoopinai, as picadas de cobra, infortúnios de diversos tipos e doenças decorrentes 



de transgressão das regras alimentares como Whiókali se situam nas interações 

conflituosas do lado 'de dentro' do mundo humano com o lado 'de fora', representado 

pela sociedade dos seres-espíritos, o espaço que os não-índios chamam de natureza. 

As doenças que se reproduzem neste âmbito recriam, atualizando-a, a luta ancestral 

entre homens e animais evidenciando a complementaridade destes dois pólos, 

nos quais os humanos se situam ora como predadores, ora como vítimas. 

As restrições alimentares típicas dos momentos de liminaridade, 

particularmente os rituais pós-parto e pubertários, expressam essa tensão constante 

nos limites da sociedade humana. Tais momentos demonstram a ambígua condição 

do recém-nato e dos jovens púberes, membros parciais do grupo que podem 

facilmente ser capturados por uma alteridade selvagem. Em sua condição vulnerável, 

precisam de uma dieta especial e da proteção dos cânticos kalidzamai, que preservam 

o vínculo vertical que une o bebê e o/a jovem púbere à linha de ancestralidade. 

Esses rituais também comportam um eixo horizontal, representado pela 

nomeação dos territórios ocupados pelos Baniwa, áreas socializadas e domesticadas 

da natureza agressiva, e dos peixes e animais capazes de garantir a subsistência 

dos membros da comunidade humana (Hill, 1989). Caso eles não sejam realizados 

ou tenham sido feitos incompleta ou erradamente, o indivíduo a quem se destinam 

- bem como seu grupo de consangüíneos - pode ser freqüentemente acometido 

pelas patologias que se situam nesse círculo de produção de doença. Mesmo os 

que cumpriram adequadamente os rituais de proteção podem ser acometidos por 

elas, caso estabeleçam relações de abuso e predação com os espíritos e elementos 

naturais não-domesticados que existem fora das fronteiras da sociedade humana. 

O círculo mais externo do diagrama representa os conflitos potenciais 

estabelecidos entre seres humanos e cósmicos; ele remete à íntima interação que 

humanos, animais e espíritos partilhavam nos tempos ancestrais. Aqui se situam 

as Hekoapi Ipoa, o grupo especial de sopros Hiwiathi provocados pela invocação 

dos espíritos dos mortos Inyaime, bem como as doenças decorrentes de alterações 

climáticas e cósmicas desencadeadas por pajés poderosos. Esse círculo mais 

abrangente representa também a idéia de que todos os agravos ocorridos nos outros 

níveis estão contidos nesse circuito mais amplo da causalidade da doença; para os 

Baniwa todo .evento patológico, longe de ser uma ocorrência individual, é um evento 

de âmbito simultaneamente social, sobrenatural e cósmico, ameaçando a 

estabilidade e a ordem deste e do "outro mundo" (Wright, 1996). 

O grupo de doenças Walama ocupa uma posição especial nessa forma de 

representação gráfica, porque ele se refere simultaneamente aos três círculos. 

Podemos ter Walama como decorrência de conflitos entre humanos, situação em 

que a doença é mandada pelo pajé, e outro tipo provocado por flechas de Yoopinai 

e/ou das estrelas, ambos antigos humanos transfigurados em animais e astros. As 

doenças de branco devem ser situadas no círculo intermediário, já que ocupam 
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uma posição fronteiriça, mas cuja origem se dá fora da cultura baniwa. Obviamente, 
nem toda interação social, com a natureza ou com o cosmos, é de ordem conflituosa 
e geradora de doença; apenas enfatizamos aqui este leque de possibilidades, dentre 
muitos outros. 

Se efetuarmos uma junção dos planos vertical e horizontal de análise das 
categorias de doença baniwa, poderemos conceber uma representação gráfica como 
a que vemos a seguir: 

Figura 6 - Planos vertical e horizontal de análise das categorias de doença baniwa 

HEKOAPJ-JPOA WHIÓKALI 
PICADA DE COBRA 

A identificação dos agentes imediatos da doença remete às interações 
so'ciopolíticas conflituosas, seja entre os membros da comunidade humana, da 
natureza ou do cosmos socializados. Um afim, um enamorado ciumento, um amante 
desprezado, uma pessoa com inveja do sucesso do outro, um espírito da natureza 
com sua eterna belicosidade, a essência intrinsecamente perigosa e venenosa das 
mercadorias dos brancos, são todos elementos identificados nas relações de 
causalidade baniwa. 

O reconhecimento do agressor pode se fazer através de sonhos, 
premonições, conversas entre os parentes da vítima ou, no caso dos evangélicos, 
do grupo de anciãos; pode comportar também a realização de sessões xamânicas 



quando o quadro não se resolve com outras condutas terapêuticas; a identificação, 26 

porém, não é essencial para a eficácia do tratamento . Plantas e rezas podem ser 

utilizadas com sucesso sem que se tenha uma identificação positiva de quem 

perpetrou a agressão/doença. O não-reconhecimento explícito do agressor é 

congruente com as restrições baniwa à expressão aberta de conflitos. 

Nessa sociedade, o doente nunca é totalmente inocentado do que lhe 

acontece; a ocorrência de eventos patológicos costuma exigir uma participação da 

própria vítima. Comportamentos de egoísmo, avareza, preguiça, inveja, falta de 

controle dos próprios impulsos, curiosidade e sexualidade excessivas, desobediência 

às restriçé;>es alimentares, às regras de higiene, às normas de obediência de gênero 

e de geração, são copsiderados pré-condições que favorecem o adoecimento; 

igualmente tais características de comportamento também tomam a pessoa suspeita 

de enviar Manhene ou Hiwiathi, quando ocorrem na aldeia. Tais atitudes contrastam 

com as valorizadas qualidades morais de diligência, obediência, controle dos próprios 

impulsos, firmeza de opiniões, higiene, generosidade, sobriedade e coragem de 

expressar suas próprias opiniões; todos esses são comportamentos que levam à 

boa saúde e/ou à capacidade de resistir às doenças. 

A saúde é um estado alcançado pelo cumprimento das regras do bem 

viver; adoece quem descuida dos procedimentos de purificação, teve idéias ou 

sonhos libidinosos e não fez os rituais adequados para o caso; adoece-se ainda por 

manifestar curiosidade excessiva, ou por desejar lesar os outros com veneno. Mesmo 

quando se é vítima de um envenenamento ou de um sopro, a extensão do dano vái 

depender do grau de pureza e força espiritual para resistir à agressão. As crianças 

que sofrem de Whiókali por falta dos rituais capazes de amenizar seus efeitos não 

são responsáveis pelo seu estado, mas seus pais o são, na medida em que não 

cumpriram as regras de jejum pós-natal. 

A causa última das doenças sempre remete às guerras, ao comportamento 

anti-social (incesto, assassinato, canibalismo, desrespeito dos mais jovens etc.) 

dos seres míticos ancestrais (Albert, 1988); são os atos de Nhiãpirikoli, Amaro, 

Kowai, Omáwali e outros personagens do panteão baniwa que condenaram o 

mundo de hoje à doença, ao infortúnio e ao caos. Os xamãs, os benzedores e os 

sujeitos comuns da cultura baniwa são continuamente chamados para manter a 

ordem do cosmos - e da sociedade - por meio de suas boas ações, da renúncia ao 

uso do veneno e do exercício do controle corporal, sexual e mental, em favor do 

bem comum. 
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Notas 

1 O autor alerta que o que ele está chamando de corpo não é a mera morfologia física do ser, mas 
"um conjunto de modos de ser que constituem um habitus ... o corpo (seria) um feixe de 
afecções e capacidades, que é a origem das (diferentes) perspectivas" (Viveiros de Castro, 
1996 :128). 

s Em termos baniwa, a noção de idade é também uma construção social, não se restringindo 
apenas aos aspectos biológicos da vida de uma pessoa; ela é relativa e condicionada à presença 
de consangüíneos mais velhos nos grupos de convivência e à capacidade de desempenhar 
papéis de responsabilidade na sociedade. Assim, por um lado um homem casado e com filhos 
pode ser considerado 'jovem' caso conviva com agnatos considerados mais velhos, seja no 
sentido biológico, seja por pertencerem a sibs considerados de 'irmãos mais velhos'. Por outro 
lado, entre os evangélicos podemos ter elementos cronologicamente jovens, mas considerados 
'anciãos' pelo seu conhecimento privilegiado dos textos bíblicos. As categorias 'jovem' e 'velho' 
se referem à possibilidade de deter conhecimentos que propiciem o acesso a espaços de poder, 
prestígio e responsabilidade na sociedade. 

9 A autora cita como exemplo o ritual do Jurupari, no qual a exclusão física das mulheres não 
esconde a apropriação de princípios e poderes femininos por homens que buscam a reprodução 
social do grupo - ao transformar meninos em membros plenos do grupo - por meios não-biológicos, 
já que estes são vistos como atributos da feminilidade . 

10 Hill (1987) descreve a participação regular das mulheres no ritual Pudali, mas em sua descrição 
os cânticos e danças femininos são suplementares às performances masculinas que conduzem 
as encenações. 

11 A firmeza de opinião é um atributo muito valorizado na sociedade baniwa; pessoas que mudam 
de idéia e de atitude são consideradas imaturas e inaptas a exercer funções de responsabilidade. 
As mulheres são representadas pelos homens como seres particularmente instáveis e 
irresponsáveis. 

12 O cheiro deve ser considerado um demarcador entre a sociabilidade e a selvajaria, demandando 
elementos de cultura como a higiene, a defumação com plantas medicinais e tabaco para 
domesticá-lo, neutralizando sua periculosidade. 

13 O termo 'dono de cânticos' (malikai-iminall) é usado aqui para designar um tipo de especialista 
i;eligioso, que funda sua atuação no conhecimento de orações cantadas, ou 'rezas', como são 
chamadas pelos informantes. Esses cânticos são enunciados em momentos rituais importantes, 
como o pós-parto, o ritual de iniciação masculina, ritos de cura e outros eventos ligados aos 
ciclos produtivos da sociedade (Wright, 1996). 

14 Wright (1993) estende as relações entre dano e umidade à origem da humanidade retirada 
dos buracos úmidos da cachoeira de Hipana, aos espíritos dos mortos que habitam mundos 
subaquáticos e às flautas Kowai, guardadas no fundo dos cursos d'água no intervalo entre os 
rituais pubertários, que são realizados no período chuvoso; a isso, acrescentaríamos também 
que o período chuvoso é o tempo de escassez de alimentos e da maior incidência de doenças. 



1s Conferências Evangélicas são grandes encontros religiosos que envolvem grupos fixos de aldeias 
geograficamente próximas e que parecem recobrir, entre os convertidos ao evangelismo, grande 
parte das funções outrora desempenhadas pelos rituais Pudali, estimulando as trocas cerimoniais 
e reafirmando alianças e solida riedades comunais. A este respeito ver Sampaio (2000). 

16 Foi possível observar o uso intensivo desta alternativa no controle feito sobre as Organizações 
Indígenas. Nestas ocasiões, o discurso feminino, mobilizado na forma de fofoca , vem sendo 
utilizado para veicular o descontentamento e discordância de seus maridos com a atuação das 
lideranças das entidades. Em baniwa, o termo fofoca (kaitépe) tem a mesma raiz do verbo 
'aconselhar' (kaíte), usado no sentido de evitar ou reduzir as transgressões, evidenciando uma 
função reguladora comum. 

17 Este mito já foi analisado por Wright (1993/1994), numa perspectiva que remete às formas de 
reprodução social do mundo baniwa; estamos enfatizando os detalhes que são importantes para 
a análise das doenças . Hill (1989) encontrou entre seus informantes a associação simbólica 
entre Omáwali e as manifestações do desejo sexual excessivo e a destruição do mundo pela 
água . Os xamãs e outros especialistas podem utilizar esses poderes perigosos para domesticação 
de forças/espíritos da natureza e obtenção de alimentos para a subsistência humana. 

1s Os Yoopinai são espíritos da mata, da água e do ar; são considerados 'donos' dos rios , dos 
animais e das florestas, sendo, por isso, agressores potenciais dos humanos que, para sobreviver, 
precisam predar esses recursos. Seus ataques aos humanos podem causar várias doenças. 

19 Wright (no prelo) fez um estudo sobre o uso de Manhene, caracterizado por ele como uma 
forma de bruxaria . O autor assinala o caráter secreto de tais práticas, que refletiriam as disputas 
de poderes principalmente no âmbito da afinidade, pois existem interdições ao uso de veneno 
entre consangüíneos. Ele analisa casos concretos de atuação de envenenadores, demonstrando 
que essa forma de bruxaria pode recobrir conflitos interpessoais, intercomunais e interfrátricos , 
nos quais afins podem ser utilizados como instrumentos do envenenamento, uma forma de 
driblar a interdição à sua prática entre consangüíneos. 

20 Outras categorias de doença contêm subgrupos mais homogêneos em relação ao substrato 
corporal onde se assentam : por exemplo, Whiókali congrega um conjunto de manifestações 
digestivas ; Walama congrega manifestações agudas de tipo reumático; doenças causadas por 
Yoopinai agrupam doenças de pele etc. O grupo mais heterogêneo de manifestações é de fato o 
dos sopros Hiwiathi. 

21 Os informantes traduzem Dzeewhemipor tuberculose, mas não parece haver uma correspondência 
entre as manifestações dessa doença e o diagnóstico biomédico de tuberculose . As observações 
indicam que, sob o rótulo de Dzeewhemi, estão agrupados conjuntos de sintomas de doenças de 
evolução crônica, que em termos biomédicos se traduzem em diagnósticos distintos . 

22 O termo tem aqui um sentido distinto do usual no mundo do branco, onde o conceito de higiene 
se refere à prevenção de doenças microbianas através da assepsia dos corpos e de utensílios, 
visando à eliminação de microorganismos. Em termos baniwa, ele designa medidas materiais 
e simbólicas de proteção contra ataques de Yoopinai; as regras de higiene baniwa visam 
eliminar os cheiros das secreções corporais que atraem estes seres-espíritos . Nesse sentido , 
as regras de higiene têm como finalidade última o reforço das diferenças/fronteiras entre 
humanos e não-humanos . 
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23 É importante não confundir 'passageiro' com 'transitório'; a tradução para o português do 

termo 'passageiro' busca enfatizar a capacidade que a doença tem de se transmitir entre as 

pessoas, isto é, seu caráter epidêmico . Os informantes são unânimes em afirmar, por exemplo, 

que existem diarréias que são "doenças de branco", como a diarréia de sangue (Jraithooli), 

porque "passam" de uma pessoa para outra, enquanto manifestações diarréicas como Whi6kali 

não têm esse caráter epidêmico, a doença "fica" numa só pessoa. 

24 As principais patologias oriundas do contato, reconhecidas pelos informantes, são o sarampo 

(que não tem uma designação específica em baniwa), a gripe ( Wheets1), a diarréia de sangue 

(Jraithooli), a varíola (lbichikan) e a catapora (Karaka ibichikan = varíola pequena). São 

reconhecidas ainda a praga ou vela (macumba feita por feiticeiro branco ou Baré), a tuberculose 

e a malária (Kooname), que serão problematizadas em seguida . 

2s Essa fruta era predileta dos macacos Eenonai. Desejoso de eliminar estes seres para acabar 

com os venenos no mundo, Nhiãpirikoli envenenou-as, deixando-as para os macacos comerem; 

muitos deles morreram assim, mas seu chefe sobreviveu, garantindo a continuidade da existência 

do veneno. A maturação deste fruto coincide com o período de transição do inverno para o 

verão, época de recrudescimento da malária. 

2s A identificação do agressor pode não ser essencial para a eficácia do tratamento, mas a relação 

entre diagnóstico e tratamento é de dependência e coerência mútuas . Ao contrário de algumas 

tendências apontadas na literatura-ver, por exemplo, o estudo de Sindzingre (1981) sobre os 

Senoufo -, entre os baniwa a decisão terapêutica é estritamente dependente do tipo de diagnóstico 

formulado, que pode ser mudado em caso de fracasso da terapêutica adotada; neste caso, o 

tratamento também mudará. Ambos constituem, portanto, uma realidade indissociável. 




