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Resumo

Esta tese é uma investigação antropológica sobre os diferentes contextos e
perspectivas em que os Baniwa, povo Arawak do noroeste da Amazônia brasileira,
compreendem e se envolvem com os artefatos e com o seu território. O horizonte etnográfico
aqui é o sistema interétnico do Alto Rio Negro e o objetivo é descrever, tanto as conexões por
meio das quais os artefatos são produzidos pelos Baniwa, como o modo pelo qual estas
conexões envolvem este povo em extensas cadeias de relações heterogêneas com materiais,
técnicas, seres humanos e não-humanos.
A primeira parte deste trabalho descreve, por meio de uma análise da tradição oral
baniwa, as concepções locais a respeito da relação entre pessoas e coisas em três contextos: a
história das relações interétnicas, a gênese da humanidade e a gênese do conhecimento
produtivo. A segunda parte, de cunho mais fenomenológico, explora os envolvimentos entre
os Baniwa, seu território e os humanos e não-humanos ali presentes, por meio do foco na
produção de artefatos. Este foco conduz, ao final, a uma análise da estreita articulação entre
os processos de fabricação de pessoas e de coisas, enquanto partes de uma mesma estética
baniwa da produção.
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Abstract

This thesis is an anthropological research on the different contexts and perspectives in which
the Baniwa – an Arawak people from the Northwestern Brazilian Amazon –, understand and
engage with their artifacts and their territory. The ethnographic horizon here is the upper Rio
Negro inter-ethnic system and the goal is to describe both the connections through which the
artifacts are produced by the Baniwa, as the way in which these connections involve this
people in large chains of heterogeneous relations with raw materials, technics, human and
non-human beings.
The first part of this work describes, through an analysis of the Baniwa oral tradition,
local conceptions about the relationship between people and things in three different contexts:
the history of inter-ethnic relations, the genesis of humanity and the genesis of productive
knowledge. The second part, through a phenomenological approach, explores the Baniwa
engagements with their territory and with the human and nonhuman dwellings that inhabit
there, by focusing on the production of artifacts. This focus leads, ultimately, to an analysis of
the close links relating the processes of production of humans and things, as parts of the same
aesthetic of production.
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Mapa 1: Brasil. Destaque para a região do Alto Rio Negro e, dentro dela, para o Rio Içana
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Fonte Instituto Socioambiental: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/baniwa/1558
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Nota sobre a transcrição linguística
Guia de pronuncia adaptado de Ramirez (2001)
Henri Ramirez considera que existem três super-dialetos dentro do que ele chamou idioma
baniwa-koripako (Ramirez, 2001: 2), este seriam o dialeto setentrional, falado pelos
“Curripaco” no Alto Rio Içana, no Rio Guainia e na cabeceira do Rio Cuiari; o dialeto
Central, associado ao Içana (acima da missão de Assunção até a comunidade de Matapi) e
seus afluentes Aiari e Cuiari; e o dialeto Meridional, falado em Victorino, no rio Guainia, já
na Venezuela. Neste trabalho transcrevemos, salvo quanto indicado pela sigla [kk], de
Koripako, termos do dialeto central associado aos clãs das fratrias Dzawinai, Hohodene e
Walipere-dakenai. É este dialeto que chamamos de língua baniwa. O idioma baniwa-koripako
pertence à família linguística Arawak e as variações dialetais às quais nos referimos não
impedem a mútua compreensão entre os falantes.
O alfabeto Baniwa é constituído de 20 fonemas, sendo 4 vogais: a e i o e 16 consoantes: b d h
k l m n ñ p r t ts dz tt y w:
- a e i pronunciam-se como em português;
- e pronuncia-se entre o ‘e’ fechado de ‘ele’ e o ‘e’ aberto de ‘ela’;
- o pronuncia-se geralmente como o ‘o’ fechado de ‘poço’. Às vezes, pronuncia-se entre o ‘o’
e o ‘u’.
- oo pronuncia-se ‘u’.
- p, t, k, b, d, m, e n, pronunciam-se como em português. No entanto, t e d nunca são
palatizados, isto é, ‘ti’ ‘te’ ‘di’ e ‘de’ não devem ser pronunciados como ‘tchi’ ‘tche’ ‘dji’ ou
‘dje’;
- tt tem uma pronuncia típica do baniwa-koripako, realizada com o dorsa da língua amassado
em toda a superfície dos dentes superiores;
- ts pronuncia-se como no inglês “cats”, diante de qualquer vogal;
- dz, pronuncia-se como em inglês ds em beds;
- l tem pronúncia entre o ‘l’ e o ‘r’ do português;
- r pronuncia-se como o ‘j’ do português, mas de modo retroflexo, com a ponta da língua
dobrada para trás;
- h, w e y pronunciam-se como em inglês ‘hat’, ‘water’ e ‘yes’;
- ñ pronuncia-se como ‘nh’ do português ‘ganho’;
- x pronuncia-se como ch no português chapéu.
Embora Ramirez utilize sinais gráficos diacríticos, como o acento agudo para indicar a sílaba
tônica da palavra e o til para indicar vogal nasalizada quando não seguida pela consoante
nasal n, como, por exemplo, na palavra baniwa áahã, ‘aqui’, os Baniwa, em geral, dispensam
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estes acentos, como redundantes. Na medida em que as transcrições aqui seguem o modo
como meus interlocutores ditaram e escreveram estas palavras, sigo a eles.
Todos os termos em baniwa são grafados em itálico, exceto nomes pessoais e
etnômios. Fiz esta escolha para não sobrecarregar o uso do itálico em certas passagens e para
permitir uma identificação mais ágil destes dois tipos de termos pelo leitor. Além disso, optei
por apresentar termos baniwa e termos nheengatu na tese na medida em que os Baniwa
empregam estes últimos quando falam português. Acredito que os termos nheengatu tornem o
texto mais fluido para o leitor acostumado ao contexto amazônico. Quando foi possível
identificar as espécies, o nome científico encontra-se no próprio texto. Quanto não foi
possível, procurei ao menos dar o nome em nheengatu, para facilitar comparações futuras.
Traduzi os trechos em inglês e francês presentes no corpo do texto (exceto notas) para
facilitar o acesso ao eventual leitor Baniwa.
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Introdução
Esta tese é uma investigação antropológica a respeito das diferentes perspectivas e dos
diferentes contextos em que os Baniwa, do noroeste da Amazônia brasileira, compreendem e
se envolvem com seus artefatos e a sua cultura material. O horizonte etnográfico aqui é o
sistema interétnico do Alto Rio Negro e as categorias de artefato, cultura material e de
produção são os conceitos centrais tratados na tese. Visa-se, por meio destes contexto
etnográfico e desses conceitos, descrever as diversas conexões por meio das quais os artefatos
são constituídos pelos Baniwa, assim como as conexões em que os artefatos envolvem este
povo.
Os Baniwa são um grupo de fala Arawak, que vive no Alto Rio Negro, na região do
Rio Içana e seus afluentes, situados na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia.2
Compartilhando uma mesma a mitologia e estrutura social, além de outros aspectos
sociológicos e culturais marcantes, os Baniwa são muito próximo dos Koripako e dos
Wakuenai. No entanto, enquanto os Koripako do Brasil e da Colômbia são um grupo com
fratria e clãs distintos (Xavier 2013), os Wakuenai da Venezuela – pelo menos aqueles
estudados por Jonathan Hill são um clã Dzawinai emigrado do Içana brasileiro para o Guaínia
(denominação do Rio Negro na Venezuela) na segunda metade do século XX, em virtude de
disputas políticas (Hill 1993).
Como as demais etnias do Rio Negro, os Baniwa são um grupo composto por
subgrupos – as chamadas fratrias – que são, por sua vez, compostas por unidades menores, os
clãs, referidos na literatura antropológica da região também pelo termo sib, como veremos
mais abaixo. Cada aldeia está situada em um território tradicionalmente relacionada a um
determinado clã, representado por um grupo de homens descendentes de um ancestral comum
que reivindica para si, um conjunto de emblemas (Journet 1995: 48). As principais fratrias
baniwa no Brasil são os Walipere-Dakenai, os Dzáawinai e os Hohodeni.
Entre os Hohodeni de Ucuqui-Cachoeira, o clã que se tornou o principal interlocutor
desta pesquisa, utiliza-se o termo Mendzehinako (“nascidos aqui, falantes de uma mesma
língua”) para determinar a coletividade Baniwa – os etnômios Wakuenai e Waakorikoperi,
este último usado pelos Koripako, traduzem ideias semelhantes.
Os Hohodeni vivem em sua maioria no Rio Aiari, um dos principais afluentes do

2

Contam-se, segundo estatísticas de cada país, 6.243 indígenas (Siasi/Sesai, 2012) no Brasil; 2.408 na
Venezuela (INE, 2001) e cerca de 7.000 na Colômbia (2000) [reunião dos dados no PIB/ISA http://pib.socioambiental.org/pt/povo/baniwa]
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Içana. Este rio possui ligações por terra com a bacia do Rio Uaupés, que permitiram aos clãs
desta fratria, ao longo de sua história, relacionarem-se em diversos níveis – matrimonial,
ritual, econômico, etc. – com os outros índios da região. Hoje eles são os principais parceiros
de alguns clãs Wanano e Kubeu, que vivem na bacia do Uaupés e seus afluentes. Neste
sentido, os Hohodeni diferem dos outros clãs baniwa e dos Koripako por compartilharem, ou
terem compartilhado, elementos culturais considerados particulares a grupos tukano. Os
demais clãs baniwa e koripako, vivendo fora do Aiari, ou nas suas partes mais baixas,
raramente se relacionam com os índios do Uaupés – ao menos no presente.3 Os Hohodeni
encontram-se, assim, em uma das áreas de articulação entre povos de língua Tukano e
Arawak no sistema altorionegrino, o que tem implicações importantes para a minha pesquisa,
pois, embora os Hohodeni sejam os meus principais interlocutores e parceiros, este trabalho
visa articular o seu ponto de vista local à coletividade Baniwa-Koripako-Wakuenai e,
também, aos nossos conhecimentos sobre os outros povos do sistema multiétnico do Alto Rio
Negro.

Mapa 2: Alto Içana e Aiari

4

3

Esta é uma realidade contemporânea. Há pouco mais de 100 anos, Koch-Grünberg (2005: 169-179) descrevia
relações dos Walipere-dakenai, por exemplo, com os Wanano e outros índios do Uaupés.
4
In.: Cabalzar e Ricardo (2006)
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Contexto da pesquisa
Além de ser fruto de uma pesquisa de doutorado realizada no Programa de PósGraduação em Antropologia Social do Museu Nacional, esta tese é, também, parte de uma
iniciativa mais ampla de diálogo e interlocução com os Hohodeni de Ucuqui-cachoeira. No
meu primeiro contato com os Hohodeni, no começo de 2011, fui apresentado por Geraldo
Andrello como um “antropólogo que deseja[va] fazer uma pesquisa etnográfica e, ao mesmo
tempo auxiliá-los em projetos culturais” que fossem de seu interesse. Por um lado, este era o
tipo de trabalho que me interessava como antropólogo, e este interesse vinha do contato com
versões conhecidas – àquela época – deste tipo de parceria. Me refiro a trabalhos realizados
no próprio Rio Negro, que resultaram em publicações da mitologia de clãs da região (Umúsin
Panlõn Kumu & Tolamãn Kenhíri, 1980; Diakuru & Kisibi,1996; Cornelio et al. 1999;
Barbosa et al. 2000; Maia, M & Maia T, 2004; Tõramü Baya & Guahari Ye Ñi, 2004); e
também de inciativas realizadas alhures, como o trabalho de Bruna Franchetto e Carlos Fausto
no documenta Kuikuro.
Por outro lado, mais do que um desejo, este tipo de engajamento era também uma
exigência de meu contexto de pesquisa. No Alto Rio Negro, a afirmação da necessidade de
consentimento informado de pesquisa e do compartilhamento de resultados estão presentes
em diversas instâncias: elas fazem parte das reivindicações da Federação das Organizações
Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN) para aprovar projetos na área – baseadas na convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho e na Convenção de Diversidade Biológica, por
exemplo – e são também formuladas desde as primeiras conversas com as lideranças de cada
comunidade em que se deseja estabelecer um contato para iniciar pesquisas acadêmicas.
Trata-se, portanto, de um contexto em que se visa, há um bom tempo, ultrapassar uma
condição de pesquisa em que o povo estudado não se envolve nas demandas dos
pesquisadores que acolhe. Isso é feito incentivando-se pesquisas que se liguem a demandas
locais, que gerem “produtos” úteis tanto para o pesquisador quanto para seus interlocutores.
Iniciar o trabalho de campo com tal propósito colocou-me em contato direto com as
pessoas de Ucuqui que já estavam interessadas neste tipo de ambiente de produção de
conhecimento; e este contato criou as bases para formação de um grupo de interlocução que
permaneceu o mesmo ao longo da pesquisa. Os principais participantes deste grupo são
Laureano Valencia, eenawi (chefe) de Ucuqui e capitão da aldeia por mais de 40 anos; Carlos
Fontes, então capitão de Ucuqui; Nazária Montenegro, sua esposa; Orlando Fontes, seu filho;
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e André da Silva Fontes, então vice-capitão. Além de interlocutores este grupo se tornou
também o principal mediador da pesquisa no contato com outras pessoas e em relação a
outras demandas. Menos frequentemente, mas também presentes, não posso deixar de citar
Albino Fontes, Pedro Fontes e Ronil Fontes que mantiveram interesse nesta pesquisa ao longo
do período considerado. Todos, com exceção de Nazária, que é Walipere-dakenai, são
Hohodeni.
Estes parceiros hohodeni estavam interessados em registrar os mais diversos aspectos
da tradição do seu clã, pois o sentiam (e ainda o sentem) sob ameaça. O “pessimismo
sentimental”, para usar uma expressão de Sahlins (1997), é, muitas vezes, uma características
da reflexão dos próprios índios – pelo menos dos Baniwa – sobre sua cultura, de forma que o
“paradigma do objeto em vias de da extinção” (:42) que assombra a antropologia (ver Fabian
2013 [1983]; Clifford 1994), encontra eco no discurso nativo. Este tema da “perda da cultura”
apareceu imediatamente em nossas conversas, sendo alvo de comentários e reflexões que
abrangiam várias dimensões da cultura hohodeni: falava-se do fim dos pajés; do fim dos
rituais intercomunitários chamados poodali (Dabucuris); do fim de práticas de cuidado com o
corpo relativas a dietas e higiene individual, e assim por diante.5 Havia, inclusive, quem
quisesse desencorajar o antropólogo por meio deste discurso – “Não sei o que o ‘senhor’ está
fazendo aqui.., aqui não tem mais nada! Os velhos todos já morreram...”. Mas para este grupo
que inicialmente se afinou em torno desta pesquisa, o trabalho de registro foi bem vindo no
sentido de propor uma forma de ação em relação à sensação constante do “desaparecimento
da cultura”.
Este é um tema importante entre os índios no Brasil de forma geral, que assume
contornos especialmente complexos entre os Baniwa, decorrentes das particularidades de sua
história.6 Como se sabe, os índios do Alto Rio Negro estão em contato com os “brancos”
desde o século XVII (Galvão 1964: 5), em ondas de maior e menor intensidade que os
atingiram e com as quais interagiram e interagem até o presente. Este contato foi marcado por
uma enorme assimetria de forças, tendo sido mediado, sobretudo, pelo engajamento indígena
nas atividades produtivas da Coroa Portuguesa e, mais tarde, do Estado brasileiro. A história
dos séculos XVII, XVIII e XIX é marcada tanto por guerras e descimentos para formação de
núcleos colonizadores, quanto pelo envolvimento da população na extração de produtos da

5

Ver Fausto (2011) para uma apreciação deste tema das pedras entre os Kuikuro do Alto Xingu.
Sobre a história do contato no Rio Negro ver Vidal (1987); Wright (1981, 2005); Meira (1993); Neves (1998);
Cabalzar (1999) Andrello (2010) e conferir também a lista de arquivos documentais apresentadas junto da
bibliografia deste trabalho de acordo com as indicações de Monteiro (1994) e Wright (2005).
6
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floresta. No século XX, o contato se intensificou, ao mesmo tempo em que se organizou em
torno da presença dos missionários Salesianos que passaram a atuar como mediadores da
relação dos índios da região com os interesses do Estado nacional (ver Hugh-Jones 1996a;
Cabalzar 1999; Wright 2005). Se, por um lado, a entrada dos Salesianos atuou na diminuição
da pressão de comerciantes e militares sobre os índios do Alto Rio Negro, por outro, acabou
se desdobrando em uma intensa batalha pela conversão destes grupos ao catolicismo, o que
resultou na condenação e no progressivo abandono de inúmeros costumes tradicionais – mas
também numa alta taxa de escolarização, se compararmos com outras regiões e povos
indígenas no Brasil. 7
Os Baniwa e Koripako, em particular, assistiram, em meados do século XX, a uma
segunda entrada de missionários, desta vez evangélicos, que lograram converter cerca de 80%
da população ao pentecostalismo – o que complexificou ainda mais o contexto regional,
gerando novas disputas políticas (ver Wright 2002: 436, 440; 2005: 203-270; Xavier 2013).
Os Hohodeni de Ucuqui fazem parte da minoria católica que vive, em sua maior parte, no Rio
Aiari. São os únicos Baniwa que afirmam claramente ainda fazer rituais Kowaipani, as festas
de iniciação com os chamados instrumentos-Kowai (Jurupari), e por este e outros motivos
ligados de diferentes maneiras a contextos rituais, se autodenominam “tradicionais”. Assim,
existe uma divisão entre Baniwa católicos e Baniwa evangélicos, que se sobrepõe à diferença
entre os detentores da “tradição” e aqueles que a abandonaram deliberadamente (ver cap. 3).
Eu fui apresentado aos Hohodeni e eles se apresentaram a mim como “os únicos
Baniwa tradicionais”, posto que “católicos”. E isto constituiu um dos primeiros focos do meu
interesse neste grupo ao longo da pesquisa. Este interesse se aguçou na medida em que eles
apresentavam a sua tradição recorrendo a artefatos. Foi assim que, ainda no primeiro período
de trabalho de campo (entre janeiro e março de 2011), quando eu ainda não tinha ideia do que
viria a ser o tema desta tese, os Hohodeni prepararam instrumentos musicais e realizaram uma
pequena performance de um cerimonial para me mostrar “sua cultura” (ver capítulo 1).8 Foi a
primeira vez que acompanhei a produção de artefatos e registrei os discursos que
acompanhavam esta produção – discursos sobre a tradição, a passagem do tempo e o sentido
atual de distanciamento do modo de vida dos antigos. Foi também a primeira vez que visitei a
micro região de Ucuqui e conheci um pouco da história do clã Hohodeni, passando por alguns
7

Mais especificamente sobre a história colonial dos povos Arawak ver Hill (1983, 2002); Hill e Wright (1988);
Wright (1981, 1986, 1990, 1999b, 2002, 2004a, 2005).
8
Uso o termo “cultura” entre aspas para evocar a distinção proposta por Carneiro da Cunha (2009) para
distinguir o uso refletido da cultura pelos índios, em oposição à cultura, sem aspas, que seria o objeto de estudo
da antropologia.

34

sítios em que haviam habitado no passado.
Os artefatos de cultura material apareciam naquele contexto como testemunhos de
algo que não fazia mais parte do cotidiano dos Hohodeni, embora eles o usassem,
paradoxalmente, como uma demonstração de que eram os Baniwa “tradicionais”, em
oposição aos evangélicos. O interesse que delineei em torno do conhecimento tradicional
baniwa a respeito de sua cultura material tem esta experiência de “objetificação da cultura”
em sua base.
Voltei deste primeiro período de campo marcado pela experiência de ver a “cultura”
Hohodeni enquanto objeto de reflexão destes índios e por um fato menos empolgante: eu me
adaptara mal ao cotidiano na aldeia. Durante a estadia em Ucuqui eu adoeci e perdi muito
peso, cerca de 10kg ao longo de 30 dias. Acendia-se uma luz amarela para minha expectativa
de realizar uma pesquisa de longo fôlego etnográfico entre os Baniwa, e eu sentia que teria
que conciliar esta frustração com o aguçamento da curiosidade etnográfica decorrente da
primeira experiência na aldeia. Como os problemas de saúde persistiram no segundo período
de campo, no final de 2011, foi preciso encontrar uma forma diferente de realizar a pesquisa,
que envolvesse mais visitas e menos tempo na aldeia.9
Comecei a delinear esta fórmula por meio do envolvimento com dois projetos
diferentes. Ambos me colocaram em maior interação com museus etnográficos e as coleções
de artefatos neles depositadas. Em agosto de 2011, comecei a atuar como fotógrafo do Projeto
de Documentação da Cultura Kayapó do Museu do Índio (Prodocult Kayapó), sob
coordenação do antropólogo e amigo André Demarchi. Vivi a experiência de um projeto de
documentação e tive a experiência de conhecer outro povo indígena com outra história de
contato e interação com a sociedade brasileira. Assim, ampliava meus horizontes a respeito
dos povos indígenas no Brasil ao mesmo tempo em que entendia melhor o que seria um
estudo feito de acordo com demandas locais de pesquisa.10

9

Ainda realizei mais duas etapas de pesquisa de campo nas aldeias Hohodeni após 2011, tendo conseguindo me
adaptar a estadias um pouco mais longas. Em 2012 (outubro-dezembro), passei cerca de dois meses em Ucuqui.
Em 2014 (junho), passei pouco menos de um mês em São Joaquim, no médio Aiari. Além disso, como estratégia
para continuar o trabalho, passava longos períodos em São Gabriel da Cachoeira, traduzindo, transcrevendo e
buscando compreender a documentação produzida durante as estadias na aldeia com interlocutores Hohodeni.
No total, a pesquisa de campo foi realizada em cerca de 5 meses de trabalho de campo em aldeia e mais 4 meses
de trabalho de campo e sistematização de dados em São Gabriel da Cachoeira.
10
Ainda voltei aos Kayapó de Môxkarakô em 2012 e em 2013, para continuar a documentação fotográfica e para
produzir o filme Me`Ôk, “Nossa Pintura”, que parte da documentação da tradição da pintura corporal destes
índios para uma reflexão sobre o contato interétnico na região do sul do Pará. A documentação fotográfica
produzida durante este período está sendo publicada pelo Museu do Índio em parceria com André Demarchi em
um volume dedicado à discussão da relação entre o conhecimento ritual e a importância da “visualidade” da
cultura entre os Kayapó.
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No mesmo período, entre junho e outubro de 2011, atuei como assistente de curadoria
da exposição Índios no Brasil no contexto do festival europalia.br coordenando, entre outras
coisas, a edição do catálogo da exposição que fazia parte das “homenagens” que o Brasil
recebia na Bélgica. Participar da montagem de uma exposição me deu acesso a outras formas
de compor narrativas sobre pessoas e povos através de artefatos – tanto aquela escolhida por
Lúcia Hussak Van Velthem e Gustaaf Verswijver, curadores da exposição, que privilegiava,
por exemplo, mostrar a cultura material de povos não-extintos como forma de chamar atenção
para sua presença contemporânea no Brasil, como também pelo contato com a produção de
diversos especialistas na área que vieram a colaborar no catálogo (cf. Van Velthem et al.
2011).
A participação nestes projetos funcionou como formação a se somar àquela em
antropologia que recebi durante os cursos de mestrado e doutorado no PPGAS/MN e no
Laboratório de Arte Ritual e Memória (LARMe).11 A partir desta experiência comecei a
conceber uma nova forma de abordagem da pesquisa de campo, centrando-a naquilo que se
convencionou chamar de “nova coleta” (Nason 1987: 50), ou seja, na promoção de um
encontro entre um determinado coletivo e os artefatos sob guarda de museus etnográficos que
foram produzidos pelos seus antepassados. Embora tenha sido ressignificada nos debates
curadoriais em torno da primeira década dos anos 2010, nas discussões a respeito das “source
community” (ver, entre outros, Peers & Brown 2003, Fienup-Riordan 2010), a ideia de uma
“nova coleta” era mais antiga, fazendo parte também de uma tradição nacional de pesquisa
antropológica ligada a museus – uma tradição que pode ser remontada aos trabalhos de
Dominique Gallois com os Wajãpi, de João Pacheco de Oliveira e Jussara Gruberg com os
Ticuna, de Sonia Dorta e Luís Donizete Grupioni com os Bororo, de Lucia H. Van Velthem
com os Wayana-Apalai e, por último, mas não menos importante de Berta Ribeiro com os
Desana (ver Van Velthem 1998, 2003; Gallois 2005, 2011 dentre outros).12 O termo “nova
coleta” foi mencionado no artigo conclamador de Berta Ribeiro e Van Velthem (1992: 108).
Neste texto se relatava o espanto de – em um contexto nacional em que diversos museus
guardam preciosas coleções etnográficas extremamente mal documentadas – haver tão poucas
pesquisas que aproximem as coleções dos povos que colaboraram para a sua formação. Isso

11

O LARMe tem como suas preocupações fundadoras investigar problemas relativos à arte e à memória em
conexão com o estudo de complexos rituais. Nosso objetivo atualmente é investigar, de forma comparada, a
agência das imagens na Amazônia e na África Central, tendo como ponto mediador as teorias sobre agência de
imagens no Ocidente (em especial na Grécia Antiga e no mundo Cristão.
12
Tradição que se atualiza pontualmente depois do período em que se formou. Ver por exemplo o trabalho de
Aristóteles Barcelos Neto no Alto Xingu (2006) e diversos trabalhos em curso no Prodocult Museu do Índio.
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em um país em que se encontram diversos descendentes das populações que produziram estes
artefatos. Esta situação, como notou uma das autoras deste artigo mais recentemente (Van
Velthem 2012: 51), não se modificou fortemente.
A “nova coleta”, contudo, não é somente a apresentação destes artefatos aos nossos
interlocutores para produzir uma “nova documentação”, ou seja, ela não é somente um “novo
arquivo” produzido a partir de velhos artefatos (sobre a relação entre arquivo e coleções ver
Fabian 2010). Ela envolve uma nova forma de constituir coleções, que começa na visita aos
acervos de objetos etnográficos com a seleção do que será mostrado para ser avaliado. No
caso em tela – na minha pesquisa –, não havia como trazer, com os recursos limitados de que
dispunha ainda em 2011, os Baniwa para conhecer as coleções produzidas por seus
antepassados. Mas havia como levar estas coleções até eles, por meio de fotografias.
Inicialmente, fotografei as peças do acervo Baniwa do Museu do Índio, levando estas
imagens para campo no final de 2011. Em seguida, tomando como base o fato de que os
Baniwa estão inseridos no sistema interétnico do Alto Rio Negro, passei a recolher dados e a
fotografar artefatos colecionados em toda a região, e não só entre os Baniwa – o que levou
alguns curadores e técnicos quase à loucura, pois aumentava, e muito, o número de registros a
percorrer e de peças a fotografar. Em 2012, fotografei a maior parte dos acervos rionegrinos
do Museu do Índio e do Museu Paraense Emílio Goeldi, assim como uma parte do acervo do
Museu Nacional. Além disso, entre 2011 e 2014, coletei os registros dos livros de tombo de
todos artefatos rionegrinos destas instituições e do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo, MAE-USP. Se era para conversar sobre estes acervos julgava
importante não ser econômico nos levantamentos e procurar compreender o fato de eles terem
sido constituídos em um contexto multiétnico – algo que, inclusive, estava marcado no perfil
de inúmeras coleções, nas quais se encontravam artefatos recolhidos em diversos pontos da
região por um só coletor.
Durante um bom tempo, eu imaginava poder conjugar uma descrição obtida a partir
desta “nova coleta” com uma história institucional destes artefatos, o que seria feito de forma
a contrapor discursos e pontos de vistas distintos sobre os mesmos artefatos – este seria o
novo tema da tese. Contudo, como o trabalho em campo era feito sobretudo a partir das
fotografias, isso resultou em um progressivo deslocamento destes artefatos de seus contextos
originais de coleta. Procedendo da forma com procedemos (os índios e eu), um pouco
inconscientemente e um pouco deliberadamente, acabamos constituindo uma temporalidade
própria para aqueles registros, uma temporalidade independente do seu passado institucional:
o conjunto de fotografias se tornou uma coleção em si mesma. E era para esta coleção que
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iríamos constituir um “novo arquivo” de informações subsidiárias. Mesmo que eventualmente
conversássemos a partir de informações institucionais, situando determinados artefatos a
partir de seus coletores e discutindo, por exemplo, como eram antigos e diferentes daqueles
coletados mais recentemente; de forma geral, todo o trabalho de produção de documentos a
partir destes artefatos criou um novo contexto para sua apreciação – as histórias de vida de
nossos interlocutores, de um lado, e o modo como projetávamos estas histórias no tempo e
espaço da pesquisa, de outro.
Somente mais tarde, entendi que, desta forma, iniciávamos uma nova “história” para
aqueles artefatos, criando novos “contextos” e “futuros” (Clifford 1994), compreendendo-os
independente da sua inserção em uma narrativa cronológica ocidental e do “passado”
estrangeiro ao qual esta inserção os condenava (Fabian 2010).13 Assim, progressivamente,
centrei o foco da pesquisa no registro do ponto de vista dos meus interlocutores sobre esta
“nova coleção” e no modo como eles descreviam a sua própria cultura, em narrativas nas
quais os artefatos tinham um papel fundamental.
Estas duas atividades – a análise das fotografias e qualificação de artefatos e o registro
de mitos – tornaram-se, a partir da etapa de pesquisa realizada entre novembro e dezembro de
2011, os dois focos da produção de documentação do projeto. Junto de Laureano, que era a
autoridade em mitologia hohodeni, trabalhei no registro dos mitos, produzindo diversos
documentos gravados diretamente em baniwa. Ao lado do patriarca de Ucuqui, também
trabalhamos na coleção de fotografia de artefatos, produzindo tabelas e anotações que
visavam descrever a materialidade destes objetos, inicialmente, a partir de um programa
clássico de registro de artefatos: “[u]ma análise clássica do objeto etnográfico considera
quatro aspectos principais: matéria-prima, técnicas de confecção, aspecto formal e função”
(Van Velthem 2012: 57). Nestas ocasiões, sempre trabalhava com a ajuda de alguns dos netos
de Laureano, Ronil ou Orlando. Tanto a mitologia recolhida, quanto as informações sobre a
materialidade destes artefatos eram discutidas com o restante do grupo durante as traduções e
revisões do trabalho com Laureano. Assim, pouco a pouco, criamos um laboratório de
pesquisa compartilhada sobre estes temas – a tradição oral e os artefatos – e constituímos
juntos um programa para aprofundar a abordagem a ser adotada.

13

Ainda ambiciono fazer um estudo crítico do contexto de produção destas coleções, pois entendo que ele
permitiria compreender elementos importantes sobre a história do contato interétnico no Rio Negro, da
antropologia e do colecionismo na região, sobretudo, ao discutir a forma como uma certa imagem de cada etnia
foi produzida por meio dos artefatos coletados em determinados períodos. Para perspectiva semelhante ver
Pearce (1992, 1995); L’Etoile (2010). Mas durante o projeto esta ambição foi ficando em segundo plano em
virtude da riqueza da documentação recolhida a partir da coleção de fotografias de artefatos.
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A documentação produzida neste contexto levou à produção de outros documentos. Já
no final de 2011, começamos a trabalhar em três frentes: a primeira compreendia a transcrição
e tradução dos registros de tradição oral registrados durante as primeiras etapas do projeto –
atividades que nos ocupou até 2014; a segunda foi o registro das cadeias operatórias de
produção de alguns campos da cultura material – inicialmente a pintura corporal e depois a
cerâmica – o que veio a gerar documentos como fotografias, vídeos e anotações de caderno de
campo; a terceira foi um desdobramento direto das anotações sobre a materialidade dos
artefatos presente nas fotografias: um levantamento da distribuição dos materiais com que são
produzidos, realizado na região de Ucuqui e no Içana – do ponto de vista dos Hohodeni. Este
trabalho foi acompanhado de um levantamento das “etnopaisagens” do igarapé Uaranã. Parte
deste levantamento foi feita inloco gerando perfis florestais a partir de uma metodologia que
apresentarei no momento devido. Outra parte deu origem a três mapas em diferentes escalas –
um da micro região de Ucuqui, um do Igarapé Uaranã e outro do Aiari acima de UapuíCachoeira (ver mapas avulsos junto da tese).
Enquanto estes documentos tinham para mim, um valor científico – ou seja, a partir
deles eu pretendia fazer uma descrição antropológica dos envolvimentos dos Hohodeni com
os artefatos que fazem parte da sua cultura material (e imaterial) – eles tinham, para o grupo
de interlocutores mais diretamente envolvido, um aspecto prático inquestionável: de um lado,
como no caso do registro da tradição oral, estes documentos permitiam constituir um arquivo
de histórias e relatos que são considerados um repertório clânico.14 De outro, instrumentos
como os mapas e perfis florestais configuram um material para o qual os Hohodeni –
sobretudo Carlos e seu filho Orlando – atribuem tanto importância documental quanto uma
importância prática. No sentido da documentação, eles consideram importante que seu
conhecimento territorial tenha se materializado em formas que permitam um diálogo com o
conhecimento geográfico dos brancos. No sentido da importância prática, este registro
cartográfico é pensado como um instrumento de gestão territorial e como uma espécie de
“demarcação” feita pelos Hohodeni em seus próprios meios.

14

Existem cópias do material bruto destes arquivos em minha posse, em posse do Museu do Índio e com os
Hohodeni. Sobre os desafios colocados por este tipo de registro, decorrentes de uma certa “imobilização” da
cultura oral, ver Fausto (2011).
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Contexto metodológico
O percurso da produção de documentos relatado acima envolveu um aprendizado
metodológico que passou por pelo menos três campos: o envolvimento com “projetos
culturais” institucionais; a produção de coleções etnográficas e, claro, a leitura de autores
consagrados na área. Vejamos cada um destes pontos.
Desde a segunda etapa de pesquisa de campo em 2011 estivemos – eu e o grupo de
interlocutores mais próximo – envolvidos em “projetos” que nos colocavam em relação com
outras instituições. O primeiro deles se estendeu entre 2011 e 2013 e nos colocou em contato
com o Instituto Socioambiental e com a Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pámaali (EIBC –
Pámaali). Este projeto previa a produção de um volume sobre manejo socioambiental de
“recursos naturais” feito por meio de práticas de ensino-pesquisa na escola da comunidade de
Ucuqui (Escola Municipal Heriene). Este volume foi concebido para integrar uma coleção
chamada Kaawhiperi Yoodzawaaka, que previa a inclusão de produções feitas a partir de
outras escolas do Içana-Aiari.15 O projeto visava descrever um certo número de recursos a
partir de um roteiro de pesquisa elaborado por professores e alunos da EIBC, entre os quais
Orlando Fontes (filho do capitão de Ucuqui), quando ainda estudava nesta instituição. Este
roteiro incluía uma descrição da origem mitológica destes recursos e diversas ações de
pesquisa de campo que visavam compreender sua distribuição, disponibilidade, seu calendário
ecológico e estimativas de uso e prescrições de manejo (Silva et al. 2011, v. 1, ficha 1). O
meu papel seria ajudar na realização das diversas monografias previstas no volume, o que foi
feito na segunda etapa de trabalho de campo de 2011, e durante uma longa revisão deste
trabalho realizada na etapa de campo de 2012.
Trabalhar ao lado dos Hohodeni e do ecólogo Adeilson Lopes da Silva (ISA) neste
projeto constituiu uma forma de aprendizado metodológico fundamental para a pesquisa sobre
artefatos que eu pretendia realizar – era a primeira vez que eu vislumbrava a diversidade e a
distribuição dos recursos utilizados para se fazer os artefatos de um ponto de vista prático,

15

Segundo os idealizadores do projeto, chegou-se ao termo Kaawhiperi Yoodzawaaka como uma tradução
baniwa para o conceito ocidental de “biodiversidade”: “[e]m baniwa, o adjetivo Káawhi indica ‘estado de
consciência vital’. Kaawhiperi se refere, então, a tudo que está em estado de consciência vital, ou ainda, tudo o
que procede daquilo que possuiu, em algum momento, essa vitalidade. Yodzawaaka incorpora o sentido de
‘todos em relação’, ou ‘de vocês a mim’, ‘de mim a outros’ e ‘de outros a outros’. Kaawhiperi Yoodzawaaka é
talvez a expressão Baniwa-Coripaco que guarda uma relação mais estreita com o conceito de biodiversidade,
segundo professores e alunos da EIBC-Pamáali: Juvêncio Cardoso, Clarinda Paiva, Erivaldo Paiva, Tiago
Pacheco, Orlando Fontes, Plínio Pedro, Paula Rorentino e João Rorentino.” (Silva et al. 2011, v. 1, ficha 1)
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algo que procuro descrever no capítulo 4, que abre a segunda parte desta tese.
O segundo projeto nos colocava em relação com o Museu do Índio/FUNAI, no âmbito
Programa de Documentação das Culturas Indígenas (Prodocult). O Prodocult é um amplo
projeto que visa intensificar as práticas de “nova coleta”, qualificando as coleções do Museu
do Índio e criando condições para que estas experiências gerem formas de salvaguarda
pensadas em parceria com os povos envolvidos. Este projeto é financiado por meio de uma
parceria entre a UNESCO e o órgão indigenista. O envolvimento com o Museu do Índio
ajudou a financiar um trabalho de campo bastante caro, com a vantagem de transformar
alguns dos meus principais colaboradores em bolsistas do projeto, oficializando, de certa
forma, o caminho de aprendizado de pesquisa que seguíamos juntos.
Entre 2011 e 2012 havíamos definido que caso houvesse uma oportunidade de
trabalharmos juntos em um projeto de salvaguarda, o faríamos em torno da cerâmica
tradicional baniwa, pois havia somente uma mulher, em toda a região do Içana-Aiari, que
dominava todo o processo de sua confecção. Com a implementação do projeto em 2013,
realizamos um amplo registro deste campo da cultura material. A partir deste registro foi
produzido um grande número de documentos de diversos tipos – sobretudo fotografias, vídeos
e anotações de campo. Este material se tornou a principal fonte de análise sobre os processos
de elaboração de artefatos no Rio Negro, permitindo a formulação das hipóteses sobre as
cadeias operatórias de produção e de distribuição dos artefatos, no tempo e no espaço, que
serão analisadas no capítulo 5. A possibilidade de contar com os bolsistas, por outro lado,
permitiu que pudéssemos, ao longo de 2014, trabalhar na qualificação de um conjunto já
amplo de dados recolhido desde 2011, o que inclui a tradução e transcrição dos registros de
mitologia discutidos nos capítulos 1, 2 e 3.
Em ambos os projetos (ISA e MI) o formato “oficina” foi uma recorrência e a
expertise de parte de meus parceiros foi fundamental para o sucesso da produção da
documentação aqui referida. Carlos, Nazária e Orlando participaram da fundação e
implementação da EIBC Paamaali, no médio Içana. Eles trouxeram para o projeto sua
imensurável experiência em pesquisa colaborativa – o que ajudou tanto na formatação de
alguns documentos que produzimos juntos, como mapas, mas também na condução da
pesquisa como um todo. Como eu disse, estas oficinas constituíram um verdadeiro
“laboratório de pesquisa” em que a formulação dos problemas e a busca pelas soluções era
compartilhada com meus interlocutores. Por meio delas desenhamos esta pesquisa

41

conjuntamente.16
Foi neste contexto de oficina e de produção de documentos que realizei as coleções de
artefatos que fizeram parte deste projeto e que estão depositadas no Museu do Índio. A
primeira delas, feita ainda em 2011, continha alguns trançados e miniaturas de armadilhas de
pesca e foi constituída basicamente de artefatos feitos por Orlando e Carlos. A segunda, em
2012, era constituída na sua maior parte por trançados feitos por André da Silva, Dário Fontes
e Júlio, um índio Kubeu de Jurupari-Cachoeira, aldeia vizinha à Ucuqui-Cachoeira. Já a
terceira e quarta coleções, formadas em 2013 e 2014, respectivamente, continham
majoritariamente peças de cerâmica e artefatos envolvidos na sua produção.17
A distinção de Fabian (2010) entre “coletar” e “produzir” documentos, parece-me
importante para definir o colecionismo que pratiquei como um colecionismo “antropológico”
que produziu coleções como se produz outros documentos utilizados por antropólogos; ou
seja, por meio da “criação de” / “interação com” contextos específicos para um determinado
registro – como se faz com entrevistas, por exemplo, ou na chamada “observação
participante”. Desta forma, as coleções foram feitas em um processo de aprendizado e registro
que as diferenciam do colecionismo praticado ao longo de todo o século XIX e boa parte do
XX, quando se reduzia as interações à negociação dos artefatos que se desejava coletar,
restringindo o envolvimento entre coletor e produtor quase que unicamente ao momento da
troca. Neste caso, ao contrário, eu pretendia que as documentações em torno da coleção
deixassem uma espécie de lastro de relações de conhecimento que pudessem ser
continuamente exploradas durante e para além da pesquisa.
A participação no projeto Prodocult permitiu ainda a visita de uma comitiva baniwa ao
acervo do Museu do Índio e ao Museu Nacional em 2014. Nesta ocasião, pudemos interagir
diretamente com os artefatos baniwa e de outros povos indígenas depositados nestes museus,
dando um passo além do que fizéramos até então a partir do trabalho com as fotografias. A
experiência do projeto de salvaguarda possibilitou que alguns Baniwa tivessem uma
experiência vívida da existência e da realidade física de instituições como museus, bibliotecas
e programas de pós-graduação – isso sem falar do contato com centros urbanos, como o Rio
16

Ver Gunn & Donovan (2012) sobre “Design Anthropology”. Os autores partem das ideias de Ingold (2012)
sobre a Antropologia e a Etnografia como “uma prática de observação centrada no diálogo participativo” (: 241 )
para pensar a produção de conhecimento na antropologia como um design centrado no interlocutor.
17
A coleção de 2013 foi composta por peças produzidas exclusivamente por Carolina Campos, de Araripirá,
Nazária Montenegro, de Ucuqui, e Maria de Lima, de São Joaquim. A coleção de 2014 foi feita no contexto de
uma oficina mais ampla e reuniu peças de um grupo maior de mulheres. Nesta oficina participaram: Carolina
Campos (53 anos), Maiara Campos de Andrade (12 anos), Dorinha Andrade Campos (36 anos), Nazária Andrade
Montenegro (52 anos), Maria Brazão (34 anos), Maria de Lima (39 anos), Ana Brazão (57 anos), Laura Brazão
(28 anos), Docilene Brazão (24 anos), Lucia Brazão (30 anos), Adalta Rodrigues (22 anos).
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de Janeiro. Isso permitiu que alguns indivíduos atravessassem o divisor que separa inúmeros
coletivos das coleções que seus antepassados contribuíram para formar, na maior parte das
vezes sem sabê-lo (ver Gallois 2011: 29). Esta aproximação com museus e com o modo de
seu funcionamento complexificou a visão de nossos interlocutores a respeito dos artefatos que
produzem e que seus antepassados produziram, assim como complexificou a minha própria
visão da cultura material e imaterial que estamos nos empenhando, juntos, em salvaguardar.
A documentação aqui analisada é, portanto, fruto de uma série de desdobramentos da
proposta de conjugar uma agenda de pesquisa acadêmica a uma agenda de parceria política
com um determinado coletivo indígena.
O último ponto que gostaria de chamar atenção nesta descrição do contexto da
pesquisa, refere-se à ligação deste tipo de pesquisa colaborativa com uma certa “tradição” de
relação entre pesquisadores e índios na região. Pode-se dizer que o registro da lenda do
Jurupari, feito pelo Conde Stradelli, com empenho do índio Baré Maximiano Roberto, seja o
ancestral mais distante das parcerias que viriam a desaguar, como lembrou Andrello (2008:
03), na coleção Narradores Indígenas do Rio Negro (NIRN).18 Se os trabalhos de Buchillet, B.
Ribeiro, Wright e Andrello em parceria com os Desana, Baniwa e Tariano podem reivindicar
esta origem, as atividades de “colecionismo em parceria” poderiam evocar o trabalho de
Koch-Grünberg, como seu ancestral dileto. Isso pode ser dito na medida em que Mandu, o
“chefe dos Siuci”, foi o mediador cuja contribuição para o sucesso do antropólogo alemão no
Içana e mesmo no Uaupés foi mencionada inúmeras vezes na obra deste autor sobre os dois
anos passados no Alto Rio Negro. Além disso, sabemos da relação de Koch-Grünberg com o
campo intelectual da antropologia romântica, no qual foram formulados diversos valores
relativistas pouco comuns à época, que marcaram também uma mudança do paradigma da
“coleta” para o paradigma da “observação participante” (ver Hempel 2009: 193; Frank 2005:
569, 2010: 156).
Pode-se dizer que o trabalho de B. Ribeiro (1980, 1995) atualiza a tradição de KochGrünberg não só pela parceria com os Desana da família Lana, mas também pelas coleções
encomendadas ou adquiridas em Iauaretê e em Uapuí. Na verdade, o trabalho de B. Ribeiro
seguramente constitui a atualização conjunta dessas duas vertentes de produção “em parceria”
18

“Em primeiro lugar, é preciso ponderar que a coleção editada pela FOIRN associa-se a uma linhagem nem tão
recente, em geral oculta sob as publicações dos próprios antropólogos. É o caso do Baré Maximiano Roberto,
que já ao final do século XIX entregou a Stradelli o manuscrito de sua Lenda do Jurupari (Stradelli 18XX [sic];
Camara Cascudo, 200X [sic]). Nos anos 50 e 60 do século XX, Marcos Fulop (1952) e Gerardo ReichelDolmatoff (1971) trabalharam com informantes igualmente letrados, que pareciam interessados em colaborar em
pesquisas antropológicas pela oportunidade que entreviam de efetuar o registro de mitos tukano e desana
respectivamente” (Andrello 2008: 03).
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no Alto Rio Negro: a autora se dedicou tanto ao registro de mitos (Kumu & Kenhíri 1980),
quanto à coleta e registro de cultura material (1980, 1995). Neste segundo tópico, não
podemos deixar de destacar a importância de seu trabalho como inspiração metodológica para
a pesquisa que dá origem a esta tese. Em um campo em que as referências são poucas, a
pesquisa de Ribeiro (1995) fornecia pistas de como proceder de modo seguro para avançar em
diversas áreas. Toda qualificação de matérias-primas que fizemos baseou-se na leitura atenta
do modo como esta autora o fez e na importância que ela dava a este domínio como uma
forma de se compreender o refinamento da tecnologia indígena. Além disso, B. Ribeiro
deixou registrados os mais diversos aspectos daquilo que coletou, oferecendo nas informações
sobre os artefatos presentes no livro de tombo do Museu Nacional, um modelo de descrição
de coleções. Isso foi feito tanto no que se refere à descrição dos artífices e dos materiais,
como também no alvo da coleção: não escapou à autora e coletora, por exemplo, a
importância de se registrar os testemunhos materiais da educação salesiana presentes na forma
de souvenirs e de diversos artefatos feitos para venda que inseriam, àquela época, os índios do
Rio Negro, por intermédio desta congregação, ao comércio mundial de “tourist art” (ver B.
Ribeiro 1980).19
Ao fazer uma antropologia que não virava as costas para os modos de se discutir a
cultura a partir dos artefatos, B. Ribeiro realizava uma integração dos dois caminhos da
antropologia que se separaram em meados do século XX, num movimento que Fabian (2010)
chama de virada epistemológica “na direção de práticas comunicativas de pesquisa e modelos
literários de apresentação de etnografias” (: 61); um movimento que logrou separar a prática
antropológica do berço da História Natural, no qual ela havia nascido (idem). Se há uma
tradição à qual eu gostaria de pertencer, certamente, ela tem no trabalho dedicado de Berta
Ribeiro uma de suas principais referências.

O plano da tese e dos capítulos
A partir da documentação constituída nesta pesquisa, proponho uma investigação que se
divide em duas partes. Na primeira, composta por três capítulos, procuro dar conta das
19

Há que se ressaltar a qualidade da coleção e dos registros de Adélia de Oliveira também, referente a artefatos
depositados no MPEG neste mesmo período. As coleções de Ribeiro e Oliveira são, sem dúvida, as coleções
mais bem documentadas do ARN e, podemos dizer, pois tivemos oportunidade de conhecer intimamente os
livros de tombo dos principais museus etnográficos do país, de todo o universo de coleções indígenas neles
depositados.
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representações e elaborações intelectuais sobre os artefatos e sobre o sistema de objetos do
Alto Rio Negro registradas em mitos e histórias pessoais. Na segunda, também compostas por
três capítulos, procuro dar conta da materialidade da produção artefatual, através de uma
descrição dos inúmeros processos envolvidos na elaboração dos artefatos (deslocamentos,
técnicas e procedimentos rituais).
Neste trabalho optei por não fazer uma ampla revisão bibliográfica tanto da
antropologia da cultura material, quanto da história e etnografia dos Baniwa e demais povos
indígenas do Alto Rio Negro. Isto se justifica por dois motivos. Em primeiro lugar, procuro
apresentar os principais temas e conceitos referentes à antropologia da cultura material e da
etnografia do Alto Rio Negro ao longo da tese. Neste sentido, o leitor deve considerar que os
capítulos 1, 2 e 3, tem uma relação de pano de fundo com o restante do trabalho, apresentando
questões introdutórias importantes para se entender os Baniwa e os Hohodeni na medida em
que a análise as requer. Assim, por exemplo, é no capítulo 1 e no capítulo 3 que estarão
disponíveis algumas informações de cunho histórico mais relevantes. Nos capítulos 1 e 2,
também se encontra uma descrição da organização social que será posteriormente retomada
nos capítulos 4 e 5, e assim por diante. Desta forma, o texto pretende ser ao mesmo tempo
econômico e cumulativo, reiterando e retomando as informações na medida em que forem
necessárias.
Esta economia de meios se justifica por estarmos tratando de um universo etnográfico
– o Alto Rio Negro – e de uma abordagem antropológica – antropologia da cultura material –
em que a dimensão da produção bibliográfica praticamente impede resenhas que não sejam
excessivamente simplificadoras, ou que acabem ocupando um espaço precioso em um
trabalho etnográfico como este. No caso da antropologia da cultura material, sabemos que a
disciplina se transformou radicalmente ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, período em que a
análise dos artefatos, antes vista como um ramo antiquado da disciplina, preso aos
estereótipos do evolucionismo e do difusionismo, viu-se alçada ao centro das discussões.
Mesmo um especialista que pode ser considerado veterano neste campo, Pierre Lemmonier,
considerou recentemente que um sumário daquilo que ocorreu neste período não seria feito
nem mesmo em um grosso volume dedicado ao tema (2012: 15; ver também Fabian 2010: 67
para uma opinião similar).
No que se refere à história e etnografia sobre o Alto Rio Negro, pode-se dizer o
mesmo. Desde os anos 1960 temos monografias sobre povos específicos da região feitas nos
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modernos padrões da pesquisa etnográfica tanto no Uaupés20 quanto no Içana-Guaínia.21
Sendo que a produção monográfica em ambas as áreas se incrementou mais recentemente
com os trabalhos de Cabalzar (1995, 2009), Andrello (2005), Lasmar (2002, 2005), Maia
(2009), Xavier (2008, 2013) e Rocha (2012).22
Meu diálogo com a imensa produção antropológica feita a partir de pesquisas no Alto
Rio Negro tem basicamente dois objetivos: de um lado, pretendo situar o discurso e as
práticas dos Hohodeni no seio daquilo que sabemos sobre os Baniwa, Koripako e Wakuenai;
de outro, no que se refere à absorção local dos temas mais amplos sobre os estudos de cultura
material, pretendo promover uma comparação do material baniwa com dados e conceitos
presentes nos trabalhos mais recentes feitos a partir de povos do Uaupés.23 Por fim, não posso
deixar de mencionar a importância que tem para esta pesquisa os relatos de viajantes e
colecionadores como Alexandre Rodrigues Ferreira (2007 [1787]), Alfred Russel-Wallace
(1979 [1853]), Theodor Koch-Grünberg (2005 [1903-1905]), Curt Nimuendajú (1950 [1924]),
Eduardo Galvão (acervo MPEG) e Berta Ribeiro (1980, 1995). Estes textos constituem um
horizonte historiográfico e etnográfico importante para este trabalho.
O método de exposição que coloco em prática neste texto consiste em propor, a cada
capítulo, um contexto específico (centrado em conjuntos de artefatos, ideias e/ou eventos) a
partir do qual a análise evocará conexões com contextos mais amplos. Esta abordagem
permitirá “buscar uma apreensão (...) da maneira pela qual nossos sujeitos de pesquisa
desagregam seus próprios construtos” (Strathern 2014: 241, 498) em diferentes situações. Os
construtos aqui são os artefatos e as ideias em torno deles. Além disso, o “contexto” é também
uma categoria analítica, heurística, na medida em que define uma determinada “forma de
conhecer” o tema desta pesquisa. Esta ideia foi recentemente desenvolvida pelo arqueólogo
Ian Hodder (2012) e pode ser melhor compreendida por meio de um exemplo usado pelo
autor.
Podemos usar o exemplo dos oráculos de ossos na China (...) (Keightley 1985). Estes

20

Ver Goldman (2004) sobre os Cubeu; Reichel-Dolmatoff (1971), sobre os Desana; Jackson (1972) sobre os
Bará; Silverwood-Cope (1972) sobre os Maku; C. Hugh-Jones (1979) e S. Hugh-Jones (1979) sobre os
Barasana; Arhem (1981) sobre os Makuna; Buchillet (1983) sobre os Desana e Chernella (1983) sobre os
Wanano.
21
Ver Wright (1981, 1998) sobre os Hohodeni; Hill (1983, 1993) sobre os Wakuenai; Journet (1988, 1995) sobre
os Koripako.
22
Isto sem falar em textos sobre temas mais amplos como os de Galvão (1979), Ramos et al. (1980), Ribeiro
(1980, 1995); Oliveira (1981, 1995) e Peres (2003, 2013).
23
Dentre estes trabalhos o leitor notará a importância de diversos artigos de Hugh-Jones (1988, 1992, 1993,
2002, 2009, 2012) e Andrello (2006a, 2006b, 2008, 2010a, 2010b).

46

oráculos eram peças de ossos de tartaruga (plastron) que eram foram usados para a
adivinhação na dinastia Shang (usava-se também escápula de bois e carapaças de
tartaruga). Naquele tempo, os ossos eram conectados a um conjunto particular de
objetos e de humanos, incluindo sangue usado para ungir os ossos e a elite real para
quem e por quem as adivinhações eram feitas. Os ossos eram aquecidos, quebrados e
depois inspecionados pelos especialistas em adivinhação, que então escreviam nos
próprios ossos, nas partes quebradas. Por volta do século XIX, eles passaram a
desempenhar um papel muito diferente. Foram tratados como ossos de dragão, sendo
desenterrados e triturados para entrar na composição de medicamentos. Já no final do
século, eles foram contemplados de uma nova maneira quando o estudioso chinês
Wang Yirong fez uma conexão entre as marcas de tinta sobre os ossos de tartaruga e
as inscrições em antigos bronzes chineses. Esta descoberta acadêmica desencadeou
uma reação em cadeia que levou a pilhagem em larga escala e ao comércio dos ossosoráculo. Estes ossos, desta forma, foram "conhecidos" de muitas perspectivas
diferentes, incluindo a arqueológica e a linguística moderna. Hodder (:12)24
Como conclui o autor, “[e]m cada caso, do ponto de vista dos ossos, as diferentes formas de
conhecimento não são somente reflexões filosóficas abstratas – elas envolvem os ossos de
modo muito diferente em contextos materiais e sociais práticos; elas conectam os ossos a
coisas diferentes” (:12).25 A ideia de que as formas de conhecer envolvem as coisas em
contextos que, do ponto de vista das próprias coisas, define determinadas conexões e mesmo
o seu destino, é usada neste trabalho em diversas escalas: tanto na organização das partes, em
que os contextos da mitologia e da produção definem formas mais amplas de compreender os
artefatos, quanto na organização de cada capítulo nos quais contextos mais específicos –
internos a estas formas mais amplas de conhecer as coisas – são mobilizados para análise.
Na primeira parte desta tese, como disse, apresento três capítulos em que a tradição
oral é enfocada para dar conta do que os Hohodeni dizem dos – e por meio de – objetos.
Veremos como os artefatos presentes nas reservas técnicas são relacionados a outras “coisas”
e como estas outras “coisas” definem certas formas de compreendê-los localmente. Para
analisar esta tradição oral recorro à metodologia de análise estrutural de Claude Lévi-Strauss,
24

No original: “We might use the example of oracle bones in China (…) (Keightley 1985). These were pieces of
turtle bone underside (plastron) that were used for divination in the Shang dynasty (also ox scapulae and tortoise
carapaces were used). At that time, the bones were brought into connection with a particular suite of objects and
humans including blood used to anoint the bone and the royal elite for whom and by whom the divinations were
made. The bones were heated and cracked and then inspected by divination specialists who then wrote on the
bones themselves, along the cracks. By the 19th century AD they had taken on very different roles. Treated as
dragon bones they were dug up and crushed to make medicines. But right at the end of the century, they were
first gazed on in a new way, when the Chinese scholar Wang Yirong made a connection between the ink
markings on the turtle bones and the script on ancient Chinese bronzes. This scholarly discovery set off a chain
reaction leading to large-scale looting and trade in the oracle bones. These bones, then, have been 'known' from
many different perspectives, including the modem archaeological and linguistic.” (Hodder 2012: 12).
25
No original: “ln each case, from the point of view of the bones, these different ways of knowing are not just
abstract philosophical reflections – they involve the bones very differently in practical social and material
contexts; they link the bones to different things.” (Hodder 2012: 12).
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à qual me dediquei, em minha pesquisa de mestrado. Naquela ocasião, eu procurei descrever
o conceito de “história” nas Mitológicas (Lévi-Strauss 1969, 1971, 1976, 1979) ressaltando a
sua importância para a análise estrutural. Esta importância se percebe – eu argumentava – nas
noções de “transformação” e na ancoragem material dos mitos em contextos etnográficos
precisos.26 Mantive daquilo que aprendi estudando as Mitológicas boa parte do método que
utilizo na primeira parte desta tese para analisar a relação entre diferentes versões de um
mesmo mito. Mas se a inspiração metodológica é a mesma, o objetivo da análise é distinto.
Em cada capítulo, o mito analisado – ou seja, o “conjunto das versões” (Lévi-Strauss, 2008b
[1955]: 234) – será relacionado a uma situação etnográfica específica que definirá o
“contexto” da análise, ou seja, definirá a forma de “conhecer os artefatos” que está sendo
analisada na mitologia. Deste modo, espero demonstrar a relação que este gênero da tradição
oral baniwa tem com o seu mundo vivido.
Como um todo, a parte I problematiza a nossa compreensão dos artefatos de três
modos diferentes, todos concernentes à relação entre “pessoas” e “coisas”. Em primeiro lugar,
veremos como a relação com os objetos marcam as mudanças mais amplas porque passam as
pessoas (capítulo 1); em segundo, veremos que a humanidade tem origem em uma reprodução
artefatual que define o clã como um entrelaçamento de pessoas e coisas diversas (capítulo 2);
finalmente, veremos como certos objetos cerimoniais são uma forma artefatual do
conhecimento de heróis mitológicos, o que indica uma origem corporal para certos artefatos
(capítulo 3).
Ao longo destes capítulos se tornará cada vez evidente que a compreensão da noção de
artefato entre os Baniwa envolve a compreensão da sua noção de pessoa. E para entender esta
noção de pessoa é fundamental compreender o que os Baniwa entendem por “clã”, na medida
em que, para estes índios, a pessoa (o indivíduo) e o clã ao qual ela pertence, em muitos
sentidos, se confundem.27 O termo para clã em Baniwa é nanewika, que quer dizer ao mesmo
tempo “gente/pessoa”, e ainda “jeito das pessoas” e “maneira de ser”. Em Koripako, o termo
usado para o clã é inaikika, que designaria uma “linha de gente”, ou “linhagem humana” (ver
Journet 1995: 47, 49; e Xavier 2013: 91).

26

Inicialmente, minha pesquisa de doutorado pretendia realizar uma investigação da mitologia rionegrina, a
partir do corpus baniwa, por meio da metodologia de análise estrutural de mitos de Lévi-Strauss (1958, 1969,
1971, 1976, 1979). Nesta análise, eu imaginava, seria possível descrever as formas locais da relação entre mito e
história. Este objetivo de pesquisa, demasiado amplo e abstrato, se dispunha em continuidade com a minha
dissertação de mestrado. Progressivamente, ao longo do doutorado, pelos motivos explicados acima, mudei o
acento da pesquisa dos mitos para a cultura material.
27
Ver Mauss (2003b: 375) sobre este ponto no que se refere à noção de pessoa no Noroeste da América do
Norte.
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Carlos Xavier (2013: 81-129), recentemente, discutiu o tema dos clãs entre os Baniwa
e Koripako indicando pressupostos metodológicos que nos interessam de perto. Ele parte de
concepções de Journet (1995: 55) que afirmam que o “clã” é algo fluido e aberto, sendo inútil
procurar enquadrá-lo – ao menos do ponto de vista dos Baniwa e Koripako – em um esquema
conceitual muito preciso, como prevê, por exemplo, o termo sib (utilizado pelos autores
inspirados pela antropologia social britânica) que supõe a inserção hierárquica do clã em uma
determinada fratria. A principal conclusão de Xavier (: 108) é que os clãs não são estruturas
prescritivas, mas descritivas. Ou seja, servem para narrar a realidade e não para dizer como
ela deve ser. Este me parece um ponto fundamental, uma vez que a mitologia analisada na
primeira parte desta tese é centrada ora em personagens que corporificam o clã (cap. 1); ora
na emergência dos ancestrais clânicos (cap. 2) e ora no conhecimento reprodutivo
objetificado em artefatos particulares a cada clã (cap. 3). A minha proposta é entender o que
estas “versões” e visões do clã permitem dizer a respeito das coisas a eles relacionadas na
tradição oral baniwa.
Para os Baniwa, os clãs são, eles mesmos um emaranhado de pessoas e coisas, de
forma que se pode dizer, seguindo Mauss em seu estudo percursor sobre a “noção de pessoa”,
que estamos lidando com um contexto em que a “perpetuidade das coisas e das almas [dos
clãs] só é garantida pela perpetuidade das pessoas.” (2003b: 377). Não por acaso, como vimos
mais atrás, Journet (1995) definiu o clã, para os Koripako, como um “sujeito coletivo” que
reivindicaria determinados “emblemas”, conformando-se numa “comunidade de costumes” (:
51, 55, 60).28
Como um todo, a primeira parte desta tese permitirá aprofundar esta afirmação
demonstrando como a definição ritual do clã é fundamental para compreender a relação dos
Baniwa com os artefatos de um modo mais amplo. Cada capítulo corresponde, portanto, a
uma forma de desagregar o entendimento local sobre esta “pessoa magnificada” (Fausto
2008) que é o clã, da forma como ela é apresentada na tradição oral baniwa.
Ao longo da escrita destes capítulos e da progressiva constatação senão de uma
indistinção, pelo menos de uma (con)fusão, em um determinado plano, entre pessoas e coisas,
ficou progressivamente claro que eu precisaria adequar os termos e conceitos usados neste

28

Segundo Journet (1995): “La notion générale de ‘coutume’ englobe un ensemble de normes, de
comportements et de traits culturels. Cependant, appliqué au clan, elle désigne plus précisément ces aspects
distinctifs conservés par la traditions, que constituent son ‘savoir’ (ahneeke [yanhenke]) particulier. La
communauté de coutume est l`expression synthétique d `une similitude de mœurs, que les informateurs
rapportent au ‘savoir’ spécifique du clan, c`est-à-dire le rituel, car c`est dans ce domaine que les attributs
distinctifs des clans sont le mieux marqués par la tradition.” (:55-57)
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trabalho a esta característica da visão baniwa sobre os artefatos. Ao que me parece, existem
majoritariamente duas soluções possíveis para abordar este tipo de indistinção entre pessoas e
coisas em uso atualmente na antropologia da cultura material. A primeira seria tratar todas as
coisas como pessoas, uma concepção que tem origem no trabalho de Mauss e foi atualizada
mais recentemente no influente trabalho de Appadurai (1986); um trabalho que visava, como
sabemos, demonstrar que os entendimentos sobre dons e mercadorias são contextuais e
transitórios, fazendo parte da carreira das coisas. O que quer dizer que as mercadorias
poderiam ser vistas como dons e vice-versa. Em certos estágios de sua carreira elas seriam,
portanto, dotadas de valores pessoais, daí a ponte para a famosa conclusão de que “as
mercadorias, [assim] como as pessoas, tem uma vida social” (2008 [1986]: 15). A segunda
solução seria reduzir a oposição ao segundo termo, “coisas”. Pessoas seriam também “coisas
no mundo. Esta concepção vem sendo usada por autores como Ingold (2000, 2008, 2012) e
Hodder (2012).
Por motivos que ficarão mais claros adiante, optei por trilhar o segundo caminho,
recorrendo ao termo “coisa” – uma tradução um tanto quanto limitada do inglês “thing” –
para descrever de forma menos antropocêntrica os seres que habitam o mundo dos Baniwa.
Segundo Hodder (2012: 42), na sua origem, o termo “thing” derivaria do termo “ting” que, no
inglês e alemão antigo, refere-se à noção de “conjunto ou reunião” (assembly). Mais uma vez,
vale a penar acompanhar o raciocínio do autor.
.. O meu uso da palavra "coisa” (thing) chama a atenção para sua origem no inglês
antigo e no alto alemão, que se referia a um conjunto (Dicionário Webster). Um 'ting'
era feito em conjunto (Heidegger, 1971, Olsen 2003, 2010). De fato, arqueólogos
escavaram antigas “coisas-conjuntos” escandinavos (Sanmark 2009). Estes sítios
medievais vikings na Suécia tiveram um papel muito específico em relação ao
surgimento do Estado. As “coisas” vikings mais tardias foram criadas principalmente
no século XI, eram sítios cristãos e foram criados pelas elites locais como parte do
estabelecimento de um poder unificado e centralizado. Eles eram assembleias públicas
de homens livres que figuravam como parlamentos e tribunais. Elas desempenhavam
um papel na resolução de conflitos, nas alianças matrimoniais, nas relações de poder,
de exibição, de honra e na atribuição de heranças (Sanmark, 2009: 205). "Coisas"
incluíam frequentemente ou estavam próximos de antigos túmulos e muitas vezes
continham pedras oraculares (runas). Eles ocorriam em cruzamentos de estradas e de
rios. Assim, estas antigas “coisas” estavam bastante envolvidas nas conexões entre
pessoas e lugares, conectando também ao passado, ligando a vida cotidiana à política
e ao divino. As "coisas" reuniam pessoas, lugares e tempos conjuntamente em um
contexto sócio-político específico , marcado por crescente centralização do poder.
Desta forma é possível ver já nestas “coisas” vikings diferentes tipos de conexão –
transporte, casamento, religião, política. Mas há também as conexões físicas feitas
com a paisagem, na medida em que as pedras eram trazidas para o local do sítio e
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marcadas com inscrições. Em termos mais gerais, elas traçavam vários tipos de
conexão (...) entre as coisas. (Hodder, 2012: 42, grifos meus)29
Em primeiro lugar, não se pode deixar de notar que o “ting” escandinavo lembra a “casa”
rionegrina, as malocas, para onde convergem casamento, religião, política e de onde, cria-se,
em contextos rituais, uma ponte entre o tempo mitológico e o presente (Hugh-Jones 1979,
1995; Cabalzar 1999). Mas o que importa aqui, nesta definição, é a ideia de que uma “coisa” é
o centro de convergência de outras “coisas”; ou seja, o que importa são as ideias de conexão e
convergência. No sentido em que as “coisas” devem ser compreendidas antes como pontos de
conexão do que como entes isolados no mundo. Assim, o termo ajudaria a evitar uma
perspectiva antropocêntrica sobre as “coisas” que estão em relação com os homens – ou seja,
ajudaria a evitar uma oposição sujeito/objeto. Esta forma de descrever os seres como
conexões permitiria começar o raciocínio sobre as relações entre pessoas e coisas de uma
posição diferente – a partir das “coisas” – explorando tanto suas relações entre si quanto as
suas conexões com os humanos.30
Na parte II deste trabalho a importância desta perspectiva ficará ainda mais clara, na
medida em que pretendo explorar os modos como os diversos materiais utilizados na
produção de artefatos são eles mesmos frutos de outras conexões, das quais eles são retirados
para que se envolvam nos projetos humanos. Os três capítulos que constituem esta parte estão
centrados em descrições e análises da experiência baniwa com os artefatos com base em
observações etnográficas feitas, ora acompanhando contextos de produção de artefatos, ora no
contexto da produção de documentos – como os mapas e perfis florestais acima referidos. A
análise da mitologia continua sendo importante, mas o mito não é mais o material que serve
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No original: “…my usage of the word 'thing' draws attention to the Old English and Old High German origins
of the word meaning assembly (Webster Dictionary). A 'ting' was a drawing together (Heidegger 1971, Olsen
2003, 2010). In fact, archaeologists have excavated early Scandinavian 'thing' assemblies (Sanmark 2009). These
Viking-Medieval sites in Sweden had a very specific role in relation to the rise of the state. Late Viking 'things'
were mainly created in the 11th century, were Christian sites, and were established by local elites as part of the
establishment of unified centralized power. They were the public assemblies of free men and they acted as both
parliaments and courts. They played a role in conflict resolution, marriage alliances, power, display, honor and
inheritance settlements (Sanmark 2009: 205). 'Things' often included or were dose to earlier burial mounds and
they often contained rune stones. They occurred at road and river crossings. Thus these early 'things' were very
much involved in making connections between people and places, and with making connections to the past,
linking everyday life with politics and the divine. The 'things' drew people, places, times together within a very
specific sociopolitical context of increasing centralized power. So we already see in these Viking 'things'
different types of connection – transport, marriage, religion, politics. But there are also the physical connections
made with the landscape as stones are brought to stand at the site and are inscribed with runes. More generally, it
is possible to outline various types of connection (… interactions) between things.” (Hodder, 2012: 42, grifos
meus).
30
“I want to start from a different position that explores the ways that entities connect to each other and to
humans. The term 'thing' is more appropriate for such an approach.” (Hodder, 2012: 8)
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de base para a análise. Neste sentido trata-se de uma aproximação mais fenomenológica sobre
o tema, na qual proponho novos contextos para a descrição da forma como os Baniwa
concebem e se envolve com seus artefatos. Estes contextos derivam de uma pergunta
relativamente simples: o que é fazer ou produzir um artefato no Alto Rio Negro?
Para entender isto, vou me voltar para a materialidade da produção de artefatos na
região. Tendo a concordar com as afirmações de autores como Gonçalves (2005: 22)
Lemmonier (2012: 14), Hodder (2012: 40), Ingold (2000: 340) que demonstraram que a
centralidade dos objetos na produção antropológica atual não implicou em uma aproximação
antropológica da materialidade das coisas analisadas. Se, desde Mauss (2003a, 2003b) o
objetivo era desfazer a oposição entre “pessoas” e “coisas”, analisando as últimas como se
fazia com as primeiras, boa parte dos estudos derivados deste impulso não conseguiu se livrar
da oposição que pretendiam superar: as “coisas”, passaram a ter uma biografia, nascendo,
vivendo, e morrendo. São “como pessoas”, tem uma “carreira”, mas seu “valor”, categoria
central para esta perspectiva (Appadurai 2008 [1986]), permanece sendo visto a partir de
entendimentos antropocêntricos (Hodder 2012: 40).
Tendo a concordar também, de forma geral, com o projeto antropológico de Ingold
(1987, 2000, 2012) que visa conferir à antropologia como um todo, e ao estudo da cultura
material em particular, uma orientação mais processual e menos centrada “no objeto e na
imagem”, e porque não dizer, no “significado”.31 Por processual, aqui, deve-se entender uma
perspectiva do ser humano a partir da produção (Ingold 1983: 15; 2012: 6). Nesta perspectiva,
a produção humana é vista como inseparável dos “modos de produção” de outro seres do
mundo – sejam eles humanos ou não.32 O que quer dizer que o homem e sua cultura não estão
separados da natureza ou do mundo. A ambição do projeto, como se vê, é superar a oposição
entre natureza e cultura, sujeito e objeto, por meio de conceitos que permitam evidenciar
justamente as conexões e os fluxos.
Antes de começar a escrever a segunda parte desta tese, eu não tinha familiaridade
com estas ideias, portanto, tenho uma certa relutância em apresentá-las aqui como se
estivessem, desde o princípio, orientando este projeto. Na verdade, foi o processo de escrita e
descrição dos documentos analisados na parte II deste trabalho que me levaram a procurar
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“I hoped to shift anthropology in general, and the study of material culture in particular, away from the
fixation with objects and images, and towards a better appreciation of the material flows and currents of sensory
awareness within which both ideas and things reciprocally take shape. “(Ingold 2012: 10)
32
“Both humans and non-humans, I would contend, conduct themselves skillfully in and through their
surroundings, deploying capacities of attention and response that have been developmentally embodied through
practice and experience.” (Ingold 2012: 11)
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leituras que ajudassem a entender aquilo que eu desejava explorar no material. De fato,
influenciado tanto pela forma como Berta Ribeiro (1980; 1995) descreve os artefatos a partir
de uma tecnologia local fortemente conectada a um conhecimento do ambiente e por aquilo
que aprendi, ao ajudar os Hohodeni a fazer suas monografias sobre o manejo de recursos
florestais no projeto em parceria com o ISA, eu, em momento algum, me empenhei em
entender os artefatos de outra perspectiva que não fosse a da produção. Não me concentrei,
por exemplo, em perceber os objetos como produtos acabados cujo grafismo deveria
decodificar, ou cujo sentido, na vida social, deveria compreender. Ao contrário, a forma como
acompanhei o tema esteve sempre ligada ao fluxo de pessoas e coisas necessário para se
produzir estes artefatos, e esta foi a forma como os Hohodeni apresentaram o tema para mim.
Inicialmente, me interessei pelos textos de Ingold para tentar encontrar uma forma de
conceituar o “território” Hohodeni como um dos “espaços de produção dos artefatos”, o que
vem a ser o tema do capítulo 4. Este território me foi descrito pelos Hohodeni como
fartamente povoado por seres não-humanos. Assim o fazer-produzir em geral era descrito
como envolvendo uma relação, mesmo que pontual, com estes seres. A partir desta descrição,
foi importante encontrar nos conceitos de “produção” (production) e de “habitar” (dwell) de
Ingold (2000, 2012) uma formulação para algo do que poderia ser explorado a partir do
material etnográfico: a relação entre a produção e o ambiente em um contexto de um
envolvimento com a matéria e com os diversos seres que habitam, junto dos Baniwa, o
mundo.
Estes seres tem também capacidades produtivas e boa parte delas pode afetar os seres
humanos – ou a sua humanidade. Desta forma, a produção baniwa, como um todo, pode ser
descrita a partir da adaptação de um velho argumento sobre “circunscrição social” (Chagnon
1968). Se Chagnon usou o argumento para descrever a complexidade das aldeias Yanomamis
e o seu padrão de deslocamento, eu o aplico para falar da produção e circulação de artefato e
tecnologia no Alto Rio Negro. Isso porque as restrições de deslocamento e acesso a recursos –
uma decorrência da presença de humanos e não-humanos no território – implica em diversos
graus de envolvimentos entre estes habitantes. Estes envolvimentos ocorrem antes mesmo de
se começar a fazer efetivamente os artefatos, na coleta – o que vem a ser uma forma de
questionar a nossa própria concepção de onde começa e termina o fazer-produzir artefatos.
Isto levaria a crer que a biografia dos objetos é anterior a uma “carreira” que se inicia
no nascimento e termina na sua morte (Appadurai, 2008 [1986]: 29) – seria preciso incluir
uma gestação e etapas anteriores a esta gestação, o que inclui não só a obtenção de materiais,
mas também de técnicas e ferramentas. O capítulo 5, no qual descrevo as “cadeias
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operatórias” (Leroi-Gourhan 1943, 1945; Lemmonier, 1993) necessárias para aquisição e
transformação de matérias-primas em artefatos é um argumento em favor da profundidade
histórica e da distribuição geográfica da produção das coisas mais simples e cotidianas.
Através da descrição dos diversos níveis deste sistema técnico, eu procuro evidenciar as
inúmeras dimensões em que estão envolvidos os artefatos – conhecimento técnico, técnicoritual, material, geográfico, mercantil, etc. – destacando, em cada um destes níveis, as
relações que as “coisas” tem entre si – o que inclui os humanos enquanto “coisas”.
Os dois primeiros capítulos da parte II deixam claro que no conjunto de interações que
os humanos tem com a “natureza”, certos personagens extra-humanos tem uma importância
destacada, os donos de matérias-primas.33 Este tema será retomado e aprofundado no capítulo
final deste trabalho, no qual, por meio de uma análise dos benzimentos utilizados na retirada
destas matérias-primas da “natureza”, discutirei as relações entre estes materiais e estes seres
extra-humanos por meio das noções de “domínio” e “maestria”. Estes seres, como veremos,
conferem aos materiais empregados na produção de artefatos uma biografia particular.
Mas, além disto, a análise dos benzimentos utilizados para a obtenção de materiais
permitirá compreender estes atos verbais como “artefatos verbais” produzidos de forma
similar àquela que se encontra presente na produção de artefatos materiais. Por meio desta
análise, espero, a nossa compreensão do que vem a ser a agência dos artefatos para os Baniwa
poderá ser devidamente qualificada. Como um todo, este trabalho pretende descrever uma
certa ecologia das “coisas” no mundo, o que permitirá compreender os artefatos rionegrinos
como, ao mesmo tempo, conexões e conectores.

33

Tenho destacado com aspas o termo “natureza”, na medida em que não podemos concebê-lo como inerte –um
espaço vazio e aberto para os projetos humanos.

54

PARTE I
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Parte I - Apresentação

Os relatos mitológicos, mito-históricos e as histórias pessoais aqui analisados foram, na sua
maior parte, produzidos através de sucessivas transcrições e traduções, de forma que alguma
das versões apresentadas nos capítulos são uma tradução livre e adaptada, em que transformo
em texto linear um evento mais complexo sobre o qual é preciso dizer algumas rápidas
palavras.
A maior parte da tradição oral Baniwa foi registrada com Laureano Valência, patriarca
e fundador de Ucuqui (ao lado de seu falecido irmão João Fontes). Laureano é atualmente o
mais velho Baniwa vivendo em toda região do Içana-Aiari, tendo atravessado boa parte do
século XX e vivido as principais transformações ocorridas na história recente dos Hohodeni –
nasceu ainda nos tempos das malocas, trabalhou em extração de borracha na Colômbia e
Venezuela, assistiu à conversão de inúmeros parentes ao evangelismo, e, por ser de uma
família de chefes, liderou sua aldeia por mais de 40 anos, até que, como ele mesmo disse,
ficou velho demais para exercer esta função.
Laureano conta histórias como somente os velhos sabem fazer e, para isso, precisa de
um interlocutor. Nas diversas ocasiões em que registramos seus relatos, este papel foi
assumido por alguns dos membros da família de Carlos Fontes (Orlando Fontes e Nazária
Montenegro, ou pelo próprio Carlos). Carlos é sobrinho (noiri) de Laureano. Carlos e Nazária
são pais de Orlando e Orlando é considerado neto de Laureano (nodákeneri), uma vez que,
para os Baniwa, na segunda geração, ascendente e descendente, todos são avôs e avós, netos e
netas, como é o caso do personagem que conheceremos no primeiro capítulo, o guerreiro
Hohodeni de nome Kéeroaminali, considerado avô paterno (nowheri) de todos os Hohodeni.
A pessoa que assume o papel de interlocutor é uma espécie de mantenedor da
narrativa. Como disse Orlando, que assumiu este papel inúmeras vezes, “a gente tenta animar
o velho que está contando”. Isso é feito por meio de expressões como “óohõ”, “sim”; “óohõ
kha”, “isso mesmo”; ou repetindo as palavras finais de cada sentença, o que tem também uma
função mnemônica. O fato de uma pessoa assumir este papel, faz dela também o alvo da
narrativa. 34 Para continuar com o exemplo de Orlando, ele era chamado de nodakee (“meu
netinho”) por Laureano nos eventos em que atuava como interlocutor. Isso fazia com que,
durante todo a narrativa, os personagens que nela figurassem fossem apresentados a ele em

34

Ver Ellen Basso (1986) sobre o papel do ‘what-sayer’ nas narrações Kalapalo.
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sua perspectiva. Assim Laureano dizia: “então aquele seu tio casou com sua prima”, ou “ele
passou por aquele lugar em que seus pais viveram”, e assim por diante. O fato de o narrador
ter este interlocutor preferencial não impedia que outras pessoas que estivessem presente
intervissem, em alguns momentos com questões do tipo: “onde é mesmo este lugar?”; “estes
são parentes daqueles?” etc.; ou mesmo que o papel de interlocutor mudasse de figura ao
longo de uma narração – embora isso não fosse comum.
A maior parte destes relatos foi registrada em meu segundo período de trabalho de
campo em Ucuqui (entre Novembro e Dezembro de 2011), quando eu não entendia senão
algumas poucas palavras em baniwa. Assim, para que eu participasse dos eventos, de tempos
em tempos, alguém, geralmente Orlando ou Nazária, fazia um pequeno resumo em português,
após o qual o narrador seguia sua história. Ao final da narrativa, diante das dúvidas
acumuladas, Laureano às vezes retomava e detalhava certas passagens, ao meu pedido,
intermediado pelos tradutores presentes.
Após o registro destas histórias, elas passaram por sucessivos processos de transcrição
e tradução. Inicialmente, logo depois deste período de trabalho de campo, fiz uma tradução da
história de Kéeroaminali (capítulo 1) e da história de origem dos Hohodeni (capítulo 2) em
São Gabriel da Cachoeira, junto de Albino Fontes, outro sobrinho de Laureano, professor em
Ucuqui e um dos colaboradores de Henry Ramirez na confecção do dicionário Baniwa. Estas
primeiras versões, anotadas diretamente em português, continham alguns comentários do
tradutor sobre certas passagens mais nebulosas. Elas só foram substituídas a partir de 20132014, já no âmbito do projeto Prodocult Baniwa, quando a tradução linear destes eventos foi
feita por Nazária e Orlando – a esta altura, bolsistas do projeto – e também por Ilda Cardoso,
uma Baniwa do clã Awadzoolonai, que vive em São Gabriel, junto de seu marido Afonso
Fontes, Hohodeni de Ucuqui. Após estas transcrições e traduções acrescentei alguns
comentários exegéticos a certas passagens das histórias que, a esta altura, eram já “textos”.35
De posse da tradução linear, eu pude revisar às primeiras versões feitas com Albino e
constituir os corpus de textos que apresento nestes capítulos. No caso da história de
Kéerominali, a principal diferença entre o modo como Laureano narrou a história e a versão
final que se segue reside em que, no evento, Laureano contou a história duas vezes, do início
ao fim. Na primeira, ele descreveu mais detalhadamente o descimento dos Hohodeni,
enquanto na segunda descreveu com mais profundidade o retorno de Kéeroaminali. Na versão
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Embora minha compreensão do baniwa tenha melhorado bastante de 2011 para o presente, eu não teria
conseguido realizar este trabalho sem a competência de Orlando, Nazária, Afonso, Ilda e Albino em transcrever
e traduzir os documentos que produzimos diretamente em Baniwa.
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final, eu sobrepus estes dois movimentos em um relato único que ficou uniformemente mais
complexo. No caso do mito de origem da humanidade analisado no capítulo 2, eu indico o
momento em que o narrador prolonga um episódio inicial da narrativa atendendo aos meus
pedidos de esclarecimento das situações. Em alguns momentos, quando me parece importante
sublinhar alguns termos usados, recorro a trechos das narrativas em traduções lineares.
Nas versões finais retirei também as perguntas que fazíamos a Laureano, deixando as
respostas como formulações narrativas diretas. Isso não impedirá que, na análise que se segue
ao relato, eu apresente estas perguntas e interações entre os participantes do evento para
discutir questões pertinentes. Uma vez que não pretendo analisar o evento narrativo em si, o
objetivo da adaptação textual desta e de outras histórias apresentadas nesta tese é oferecer ao
leitor um texto mais fluido e compreensível do que uma transcrição linear o faria.
Dito isto, passo à estrutura geral dos capítulos desta parte. O capítulo 1 consiste em
uma detalhada análise de um relato mito-histórico no qual os Hohodeni são descritos em um
episódio de “descimento”. Eles foram levados por soldados para o trabalho servil em Manaus
e, não fosse a atitude resistente de seu líder, o guerreiro Kéeroaminali, que retornou sozinho
para o igarapé Uaranã, eles teriam sido aniquilados por completo. O que intriga nesta história
é que, no caminho, a transformação dos Hohodeni em “brancos” é marcada por algumas
destruições conscientes e deliberadas, entre as quais se encontra o enterro de sua caixa de
adornos cerimoniais realizado, segundo a narrativa, no antigo aldeamento de São Miguel,
situado um pouco acima da atual sede do município de São Gabriel da Cachoeira. Esta
destruição fazia dos Hohodeni agentes e, de certa forma, cúmplices, daquilo de que eram
vítimas. Como entender este paradoxo? O que entendemos sobre os Hohodeni a partir do
modo como os artefatos e outras “coisas” figuram nesta narrativa? Ou, inversamente, o que
entenderemos sobre estas “coisas” ao investigar esta atitude dos Hohodeni em relação à
elementos de sua própria cultura?
No segundo capítulo, a imagem inicial vem de uma pequena narrativa contemporânea
a respeito de um tentativa frustrada por parte de um casal baniwa, de romper com tabus
tradicionais referentes à couvade: quando deveriam afastar-se, simultaneamente, do convívio
com artefatos, pessoas e com o próprio território, eles se aproximam; e as consequências são
quase fatais – sua filha recém-nascida fica à beira da morte. A quebra de tabu, contudo, era
deliberada e vinha de uma reflexão: “se os brancos não fazem isto, por que devemos fazer?”
Ao desafiarem a tradição, eles descobrem que seu corpo é diferente do corpo dos brancos
porque eles tem o umbigo na cachoeira de Híipana, de onde emergiu a humanidade nos
tempos mitológicos. A partir deste “equívoco” investigarei a mitologia baniwa de origem da
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humanidade, numa análise que nos dará condição de entender melhor a relação entre
“pessoas” e “coisas” para os Baniwa.
Já a imagem que abre o terceiro capítulo é intrigante. Um ancião evangélico faz um
desenho no verso de sua bíblia em que representa as “flautas sagradas”, abandonadas no
tempo da conversão ao pentecostalismo, para uma plateia que inclui um antropólogo (Shepard
et al. 2001: 24). Ao olharmos para a representação, vemos que se misturam instrumentos
cerimoniais de dois complexos rituais distintos, aqueles utilizados nos poodali (Dabucuri) e
aqueles utilizados no kowaipani (jurupari). Na literatura da região, e no dia a dia dos
Hohodeni, somente os segundos são referidos como “sagrados”, posto serem alvo de
interdições visuais e táteis aos não-iniciados – mulheres e crianças de ambos os sexos –,
enquanto os primeiros não o são. Este episódio é o ensejo para discutirmos o paralelismo
proposto pela iconografia do ancião na mitologia baniwa. O tema que se desenha por trás
deste paralelismo é a origem do conhecimento (yanhenke) de uma forma geral, e do
conhecimento cerimonial de uma forma particular, como “faculdades” ou “conhecimentos”
corporais de dois heróis mitológicos, Kaali e Kowai. Ambos teriam legado à humanidade
certas coisas – instrumentos musicais, cantos e alimentos –, que são a manifestação artefatual
de um poder que estava outrora inscrito em seus corpos. É esta “objetificação” dos
conhecimentos primordiais destes heróis que constituirá o núcleo da minha discussão.
Como disse, juntos, estes capítulos pretendem também fornecer informações
contextuais importantes para a compreensão do que vem a seguir. Eles tem em comum não só
o fato de partirem da análises de relatos da tradição oral baniwa, mas de constituírem um
cenário conceitual e etnográfico para colocarmos certos problemas: sobretudo a relação entre
pessoas e coisas. Num certo sentido, eles constituem um argumento inicial em favor da
materialidade da cultura rionegrina. Por meio de certas coisas, como veremos, as pessoas são
definidas e produzidas. Mais do que uma “teia de significados” (Geertz, 1973: 5, 311),
portanto, a cultura está inscrita nas “coisas”, no mundo material. Neste sentido, ela poderia ser
vista, tentativamente, como um “teia de coisas”. Demonstrar as dimensões desta teia será o
objetivo da parte II deste trabalho.
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Capítulo 1
Kéeroaminali, o último e o primeiro
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Figura 1: Ucuqui-Cachoeira, Janeiro-Fevereiro de 2011 – pintura dos trompetes Kolirína
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Capítulo 1: Kéeroaminali, o último e o primeiro

A história da história de Kéeroaminali
Ouvi a história de Kéeroaminali em minha primeira temporada de campo em UcuquiCachoeira, entre janeiro e março de 2011. Estávamos na maloca de Ucuqui, edificação
construída para ser Centro Comunitário da comunidade, e eu assistia a alguns poucos homens
prepararem um conjunto de trompetes surubim (kolirína).36 Os Hohodeni haviam atendido à
minha solicitação de visitá-los em sua comunidade para conhecê-los e logo se propuseram a
me mostrar um pouco de “sua cultura”.37 Um grupo de homens pintava os trompetes surubim
baseando-se na observação de fotografias de Wilhelm Saake levadas pelo antropólogo Robin
Wright, que trabalhou na região de Ucuqui no final dos anos 1970. Nestas fotografias, o
finado Luís Manoel aparecia seminu, portando apenas um “cueio” (tanga de envira e cordéis
vegetais) encimado por um cinto – que poderia ser um presente do próprio fotógrafo para
quem ele posava, ou uma mercadoria adquirida em uma das inúmeras viagens nas quais se
engajou, ao longo de sua vida. Viagens estas, cabe dizer, dedicadas à extração de produtos da
floresta e à aquisição de bens industrializados. Luís era do clã Walipere-Dakenai, assim como
Feliciano-Moolito, que guiava o reparo dos trompetes. Enquanto pintava, Feliciano me
explicava que o “finado Luís” era considerado o “dono” (liminali) do trompete kolirína, que
havia trazido para Ucuqui para fazer festas com seus cunhados. Disse ainda que só Luís sabia
fazer o instrumento com jupati (máawi), arumã (pooapoa) e tabatinga (kaali).38 Na foto, Luís
segurava o trompete na posição vertical, com a boca para baixo, olhando fixamente o
fotógrafo. No mesmo álbum, na foto ao lado, um homem soprava um pequeno clarinete

36

Sobre a configuração espacial das aldeias no Rio Negro e o papel dos centros comunitários remeto o leitor a ao
texto de Aloísio Calbazar (1999).
37
As aspas aqui referem-se à distinção proposta por Manuela Carneiro da Cunha, 2009.
38
O trompete kolirína é feito de duas partes, um ressonador e um tubo que conecta esta parte à boca do músico.
O ressonador é uma peça de múltiplas camadas de material. A sua base é um trançado de arumã (pooapoa) feito
sobre um molde de molongó (Kadzaali) (Hill, 2009). Quando está pronto, este trançado é coberto com breu
(maíni) em grandes quantidades. Para isso, deve-se aquecer o breu com ajuda de uma pequena lata e passá-lo
sobre o traçado de arumã com ajuda de um pedaço de madeira. É também com ajuda do breu que emenda-se o
pedaço de jupati (máwi) que compõe a extensão do trompete em direção à boca do músico. Depois de esfriar e
secar, inicia-se o acabamento com tabatinga (kaali). Pinta-se toda a peça que passa de preto uniforme, do breu,
ao branco uniforme da tabatinga. Quando este barro seca, inicia-se a pintura do instrumento que representa as
pintas do peixe surubim. A tinta para esta pintura é feita do solvente iwidzolia, leite de sorva, com pigmento de
fuligem negra, poolitai. Ao final coloca-se um pendente de plumas de garça, maali, chamado maalitana, que é
preso entre a parte inferior do artefato – a boca que fica apontada para o chão – e a emenda com o tubo de jupati,
pendendo como um arco. Sobre os rituais em que era usado ver cap. 3 e Hill (id.) e Journet (1995, cap. VI ).
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chamado Píitti (saúva noturna), que deve sempre acompanhar as danças com o trompete
surubim. Para os homens que olhavam aquele quadro, o passado recente era ao mesmo tempo
próximo e distante.
Enquanto Feliciano e um jovem rapaz pintavam os trompetes, outro grupo fazia
pequenos ajustes e reparos em um par de acangataras, nome genérico usado em língua geral
para os diversos tipos de diademas que os índios do Rio Negro usam sobre a cabeça em
ocasiões cerimoniais. Albino Fontes, filho do finado João Fontes, um dos fundadores de
Ucuqui, apontou para uma das acangataras e disse que estes não eram os adornos “originais”
dos Hohodeni. Albino é professor e fala muito bem o português. Ele sabia o que queria dizer
ao usar o adjetivo “original”; algo próximo ao que o adjetivo khentsa, em baniwa, expressa,
uma noção que transita entre “o verdadeiro” e “o próprio”. Foi então que ouvi falar pela
primeira vez de Kéeroaminali, o “avô dos Hohodeni”. As acangataras originais teriam sido
enterradas por ele em São Miguel, um sítio localizado muito distante dali, logo acima de São
Gabriel da Cachoeira (ver Mapa 3: Locais e povos citados na História de Kéeroaminali). 39
Junto destes adornos de cabeça, Kéeroaminali ainda teria enterrado todos os outros
ornamentos tradicionais Hohodeni que ficavam guardados em uma caixa feita de fibras da
palmeira maapaanali. Esta caixa, chamada paato, é, como se sabe, um dos objetos distintivos
dos povos do Alto Rio Negro (ver Andrello 2006a; Hugh-Jones 2009; Rocha 2012).
Assumindo então um tom mais grave, Albino disse que Kéeroaminali fora levado para
Manaus ou Barcelos por um grupo de soldados. E com ele foram todos os que ali viviam. Se
ele não tivesse retornado, os Hohodeni teriam “acabado”. Mas Kéeroaminali não só conseguiu
voltar, como reconstituiu o seu clã, que hoje vive em seu território tradicional. Após o
regresso, ele passou um tempo completamente sozinho, pois deixara sua família para trás
durante a fuga. Albino riu ao lembrar que, durante este período, Kéeroaminali ficava
dançando e bebendo na companhia dos esteios de sua maloca, oferecendo caxiri e moqueado
para eles, “como se os esteios fossem seus cunhados”.
Passado um tempo, em meu segundo período de campo, ainda em 2011, pedi a
Laureano que me contasse esta história detalhadamente. Laureano narrou a saga de
Kéeroaminali na tarde do dia 22 de novembro daquele ano. Na ocasião estavam presentes
Orlando Fontes, Carlos Fontes e Nazária Montenegro.

39

“Sítio” é como costuma-se chamar em português as localidades menores do que as “comunidades”.
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Contexto Histórico dos eventos narrados
Kéeroaminali, cujo nome é formado pelo adjetivo kéeroa, “irado, zangado, bravo” e o
nome dependente, -minali, “dono”, é reconhecido como um célebre líder guerreiro Hohodeni.
Ele viveu cinco gerações antes de Laureano.40 Se considerarmos cerca de 20 ou 25 anos para
cada geração, poderíamos dizer que Kéeroaminali viveu entre 1785 e 1810, entre 100 e 125
anos antes do nascimento de Laureano. Assim, assumindo o tom mais aproximativo que tal
exercício de datação implica, Kéeroaminali seria uma figura da virada do século XVIII para o
século XIX no Alto Rio Negro.
Como se sabe, o Rio Negro foi alcançado bastante cedo na história da colonização do
território que veio a ser o Brasil. Ainda em 1669 os portugueses chegam à foz deste rio,
estabelecendo o forte de São José. Menos de 30 anos mais tarde, as primeiras missões
Carmelitas se estabeleceram acima da Foz, em 1695. A partir da vitória portuguesa na guerra
aos Manao, em 1725, a frente colonizadora avança até as cabeceiras deste rio.41 Wright,
baseando-se em extensa documentação de arquivo, argumenta que “[n]a primeira metade do
século XVIII, o comércio português e espanhol de escravos já havia atingido profundamente o
Alto Rio Negro, resultando em graves perdas demográficas para quase todos os povos da área.
[...] Os Baniwa [...] são mencionados em fontes portuguesas da mesma época como tendo sido
trazidos como escravos, provavelmente pelos Manao do médio Rio Negro [e] do Alto Rio
Negro ao Forte da Barra, onde mais tarde seria a cidade de Manaus. Há registros no Arquivo
Público do Belém do Pará de que os Baniwa foram capturados em grande número entre os
anos 1740 e 1755, e enviados para Belém. [...] Os cativos eram embarcados para cidades
distantes; os que sobreviveram ficaram sujeitos à condição permanente de escravos. Os que
permaneceram na região assistiram à derrocada de povos vizinhos – parentes, aliados e
inimigos – pelas graves perdas demográficas e efeitos catastróficos do tráfico de escravos que
ainda persistiam anos após sua abolição oficial, em 1755.” (Wright 1999: 15-16).”
Segundo o relato de Alexandre Rodrigues Ferreira, autor de Viagem Filosófica ao Rio
Negro, povos referidos pelo termo Baniua, como grafava o autor, foram encontrados e
recenseados entre a população de lugares tão distantes e diversos como a Fortaleza da Barra

40

Kéeroaminali é um nome tradicional Baniwa. Wright, por exemplo, teve um Kéeroaminali como um de seus
principais interlocutores. A genealogia Hohodeni de Laureano a Kéeroaminali será discutida no capítulo 4, ver
Diagrama 3: Quadro simplificado de parentesco Hohodeni do Igarapé Uaranã.
41
Estes eventos são amplamente documentados e citados. Para acesso mais detalhado a esta história ver Sweet
(1974); Galvão (1979); Wright (2005); Andrello (2010). Para um resumo mais recente que articula a bibliografia
já produzida a respeito da história do contato dos Baniwa e Koripako, ver Xavier (2013).
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(na foz do Rio Negro, onde veio a ser erguida a cidade de Manaus) (Rodrigues Ferreira 2007:
321) e a Fortaleza de Marabitanas, no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela
(Rodrigues Ferreira 2007: 155). Tendo sido considerados nativos do rio Uaupés, Içana e Xié
(: 128, 140, 145.)42. Hoje os Baniwa vivem somente no Içana e não guardam memória de
ocupar o rio Uaupés ou o Xié.43 É possível que o etnômio Baniwa tenha sido usado de forma
muito ampla, tal como o etnômio Uaupés e Baré, servindo para identificar diversos grupos
vivendo no Rio Negro e seus formadores (cf. Andrello 2010a: 132, 138).
Embora este seja o pano de fundo da história que vamos observar, não devemos
exagerar nas correlações entre os eventos narrados por Laureano e aquilo que sabemos por
meio de fontes documentais tradicionais – relatos e diários de viagem, descrições geográficas,
documentos administrativos da Coroa Portuguesa etc. Como um todo, a trajetória de
Kéeroaminali descreve eventos que vão de animosidades intertribais – a morte de um Tariano
da qual Kéeroaminali é acusado – a um episódio de descimento, decorrente da acusação; para,
em seguida, narrar a volta do herói e a reestruturação do clã Hohodeni, por meio da retomada
de uma aliança com um clã Walipere-Dakenai. Pode-se considerar que o motivo do “último
homem do clã”, um homem que retorna após ter sido escravizado, seja comum no Rio Negro,
sendo encontrado entre outros povos da região , como por exemplo os Tariano e os Tukano
(ver eg. Barbosa et al. 2000: 254-56). Desta forma, nada nos autorizaria a considerar que esta
história trata de um evento histórico preciso no tempo. Se a história de Kéeroaminali constitui
um testemunho da visão indígena sobre os avanços coloniais no Alto Rio Negro – um relato
dos descimentos segundo a perspectiva dos “descidos” – isso é feito por meio desta fabulosa
tecnologia da memória que é o mito. 44 Compreender esta história exige um esforço de
entender a sua estrutura e o modo como ela articula os eventos e personagens que ali figuram.
Passemos, então, à narrativa.45

42

A principal diferença a se notar no relato de Alexandre Rodrigues Ferreira (2007), sobre a distribuição dos
Baniwa, neste período, é aquela entre os locais onde eles seriam considerados nativos: no Rio Uaupés (: 128);
no Rio Içana (:140); no Rio Xié (: 145); e os locais em que eles viviam como índios aldeados: “Lugar de
Moreira”, povoação acima de Barcelos (: 36); “Santa Isabel”, entre Barcelos e São Gabriel da Cachoeira (: 70);
“Nossa Senhora da Guia”, no Rio Negro, acima da foz do Içana (: 142); “Fortaleza de Marabitanas”, no Rio
Negro, próximo à fronteira com a Venezuela (: 155) “Mariuá”, no Baixo Rio Negro (: 221); “Pedreira”, entre
Carvoeiro e Mura, no Baixo Rio Negro (: 290); “Barra”, Foz do Rio Negro (povoado que deu origem a Manaus)
(: 321).
43
Digo isto do ponto de vista de uma conversa objetiva sobre o tema. Nos seus benzimentos rituais, contudo, há
autores que argumentam que estes povos conservam, na forma de listas topográficas, a memória da ocupação
Arawak da América (Wright 1993; Vidal 2000).
44
Sobre o mito como tecnologia da memória ver Gow 2001, Fausto 2002, Oliveira 2010.
45
Wright 1998: 112-133 apresenta uma versão da história de Kéeroaminali bem como uma interpretação de seus
significados a partir da passagem entre o tempo da guerra e o tempo atual, descrevendo este mito como uma
forma de acesso à visão Hohodeni da história (: 104-105, 112). A análise que faço aqui, embora se encaminhe ao
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A História de Kéeroaminali
Aconteceu faz muito tempo. Mataram um Tariano em Caruru-Cachoeira. Como havia uma
mulher Hohodeni casada com um Wanano lá, acusaram os Hohodeni. Foram até São Gabriel
da Cachoeira dar queixa da morte aos soldados. São Gabriel ainda não era uma cidade. Lá
viviam os Baré. Acontece que foram os próprios assassinos a dar queixa, pois foram os
Wanano que haviam matado o Tariano quando estavam bêbados. Eles mataram os próprios
cunhados! Deve ter sido em Caruru.46 Em São Gabriel eles se queixaram com Marcelino
Cordeiro, um soldado. Marcelino era neto do Lambica Cordeiro. Foi isso que me contaram.
Os Wanano disseram que o nosso avô Kéeroaminali era o assassino e por este motivo vieram
capturar os Hohodeni.
Antes de vir até aqui no Uaranã, eles foram até o Igarapé Pámaali, onde viviam nossos
cunhados. Na ocasião, os Walipere-Dakenai estavam se preparando para uma festa e dois
homens haviam saído para pescar. Quando os Baré estavam nas imediações do Pámaali viram
um peixe flechado boiando no rio e isso os avisou da presença dos pescadores. Conseguiram
surpreender a dupla e mataram um deles.
Enquanto encostavam a canoa na margem, o outro conseguiu fugir para a aldeia. No seu
rastro vinham os soldados.
Chegando na aldeia, aquele que fugia sozinho ouviu o choro da sua irmã. Os outros já
haviam corrido para o mato, inclusive o atrevido Dzawitta47, chefe dos Walipere-Dakenai,
que era um homem muito perigoso.
Estava tudo pronto para festa: japurutu (um tipo de clarinete tocado em par) e as
acangataras (adornos de cabeça). Deixaram tudo ali. Todo mundo fugiu. Quando os soldados
chegaram, eles estavam no mato escondidos. Os Baré tomaram o yalakhi (bebida destilada a
partir do caxiri), tocaram o japurutu e usaram os enfeites dos Walipere-Dakenai.
Quem os levou até lá foi um guia de Tunuí, que era Kadaapolitana. Ele gritou para que
Dzaawitta colocasse veneno no caxiri que eles estavam tomando: “traz veneno para misturar
no yalakhi, vamos soltar a canoa deles para eles se acabarem aqui! Você é atrevido,
Dzáawitta, você pode.”. Mas nada aconteceu. Dzáwitta já era velho, não os enfrentou, saiu
correndo assustado. Eles esqueceram suas armas. Mais tarde os soldados acabaram com todos
eles. Era tiro que não acabava mais. As balas ficaram espalhadas por todos os lados.
Então ele vieram atrás dos Hohodeni. Desceram o Içana e subiram o Aiari para chegar
até Ambaúba, uma antiga aldeia no igarapé Uaranã (afluente do Aiari). Os soldados subiram
do porto para a aldeia tocando tambor. Os Hohodeni ouviram e ficaram esperando que eles
chegassem. Quando se encontraram, os Baré perguntaram a Kéeroaminali: “tudo bem,
camarada?”. “Tudo bem”, respondeu Kéeroaminali. “Vocês vão conosco?”. “Sim, vamos”.
Não houve conflito. Eles sabiam que não tinham chance.

tema da guerra interétnica é feita numa perspectiva distinta, dando ênfase, como eu já disse, ao tema da relação
entre pessoas e coisas.
46
Conhecida aldeia Wanano que há muito está situada no início do território Tukano (da perspectiva Baniwa),
logo após o divisor de águas entre as bacias do Içana (rio Aiari) e Uaupés.
47
Dzaawi é onça em Baniwa.
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Mapa 3: Locais e povos citados na História de Kéeroaminali
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Os Hohodeni aceitaram se entregar, mas desejavam antes matar seus servos, que
moravam mais acima da sua maloca, no mato. [Eles compartilham o plano com seus captores
que lhes concederam tempo para isso.] O chefe dos soldados pegou o caminho de volta para o
porto, onde seus homens o esperavam, e de lá desceu até a foz do Uaranã para aguardar que
os Hohodeni descessem. Enquanto isso, um grupo de subiu o Uaranã de canoa e pegou o
varadouro que liga Seringa-Rupitá48 a Caranaim, para matar aqueles que lá moravam, os
Moole-Dakenai, os nossos servos.
Os Moole-Dakenai estavam em festa, tomavam caxiri e logo repararam que, embora o
camuti fosse pequeno, o líquido não se esgotava. 49 Eles tomavam do yalakhi, e a bebida não
acabava. Passou a noite toda e o camuti estava cheio. “Isso só poderia ser um mau sinal”, eles
notaram. E assim sabiam que algo ruim ia acontecer. Os Hohodeni chegaram e os mataram
cruelmente. Atearam fogo na aldeia e desceram na canoa de suas vítimas.
Após isto eles se entregaram, eram um grupo grande, umas quarenta famílias. Foram
conduzidos até São Miguel. Aqui em cima não ficou nenhuma pessoa. São Miguel fica acima
de São Gabriel da Cachoeira. Lá eles viveram cerca de cinco anos trabalhando para os Baré.
Ficaram construindo casa, fazendo comunidade. Quando souberam que iam ser jogados ainda
para mais longe, para Manaus, parece, fizeram uma última festa. Só depois enterraram todos
os nossos adornos (nakoika) de pena de arara, os colares de dente de onça, os chocalhos de pé,
toda a caixa de adornos cerimonial (caixa paato). Enterraram tudo.
Após algum tempo, eles foram parar ainda mais longe, tendo sido descidos para
Manaus, que ainda era uma cidade pequena. No caminho eles passaram por um sítio chamado
Laranjal. Lá morava a tia de um dos descidos, um baniwa do clã Awadzoronai, cuja origem é
o rio Querari. Ela havia se casado em Barcelos antes deles serem descidos. Ali eles
perceberam que realmente não tinham mais chances. “Puxa, acho que estamos sendo jogados!
Acho que nós vamos acabar por aqui!”, Kéeroaminali disse para o homem do clã
Awadzoronai. Este concordou e emendou: “Então é melhor voltar. Vamos fugir deles!”
Fugiram os dois. Deixaram mulheres e filhos para trás. Em Manaus eles deixaram os
parentes, as famílias. Inicialmente subiram até Laranjal, onde a tia do Awadzoro morava.50
Ele conhecia o caminho e foi o guia de Kéeroaminali na fuga. Quando chegaram até este sítio,
ficaram nas imediações de sua roça e pegaram abacaxis para comer. Quando a tia foi à roça,
ela percebeu que algo ali havia sido mexido. Ela já sabia da história do descimento deles e
começou a chamá-los: “meus sobrinhos, são vocês?”. Chamou repetidas vezes. “Venham
comigo”. Então eles saíram do mato e foram ao seu encontro. “Vocês, meus sobrinhos... já
tinha notícia de que foram levados... Estou aqui para ajudá-los agora. Vou preparar farinha
para vocês.” Eles disseram: “Então, prepara um pouco de farinha para nós. Porque nós vamos
subir!”. “Tá bom”, ela respondeu, “enquanto isso vocês ficam aqui, não tem problema.”.
Eles ficaram com ela por um bom tempo. Acredito que por uns dois meses. Ela
preparou farinha para eles. Três paneiros de farinha para eles voltarem. Isso porque o
pensamento deles estava aqui. Se eles não pensassem assim, a gente não existiria. A gente iria
virar branco. Íamos governar o mundo.
48

Local de habitação antiga dos Hohodeni no Uaranã, conhecido como Seringa-Rupitá, em tradução direta do
Baniwa para língua-geral.
49
Recipiente de barro para bebidas, veja Figura 27 no cap. 5.
50
Uso Awadzoro para designar o indivídio e Awadzoronai, para identificar o clã, nesta versão da história.
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Então os dois se foram. Subiram, escondidos, atravessando o território baré. Viajavam
de noite, descansavam de dia. Quando chegaram na foz do Aiari eles se separaram chorando,
emocionados por terem conseguido fazer todo o percurso de volta juntos. Haviam vencido
tudo juntos até ali. Kéeroaminali, nosso avô, veio para cá. Ficou uma lua em Awiñakapina.
Depois voltou para Ambaúba. Lá tem o Igarapé Urumutum, mas este igarapé é ainda mais
dentro do mato.51
Kéeroaminali fez maloca, fez yarake (bebida destilada a partir do caxiri de beiju). Fez
um par de bastões de ambaúba (waana). E ficou morando ali, sozinho. Ele tomava yarake.
ficava bêbado, dançava sozinho e oferecia bebida para o toco de uma árvore. Todos os tocos
de árvore para ele eram cunhados. Ele bebia e dava de beber. Enquanto isso ele chamava pela
ex-cunhada dele, que morava no Quiari. Heema (Anta) era o nome dela. Ele chamava o exsogro para que ele lhe desse uma nova mulher, a irmã mais nova de sua esposa (-nídoa).
Mas o velho não queria lhe dar outra filha. Ele queria matá-lo. E Kéeroaminali
também ficou com raiva do sogro por ele não atendê-lo. Com o passar do tempo, e cansado da
insistência de Kéeroaminali, o sogro veio ter com ele para entregar-lhe a filha. Quando
chegou, logo adiantou a conversa e a entregou. Kéeroaminali disse que tinha comida e caxiri e
já mandou a mulher coar para que ele sentasse, bebesse e conversasse com o sogro dele
(liñhaweri). Eles conversaram até de madrugada. O sogro já havia entregado para ele o peixe
moqueado e eles começaram a festejar. Voltando-se para o sogro, Kéeroaminali pegou um
dos bastões de ambaúba e lhe deu o outro. Na dança, a sogra formava o par com o genro e a
filha formava o par com o pai. Eles festejaram bastante, porque agora estava tudo certo. A
visita à Kéeroaminali durou duas semanas. O sogro de Kéeroaminali era Walipera-dakenai.
Eles viviam no Quiari.
Então os pais da mulher de Kéeroaminali foram embora. Eu não sei mais muito bem
por onde Kéeroaminali andou depois disso. Sei que dez filhos eles tiveram e estes foram
aqueles que nos geraram. Dizem que Koowhali foi o primeiro filho dele. Estes filhos
começaram a se espalhar por toda parte. Os filhos dos Hohodeni estão por toda parte. Igarapé
Cubate; igarapé Miriti52, e para baixo também. Também em São Gabriel, para baixo de São
Gabriel. Estes são todos nossos irmãos. Eles se espalharam por toda parte. Aqui ficaram
somente Koowhali e Áadarodaphi, que parece que era o oitavo filho. Os outros se espalharam.
O nosso avô verdadeiro, aquele que fez com que estivéssemos aqui, tinha este nome,
Áadarodaphi.
Koowhali casou-se com Wanano. Áadarodaphi casou com Kubeu. Eles moraram na
foz do igarapé Onça53. Depois moraram em Turi Ponta54, um morava de um lado do rio, o
outro na outra margem. Depois, os netos deles se espalharam, mas os nosso antepassados
vieram para cá, para Ucuqui-Cachoeira. Aqui eles aguentaram. Todos são Hohodeni. É esta a
história. Isso foi o que se passou antigamente.

51

Esta Igarapé, na mata do alto Uaranã, comunica com o Içana e não com o Uaranã, ou seja, está além do divisor
de águas dos formadores do Aiari.
52
Ambos ficam no baixo Içana, abaixo de Tunuí.	
  
53
Este igarapé fica acima da Cachoeira de Acaricoara, já no alto Aiari, mas ainda abaixo de Uapuí-Cachoeira
(Híipana).
54
Localizado um pouco acima de Uapuí-Cachoeira, Híipana, e abaixo da foz do Uaranã, também no Aiari.	
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Termos e condutas
Compreender esta narrativa, como eu disse, implica compreender como um mito
articula eventos históricos. Nesta análise, usarei o conceito de “condensação mítica” (Fausto
2002; ver também Fausto, Xavier e Welper no prelo) para descrever esta articulação. A
metáfora da “condensação” me parece propícia, posto que chama atenção à passagem do
estado gasoso para o líquido, provocada pelo contato da matéria evaporada com uma
superfície de temperatura mais baixa. 55 Esta matéria seriam os eventos históricos e
personagens e esta superfície mais fria seria a “máquina do mito”. Esta máquina criaria
representações míticas de uma realidade histórica, parafraseando a expressão de Sahlins
(2008). Para entender estas metáforas, vamos analisar um a um os personagens presentes na
narrativa, e o campo de relações em que eles se situam. O campo sociológico desta narrativa é
marcado pela presença de diversas etnias, como Tariano, Wanano, Baré; Walipere-Dakenai,
Moole-Dakenai. Estes termos referem-se a unidades sociais que englobam diferentes
subunidades, indo de clãs específicos – que reúnem indivíduos descendentes de um ancestral
mitológico comum –; até etnômios mais generalizantes, como Baré.56 Compreender a relação
de cada um destes termos com os Hohodeni é fundamental para entrarmos no espírito dos
fatos narrados. Neste campo relacional, além de pessoas, figuram também artefatos – adornos,
malocas, instrumentos e bebidas cerimoniais, igualmente relacionados aos Hohodeni. Nas
sessões seguintes, analisaremos cada um destes termos. A partir desta análise, o leitor poderá
se familiarizar com o mundo vivido Baniwa-Hohodeni, na medida em que este é o mito que
conta alguma das transformações que conformaram a realidade atual dos Hohodeni.

Tariano e Wanano
Toda a história é motivada pela morte de um Tariano (Talidza) levada à cabo por um
Wanano (Pooñain). O relato é explicito quanto a relação destes três grupos: tanto os Tariano
55

A imagem evoca provocativamente a metáfora das “sociedades frias” e do pensamento mitológico estabelecida
por Lévi-Strauss em uma entrevista concedida a Georges Charbonier (Lévi-Strauss & Charbonier [1961] 1989),
e retomada posteriormente em sua Aula Inaugural do Collège de France (Lévi-Strauss [1960]1993: 11-40) e no
último capítulo d‘o Pensamento Selvagem ([1962] 1989) e frequentemente atacada no final dos anos 1980
começo dos anos 1990 (ver. e. g. Hill 1988: 4 ).
56
Tariano, Wanano e Baré são, como veremos, traduções para termos nativos mais específicos que facilitam a
compreensão da narrativa.
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são cunhados (-limáttairi) dos Wanano, quanto os Wanano são cunhados dos Hohodeni. No
Rio Negro, usa-se frequentemente o termo “cunhado” para descrever tanto indivíduos quanto
grupos unidos por aliança matrimonial. O segundo uso, do qual vou lançar mão
frequentemente neste trabalho, é tão ou mais corrente que o primeiro. Diz-se: “fulano é meu
cunhado”, assim como se diz: “os Walipere-Dakenai são meus cunhados”, ou ainda “o
pessoal desta aldeia é meu cunhado”. Este uso está ligado ao caráter sociocentrado dos
grupos, subgrupos e comunidades (cf. Xavier 2013: 84). Cada comunidade representa, do
ponto de vista das relações sociais atuais, possíveis e mesmo imaginadas, uma posição
análoga à de um indivíduo a outro. Assim, uma aldeia de cunhados é uma aldeia com a qual o
grupo de origem do interlocutor está ligada por laços de afinidade. Ao fim da narrativa,
vemos que os Wanano mantém sua posição de cunhados na reestruturação do clã Hohodeni
levada a cabo por Kéeroaminali a partir dos 10 filhos que tem após seus retorno, pois
Koowhali, o primogênito do novo casamento de Kéeroaminali, casa-se com uma mulher
Wanano. Estes termos – Hohodeni, Talidza e Pooñain – são, portanto, marcados pelo signo da
aliança, mesmo que a troca de acusações e mortes entre os grupos sinalize para o estado
instável destas relações. Laureano se espanta que tenham sido os próprios cunhados a se
atacar, uma vez que as hostilidades para os Baniwa, como veremos mais abaixo, situa-se além
do campo dos afins reais.
A aliança dos Wanano com os Hohodeni, teria, segundo Wright (2005: 89), um
componente estratégico, ligado à estabilização deste clã na região de Caruru-Cachoeira no
Uaupés, próxima ao divisor de águas entre a bacia do Içana e a bacia deste rio, “certos grupos
do Baniwa do Aiari tem estado há muito tempo ligados por afinidade às comunidades
Wanano do Uaupés. De acordo com os Wanano, esta aliança garantiu sua própria segurança
em relação às investidas dos Baniwa. Posteriormente, com base nas obrigações determinadas
pelo parentesco por afinidade, os Baniwa recrutaram os Wanano em suas investidas contra os
Kubeu, afins dos Wanano (Chernela 1983: 48-53), e os Sulia, um grupo Tukano do Papury.”
(Wright 2005: 89)
Como vimos, os termos em baniwa para Tariano e Wanano são Talidza e Pooñaitai,
respectivamente. Eles designam unidades diferentes. Talidza descreve o mesmo que Tariano,
uma fratria, ou seja, um conjunto de clãs. Ao passo que Pooñaitari designa um clã específico
da fratria Wanano; ou seja, um clã dentre uma diversidade de clãs considerados unidos por
laços de consanguinidade. Estes dois níveis de descrição talvez indiquem maior intimidade e
laços atualizados de afinidade dos Hohodeni com os Wanano, ao passo que o uso de um
termo mais genérico como Tariano/Talidza, seja uma demonstração do contrário, distância
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social. Em um levantamento que realizei em Ucuqui no ano de 2012, ambos os nomes foram
relacionados entre os cunhados do grupo, mas somente, entre os Wanano encontrava-se
casamentos atualizados com os Hohodeni, o mais certo, portanto, é considerar ambos como
afins potenciais dos Hohodeni.
Um traço interessante da relação entre os três é que, uma vez que houve um conflito (a
morte do Tariano), não se recorre à vingança direta, que geraria um ciclo de vingança
característico desta região e centrado, para os Baniwa e Koripako, na noção de kwada,
“dívida/troco” (Journet 1995: 184), tópico ao qual voltaremos mais abaixo (ver também
Wright 1998: 128). Ao invés disso, o conflito é mediado por estrangeiros, os soldados. Este
trecho do relato fornece, portanto, um testemunho de como, na etnohistória da região, se
lançava mão da estrutura e da violência do encontro colonial para se resolver conflitos locais.
É a passagem das formas tradicionais de conflito a uma mediação externa que está em causa
aqui. O que complica mais esta figura é o fato de estes estrangeiros, os soldados da história,
serem identificados aos Baré, um grupo de índios e não de brancos.

Balenai
Vejamos como os termos soldados e Baré são referidos no início da narrativa.
Laureano conta sobre a morte do Tariano e diz que...
[I]Mali nenapida nakexarini.
Depois [os Tariano] foram se queixar.
Ataha nani Híipana kolhe.
[Foram] Lá para São Gabriel da Cachoeira.
Ñame Kattoa dzakaleni, oopi noadaka.
Não era uma cidade ainda, isso foi há muito tempo atrás.
Balenai irhio, lipitana pidena bale Marcelino Cordeiro pidenaha tsholala.
[Queixaram-se] para um Baré chamado Marcelino Cordeiro. Ele era soldado.
Liwheri, Lambica Cordeiro. Kadzo nhoma nakaitepeka, hapetsa pawada.
O avô dele [chamava-se] Lambica Cordeiro. Foi o que ouvi falar, parece que é verdade.
A palavra tsholala é um neologismo baniwa feito por empréstimo ao substantivo da língua
portuguesa, “soldado”. Salvo neste momento inicial, Laureano não retoma o termo
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emprestado do português e usa, até o fim do relato, o termo baré, grafado como bale na
transcrição. O coletivo de baré é balenai, sendo –nai, um sufixo que designa diversos
coletivos, humanos e não-humanos.
Ao final da história, quando traduziam e comentavam o relato para mim, Carlos
perguntou a Laureano se os soldados eram Wadzooli-Dakenai.57 Os Wadzooli-Dakenai ou
Wadzoolinai seriam o “povo urubu”, ou “netos do urubu”, um clã que, em outra ocasião,
Laureano afirmou viver no Rio Negro, acima da ilha das Flores, trecho que, hoje, demarca a
divisão entre a terra indígena Alto Rio Negro e o município do São Gabriel da Cachoeira.
(Cadernos de Campo, novembro de 2011, História da última guerra). Este grupo situa-se fora
do ciclo das relações de afinidade e consanguinidade dos Hohodeni. Segundo meus
interlocutores eles são tão estrangeiros em relação aos Hohodeni quanto, por exemplo, os
brancos. Mais do que isso, segundo Laureano, eles seriam inimigos tradicionais dos
Hohodeni, posição que Wright afirma que ocupavam também em relação aos WalipereDakenai (2005: 93-4 e 102-4).
Na narrativa, portanto, os soldados são associados a dois grupos étnicos que se
sobrepõem, os Baré e os Wadzoli-Dakenai. São eles que sobem o Içana e Aiari atrás dos
Walipere-Dakenai e dos Hohodeni. Estes soldados são liderados por um homem, Marcelino
Cordeiro, que desempenha o papel similar ao de Kéeroaminali na narrativa, singularizando
um coletivo. Entenderemos melhor o que a narrativa encena com a menção a Marcelino
Cordeiro analisando os relatos históricos da região em que constam este nome e sobrenome.

O clã Cordeiro
Existem ao menos duas menções em fontes históricas ao nome Marcelino Cordeiro,
uma delas no século XVIII, feita por Alexandre Rodrigues Ferreira (2007 [1783-1792]), outra
no século XIX, feita pelo Conde italiano Ermano Stradelli (1991 [1888-1889]).
Em Viagem Filosófica ao Rio Negro, Rodrigues Ferreira (2007[1783-1792]) nos fala
de um militar, chamado “Marcelino José Cordeiro” que, enquanto tenente, participou da
comissão de fronteiras que subiu da foz do Rio Negro ao Forte de Marabitanas para demarcar
os limites entre os longínquos domínios dos Impérios português e espanhol. Marcelino
Cordeiro fundou pelo menos duas povoações na região: São Marcelino, na foz do Rio Xié,
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que ficava no Rio Negro acima da foz do Içana (: 143) e Caldas, na foz do Cauaburis (: 163),
para onde desceu os índios Uarequenas, vindos do alto curso deste mesmo rio. Cinco anos
após esta expedição, Cordeiro estabeleceu-se no Rio Negro, tornando-se capitão da “Fortaleza
de São Gabriel da Cachoeira Grande” e “inspetor de farinhas deste distrito” (: 501). Assim,
ele era capitão da Fortaleza de São Gabriel por volta de 1790, uma vez que a expedição de
Rodrigues Ferreira iniciou-se em 1785.
O nome Marcelino Cordeiro está marcado na memória indígena. Os Tariano também
possuem uma história narrada como cronologicamente anterior à estada do Conde Stradelli no
Uaupés (na década de 1880), que teria ocorrido no período histórico da Cabanagem (por volta
de 1830-40) que informa que Marcelino Cordeiro era um comandante militar da Barra
(Manaus) e teria conduzido os índios do Uaupés para guerrear na Cabanagem no Rio de
Janeiro e em Manaus. Neste último local, todos os conduzidos teriam morrido, exceto um
deles que pressentiu a iminente aniquilação de si e de seu povo, e conseguiu fugir, como fez o
herói Kéeroaminali (Barbosa et al. 2000: 254-56). Conforme já foi mencionado, o mitema do
“único homem do clã que sobrevive” não é exclusivo à história de Kéeroaminali.
Não sabemos se o Marcelino Cordeiro referido pelos Tariano é o mesmo Marcelino
Cordeiro que aparece nos relatos de Rodrigues Ferreira. Minha hipótese é que o sobrenome
Cordeiro é uma daquelas imagens que se tornou saliente na memória dos índios da região por
uma série de personagens com este sobrenome que assumiram uma mesma função:
“caçadores de bugres”, como se dizia nos tempos da colônia, ou, nos termos administrativos
da época, “diretores de índios” e “capitães” de fortes e fortalezas. É possível que estes
personagens tenham se condensado nestas narrativas, nas figuras que aparecem no relato de
Laureano e outros índios. Vejamos isto mais de perto.
Na verdade, existem mais personagens de sobrenome Cordeiro que assumiram este
papel. Alexandre Rodrigues Ferreira registrou o nome de três militares que viveram na região
com o este sobrenome: José Joaquim Cordeiro, “alferes-de-granadeiro e tenente”; Marçal José
Cordeiro, “diretor de índios” – de um período anterior à viagem de Rodrigues Ferreira –; e
Pedro Cordeiro, “soldado” (Rodrigues Ferreira 2007: 589). Todos se envolveram em
descimentos e/ou aldeamento de índios. Pedro Cordeiro foi diretor da vila de São Miguel, nos
tempos do naturalista português. E São Miguel foi para onde Laureano afirma que os
Hohodeni teriam inicialmente sido levados e onde, lembremos, eles enterraram a caixa de
adornos cerimoniais com todos seus ornamentos.58 O soldado Pedro Cordeiro teria povoado
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Santa Isabel Rainha de Portugal, lugarejo que um dia se situou no Uaupés, um pouco acima
de seu encontro com o Rio Negro. Ele ainda teria, no ano de 1784, “descido” cerca de 190
índios que viviam acima da Cachoeira de Ipanoré, uma das principais do Rio Uaupés.
Existem menções mais tardias a militares de nome Cordeiro, feitas por Spruce e
Wallace (1969). Eles falam de um Diretor de Índios do Uaupés, chamado Jesuíno Cordeiro,
que Wallace registrou na atividade de descimento de índios aldeados do Uaupés na década de
1850 (1969 [1853]: 250-251). Segundo Wright (2005), Jesuíno Cordeiro, “é mencionado em
vários relatos sobre a história do Rio Negro, invariavelmente associado a atos de violência
contra grupos indígenas. Para responder às encomendas de escravos que recebia por parte de
moradores de Manaus, o Diretor parecia não hesitar em organizar ataques armados a aldeias
indígenas. Em um deles, ainda antes de sua nomeação, Cordeiro organiza um ataque a um
grupo de índios Carapanã do Alto Uaupés, matando sete homens e fazendo vinte prisioneiros,
entre mulheres e crianças, que seriam enviados a Manaus” (: 114).
Jesuíno Cordeiro também foi mencionado por Ermanno Stradelli cerca de 30 anos
mais tarde (Stradelli 1991: 281, apud Andrello 2010a: 130). E o Conde italiano ainda teria
encontrado um segundo Marcelino Cordeiro, no sítio Carutino, abaixo de São Gabriel
(Andrello 2010a: 126).
Desta maneira, observa-se como, juntos, estes personagens conformam uma imagem
dos algozes dos índios da região, tal como aparecem na narrativa de Laureano e de outros
grupos. A violência que marca a relação destes militares com estes índios, por exemplo, é
representada no massacre aos Walipere-Dakenai que assistimos em nossa narrativa. Depois de
beberem o caxiri das vítimas, como disse Laureano, eles teriam “atirado para todos os
lados”.59
Andrello supõe que o segundo Marcelino Cordeiro, descrito por Stradelli, cerca de um
século depois da referência de Rodrigues Ferreira, seria um filho ou aparentado de Jesuíno
Cordeiro. Laureano em sua narrativa também arrisca que o personagem Marcelino Cordeiro
seria neto de um tal de Lambica Cordeiro, ambos soldados. Esta forma de interpretar os
personagens de mesmo sobrenomes como parentes em linha paterna me parece uma
referência à descendência patrilinear que caracteriza os clãs no Rio Negro. Isso porque o clã,
fogos” (Rodrigues Ferreira 2007: 498). Para se ter uma ideia, o total de índios na bacia do Rio Negro, recenseado
por Rodrigues Ferreira no final do século XVIII, é de 5760. Havia somente 635 pessoas livres (brancas e
mestiças) e 247 escravos negros. Rodrigues Ferreira fez o levantamento desta população sobretudo na calha do
Rio Negro, tendo entrado pouco na região dos seus principais afluentes, o Branco, o Cauaboris, o Uaupés, o
Içana e o Xié, dentre outros.
59
Para uma análise da recorrência da representação da violência neste tipo de situação de contato, ver, e.g., as
análises de Taussig 1993, de Oliveira Filho 2000.
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a menor unidade social da região, se expressa hoje, entre outras coisas, por um ou mais
sobrenomes de família em português – como o sobrenome Fontes para os Hohodeni de
Ucuqui. Não seria esta a ideia que estaria guiando a interpretação destes eventos históricos e
operando a “condensação mítica” da relação entre os índios e uma série de personagens de
sobrenome Cordeiro que atuaram como seus algozes? Se Marcelino José Cordeiro fosse avô
do Marcelino Cordeiro que foi encontrado por Stradelli cerca de cem anos depois do relato de
Alexandre Rodrigues Ferreira, poderíamos inclusive dizer que este clã seguia o costume de
nomear os netos com o nome dos avós, como se faz ainda hoje no Rio Negro. Especulações à
parte, acredito que estamos diante de um caso em que os índios – e um antropólogo – estão
descrevendo a história a partir de uma noção estruturante do sistema social rionegrino, o
“clã”.
A hipótese não me parece exagerada, até porque, como vimos, na narrativa a figura de
Marcelino Cordeiro está mediada pelo mesmo efeito de singularização do coletivo “soldado”
que o termo Kéeroaminali opera em relação ao coletivo Hohodeni. Uma singularização
baseada na relação chefe-grupo, que permite que o coletivo se constitua enquanto imagem
(Fausto 2008: 334). O sobrenome aqui seria o signo de uma afirmação de descendência linear.
Certa vez presenciei este raciocínio que estamos procurando descrever em um
contexto similar a este da enunciação de uma narrativa mito-histórica. Estávamos em Ucuqui,
ouvindo o sr. Laureano narrar a primeira chegada de um comerciante na região. Laureano
dizia que isso teria ocorrido quando ele ainda era criança e tinha cerca de sete anos de idade.
O comerciante em questão se chamava Braga e chegou com mercadorias que adiantaria em
troca de produtos extrativos que, naquele caso, os Hohodeni poderiam colher ali mesmo,
como chicle, por exemplo. Ao ouvir o sobrenome Braga, Carlos, que também estava presente
neste momento, logo perguntou: “ele é avô do Eduardo Braga, kiki (tio)?”. Eduardo Braga,
neste contexto, era o senador da República, ex-prefeito de Manaus e ex-governador do estado
do Amazonas, cujos cartazes de campanha ainda podiam ser vistos afixados em diversas casas
de Ucuqui-Cachoeira passado mais de um ano das eleições de 2010.60 O mais interessante foi
que Laureano respondeu afirmativamente à questão de Carlos. Ele achava que sim, que os
dois seriam parentes. Não estaríamos diante de um mesmo processo interpretativo?
Dito isto, retomemos o raciocínio: se os Wadzoli-Dakenai são os Baré, se os Baré são
soldados, e se os soldados são parte do clã Cordeiro, eles são, ainda, de inúmeras formas,
“índios”. Neste sentido, como veremos, eles representam um dos limites para as mudança
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pelas quais estavam passando os Hohodeni ao serem descidos do igarapé Uaranã para
Manaus. Há uma passagem notada por Andrello (2010) no texto de Stradelli que permite
desenvolver melhor esta hipótese:
Assim se refere Stradelli a um de seus encontros com Cordeiro: “foi na casa deste,
que, chegando um dia de improviso, encontrei toda a família nas roupas de nossos
primeiros pais; e quando me desculpei por ter chegado tão inoportunamente, Jesuíno
explicou-me a coisa com a maior naturalidade do mundo: ‘amigo, seria preciso muito
sabão se se andasse sempre vestido’ (Stradelli 1888-1889: 281). Desse modo, concluía
o viajante italiano, tratava-se de um indivíduo ‘pouco mais civilizado do que os
civilizandos’. (...) o que mais poderia significar sua civilização se não um
posicionamento no fluxo estratégico das coisas? (...)” (:129-130).”
Como se vê, Andrello apresenta esta passagem para questionar a própria ideia dos
signos externos de civilização e para encaminhar a conclusão de que o etnômio Baré seria a
ponta oposta de um contínuo identitário que ia dos índios descidos e aldeados ao longo do
século XVIII e XIX aos índios recém-descidos das cabeceiras dos afluentes dos Rio Negro na
segunda metade do século XIX – estes últimos representados por etnômios mais variados que
correspondem, ainda hoje, a maior parte das etnias que vive na região do Uaupés (Andrello
2010a: 133-138). Interessantemente, sua pergunta ao final da citação – “o que mais poderia
significar sua civilização se não um posicionamento no fluxo estratégico das coisas?” – ecoa
em um episódio presente na história de Kéeroaminali, no qual Laureano narra a fuga dos
Walipere-Dakenai para o mato quando da chegada dos soldados, abandonando na aldeia toda
a parafernália ritual que estava pronta para a festa. Esta parafernália inclui o caxiri (bebida
fermentada de mandioca) além de adornos e instrumentos cerimoniais chamadas maawi
(japurutu). Neste episódio, antes de massacrá-los, os Baré bebem da sua bebida e dançam
utilizando seus instrumentos e ornamentos. De certa forma, pode-se dizer, assim como
Stradelli, chegamos sem aviso e pegamos os Barés nus, uma vez que toda esta apropriação
das coisas dos índios não seria possível se, de alguma forma, não fossem eles também índios.

O guia de Tunuí
Os soldados só chegam até os Walipere-Dakenai por terem um guia índio. Ele é referido
como Toonowidali, uma pessoa de Tunuí, uma importante aldeia baniwa situada em um
promontório sobre uma cachoeira de mesmo nome, no limite entre o Baixo e Médio Içana.
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Por se tratar de uma Cachoeira de dificílima transposição, Tunuí constituiu, e pode-se dizer
que ainda constitua, uma importante barreira para se atingir uma grande parcela do território
Baniwa.61
Costuma-se dizer que os índios que vivem abaixo de Tunuí foram mais expostos ao
avanço da colonização e do Estado Nacional do século XVIII em diante, fato que vem sendo
associado à mudança linguística que se observa hoje entre estes grupos, uma vez que
deixaram de falar o baniwa, passando à língua geral (o nheengatu) e às transformações de sua
cultura material (ver, por exemplo, Galvão 1979: 153). Embora a introdução do nheengatu
date do século XVIII, tendo sido realizada pelos missionários Carmelitas (Andrello 2010a:
129), pelas observações de Curt Nimuendaju feitas nas décadas de 1920 e de William Saake e
Eduardo Galvão, na década de 1950, havia ainda falantes de Baniwa nas partes mais baixas
do Içana na primeira metade do século XX, o que indica que a assimilação linguística é mais
tardia do que se costuma imaginar, podendo ser também atribuída à instalação da missão
Salesiana de Assunção naquela região, por volta dos anos 1950 e também pelo maior acesso
dos índios do Baixo Içana ao Rio Negro, onde a língua geral já havia efetivamente penetrado
há mais tempo.
Uma das decorrências de se descrever o Baixo Içana como um local mais exposto ao
contato é a descrição do Médio e Alto Içana como locais mais isolados, o que corroboraria
uma imagem de menos contato com os brancos. Contudo, é provável que já no final do século
XVIII a violência das tropas de resgate tivesse atingido as partes mais altas do Içana e seus
afluentes (Wright 1998: 108). Se as tropas de descimento atravessaram este território inóspito,
marcado pela presença de inúmeras corredeiras em que é preciso conhecer o “canal” para
passar com as embarcações, seria preciso intermediários locais para estas viagens. O guia de
Tunuí seria, portanto, uma condensação mítica destes intermediários históricos que
conduziram tropas do Rio Negro até os formadores do Içana – eles estariam a meio caminho
entre os Hohodeni e os Baré. A própria Cachoeira de Tunuí seria uma condensação dos
inúmeros canais e corredeiras que, do ponto de vista prático, oferecem tanto ou mais perigo
ao viajante que não conhece a região, quanto esta cachoeira mais imponente.
Observemos que, no relato, o guia de Tunuí tem uma atitude ambígua, ele leva os
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Quando, mais tarde, comentamos o episódio, Laureano disse que talvez se tratasse de um índio do clã Baniwa
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Hohodeni afirmam que poderiam se casar com pessoas da região, mas também não encontrei nenhuma
concretização desta possibilidade.
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soldados rio acima, mas depois parece incentivar Dzaawitta, o chefe dos Walipere-Dakenai, a
matar os invasores, sugerindo que coloque veneno na bebida da festa que eles consumiam e
empurrando a sua canoa para que ficassem presos ali. Não fica claro, contudo, como ele teria
dito isto aos Walipere, uma vez que eles estavam escondidos no mato. Quando pedi
explicações sobre esta aparente contradição da narrativa, me informaram que se trata de uma
história antiga e que não sabem como isso aconteceu. Outra opção interpretativa da atitude
ambígua do guia é que ele estaria sendo irônico, ao dizer que Dzaawitta poderia empurrar as
canoa dos soldados e acabar com eles, pois era um grande guerreiro; quando na verdade este
guerreiro se encontrava na mata, escondido dos soldados – ou seja, não apresentava nenhum
gesto de bravura. Nunca saberemos. Após este episódio o guia não volta a ser mencionado na
narrativa, já cumpriu seu papel introduzindo os soldados no coração do território Baniwa. Os
soldados, por sua vez, seguem do Igarapé Pámaali, no Médio Içana, para o Rio Aiari, e daí ao
Igarapé Uaranã, onde encontrarão os Hohodeni.

Walipere-Dakenai do Igarapé Pámaali
Os Walipere-Dakenai são uma fratria de aliados históricos dos Hohodeni, sendo
referidos como parceiros matrimoniais de longa data. Eles aparecem neste momento da
narrativa, vivendo no Igarapé Pámaali, território tradicional desta fratria, sob o comando de
Dzaawitta, um famoso guerreiro Baniwa. 62 Eles são exterminados pelos soldados neste
episódio, o que pode ser considerado uma imagem condensada deste tipo de acontecimento.
Como disse Wright (1999), em um trecho ao qual já nos referimos, “os [povos] que
permaneceram na região [durante os descimentos] assistiram à derrocada de povos vizinhos –
parentes, aliados e inimigos...” (: 15-16).
Em outros relatos recolhidos entre os Baniwa (Wright 2005: 93-4; Cornelio et al 1999:
169-171), há uma história de guerra entre os Walipere63 e os Wadzoli-Dakenai (os nossos
Baré) seguida pela história de Kéeroaminali. Neste caso, ao contrário do que ocorre aqui, os
Wadzoli-Dakenai é que teriam sido quase exterminados pelos Walipere enquanto que
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Dzaawi é onça; –íitani é “cheiro”. O nome seria “cheiro de onça”, em português, nome apropriado para um
guerreiro. Atentar para que –dzawita é o verbo “flechar”, nodzawita, por exemplo é, “eu flecho”. Me parece que
este segundo sentido deve ser considerado também para o nome deste personagem. Há uma menção a este
guerreiro em um relato recolhido por Journet (1995) entre os Coripaco na década de 1980 (: 177).
63
Tanto em português quanto em Baniwa é comum que se use apenas “Walipere” e não “Walipere-Dakenai” ao
se referir a este grupo, motivo de eu assim o fazer neste texto.
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Kéeroaminali, numa inversão precisa, em vez de ter descido com todos os adornos, teria
voltado com os ornamentos para reconstituir o clã Hohodeni. Isto confirmaria que o episódio
do ataque à maloca de Dzaawitta seria uma referência à animosidade dos soldados bastante
presente durante o período dos descimentos, e sofrida por diferentes grupos indígenas. Muitas
vezes estes grupos resistiam, em outras fugiam, e em algumas casos, como vimos, eram
completamente exterminados.

Moole-Dakenai
Antes de serem conduzidos pelos Baré para São Miguel, os Hohodeni pedem
autorização a seus captores para subir o igarapé Uaranã, indo ao encontro dos Moole-Dakenai
com o objetivo de matá-los. Os Moole-Dakenai são um clã da fratria Hohodeni. São
consanguíneos descritos nesta versão como servos dos Hohodeni. Esta exegese é coerente
com todo o desenvolvimento da narrativa de Kéeroaminali, como veremos adiante, e também
porque os Moole-Dakenai são descritos como um grupo que vive “dentro do mato”, acima do
trecho da cachoeira em que viviam os Hohodeni – no Uaranã –, o que em geral, no Rio
Negro, quer dizer uma posição de subordinação a outros grupos que vivem nas calhas de rio.
A ideia de servidão aqui é expressa pelo termo imakooninai, que vem de mako, “fala feia”,
termo que deu origem ao etnômio “Maku”, utilizado para designar os índios que vivem no
interflúvio dos grandes rios da região. Do ponto de vista dos Moole-Dakenai, os Hohodeni,
seus “chefes”, seriam chamados eenawinai. É significativo que os Hohodeni exterminem os
seus servos na medida em que eles mesmos estavam passando do status de “chefes” ao status
de “servos” – ou seja, de captores, a capturados. Este episódio marca, portanto, o início dos
atos de “desfazimento” do clã Hohodeni. É por meio deste extermínio que eles começam a
“virar brancos”, processo que só é revertido com a volta de Kéeroaminali.
A relação dos Moole-Dakenai com os Hohodeni nesta narrativa não é a mesma que
existe em outras versões. Robin Wright recolheu uma versão no final dos anos 1970 em que
os Moole-Dakenai são considerados um clã de chefes e os Hohodeni um clã de guerreiros.64
No episódio inicial desta versão, em que assistimos aos conflitos que dão origem à demanda
dos Tariano por soldados do Rio Negro, o narrador afirma que os Hohodeni e os MooleDakenai teriam atacado os Tariano e matado uma criança mestiça, filha “de um cadete, um
64

Cornelio et al 1999: 172-180. Narrada por José Marcelino Cornelio de Uapuí-Cachoeira (aldeia Hohodeni
vizinha à Ucuqui).
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branco”. Kéeroaminali teria participado do ataque, mas não teria sido a sua flecha aquela que
acertou a criança, mas sim a flecha de Mookooali, o chefe dos Moole-Dakenai. Os Tariano
teriam descido para dar queixa aos soldados que voltam para pegar os Moole-Dakenai e os
Hohodeni. Os soldados teriam exterminando os primeiros e aprisionando os últimos.
Sabemos muito pouco efetivamente sobre clãs como os Moole-Dakenai, cujos
descendentes não estão mais aqui para contar a sua história. Não devemos estranhar que em
duas versões de uma mesma história eles sejam referido em posições opostas, ora como
“chefes”, ora como “servos”. Considero a posição dos Moole-Dakenai no relato de
Kéeroaminali recolhido por Wright como parte de uma série de inversões consistentes em
relação ao nosso objeto de análise. 65 Menos do que informações históricas precisas, devemos
considerar que os eventos e personagens relatados nos mitos, como já disse, estão
subordinados à lógica do mito. De forma que cada narrativa apresenta as condições de
inteligibilidade de suas afirmações. É muito comum que diversas narrativas, reunidas em
diferentes tempos, com distintos narradores, apresentem divergências importantes como as
que acabamos de expor – tais divergências referem-se também à diferentes “comunidades de
comunicação” estabelecida entre os interlocutores em cada caso (Oliveira Filho 2000).66
A questão é menos saber “quem é quem” no mito – e projetar isto na história – e mais
qual a relação que está sendo encenada por meio destes personagens e o que está sendo dito
por meio desta relação. Lembremos, portanto, da afirmação de Xavier (2013: 108) de que os
clãs são formas de descrever a realidade e não formas de prescrevê-la. Ou seja, estas histórias
são “versões” feitas na linguagem do mito – o mito como “transformação”, de Lévi-Strauss
(2008b [1955]).
No caso em tela, aquilo que está sendo dito por meio da relação entre os chefes e os
servos refere-se, como afirmei, a transformações sociológicas globais decorrentes dos
descimentos do primeiro grupo. Veremos no capítulo seguinte, que há mesmo uma
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Esta inconsistências entre as versões já levou Wright a mais de uma interpretação sobre a origem deste grupo e
sua relação com os Hohodeni. Ver Wright (1999a: 82-83) e (2005: 94) para interpretação dos Moole-Dakenai,
respectivamente como chefes dos Hohodeni, vivendo no alto Uaranã, e como parte de uma fratria Kubeu,
vivendo no alto Aiari.
66
A noção de “comunidade de comunicação”, utilizada por Oliveira Filho (2000) refere-se ao jogo de diferenças
de uma narrativa Ticuna sobre a violência dos patrões dos seringais no Solimões. Para o autor, “As narrativas e
seus significados estão referidos às distintas ‘comunidades de comunicação’ em que são enunciadas, estando
portanto permeados pelos distintos valores e estratégias que aí operam. (...) O etnógrafo e o seu exercício de
registro e interpretação não devem de forma alguma ser considerados como exteriores às ‘comunidades de
comunicação’ nem independentes dos ‘programas de verdade’ trazidos para a situação etnográfica por cada um
dos agentes ali presentes.” (: 307). As diferenças entre as versões que recolhi e as que Wright recolheu dizem
respeito, portanto, não somente às diferentes formas como os narradores conheciam uma mesma história, mas ao
padrão de interação estabelecido entre antropólogo e interlocutores em cada tempo.
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ambiguidade na forma como os Hohodeni se referem aos Moole-Dakenai, uma vez que
Laureano os apresenta ao mesmo tempo como “servos” e como “um pouco chefes”, na
medida em que haveria servos em posição inferior à que eles ocupavam. Aqui, a relação entre
os Moole-Dakenai e os Hohodeni passa por uma equivalência entre este clã de servos e os
artefatos que fazem parte do “patrimônio” dos Hohodeni, como os adornos cerimoniais.
Vejamos isto de perto.

Artefatos
Em dois momentos fundamentais da narrativa, artefatos de uso cerimonial são relacionados às
ações de Kéeroaminali. No primeiro, em São Miguel, já no Rio Negro, o herói destrói a caixa
de adornos cerimoniais, a caixa paato, antes dos Hohodeni seguirem para Manaus. No
segundo, quando termina sua viagem de volta ao Uaranã, já em Awiñakapina, ele reconstrói a
maloca em que vai viver e produz bastões percussivos feitos de ambaúba, assim como
alimentos e bebidas cerimoniais. Vejamos o que podemos aprender a partir da conduta em
relação a estas “coisas”.
A destruição da caixa paato, como sabemos, foi o primeiro episódio que ouvi desta
história, antes mesmo de conhecê-la em detalhes, quando estava, em Ucuqui, assistindo aos
Hohodeni repararem seus adornos e instrumentos cerimoniais. Nesta caixa guardavam-se
adornos feitos de penas de pássaros, usados na cabeça e nos braços, cintos e colares de dentes
de animais e chocalhos de pé, feitos de sementes – dentre outros materiais. Estes adornos são
considerados pelos Baniwa como um legado do herói cultural Kaali, o “dono” das plantas
cultivadas. Kaali, teria deixado os adornos junto dos instrumentos musicais usados nos rituais
podaali (Dabucuri, em língua geral). Os Dabucuris eram rituais interclânicos que tinham a
função de confirmar e celebrar a aliança entre dois clãs unidos por matrimônio (Hill 1993;
Journet 1995).
Quando, ao comentarmos a destruição destes adornos – legado de um herói cultural
fundamental para a tradição Baniwa – perguntei os motivos de Kéeroaminali fazer isto. A
resposta que recebi foi que: “eles sabiam que iam se acabar, então destruíram tudo, eles não
iriam precisar mais daquilo” (Caderno de Campo, novembro de 2011). Ao destruir estes
adornos, Kéeroaminali estava abrindo mão das condições de possibilidade dos rituais em que
eles figuram. Colocando este episódio em paralelo ao extermínio dos servos acima discutido,
vemos que a destruição de “pessoas” e de “coisas” na narrativa tem a mesma função:
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descrever a mudança de status, a passagem de um estado a outro. No caso, vemos a passagem
da condição de chefes à de servos, da possibilidade de se fazer rituais à impossibilidade. Elas
ajudam a narrar as transformações decorrentes do descimento dos Hohodeni.
Se abrir mão destes artefatos cerimoniais era, para os Hohodeni, abrir mão de si
mesmos, aderindo à transformação em que estavam inseridos, (re)produzir artefatos
cerimoniais seria recuperar a condição inicialmente perdida. Assim, quando Kéeroaminali
recusa este transformação, ao terminar seu percurso de fuga, a primeira coisa que ele faz é
restaurar as condições de possibilidade da existência do clã, o que se inicia pela reconstrução
da maloca – o “artefato cerimonial” por excelência no Alto Rio Negro.
Tanto os Arawak quanto os Tukano compartilham um mesmo sistema técnicoeconômico e ritual em que as malocas atuavam como ponto de convergência das práticas e
concepções indígenas.67 Segundo Aloísio Cabalzar (1999), “[a]fora os motivos decorativos
presentes em suas paredes frontais, seu tamanho, o número de compartimentos internos (que
varia de acordo coma população residente e sua divisão em grupos domésticos) e o número de
postes centrais, existe uma grande padronização no modo como estas casas são construídas.
Isto se deve em grande parte ao fato de que as malocas são a expressão arquitetônica de um
universo simbólico e ritual particular a estes grupos.” (:375). A maloca não é, portanto,
apenas uma simples habitação – se é que alguma habitação é apenas “simples habitação”.
Assim, é preciso situar esta edificação nas concepções locais de arquitetura e sociologia.
Nestas, a reconstrução maloca é equivalente à reconstrução de um universo social.68
A arquitetura da maloca, tal como foi descrita por autores como Koch-Grünberg
(2005: 95-98); Béktsa (1988: 42), Brüzzi da Silva (1977: 158-164) e Cabalzar (1999; 375380), dentre outros, organizava tanto as relações de gênero e de hierarquia entre
consanguíneos – com entradas, locais de trabalho e de descanso separado para homens e
mulheres; assim como locais específicos para solteiros, casados, iniciados, não-iniciados e
visitantes. Estes espaços eram reorganizados entre as atividades diurnas – trabalho com
artefatos, alimentos, etc. –; as atividades noturnas – consumo de ipadu, conversas, etc. – e as
atividades rituais (Cabalzar 1999: 377). Nestas últimas, a arquitetura da maloca estruturava a
relação entre os anfitriões e os visitantes (os clãs unidos por matrimônio) nos rituais de oferta
67

Não temos muitos dados disponíveis sobre as concepções dos Baniwa e outros índios Arawak a respeito das
malocas, até onde eu sei, apenas as descrições de Koch-Grünberg (2005), referentes aos ano de 1903, contém
descrições destas edificações entre os Baniwa. Contudo, justamente pelo compartilhamento deste sistema
técnico-econômico e ritual podemos assumir que estas concepções não seriam muito distintas das dos índios
Tukano, sobre as quais temos boas descrições (C. Hugh-Jones 1979; S. Hugh-Jones 1979; Cabalzar 1999).
68
Como explica Cabalzar, os Salesianos entenderam rapidamente isto, centrando seu projeto missionário
iniciado nas primeiras décadas do século XX, na destruição das malocas (1999: 380-1).
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de bebidas e alimentos, o Dabucuri; e entre os consanguíneos, nos rituais de iniciação
feminino e masculino.
Nos Dabucuris, a ocupação dos espaços e o compartilhamento de ações eram
diferentes para cada clã nas diversas etapas do ritual, sendo que estas particularidades estavam
associadas à oferta de alimentos, bebidas e às performances de cantos e instrumentos (HughJones 1979: 50, 108-109; Hill 2009: 100-101). Nos rituais de iniciação, a arquitetura permitia
tanto a separação entre iniciados e não-iniciados, quanto – no caso do rito masculino –
constituía o palco de uma verdadeira viagem no tempo, realizada na performance ritual que
remonta à origem do universo (Hugh-Jones 1979: 142). Como veremos adiante, as malocas
também estruturavam as relações entre servos e chefes. Aqui recuperamos, portanto, a ideia
de que a maloca seria o modelo rionegrino para a “coisa”, no sentido de “Ting”/”thing” que
apresentamos na Introdução a partir do trabalho de Hodder (2012: 42).
É neste contexto que se pode entender uma ação estranha de Kéeroaminali na
narrativa que estamos analisando, a ação de beber e falar com os esteios da maloca. Cabalzar
reproduziu uma frase do índio Desana Luís Lana, parceiro de Berta Ribeiro nos trabalhos que
comentamos na Introdução (Umúsin Panlõn Kumu & Tolamãn Kenhíri 1980), que dá um
novo sentido a esta ação. Segundo Lana, quando seu pai “fazia a consagração da maloca, ele
conversava com os esteios que, para ele, eram personagens vivos dos antepassados” (Lana
1983, apud Cabalzar 1999: 378, grifo meu). O gesto de Kéeroaminali, não seria, portanto,
expressão de uma solidão irreparável que estaria levando o herói à loucura de falar com algo
inanimado. Aquilo que ele construíra, esta “coisa” era, em um sentido específico – o da sua
relação com a linhagem masculina que define os clãs – vista como uma pessoa.
Como vimos, além da maloca, Kéeroaminali fez também bastões percussivos de
ambaúba, chamados waana, além de caxiri e moqueado, bebida e alimentos cerimoniais.
Estes três termos formam uma série que compreende elementos utilizados nos rituais
Dabucuri, que como também já vimos, constituem um legado cerimonial do herói Kaali. Estes
elementos substituem os adornos enterrados em São Miguel, na medida em que são também
artefatos que permitem a realização de rituais. Com eles, Kéeroaminali estava novamente em
condição de reproduzir as relações com os parceiros matrimoniais que deixara para trás em
sua fuga. Analisarei este motivo mais abaixo ao tratar dos Walipere-Dakenai do Quiari, com
quem o herói irá procurar uma nova esposa. Notemos apenas que, se Kéeroaminali abriu mão
das condições de produção dos rituais ao ser descido para o trabalho servil, ao regressar ao
seu território, ele tratou de restaurar estas condições, com os meios imediatamente
disponíveis. Isso foi feito antes que ele encontrasse os parceiros com os quais iria beber ou
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dançar. As “coisas”, portanto, da mesma forma que prenunciaram um fim iminente – o
extermínio dos servos e a destruição dos ornamentos que apontavam para o fim dos Hohodeni
–, anteciparam a reconstituição do clã.

Awadzolonai
Antes de voltar para seu território, Kéeroaminali se associa a um índio do clã Awadzolo. Os
Awadzolonai são um grupo Baniwa do Quiari, afluente do Aiari, que entra em seu curso já
bem próximo ao Içana e tem a cabeceira próxima aos formadores deste rio, assim como o
Igarapé Uaranã. Na narrativa, o personagem deste clã não tem um nome próprio, ele é mais
uma cristalização da identificação entre clã e chefe que sugerimos mais atrás ao compararmos
a relação entre Kéeroaminali e os Hohodeni, e Marcelino Cordeiro e os Baré. Contudo, não
fica claro pela narrativa se o personagem está para o clã Awadzolonai, da mesma forma
germinal que Kéeroaminali está para o clã Hohodeni – ou seja, se ele seria o último homem
dos Awadzolonai.
Este personagem entra em cena após a descida de São Miguel para Manaus. Ela
indica, portanto, um fato importante: a partir de São Miguel os Hohodeni encontravam-se
junto a outros índios descidos em circunstâncias não mencionadas no relato. Trata-se de um
marcador da condição dos índios aldeados, que é acompanhado de outro, que também aponta
para a anterioridade da prática dos descimentos em relação ao momento em que os Hohodeni
são capturados: o personagem Awadzolonai tem uma tia no Baixo Rio Negro, talvez vítima
de outra tropa de resgate.
Os dois personagens se referem, entre si, na narrativa, como nhodoe, primo paralelo.
Neste caso, o grau de parentesco indica a impossibilidade de aliança matrimonial entre os dois
grupos. Os Awadzolonai são um clã Walipere-Dakenai, “irmãos menores” destes,
hierarquicamente inferiores, portanto, aos Walipere-Dakenai com os quais os Hohodeni se
casavam. Aqui notamos um tema caro ao estudo das alianças nesta região: as estratificações
sociais internas às fratrias encontram, idealmente, correspondência em outros grupos, de
modo que existiriam diversas sociedades hierarquicamente diferentes convivendo entre si,
sem se tocarem, do ponto de vista da aliança, a exemplo da descrição de Lévi-Strauss para os
Bororo (Lévi-Strauss 2008a: 141, 145). Os Awadzolonai não são – ou não seriam, uma vez
que a realidade contemporânea e o ideal matrimonial não correspondem estritamente –
cunhados adequados para os Hohodeni pois grupos de alta hierarquia devem casar-se com
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grupos de alta hierarquia. Neste sentido, os Awadzolonai deveriam casar-se com os MooleDakenai.
Reunindo dois grupos de cunhados consanguinizados, que, do ponto de vista
hierárquico, se equilibram pelas circunstâncias históricas que estão transformando os
Hohodeni em servos, vemos configurar-se uma aliança de mesmo sexo (same-sex) e
temporária, marcada pela intermediação de uma figura fraca do ponto de vista do clã, uma tia
distante (-koiro). Koiro, em Baniwa, é o termo usado tanto para uma irmã do pai quando para
uma mulher casada com um irmão da mãe, ou seja, duas mulheres consideradas do mesmo clã
de ego, uma vez que a mulher que se casa com um irmão de sua mãe é do clã do seu pai.
Durante a fuga, teríamos uma aliança temporária em que dois grupos de não-cunhados se
unem sem geração ascendente nem descendente. É esta estranha aliança que permite a
reconstrução do mundo social Hohodeni.

Walipere-Dakenai do Rio Cubate
Após o retorno até seu território, que termina na chegada ao sítio chamado
Wáanalima, Kéeroaminali vive inicialmente sozinho. 69 Isto é evidenciado por meio de
tentativas frustradas de viver só e, neste ponto, os artefatos fornecem imagens salientes para
representar uma socialidade com as coisas que antecede a socialidade com as pessoas. Como
vimos, Kéeroaminali é descrito fabricando produtos culturais – a maloca, a caça, o moqueado,
os bastões percursivos waana e a bebida de festa yarakhi – “coisas” que só fazem sentido na
situação inicial do mito, quando ele vivia entre os seus. Sem os parentes, tanto a maloca
quanto a caça, a bebida e a parafernália ritual são elementos de intenções não realizadas. As
coisas aqui apontam para o vazio relacional derivado do abandono da primeira família. Como
vimos, estes eram elementos para um Dabucuri. 70
Para uma descrição dos rituais podaali entre os Baniwa, dispomos de poucas
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Waana significa ambaúba, embaúba ou ainda, imbaúba (Cecrópia sp.). –lima é um coletivizador muito usado
para determinar o predomínio de espécies vegetais em determinados lugares, mas pode ser empregado também
para predomínio de algumas espécies animais. Assim, waanalima designa uma paisagem florestal em que
predomina a ambaúba. Desta árvore também se faz o instrumento utilizado por Kéeroaminali na celebração de
seu novo casamento – os bastões percussivos waana.
70
Na outra versão da história à qual já nos referimos, o caráter antissocial do herói é fortemente marcado:
“Depois de algum tempo [no Uaranã], Kéeroaminali voltou a fazer guerra de novo. Quando alguém precisava,
chamavam Kéeroaminali. Era ele quem capturava e matava gente. E ele os comia no lugar dele. Outra vez, ele
capturava, onde quer que fosse ele matava. Ele comia as pessoas! Estava acabando com os povos! Só ele que
andava assim. Comia... até estava satisfeito matando todos!” (Cornelio et al. 1999: 175).
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referencias (Koch-Grünberg 2005 [1903-1905]: 193-202; Saake (1976a: 285-291); Journet
1995: 259-265; Hill 1987, 2009: 92-107, 2011). Os rituais podaali estavam centrados na
oferta cerimonial de alimentos, feita pelo grupo de visitantes, e bebidas, feita pelo grupo de
anfitriões. Estes grupos seriam, como vimos, clãs relacionados matrimonialmente.71 Este tipo
de cerimônia poderia tomar duas formas, de acordo com a época do ano e com as ofertas em
questão. Entre janeiro e maio faziam-se as festas centradas em torno da oferta de peixe ou
caça moqueados, na qual as principais danças colocavam em cena os trompetes koolirína
(surubim), que davam nome ao ritual – kooliririapani. Entre julho e novembro faziam-se
festas centradas na oferta de frutos, nas quais os principais instrumentos eram os bastões
percussivos chamados waana (ambaúba), que também davam nome ao ritual, waanapani
(Journet 1995: 260-262). Hill (2011) afirma que no primeiro caso o podaali teria um dono,
podaaliminali, masculino – aquele que fez a oferta inicial de peixe – e, no segundo, uma dona
– que retribuiria a oferta de peixe com oferta de caxiri. 72 Não temos espaço para discutir em
profundidade esta estrutura aqui. O que importa é notar que ambos os cerimoniais estão
centrados na criação de convivialidade e solidariedade entre dois grupos ligados por
matrimônio (Hill 2009: 93); ou seja, a criação e manutenção de um laço cerimonial entre dois
clãs (Journet 1995: 260).
Por meio desta descrição entendemos que o podaali que Kéeroaminali preparava era
um waanapani, um podaali de retribuição por uma oferta inicial de moqueado, feita pela
família que doou uma filha para um homem de outro clã. O waanapani serve, justamente,
para mostrar a consolidação do casamento ao apresentar aos doadores uma grande oferta de
bebida de mandioca, uma demonstração da fartura da roça do casal recém-formado (Journet
1995: 273-274, ). Faltava, portanto, à Kéeroaminali, uma esposa.
Com o fim de colocar as coisas em seu devido lugar, Kéeroaminali faz pedidos
insistentes ao seu antigo sogro para se casar com uma irmã mais nova de sua esposa. Estes
cunhados são os Walipere-Dakenai do rio Cubate. Este seria o mesmo clã do qual
Kéeroaminali teria obtido sua primeira esposa, por isso, ele chamava sua cunhada, irmã mais
nova de sua mulher, pelo termo –nidua, que segundo Journet, expressa os direitos de um
homem sobre as irmãs mais novas de sua esposa.73 Assim, ele pretendia casar-se novamente
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Journet (1995) afirma que o nome podaali deriva do nome de um aerofone feito de ambaúba, chamado pooli,
utilizado pelos convidados para anunciar sua chegada (: 259).
72
“ln terms of musical performances, the main difference between male- and female-owned pudáli ceremonies is
the playing of large kulirrína trumpets (…) in male-owned ceremonies versus the use of wáana dance stamping
tubes and singing of waanápani songs in female-owned ceremonies” (Hill 2011: 101). Ver também Hill (1987).
73
De acordo com Journet (1995), “-nidua aplica-se somente às irmãs mais novas da esposa e remete, segundo
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com uma prima-cruzada – o casamento preferencial entre os Baniwa.
Esta –nidua chamava-se Heema, que, em Baniwa, quer dizer anta. A anta é um animal
epônimo dos Walipere-Dakenai, identificação que ultrapassa as fronteiras do Içana e chega a
povos como os Desana que os consideram a “tribo da anta” (Reichel-Dolmatoff 1985: 3, 40).
O local de destino das almas dos mortos Walipere-Dakenai, por exemplo, chama-se
Heemapani, “casa da anta”. Por este nome, o narrador expande o sentido do termo de uma
pessoa particular para uma fratria, da mesma forma que vimos ocorrer anteriormente com
Kéeroaminali, Marcelino Cordeiro etc..
Laureano destaca que foi preciso muita insistência para que o sogro atendesse
Kéeroaminali. Como me explicou Albino, o primeiro tradutor desta história, talvez o sogro
não quisesse dar outra filha para o homem que havia abandonado a primeira família em
Manaus. Com o passar do tempo, entretanto, em um misto de cansaço e medo de ser atacado
por Kéeroaminali, o ex-sogro vai ao seu encontro, para uma festa de conciliação.
Na versão alternativa recolhida por Wright (Cornelio et al. 1999: 175-176) este
episódio é mais desenvolvido explicitando os traços de antagonismo entre cunhados por meio
de uma linguagem que também se utiliza de artefatos para descrever estados sociais. Em
primeiro lugar, são os cunhados que desejam aplacar a ira do antissocial Kéeroaminali
oferecendo-lhe novamente uma esposa. Caso contrário ele iria “acabar com os povos”
(Cornelio et al. 1999: 175). Eles tentam ir seguidamente ao seu encontro, mas Kéeroaminali
havia construído uma barreira física para se precaver dos ataques de inimigos, uma “cerca de
defesa”. 74 Ele rechaça as tentativas de aproximação dos antigos sogros com flechas
envenenadas e ameaças. As coisas que denotam o caráter antissocial do herói são armas e
armadilhas de guerra.
Assim como na versão de Laureano, estas “coisas” tem o mesmo valor: identificar o
estado antissocial do herói. O impasse permanece por um longo tempo. Kéeroaminali está
paranoico, acredita que os sogros estão ali para matá-lo. Após uma série de confirmações de
seus objetivos pacíficos, o sogro e a família são autorizados a entrar no perímetro da maloca
de Kéeroaminali. Imediatamente, a sua antiga cunhada pega uma panela e lhe oferece xibé
(bebida feita de farinha de mandioca amarga e água), para demonstrar que será uma boa

um informante, ao uso poligâmico [do termo] que indicaria que um homem casado tem direitos sobre estas
mulheres, seja para lhes tomar como esposas, seja para lhes oferecer em casamento a quem ele desejar [soit pour
proposer à qui bon lui semble]. (...) Utilizá-lo em público é sinônimo de gracejos [plaisanteries].” (: 156-7,
minha tradução).
74
Como veremos no capítulo 4, há no Uaranã locais em que se encontram estas armadilhas de guerra. Alguns
deles são referidos como os locais em que viveu Kéeroaminali.

89

esposa. Todos estão tensos, até que, ao final do episódio o sogro de Kéeroaminali faz um
benzimento que consegue aplacar a ira do herói. Ele volta ao estado social: “eu não quero
mais matar ninguém”, ele diz (Cornelio et al. 1999: 175).
Na história de Laureano, a chegada dos sogros dá lugar a um Dabucuri que, reunindo
um casal, sua filha e seu genro, expressa, do ponto de vista da armadura sociológica, o átomo
do parentesco rionegrino. O interessante é que esta expressão toma, exatamente, a forma
inversa à convencional, que marcaria a entrada de uma mulher em uma unidade de filiação
linear masculina. Isto talvez seja uma forma do narrador enfatizar a importância do grupo
aliado como um todo para que o clã Hohodeni possa se reestabelecer enquanto clã. Com a
introdução do grupo de cunhados e recebendo a prestação de uma nova mulher, Kéeroaminali
poderá refazer o mundo que os Baré lhe tiraram.
A festa narrada ao fim deste episódio é uma inversão das outras festas que foram
apresentadas na narrativa. Em primeiro lugar, ela reúne dois grupos de clãs diferentes que
desejam unir-se pela aliança, enquanto, todas as festas que se passam marcam a primeira parte
da narrativa descrevem os clãs sozinhos, entre si. Aqui não, trata-se de um Dabucuri
(podaali), festa em que, como eu já mencionei, celebra-se a aliança entre dois grupos por
meio do matrimônio. Esta festa é marcada por prestações em alimentos, pelo uso coletivo de
instrumentos em performances de canto e dança. Tudo isto está presente na narrativa. As
prestações são inclusive mencionadas: Kéeroaminali havia preparado o caxiri e os sogros
chegam com o moqueado – bebidas por alimentos, como mandam as regras deste ritual (Hill
1987: 191-192; Journet 1995: 267-276). O que é uma forma de condensar os dois Dabucuris –
kooliririapani e waanapani – em um só.
Para se ter uma ideia da inversão sistemática em que a versão recolhida por Wright se
apresenta, basta mencionar que o Dabucuri não é feito na visita de oferta matrimonial em que
os sogros vão até Kéeroaminali. Ao contrário, após receber a nova esposa, Kéeroaminali é
que vai até os sogros, para retribuir a oferta. Além disso, enquanto na nossa versão temos o
mínimo contingente possível para a realização de uma festa de aliados (dois casais), na outra,
é o contrário que se passa. Quando vai visitar os sogros Kéeroaminali encontra muitos
parentes e a festa é grande. Em ambos os casos o destaque é dado às danças com o bastão
ambaúba. Na versão forte da história os ornamentos, inclusive, voltam à cena, na grande festa
entre os parceiros matrimoniais (Cornelio et al. 1999: 177-178) – o que indica um caminho
para reaver este tipo de bem. Segue-se a este primeiro Dabucuri um segundo, feito desta vez
na maloca de Kéeroaminali. E é nesta ocasião que os Walipere em questão pedem para viver
junto dos Hohodeni no Uaranã, o que constitui uma explicação à atual configuração de
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repartição de territórios vivida por estes dois clãs na região de Ucuqui-Cachoeira.
Ao casar-se com a irmã mais nova de sua ex-esposa, Kéeroaminali restaura, portanto,
a condição inicial da narrativa e, a partir deste casamento, ele terá 10 filhos, conseguindo
reestruturar também sua rede social mais ampla, casando os filhos e filhas com homens e
mulheres de diversos grupos. O destino dos filhos é listado na narrativa da seguinte forma:
- Aiari: morando em Dzawiarimana (foz do Igarapé Onça):
- Koowhali o primogênito casou-se com uma mulher Wanano (clã Pooñain);
- Áadarodaphi, o oitavo filho, casou-se com uma mulher Kubeu (clã Poowawerhe).
- Igarapé Cubate;
- Igarapé Itewiali (Miriti)75;
- Cidade de São Gabriel da Cachoeira;
- abaixo de São Gabriel da Cachoeira.
Atualmente em Ucuqui-Cachoeira, os Hohodeni se casam principalmente com os
Walipere, os Kubeu e os Wanano. Estes casamentos representam a maior parte dos
matrimônios presentes na aldeia. Os casamentos fora destes três grupos podem ser
considerados residuais. A geração de casamentos da família de Laureano demonstraria
rapidamente este ponto: Laureano é casado com uma mulher Kubeu do Querari; Carmem, foi
casada com Cândido, Wanano do Quiari; João, foi casado com Nazinha, Walipere-Dakenai de
Ucuqui; Raimundo, foi casado com Hortência Ordones, Wanano; Cecília, foi casada com
Januário, Wanano; Felício, casou-se com Angelina, Walipere-Dakenai e Elísia, casou-se com
Afonso Ordones, Wanano. Note-se que, entre a situação inicial e a situação final do relato,
Kéeroaminali teria conseguido, inclusive, ampliar a rede de alianças, uma vez que
Áadarodaphi casou-se com uma mulher Kubeu, grupo que não é mencionado no início da
narrativa.

Transformações
A análise dos termos desta narrativa descreve uma série de imagens condensadas a
respeito das transformações sociais vividas pelos Hohodeni e demais grupos do Alto Rio

75

Cubate e Miriti ficam ambos no Baixo Içana, abaixo de Tunuí-Cachoeira.
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Negro no período dos descimentos do século XVIII e XIX. Imagens sobre a afinidade e a
consanguinidade, os deslocamentos forçados, o desaparecimento de grupos inteiros, o
desaparecimento de artefatos cerimoniais, a guerra intertribal, o “virar branco”. É neste
momento histórico preciso, que pessoas e artefatos figuram como imagens e representam as
possibilidades para as transformações vividas pelos Hohodeni neste período.
Nesta seção, vou retomar o que foi dito acima concentrando-me nas mudanças de
status pelas quais passa Kéeroaminali em seu percurso de dissolução e restauração do seu clã.
Isto permitirá entender as progressivas mediações que marcam as duas fases da história, a
descida e o retorno. Poderíamos representar o processo e as etapas de destruição e de
restauração do clã por meio de um diagrama em que se visualizaria a sequência de episódios
da narrativa, enfatizando os mediadores presentes em cada mudança de status de
Kéeroaminali.

Diagrama 1: As fases da narrativa de Kéeroaminali

Na narrativa, inicialmente, o status do herói é ambíguo. Ele é descrito como um chefe
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de clã e de família. A ênfase neste aspecto coloca Kéeroaminali sob o signo do herói
mitológico Kaali que já apresentamos acima. Este herói tem uma prole numerosa e vive,
contam os mitos, problemas derivados das relações sociais cotidianas, entre ele e os seus
filhos, noras, esposa, etc. Kaali não tem nenhum status guerreiro na tradição oral Baniwa. Ao
ser capturado, Kéeroaminali começa a transformar-se a em branco, o que ocorre de forma
progressiva. Quando é contatado pelos soldados ele faz uma expedição para acabar com os
Moole-Dakenai, seus servos. Ele assume então uma condição de guerreiro que está marcada
em seu próprio nome -kéeroa (bravo) + -minali, (“dono”). “Era bravo este Kéeroaminali!”,
exalta o narrador ao descrevê-lo descendo o igarapé Uaranã na canoa de suas vítimas após o
massacre.
Pode-se dizer que o status de guerreiro o coloca sob outro signo tradicional da
mitologia Baniwa, o signo do demiurgo e trikster Ñaperikooli. Ñaperikooli é um demiurgo
singular, sendo responsável por adquirir quase tudo que era necessário para que a humanidade
atual pudesse viver neste mundo – o fogo, a noite, etc. – sem nada criar. Ele é a expressão do
ethos guerreiro na medida em que teve que enfrentar os animais (Itsilinai) nos tempos
primordiais enquanto moldava o mundo para a futura humanidade. Ele sempre aparece nas
narrativas como um herói celibatário que, embora eventualmente tenha se casado, o fazia
visando acessar aquilo que não tinha, geralmente bens pertencentes aos seus sogros. Destes
casamentos nunca resultavam filhos, pois, pode-se dizer, estávamos na fase pré-sexual do
mundo – não havia ainda modo genital de reprodução (sobre isto ver Wright 1998: 147;
Hugh-Jones 2009: 36, e capítulo 2, discussão sobre a origem da humanidade).
Ao matar o clã de servos, Kéeroaminali começa a assemelhar-se aos seus captores. Ao
mesmo tempo, por meio destas mortes, ele assume, de forma bastante contundente, o destino
de seu grupo. O fato de Kéeroaminali ser descrito o tempo todo como senhor de seu destino –
por meio da rendição pacífica, da morte dos servos, da destruição dos adornos, do abandono
da família e, é claro, da volta para casa – pode ser compreendido como uma “subversão
mitológica” (Taussig 1993) da história dos descimentos feita por parte do narrador, seu
descendente. Um dos motivos lógicos que contribuem para construir este quadro é a
necessidade de conciliar, na figura de Kéeroaminali, o herói que “se entrega”, e o herói que
“resiste”. Vejamos de perto este estado limite que vive nosso herói.
Em São Miguel, onde abre mão dos adornos, Kéeroaminali passa a ser servo dos Baré
– “estava construindo aldeia para eles”, como disse Laureano. Do ponto de vista das relações
sociais características do Rio Negro, ele ocupa, então, em relação aos seus captores, a mesma
posição que os Moole-Dakenai ocupavam em relação ao seu clã. Em Manaus, ele aprofunda

93

esta condição. Mas é neste momento que este “virar branco” se mostra mais ambíguo do que
parecia inicialmente. Como disse Laureano: “nós íamos acabar, nós estávamos virando branco
(...) íamos ser chefes novamente”. Ao esticar ao máximo a corda, chegando ao ponto mais à
jusante da separação entre índios e brancos, vemos que a assimilação total prevê uma
subversão inesperada: tornar-se branco pode significar tornar-se um chefe.
Tornar-se branco seria, portanto, ocupar a outra ponta da relação, isto é, passar de
cativo à posição de chefe o que significava passar à condição dos Baré, que, como vimos,
eram os soldados. Há um termo em Baniwa para “servo” ou “empregado” que expressa
justamente as ambiguidades destas transformações: napiritakawhi é usado para designar os
empregados, mas quer dizer, literalmente, “remador”. Em uma canoa de uma tropa de resgate,
o remador é, ao mesmo tempo, subordinado a um chefe – como Marcelino Cordeiro – ou seja,
um “servo”, do ponto de vista do capitão da canoa; e um “soldado”, do ponto de vista dos
índios que a tropa vai “resgatar”. A condição do “remador” mostra como uma mesma posição
poderia ser compreendida simultaneamente de duas formas opostas.
Na versão de Uapuí o tema da transformação em branco é narrado em mais etapas.
Quando desceram de São Miguel, os índios passaram por Carma, acima do rio Cauaboris e
depois chegaram em Barcelos. Lá, eles “escreveram no papel, começaram a estudar”
(Cornelio et al. 1999: 174). Escrever, estudar, virar soldado, são posições associadas
fortemente ao imaginário sobre o “branco” como se fossem “atributos” inalienáveis destes,
objetos espúrios nas mãos de outrem, de forma que dominar estes atributos seria uma forma
de deixar de ser Hohodeni.
O termo “fronteira”, aqui, é importante também no sentido geográfico: Manaus,
Barcelos, o Baixo Rio Negro estão para o Alto Rio Negro (no nosso caso o Alto Aiari), como
os “brancos” estão para “índios”, como os “chefes” estão para os “servos” e daí por diante. A
geografia é ao mesmo tempo uma distância que se atravessa e um estado em que se ingressa.
O tema dos índios que “viraram brancos” e hoje são “chefes” no mundo dos brancos é
bastante difundido na mitologia de toda região, apresentando sempre um conteúdo geográfico.
Ele aparece, por exemplo, nos tempos primordiais, em algumas tradições do Uaupés, em que
se considera que, após o surgimento da humanidade, alguns índios teriam emigrado para o
Ocidente, onde se tornaram brancos poderosos, hoje eles “[v]ivem em cidades como Belém e
Rio de Janeiro, trabalham em escritórios e é só no dia 19 de abril, Dia do Índio, que fazem
Dabucuris usando seus enfeites cerimoniais. No dia seguinte, voltam a se vestir como brancos
e retomam seus trabalhos usuais” (...). Conta-se que os descendentes de Yu`pûri-Waûro,
aqueles Tukano que se tornaram brancos, passaram a visitar disfarçadamente a região do Alto
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Rio Negro. São pilotos de avião da Força Aérea Brasileira e médicos-cirurgiões que operam
no hospital de São Gabriel da Cachoeira. São, assim, especialistas nos mais avançados
conhecimentos e técnicas dos brancos” (Andrello 2006a: 422-423). Esta seria mais uma
versão da “subversão mítica” (Taussig 1993) de uma realidade histórica violenta, como
mencionei agora há pouco? Me parece que sim, sobretudo pela capacidade de reordenar
hierarquias, jogos de poder e redes de relações.
Após este momento de tendência máxima à transformação, Kéeroaminali inicia seu
retorno. Ele não tem mais nada a perder a não ser a si mesmo – e é isto precisamente o que ele
recusa. Suas atitudes, então, deixam de ser destrutivas e passam a ser construtivas. As
mediações da segunda parte da história permitem um retorno progressivo: o herói passa a
identificar-se consigo mesmo novamente. Para empreender este retorno ele se associa a um
outro índio descido, cujo clã original não está ligado aos Hohodeni por laços matrimoniais. É
o momento da aliança estéril mencionada acima, proporcionada por uma tia distante que
fornece farinha, alimento produzido no contexto familiar que ambos os fugitivos perderam.
Juntos, os dois viajam de noite e descansam de dia. Kéeroaminali se torna um Moisés bastante
peculiar: atravessa o território de seus captores para conduzir a si mesmo como germe de um
povo que (re)nascerá. A primeira aproximação, portanto, se dá entre o herói e um personagem
que representa, de forma atenuada, o clã de seus cunhados preferenciais, os WalipereDakenai. E não é insignificante que o companheiro de fuga represente um clã de servos dos
parceiros matrimoniais preferenciais dos Hohodeni. De um lado, esta figura aponta para a
própria condição de servidão que eles estavam deixando; de outro, ela demonstra que, a partir
deste momento, as condições das trocas matrimoniais serão outras. Como o próprio Albino
me disse ao comentar esta narrativa: “não existe mais Maku, todos somos Maku”. A
desestabilização provocada pelos descimentos faz com que o mundo que se vai construir a
partir dali tenha que ser erguido sobre novas bases.
Ao retornar ao seu território, o Uaranã, Kéeroaminali entra em um estado antissocial,
guerreiro-extremo, posição que o recoloca sob um signo da tradição Baniwa, sendo
identificado novamente ao “caçador voraz” e celibatário Ñaperikooli, em seu estado de total
hostilidade em relação ao mundo exterior. Ele “quase acaba com os povos”, como diz o
narrador da versão de Uapuí (Cornelio et al. 1999: 175) que insiste nesta ferocidade. Na nossa
versão, este isolamento permitirá a retomada progressiva das relações sociais mediada por
“coisas” como a maloca, os bastões percussivos waana; a bebida yarakhi, além da própria
caça, em um estado cultural, o “moqueado”.
Por meio destas “coisas” ele se aproxima progressivamente do signo de Kaali. Mas
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para alcançá-lo, ele ainda precisará de uma última mediação, a retomada da aliança
matrimonial com os Walipere-Dakenai do Quiari. São os cunhados que aproximam
Kéeroaminali de si mesmo enquanto clã: somente o casamento permite que o germe dos
Hohodeni que há no herói se desenvolva e cresça – o que deixa claro a necessidade do outro
para se reproduzir a si mesmo. Casado, Kéeroaminali tem uma prole numerosa, característica
dos agricultores, e assim completa seu retorno ao signo de Kaali. A ambaúba, árvore da qual
se faz o bastão percussivo waana, utilizado no Dabucuri de reconciliação com o sogro, é uma
árvore característica de terrenos férteis de terra firme encontrados na região do igarapé
Uaranã. Ela cresce nas capoeiras, onde um dia plantou-se mandioca, de forma que o bastão é
um signo da fertilidade que é celebrada nestes rituais por meio da oferta de mandioca.
A figura abaixo resume esta mesma trajetória focando nas oposições que constituem
os principais motores do mito, ressaltando a redundância do código mitológico a sublinhar a
mensagem dialética, como diria Lévi-Strauss.

Diagrama 2: Oposições constitutivas da História de Kéeroaminali

Esta figura enfatiza como o movimento inicial da transformação é marcado pela perda de
elementos associados ao clã por laços de consanguinidade (lado esquerdo); enquanto que o
retorno é marcado por termos mediadores ligados ao clã, pelo campo da afinidade (lado
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direito).
Me esforcei até aqui em utilizar o termo transformação pois os termos nativos
remetem a esta ideia. Quando refere-se ao tornar-se branco, Laureano usa duas formulações
em baniwa: em alguns momentos, lança mão do termo Yalanawinaika, que pode ser
decomposto em “branco” (yalanawi) + “na” (eles) + iika, que é um sufixo que marca a
entrada em um estado distinto, o que o linguista Henry Ramirez (2001) chamou de marca do
ingressivo (:123). Em outro momento, Laureano usa os termos oopidekha wawadzakawa,
“nós já havíamos nos transformado”. O termos -dzaka- refere-se à ideia de transformação e
-wa é um sufixo que marca a primeira pessoa do plural.
As ideias de “estar se transformando” e de já “haver se transformado” me parecem
fundamentais para se pensar a percepção ohodeni da própria história. Num contexto em que o
fim total e aniquilador era uma possibilidade real – como o destino de alguns grupos ao redor
dos Hohodeni sugeria – a ideia de transformação e metamorfose indica as condições de
sobrevivência neste mesmo contexto – e vimos como elas estão fortemente associadas a
subversão mitológica da história. Isso nos leva a pelo menos dois pontos importantes.
A restauração da condição inicial do relato não pode ser considerada completa,
justamente porque a inversão do destino dos Hohodeni também implica em transformações.
Não se pode obliterar as perdas ocorridas nestas passagens. Os Hohodeni deixaram de ter seus
adornos tradicionais, muitos se tornaram brancos, eles perderam também o grupo de servos e,
como um todo, a situação sociológica se transformou: os tempos de guerra acabaram, e
iniciou-se um período de alianças mais amplas com os vizinhos mais próximos por meio do
casamento, o que teria levado também ao enfraquecimento das relações hierárquicas que,
supõe-se, tenham sido mais importantes no passado tanto no campo da aliança – quando clãs
de chefes casavam-se somente com clãs de chefes – , quanto no que se refere às relações entre
consanguíneos no interior de uma fratria. A perda dos servos, aliás, deve ser entendida como
uma forma condensada de se fazer referência justamente à desestruturação das fratrias como
esfera social relevante de organização da vida. Não há fratria que tenha sobrevivido a tais
eventos do ponto de vista da manutenção das relações de servidão – falo do espaço baniwa,
sabemos que as relações Maku-Tukano ainda persistem. Como um todo, as imagens
condensadas da narrativa são um ponto de acesso, como que em negativo (no sentido
fotográfico), ao modo de vida antes dos descimentos. Ao mesmo tempo, elas narram a
conformação do mundo atual.
Em segundo lugar, ainda sobre as transformações, devemos considerar que este “virar
branco” inaugurado pelo descimento de Kéeroaminali se tornou uma nova alternativa aos
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Hohodeni. Este caminho teria sido, inclusive, a escolha da maior parte dos filhos do novo
casamento de Kéeroaminali, uma vez que eles deixaram de viver próximos ao pai nas
cabeceiras do Aiari, partindo para as regiões mais baixas do Içana e do Rio Negro,
distanciando-se das condições de reproduzirem-se enquanto clã, uma vez que se afastam de
seus ancestrais, de seu território, dos parceiros matrimoniais tradicionais. Como se diz
frequentemente em Ucuqui, quando se toca neste assunto: “tem muito Hohodeni lá para
baixo, muito! Tem Hohodeni por toda parte.” O caminho aberto pela descida de Kéeroaminali
permaneceu uma possibilidade para futuras gerações. A proximidade com o mundo dos
brancos tem algo de irreversível.

Guerra e produção
Há alguns sentidos desta narrativa que só podem ser compreendidos situando-a em um
contexto mais amplo de relatos que tratam do tema que aparece como o motor inicial de toda
a trama: a guerra intertribal (ver Wright 1998: 128). Considerar este tema é fundamental para
compreender o sentido de uma homologia feita pelo narrador entre os servos, Moole-Dakenai,
e os adornos, figurados por meio da caixa paato. Na história de Kéeroaminali, vimos que
estas duas “coisas” tem destinos semelhantes, o herói aniquila os servos e enterra a caixa de
adornos do grupo; ambos são, portanto, destruídos deliberadamente por Kéeroaminali como
forma de o herói abandonar sua condição inicial de índio como etapa de seu devir-branco.
Esta homologia entre os adornos e os servos, contudo, pode ser analisada para além desta
narrativa. Pretendo demonstrar isto nesta seção, recorrendo às análise de Journet sobre a
guerra Koripako (1995: 167-207) e de Hugh-Jones (1995: 242) sobre as dinâmicas guerreiras
em torno das caixas de adornos no Rio Negro.76

Servos e adornos
A guerra é designada pelo termo uuwi (em Koripako) e trata de uma hostilidade grupal e não
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As guerras intertribais Baniwa foram descritas e analisadas por Journet (1995: 167-207) e por Wright (1981,
2000, 2005). A descrição de Journet me interessa mais de perto na medida em que permite relacionar a dinâmica
guerreira, em torno da noção de koada, à relação entre pessoas e coisas. Isso ocorre por meio da análise da
importância dos prisioneiros de guerra e da produção de troféus feitos a partir do corpo dos inimigos mortos.
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individual (Journet 1995: 170). Menos do que uma situação excepcional, a guerra aparece
como “uma forma estável de relação” (: 168). A análise de Journet sobre o tema é centrada na
tentativa de interpretar a noção de koada (troco/dívida/retorno) que mobilizava os Baniwa e
Koripako nas suas trocas bélicas. A história de Kéeroaminali contém pelo menos dois motivos
importantes encontrados nas histórias de guerra analisadas pelo autor: a captura de pessoas e a
aniquilação total de grupos. Estes temas podem ser interpretados a partir da análise de Journet
do rapto de crianças, do canibalismo e da produção/apreensão de troféus (feitos de parte dos
corpos dos inimigos), o que nos levará também ao tema dos adornos, como veremos.
O primeiro ponto estabelecido pelo autor é que a guerra era um fenômeno de periferia
entre os Baniwa e Koripako, o que quer dizer ela não ocorria senão com grupos distantes
sociológica e geograficamente. Os alvos preferenciais seriam grupos do Uaupés, Tukano e
Maku, e a guerra seria geralmente direcionada ao sul da bacia do Içana (: 169). Na narrativa
de Kéeroaminali, Laureano se espanta que as hostilidade iniciais tenham sido feitas entre os
Tariano e os Wanano, pois, se fossem bons cunhados, eles não deveriam guerrear entre si,
mas juntos, contra inimigos em comum.
Para Journet não seria a troca de mortes o fundamento da guerra entre os Koripako;
mortos seriam perdas, e não seria possível trocar perdas, a não ser que elas fossem
convertidas em valores positivos partilhados pelos protagonistas (:189). Para entender este
ponto, é preciso levar em conta a escatologia baniwa/koripako. Segundo estes índios, o fim de
uma vida só se consuma com a incineração dos ossos após o enterro primário do corpo,
destinado à decomposição de suas partes. A fumaça que subiria para o céu nesta incineração
seria o restante da alma/respiro [soufle] do morto, que se reuniria às almas dos ancestrais e
retornaria quando do nascimento de um novo membro do clã. Journet encontra aí valores
positivos partilhados pelos grupos em guerra: o canibalismo permitiria interferir na
capacidade reprodutiva dos clãs enquanto sujeito coletivo, ao privar dos parentes do morto o
tratamento ritual do seu corpo e, consequentemente, a reintrodução de sua alma ao local de
onde saiu. O consumo da carne do inimigo permitiria aos adultos do coletivo afetado pela
morte que deu origem à vingança – mulheres incluídas – ter um retorno da carne de um(a)
iniciado(a) morto(a) anteriormente, isso porque as partes moles dos corpos (carne, sangue)
são consideradas fruto de um investimento coletivo (:192).
Mas o canibalismo estava também conectado logicamente a um processo de
transformação de pessoas em artefatos. Haveria entre os Baniwa, um troféu de guerra
chamado waalo – uma flauta de três orifícios utilizados para a modulação do som, e um
orifício de sopro – feita a partir do fêmur do inimigo morto. Esta flauta só seria usada pelo
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matador que, ao soprá-la, identificar-se-ia ao inimigo, pois o som emitido seria a própria
voz/respiro da vítima (:199). Assim, a tomada de troféus também seria uma forma de se
apossar de componentes da pessoa do morto, atingindo o clã da vítima, uma vez que as partes
duras, os ossos de que eram feitas as flautas, são consideradas, na ontogenia Baniwa, uma
contribuição dos pais – por onde se passam, justamente, os componentes masculinos ligados à
descendência clãnica. Este troféu seria a imagem concreta da intercambialidade entre pessoas
e artefatos, da possibilidade de se passar de um a outro. Este é um tema que reencontraremos
ainda neste trabalho ao analisar as mitologias de Kaali e Kowai no capítulo 3. Veremos que
um dos principais aerofones surgidos a partir do corpo de Kowai é considerado, justamente,
originado do fêmur deste herói.
Diante do exposto, Journet (1995) conclui que o termo koada referir-se-ia às ações
guerreiras que visavam interferir na capacidade reprodutiva dos grupos envolvidos (:200). No
limite, koada seria a troca de componentes do clã que tomaria parte entre grupos hostis. Uma
forma de (re)produção por meio da guerra. Segundo o autor, por este motivo, “a cozinha
guerreira” só se interessaria por inimigos resolutamente estrangeiros que fossem “da mesma
qualidade”, ou seja inaiki, “gente verdadeira”, de forma que os Koripako não canibalizariam
nem Makus, nem brancos. E também não produziriam troféus dos corpos dos mortos que não
fossem inaiki. (:191) – note-se, portanto, o interesse nas almas de iniciados, uma vez que nem
brancos nem servos tem almas ancestrais, segundo os Baniwa e Koripako.
A partir desta constatação entenderemos melhor o rapto de crianças, que constituía um
dos principais objetivos da guerra e estava ligado à forma de produção de clãs de servos.77
Segundo Journet, as crianças raptadas eram chamadas (hmairruwa [kk]), o mesmo termo se
aplica a xerimbabo (animal domesticado quando filhote). Estas crianças seriam chamadas a
substituir as almas perdidas em ataques sofridos que tivessem levado à morte de adultos –
uma vez que somente adultos tem uma alma clãnica consolidada por ter passado por uma
iniciação. Mas isto não acontecia de modo direto. Estas crianças seriam criadas como filhos e
filhas, misturando-se na genealogia, a ponto de o pai procurar um par para elas entre seus
afins. A única diferença entre um filho real e um hmairruwa é que o segundo não receberia
um nome do estoque de nomes clânicos do grupo, sendo, ao contrário, sempre referidos por
um termo que marcaria sua condição de adotivos (mauhne ou mauhnerim [kk]). Somente
quando tivessem filhos, estes indivíduos contribuiriam plenamente para a reprodução do clã –
o que eles já faziam do ponto de vista prático, passariam a fazer do ponto de vista metafísico,
77

Existiria, inclusive, um certo tipo de cesto especialmente concebido para transportar crianças pequenas
capturadas que não tivessem ainda tamanho e força para andar junto do grupo guerreiro Journet (1995: 201).
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pois nos netos (filhos destes adotivos), as almas dos ancestrais do clã poderiam encarnar (:
200-201).
Aqui chegamos, então, à parte fundamental desta exposição: as crianças raptadas dos
Maku só seriam integradas ao grupo dos raptores como parte de um clã de servos
(maakooperi) a ser criado, ou já existente. Journet (1995) defende que este seria um método
recorrente de criação destes clãs, o que seria uma testemunha de que a guerra era
“necessária”, no passado, à reprodução social da fratrias (: 202-203). Segundo Journet, um clã
Koripako do tempo de sua pesquisa teria esta origem, os Hiri-Dakenai, “filhos dos ratos”. O
autor ainda afirma que esta seria a origem dos Awadzoolonai, irmãos mais novos e servos dos
Walipere-Dakenai e dos Dzahwie-Dakenai, irmãos mais novos e servos dos Dzawinai do
Médio Içana. Este ponto nos leva de volta ao relato de Kéeroaminali, pois permite
compreender porque o clã de irmãos mais novos e servos – ao mesmo tempo que eram
considerados consanguíneos – poderia ser entendido como uma posse do clã dos irmãos mais
velhos – o que o colocaria sob condições de serem descartados, como vimos, sendo mortos
antes que os Hohodeni descessem. Esta situação seria derivada do fato de eles terem sido
produzido por meios guerreiros. 78
O mais interessante é que o mecanismo guerreiro de produção de “pessoas-coisas”,
por meio de cativos e de troféus feito de partes dos inimigos mortos, se condensaria, de certa
forma, na maneira como os povos Tukano concebiam o roubo de adornos cerimoniais.
Em primeiro lugar, consideremos relações mais gerais: há uma similaridade entre a
forma de acondicionamento dos troféus e dos adornos. A flauta waalo era acondicionada em
um estojo de fibra vegetal (como a caixa paato, enterrada por Kéeroaminali) e este estojo
ficava suspenso dentro da casa do matador, diante da porta da frente (: 197). Esta posição é
análoga à dos ornamentos plumários, suspensos, diante da porta de entrada das malocas. Além
disso, esta flauta era pintada com o pigmento vermelho chamado carajuru pela esposa do
matador.79 Este artefato não poderia ser trocado nem cedido pelo seu dono, fazendo parte das
coisas enterradas junto de seu corpo, quando de sua morte. Nisso eles se aproximam
novamente dos ornamentos, pois, entre os Baniwa, alguns dos adornos plumários mais
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Compare-se esta situação à do cativo Wayana, descrita por Lúcia Hussak Van Velthem: “Segundo as
descrições dos Wayana, os cativos chegavam amarrados e eram enclausurados dentro da casa do chefe, sendo
soltos depois de algum tempo. Só recebiam restos de comida, sempre fria. O seu possuidor os nomeava, os
criava e os casava com os próprios filhos. Eram seres sem vontade própria, obedecendo cegamente a seu dono,
pois, caso contrário, quando criança ou mesmo depois de adulto, podiam ser mortos sem constrangimento.” (Van
Velthem 2003: 361).
79
O carajuru é o kerawidzo, um pigmento feito a partir das folhas de uma trepadeira que cresce nas roças e cujo
fabrico era monopólio de alguns clãs.
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pessoais deveriam ser enterrados com os seus donos, embora houvesse a possibilidade de
serem passados aos seus descendentes (Koch-Grünberg 2005: 190) – o que não estava dado
na flauta waalo.
Passemos então à associação por meio da guerra. Segundo Stephen Hugh-Jones
(1995), uma das maiores motivações de guerra na bacia do Uaupés era o roubo de adornos
cerimoniais de outros grupos (: 242). Segundo Andrello (2006a), os Baniwa seriam alvo de
grupos Tukano que realizaram expedições exclusivas para roubarem seus ornamentos (: 268).
Rocha (2012) transcreve um depoimento em que os Kotiria afirmam que os missionários, nos
anos 1960, queriam “roubar sua alma”, referindo-se à caixa de enfeites (:150). A afirmação
está em consonância com a ideia amplamente difundida entre os grupos que vivem no Uaupés
de que os ornamentos são o aspecto visível do poder ancestral acumulado pelos clãs, a “força
de vida dos antepassados, obtida em sua transformação mítica e transmitida para as novas
gerações” (Andrello 2006a: 268). Ora, a alma de um clã inimigo era justamente o que se
visava capturar com a produção dos troféus waalo. Atingindo-se este objetivo, impunha-se
um ataque às condições de reprodução dos clãs, como vimos acontecer também por meio do
rapto de crianças e cativos. Que adornos sejam também xerimbabos (e por isso potenciais
canibais), a história da devolução das caixas de adornos cerimoniais, feita pelo Museu de
Manaus aos Tariano de Iauaretê também deixa este aspecto claro. Como conta Martine
(2012), foi preciso refazer as relações mestre-xerimbabo com os artefatos recebidos do Museu
do Índio para que eles não agissem como canibais. Quando os ornamentos chegaram em
Iauaretê, encontraram as ruas desertas e pessoas olhando ao longe.
Pude constatar, nos dias subsequentes à cerimônia de recepção dos ornamentos, o
temor e as dúvidas de grande parte das pessoas do povoado. Elas não se referiam à
especulação da condição da vida ou morte dos ornamentos (questão que parecia
resolvida), mas sim aos males que eles seriam capazes de provocar se os seus
guardiões não tivessem a capacidade de reintegrá-los pacificamente à sociedade.
Gostaria de destacar outros temas que motivavam esse temor: feitiços (estragos,
armadilhas xamânicas) que teriam sido feitos nos ornamentos pelos seus antigos donos
quando os padres os tomaram; o uso coletivo de ornamentos, inadequado idealmente,
uma vez que deveriam ser usados apenas pelos homens do sib que os recebeu durante
a transformação da humanidade e que foram (ou deveriam ter sido) preparados para
portar os ornamentos desde tenra idade; e o longo período de afastamento do convívio
dos ornamentos com os povos indígenas da região, o que os teria transformado em
canibais potenciais (Martine 2012: 341).
O que se desvela por trás da equivalência entre os adornos e os troféus é que certos
componentes que fazem parte do domínio e das posses dos clãs estão fortemente associados
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ao poder conferido pelo englobamento de forças do exterior, presente nas relações de maestria
implicadas em capturar adornos, produzir troféus e raptar crianças. “As trocas e as guerras
para a suplementação de enfeites demonstram que capacidades subjetivas podem também ser
capturadas no exterior.” (Andrello 2006: 269). O mesmo poderia ser dito da obtenção de
troféus e cativos. Olhando para a história de Kéeroaminali por este viés, notamos que aquilo
de que o herói se desfaz voluntariamente são os bens adquiridos por meio da guerra – e
poderíamos incluir aí a própria família abandonada, já que as mulheres também poderiam vir
por estes meios, de forma que os termos apontados no lado esquerdo do Diagrama 2 não
estariam relacionados à consanguinidade da forma como eu disse inicialmente, senão por
meio da relação de maestria – ou seja, na medida em que passam do exterior ao interior do clã
por meio de uma captura.
A história de Kéeroaminali se inicia com uma morte que lhe foi atribuída pela sua
reconhecida ferocidade. Com o assassinato dos servos e a destruição dos adornos, ele se livra
justamente da condição de guerreiro que estava marcada em seu nome. Ele se livra também,
neste mesmo movimento, da condição de chefe pois, se é “por conta de suas posses, [que] os
clãs se tornam maiores que os outros, mais materializados” (Hugh-Jones 2009: 50)80, seria
pelo abandono de suas posses, que eles torna-se-iam menores, menos materializados e, desta
forma, são capturado por aqueles homens mais materializados – os soldados, que os
incorporam – levavam-nos para seu território, e colocam-nos à sua disposição. O fato de, no
limite, esta história tratar de uma metamorfose que passa pela recusa da guerra como forma de
reprodução social e pela destruição dos troféus de guerra – servos e adornos – faz com que
esta narrativa seja, também, um relato Hohodeni de sua pacificação (ver Wright 1998: 128).

Destruição, ocultação e adesão
O tema – ou mitema – de uma destruição que inaugura uma nova fase não é incomum
em outras histórias da tradição oral baniwa (ver e.g. Wright 2005: 100). Nesta seção vamos
nos debruçar sobre uma outra atualização deste motivo mito-histórico a fim de completar o
percurso iniciado pela análise da história de Kéeroaminali. Este é o ultimo movimento deste
capítulo e, por meio dele, passaremos do tempo do abandono da guerra ao tempo de outras
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“Members of the higher-ranking clans typically control sacred ritual paraphernalia; like their possessions, such
people are "big;' "beautiful" and "heavy;' more material than the less substantial commoners.” (Hugh-Jones
2009: 50)
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perdas: a conversão ao evangelismo.
O caso é conhecido. Uma mulher, por volta dos seus 30 anos (Galvão “Anotações de
campo”, apud Wright 2005: 249), espalhou a semente do evangelismo entre os Kooripako do
Guaínia (Venezuela), onde permanecera por três anos consecutivos. Quando, em 1948, a
missionária evangélica Sophie Muller decide expandir seus trabalhos entre índios do mesmo
grupo que viviam em solo brasileiro, ela já dominava o idioma de algumas etnias da região,
tendo ainda alfabetizado muitos de seus seguidores em suas próprias línguas, para as quais ela
vertera também o Novo Testamento e diversos trechos da Bíblia81. Das duas viagens que
empreendeu, separadas por um ano, entre 1948 e 1953, quando foi expulsa do Brasil, os
relatos guardam marca da forte adesão indígena ao movimento reformista iniciado pela
missionária. Uma destas marcas é a destruição de signos do catolicismo e da tradição baniwa.
Eduardo Galvão que esteve na região no período da conversão, no baixo Içana, relatou
que em duas aldeias foi possível observar “a realização rotineira de ‘ofícios’ conduzidos em
Baniwa, sem qualquer assistência do missionário protestante, residente muitos quilômetros
acima. Essas reuniões constam da leitura de trechos do Evangelho e do canto de hinos. Em
algumas aldeias as imagens dos santos católicos foram quebradas ou atiradas ao rio. (...) os
convertidos à nova crença são agressivos e reformistas, repudiando com certa violência usos
tradicionais como o caxiri, o fumo, a pajelança e as flautas jurupari” (Galvão 1964: 53, grifo
meu).”
O padre-antropólogo William Saake (1959-1960: 436) registrou pajés jogando fora os
objetos com os quais realizavam suas curas em virtude da conversão ao protestantismo – e a
parafernália ritual dos pajés no Rio Negro pode ser bastante extensa e difícil de se obter.82
Pelo menos duas referência ao mesmo tipo de evento – “jogar fora” objetos em função da
conversão – foram registradas por Wright (2005): uma mulher baniwa – “ex-evangélica” –
teria afirmado que, no passado, havia muitos pajés no Aiari, mas que Sofia os teria ordenado
“a pegar suas maracás e pedras e jogá-las no rio.” (:257).
“Numa comunidade, Graciliano, um ex-crente, afirmou para mim, com alguma
amargura, que: ‘costumava haver muitos xamãs no Aiary. Foi Sofia quem ordenou81

Segundo Wright “seus discípulos, cada vez mais numerosos, levaram a nova religião a povos vizinhos – os
Puinave, Guayabero e Piapoco. Os Puinave e os Piapoco, por sua vez, evangelizaram os Guahibo, os Cuiva e os
Saliva. (...) [Eles] difundiam a notícia de sua chegada (...) de forma talvez não prevista por ela.” (2005: 229)
Wright (2005: 237) aponta que Sophie permaneceu até sua morte no Guaviare, “até sua morte, nos anos 1990.
Durante mais de quarenta anos de trabalho evangélico no noroeste Amazônico, ela tinha traduzido o Novo
Testamento em três línguas e trechos da Bíblia em outros oito idiomas, ensinando muitos de seus adeptos a ler e
a escrever em suas próprias línguas.”
82
Para uma descrição desta parafernália ver e.g. Hill (1993: 193) e Wright (2013: 53, 91)
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lhes a pegarem seus maracás e pedras e jogá-los no rio. (...) ela fez uma coisa
terrível...” (Wright 1998: 272).
A destruição de artefatos nestes casos, curiosamente, é sempre registrada de uma mesma
forma: Sofia teria ordenado e não executado estes atos. Neste sentido, ela não teria feito como
os missionários Franciscanos que, no ano de 1880, levaram secretamente os instrumentos
Jurupari para uma missa dominical, exibindo-os para toda a assembleia de homens mulheres e
crianças em Taracuá, no rio Uaupés, levando aos episódio conhecido na história do Rio Negro
como a “revolta do Jurupari”. 83 Aqui, o gesto iconoclasta, embora incentivado pela
missionária, teria sido realizado pelos próprios índios. Pedro Fontes e Laureano Valência,
certa vez me contaram que os trompetes jurupari da aldeia de Canadá (Alto Aiari) foram
exibidos às mulheres na praia de frente à comunidade pelos homens do local.84 Ali mesmo
eles teriam sido queimados (Caderno de Campo, novembro 2011).
Não só os instrumentos jurupari (kowai) são restritos à visão de não iniciados mas
também os artefatos de pajé são raramente vistos por não-especialistas. Embora não sejam
interditados à visão geral, é certo que estes objetos participem de um regime de visibilidade
diferente das coisas cotidianas. 85 Bastaria exibi-los para questionar a tradição baniwa.
Quebrar este regime de invisibilidade, contudo, não parece ser suficiente neste caso. Os
relatos falam de destruições performáticas: os índios iconoclastas queimam, jogam no fundo
dos rios, enterram os objetos, procuram gerar uma situação irreversível. Estas atitudes
constituem, portanto, demonstrações de que o ataque aos artefatos foi uma maneira
fundamental de se afirmar a mudança social em curso.86
Ora, não foi a esta conclusão que chegamos na interpretação dos atos destruidores
presentes no relato de Kéeroaminali? O que me parece aproximar estes casos tão distantes no
tempo é a ideia de que a adesão a uma nova condição para os Baniwa passa por uma mudança
da sua relação com seus artefatos. Mas por que isto? O que corroboraria esta visão? Se a
destruição seria um ato criativo que marcaria a mudança de status das pessoas, devemos nos
83

A revolta do Jurupari foi relatada por Codreau, 1887/89, apud Brüzzi da Silva, 1994: 259-260.
Situada no médio Aiari, Canadá foi uma comunidade parceira de Dabucuri dos Hohodeni de Ucuqui no
passado, veremos isto no capítulo 4.
85
No México, Gruzinski (2006) nota que entre o regime imagético dos europeus e o regime imagético indígena
há grande diferença: “o cristianismo exibe suas imagens em qualquer lugar, ao passo que as divindades
indígenas eram em geral dissimuladas na escuridão dos santuários, longe da multidão, e sua visibilidade
periódica, submetida a regras estritas cujo desrespeito equivalia a um ‘sacrilégio’.” (:62)
86
Berta Ribeiro (1995) menciona este tipo de destruição também entre os Desana: “Luiz Lana (...) não chegou a
participar de nenhum rito em que [os ornamentos cerimoniais tradicionais] (...) eram envergados. Seu avô, antes
de morrer, destruiu o estojo de enfeites do sib Tolamãn Kenhíri de São João porque pressentiu que os tempos
haviam mudado e, se fossem mal utilizados, seria uma profanação aos seus significados mágico-religiosos. Pela
mesma razão, mandou destruir as plantações de caapi.” (: 88).
84
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interrogar sobre a relação das pessoas com estas coisas que marcam a mudança – não só os
ornamentos, os instrumentos do jurupari, os servos, mas também “caxiri e o fumo”, como
disse Galvão (1964: 53). Ou melhor, devemos procurar entender o contexto que determina
que pessoas e coisas sejam a realização de uma determinada “coisa” para, justamente,
compreender porque a sua destruição e o seu abandono podem significar mudança. É este
contexto que buscaremos esclarecer no próximo capítulo.
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Capítulo 2
Pessoas e coisas na origem da humanidade
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Figura 2: Daniel no caminho para a roça, com o seu cachorro e suas coisas.

108

Capítulo 2: Pessoas e coisas na origem da humanidade

Virando branco, mais uma vez
Para entrarmos no tema deste capítulo – a relação entre pessoas e coisas na mitologia
de emergência baniwa – gostaria de apresentar uma curta história contada por Afonso Fontes
e Ilda Cardoso em Junho de 2014. Gostaria que esta história fosse compreendida como uma
“imagem” no sentido pictórico ou mesmo fotográfico, sendo conservada no espírito do leitor
como uma representação visual ou, se quisermos, alegórica, da conexão entre os indivíduo e o
clã a que pertencem. Assim, se eu falava dos Hohodeni e dos Awadzolonai na história de
Kéeroaminali, neste pequeno relato falarei do Hohodeni Afonso e da Awadzolonai Ilda.
Como um todo, esta narrativa visa descrever, justamente, como meus interlocutores percebem
as conexões entre o tempo mítico e o tempo atual na sua realidade cotidiana – o que é um
primeiro passo para entendermos que discutir o mito é, também, falar sobre o presente.
Esta história narra um “equívoco”: após terem sua primeira filha, Ilda e Afonso não
cumpriram o resguardo (-kanoopa) a que deveriam se submeter junto da recém-nascida,
Jocimara. De acordo com o costume baniwa, eles deviam ter se recolhido em sua casa, longe
do convívio social, observando um severo jejum no qual não poderiam ingerir alimentos
quentes, apimentados, nem carnes de caça e pesca, reduzindo sua dieta ao consumo de
mingau de mandioca frio e/ou apenas caribé (mistura de polvilho de mandioca com água).
Além disso, todos os artefatos – manufaturados ou industrializados – deveriam ter sido
retirados de sua casa durante o parto; e o parto, também alvo de prescrições, deveria ter sido
feito fora da aldeia, com a companhia e auxílio exclusivamente feminino. O resguardo levaria
de 7 a 10 dias, sendo finalizado com diversos benzimentos – dos alimentos, da água do banho
do bebê, de nominação, etc.
Analisaremos com mais detalhes este contexto ritual no capítulo 6. Aqui, estas
restrições são apenas o pano de fundo de um fato relevante: Afonso e Ilda não observaram o
resguardo porque acreditavam que, àquela altura, não eram mais índios. Isto me foi dito
textualmente em português da seguinte forma: “nós achávamos que éramos como os brancos,
e que por isso não precisávamos ficar em casa, pois os brancos não ficam; os brancos não tem
benzimentos...” (Caderno de Campo, junho 2014). Os benzimentos são, justamente os atos
rituais que acompanham passo a passo o nascimento de uma criança.
Procuremos entender o contexto deste “equívoco”. Afonso, neste momento de sua
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vida, já era professor, tendo se formado no segundo grau na missão de Iauaretê, no Rio
Uaupés. Ele é filho do finado João Fontes, que já conhecemos no capítulo anterior, como um
dos patriarcas e fundadores de Ucuqui. Junto de seus irmãos e primos, Afonso, com cerca de
50 anos hoje, faz parte de uma geração que investiu fortemente em educação formal como
uma maneira de se equiparar aos brancos. Isso, como ele me explicou, o afastou do
aprendizado da tradição em vários níveis. Um deles, talvez, seja o mais relevante: morando
nos internatos, ou nas cidades e distritos onde havia escolas, esta geração se afastou da vida
ritual da aldeia, distanciando-se da cadeia de aprendizado tradicional que se dava na interação
cotidiana com os mais velhos. Inserindo-se nas Missões Católicas, de certa forma, eles
trilhavam o caminho aberto pelos Hohodeni que não voltaram junto de Kéeroaminali, aqueles
que, como vimos no capítulo passado, “escreveram no papel, começaram a estudar” (Cornelio
et al. 1999: 174) e “viraram brancos”. Bem, isso era o que eles acreditavam.
Os contemporâneos de Afonso, como um todo, não só entre os Baniwa, mas entre os
diversos índios que foram educados nas Missões Salesianas, passaram por este momento de
valorização do ensino escolar em detrimento do aprendizado da tradição baniwa. Segundo
Justino Sarmento Rezende “Naquela época se pensava que, entrando mais cedo no internato,
havia a possibilidade de se tornar civilizado. (...) O sonho era um dia tornar-se branco.
Quando um filho sabia falar a língua portuguesa, os próprios pais diziam – o meu filho já é
branco! Esta situação gerava orgulho nos jovens, pais, professores salesianos e no governo.”
(depoimento in Flora Cabalzar 2012: 31).
Embora esta transformação fosse motivada por seus pais – homens e mulheres de uma
geração que se engajou fortemente nos trabalhos extrativistas, e que desejava que os filhos
acedessem às mercadorias e ao conhecimento dos brancos de uma forma diferente da que eles
haviam se submetido (por meio do trabalho) –

ela se voltou fortemente contra o

conhecimento tradicional indígena, reputando-o “atrasado”, “inútil”, “inferior” ao
conhecimento dos brancos veiculado pelos padres e freiras nos internatos. Era o projeto
Salesiano que se realizava, como eles previam, por meio da educação e dos jovens que viviam
submetidos a esta “instituição total” que eram os internatos.87
Há um depoimento recolhido por Vincent Carelli no filme “Iauaretê, Cachoeira das
Onças” (2005) em que Adriano de Jesus, um índio Tariano, da geração de Afonso, narra a
forma como lidava com o conhecimento de seu avô. Este depoimento ajudará a compreender
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Sobre o tema da educação escolar no Alto Rio Negro ver Flora Cabalzar (2012: 76); Gersen (Baniwa) dos
Santos (2006) e sobre o processo de institucionalização dos Salesianos na região ver Sidney Peres (2013: 68 e
ss.). Ainda sobre o projeto salesiano de conversão via educação infantil ver Cabalzar (2009: 369).
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a experiência da geração de Afonso em relação à própria cultura:
...eu fico pensando, agora eu fico meditando de vez em quando... se eu tivesse ouvido
meu avô... toda aquela riqueza que ele possuía, tudo aquilo que ele queria me deixar...
também... eu... eu fiz ele fechar a boca, fiz... mas ele continuava: ‘eu vou até o fim’,
ele dizia. (silêncio). Eu quase que destruí... quer dizer... eu destruí meu avô também...
ajudei a destruir. Eu era o primeiro contra a demarcação da terra, porque eu queria ser
igual branco, né? Eu fui um deles, tá?! Foi. Foi duro. Pouca gente foi a favor. Por
causa dos brancos... (...) a gente foi contra.
Bom, já depois, a gente viu que as coisas eram boas. Depois a gente viu que a
demarcação fez bem para a gente. Se não fosse a demarcação, nossa terra estava
destruída. Isso eu já confessei, já me desculpei na frente lá do presidente da FOIRN.
Hoje eu sou a favor, porque sou índio mesmo, de sangue. A gente vai continuar
lutando até o final. Se meu filho não vier atrás de mim, (...) esta coisa vai morrer com
a gente. Vai acabar. Então eles tem que se interessar... (grifo meu)
Se Adriano teve uma epifania a respeito da própria condição indígena no contexto da
demarcação de terras e, mais tarde, durante a recuperação dos ornamentos tradicionais do
Museu do índio de Manaus – contexto no qual este depoimento foi coletado por Carelli – ,
Ilda e Afonso a tiveram a partir da experiência de descoberta da especificidade de seu próprio
corpo em relação ao corpo dos brancos, quando não observaram os procedimentos rituais que
deveriam acompanhar o nascimento de Jocimara.
Ao invés de entrar em resguardo, eles imediatamente desceram de Ucuqui até São
Gabriel da Cachoeira, em uma voadeira com motor de popa, numa viagem que durou cerca de
5 dias. Ao invés de se afastarem, eles se aproximaram de objetos, do território, dos alimentos,
de atividades como pilotar, remar, etc. Não cumpriram, durante este período, a dieta restritiva
prescrita

pela

tradição.

Como

consequência,

contaram-me,

“Jocimara

chorou

desesperadamente ao longo de toda viagem... chegando em São Gabriel era só soluço, não
aguentava nem mais chorar...”. Os dois ficaram desesperados, sentiam que a menina estava
prestes a morrer. “Mas como se diz na religião”, completou Afonso, “Deus é grande... Já no
porto, eu encontrei meu pai e meu tio, e eles eram muito bons benzedores.” (Caderno de
Campo, Junho 2014).
Tendo contado sobre a viagem, e que haviam descido de Ucuqui no período em que
deveriam estar reclusos, foram rigidamente advertidos pelos dois velhos que lhes disseram
que eles haviam exposto a menina, e a si mesmos, a “tudo quanto era coisa ruim – yoopinai,
motor, tudo...”.88 Eles retrucaram dizendo que fizeram isso por não acreditar mais nestas
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Yoopinai são seres sobrenaturais que causam doenças diversas por meio de contato.
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coisas, pois “os brancos não tem isso, os brancos não precisam de benzimento”. Foi quando,
segundo eles, João, o pai de Afonso, lhes disse a seguinte frase: “nós não somos como os
brancos, o nosso umbigo está lá naquela cachoeira, lá em Híipana”. Essa observação é
importante. Híipana é o sítio de onde emergiu a humanidade nos tempos primordiais, situado
de frente à atual comunidade de Uapuí-Cachoeira, no alto Aiari. Afonso afirmou que depois
deste acontecimento voltou-se para o aprendizado dos benzimentos, pois viu que ele lhes
fariam falta – uma vez que todo homem adulto deve ter um conhecimento mínimo deste tipo
de conhecimento ritual. Após serem advertidos pelos velhos, eles entraram imediatamente em
reclusão, e seu pai e seu tio fizeram os benzimentos necessários para que pudessem ser,
gradativamente, reintegrados ao mundo exterior.
Esta narrativa poderia nos levar para várias direções. O ponto sobre o qual eu gostaria
de me concentrar neste momento é a ideia formulada por João como resposta ao equívoco de
Afonso e Ilda: “vocês tem o umbigo lá naquela cachoeira”. A palavra “umbigo” foi dita em
português, quando registrei esta narrativa, assim como toda o restante do depoimento. Desta
forma, é preciso aqui fazer o exercício de relacioná-la ao termo baniwa a que ela se refere.
Em baniwa, a palavra umbigo é yhepole. Ela é usada em dois contextos importantes que se
referem à relação dos indivíduos com seus clãs. Em primeiro lugar, a cachoeira de Híipana, de
onde emergiu a humanidade, é chamada de eeno yhepole, “umbigo do céu/mundo”, na
linguagem dos benzimentos baniwa. O umbigo remete à centralidade de Híipana no universo.
Esta centralidade existe tanto em uma perspectiva horizontal quanto numa orientação vertical,
pois a partir dali, contam os mitos, o mundo teria se expandido nestas duas direções. No
sentido vertical, a partir desta cachoeira se relacionam níveis cósmicos distintos acima e
abaixo de Híipana (Hill 1993: 43; Wright 1998: 65-67). No sentido horizontal, foi a partir
deste ponto que o mundo se expandiu nas quatro direções durante a fase final da sua
conformação (Wright 1993; Hill 1993: 89-90). Ainda no sentido vertical, o termo yhepole
conecta a centralidade de Híipana no universo à centralidade do umbigo de cada pessoa em
seu corpo.
É neste contexto que esta palavra tem um importante sentido metafísico. Segundo a
tradição baniwa, existe, no corpo de cada indivíduo, um cordão umbilical interno, imaterial,
que liga o umbigo externo à coluna vertebral. É a existência desta conexão que garante a vida.
E é para a preservação e fixação deste cordão que se tomam inúmeros cuidados com os
recém-nascidos e com as crianças durante a primeira infância, fase em que este cordão
umbilical interno pode se romper, levando os indivíduos à morte (Hill 1993: 102).
Na verdade, este dois umbigos (o cósmico e o corporal) estão interligados, pois as
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pessoas teriam duas “almas”, uma individual, ikaaletti, e outra coletiva, que receberia
justamente o nome de yhepole, umbigo:
Uma palavra de explicação sobre os dois elementos espirituais principais que sobem
[para o mundo superior, quando da morte de uma pessoa]: ikaale é a alma- coração,
em forma de corpo humano, que o indivíduo adquire rapidamente após nascer. Seu
centro é o coração que irradia a energia vital para todos os pontos do corpo. É a fonte
das paixões, ações, saúde e bem-estar. Yhepole é a conexão individual com a alma
coletiva e ancestral de Kowai, visivelmente representada no umbigo ou cordão
umbilical. É um dos elementos críticos na formação de uma pessoa no início da vida;
yhepole é também a conexão espiritual individual com a alma coletiva, patrilinear que
une todos a uma fonte comum.
O cordão umbilical de Kowai é representado na forma material [no mundo]
como uma (...) [palmeira que faz] a conexão vertical entre este mundo e o outro que
irrompeu do lugar onde Kowai foi queimado, em Híipana, o centro do mundo. (Wright
1998: 202, minha tradução, grafia adaptada para este trabalho)
Kowai é o Jurupari, para os Baniwa, um personagem ao qual voltaremos inúmeras
vezes neste trabalho. Ele é considerado o primeiro Walimanai, “humano/gente atual” (Wright
1998). É de seu corpo que se originam os instrumentos cerimoniais utilizados na iniciação
masculina. Estes instrumentos foram feitos a partir da que cresceu de suas cinzas, em
Híipana.89 Na tradição Baniwa, Kowai é, de certa forma, o próprio Universo, e as almas dos
homens estão conectadas aos ancestrais por meio deste herói. Estas informações podem
parecer nebulosas neste momento, mas serão reiteradas e devidamente qualificadas ao longo
deste trabalho. O que nos interessa mais de perto é que a ligação entre os Baniwa e Kowai é
uma ligação que passa por cada um dos clãs. O umbigo interno dos indivíduos, pelo qual se
deve zelar nos resguardos, é parte de uma alma coletiva que realiza a conexão entre este
indivíduo e o clã a que ele pertence. Os procedimentos rituais não observados por Ilda e
Afonso, visam, justamente, manter a integridade do corpo da criança recém-nascida e deste
cordão umbilical. O choro compulsivo que a menina apresentava poderia levá-la a romper
esta ligação interior à ancestralidade clãnica, o que a levaria à morte.
O fato de toda pessoa ser conectada corporalmente ao clã é o nosso ponto de partida, a
“imagem” que gostaria que mantivéssemos em mente para que as afirmações feitas sobre o
clã, este “indivíduo coletivo” (Journet 1995: 60), não nos pareçam demasiado abstratas e
desarticuladas do cotidiano das pessoas. Neste capítulo, vamos nos concentrar no mito de
emergência da humanidade, no qual os Hohodeni descrevem a sua saída do mundo
89
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subterrâneo em Híipana. Assim poderemos entender o que significa ter “o umbigo nesta
cachoeira”, como disse o finado João Fontes.
A história de Ilda e Afonso será retomada em outros momentos. Aqui ela já cumpriu o
papel de exemplificar a conexão de cada indivíduo com uma memória clãnica conhecida por
meio da mitologia (a história de Kowai), inscrita no corpo (o umbigo) e nos “emblemas” do
clã.

A origem da humanidade
Em minha segunda temporada de campo entre os Baniwa, eu gravei, no dia 23 de Novembro
de 2011, uma versão da história de origem da humanidade, narrada por Laureano Valência, o
velho cacique Hohodeni que conhecemos no capítulo anterior. Esta versão servirá como um
guia para tratarmos o primeiro tema desta capítulo, a saber, que a emergência da humanidade
é coincidente e simultânea à emergência de certas “coisas” que estão, desde então,
emaranhadas aos seres que emergiram na cachoeira de Híipana.
Este seres, na ontogenia Baniwa, são chamados pelo nome de Walimanai, “gente
atual/humanos”, termo usado em oposição à Hekoapinai, “gente do amanhecer”, que se refere
aos seres que viveram no mundo primordial, antes da humanidade atual emergir. Os nãoíndios, somos também Walimanai, como veremos a seguir. Mas somos diferentes. E este mito
procura dar conta não só da origem dos seres atuais, mas também de suas diferenças
constitutivas.

A origem dos Walimanai
Laureano Valência,
Novembro de 2011
Nós nascemos em Uapuí, em um local chamado eeno yhepole, “umbigo do céu/mundo”. Lá
Ñaperikooli procurava os newikinai (“pessoas/clãs”). Foi lá que Ñaperikooli procurou toda a
humanidade. Os primeiros a sair foram nossos avós, Hiipatana ou Hiipaminali, “donos da
cachoeira”.90 Eles nasceram no meio das duas cachoeiras; por isso seu canto era: “eu sou a
pessoa que pega a espuma da cachoeira para construir a minha casa”. Depois vieram os
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Maoliene91, depois os Moole-Dakenai92, depois os Daidzoonai93. Depois ele nos procurou
novamente, ao nosso avô. Mas não o encontrou, então separou [no sentido de atribuir funções
específicas] nossos avós.
Os Hiipatana foram enviados para Kononooda – “lugar do resto das coisas, lixo” –, e
Ñaperikooli lhes atribuiu a função de “acendedores de cigarro”. Já os Maolieni, Ñaperikooli
mandou-os segurar a tocha de “turi”, eles tinham que vigiá-la. 94 Os Maolieni também
ofereciam caxiri em dia de festa. Os Moole-Dakenai eram já um pouco chefes. Eles só bebiam
e cantavam, não tinham obrigações. Os Daidzoonai são mestres de danças e instrumentos.
Eles tocavam japurutu, maracá, ambaúba, tudo!95
Mas Ñaperikooli ainda estava insatisfeito, pois não saíam do buraco aqueles que ele
estava procurando. Quando saiu Hiipatana, veio a mamanga verde. Este é também o avô dos
Maoliene [referindo-se ao animal epônimo e ao instrumento-Kowai]. Ele veio fazendo um
barulho, molé, molé, molé, molé... seu nome é Maolieni.
Então, Ñaperikooli ouviu o barulho do nosso avô, o pássaro Boboli (tipo de Inambú):
“ho-ho ho-ho...”. Este era o som dele na hora da saída. Assim saímos para o mundo de hoje
em dia. “É este povo que eu procuro”, Ñaperikooli falou. Quando saímos, erguemos a cabeça
diretamente para o sol. Por isso somos chamados Heerieni, “filhos do sol”.
Ñaperikooli ainda buscou outras pessoas... Estava ali uma espingarda. Então ele
entregou a espingarda na nossa mão e nada. Ninguém sabia atirar! Passamos de mão em mão
e ninguém sabia atirar. Ñaperikooli pegou a espingarda, deu para nós, pronto! Pegamos,
olhamos... Ninguém sabia atirar... Então Ñaperikooli nos passou o arco e flecha.96 Aí nós
pegamos, pahh!. Logo flechamos! “Ah! Este aqui sim! Fica com ele!”, nos disse Ñaperikooli.
Aí ele pegou a espingarda e deu na mão dos brancos. Ele já sabia atirar! Ñaperikooli mandou
embora os brancos, mandou-os rio abaixo. O Branco subiu na sua lancha, deu uma volta e se
foi. Ao sair, a curva da lancha formou aquele poço que fica no segundo salto de Uapuí. Para
nós ficou somente a flecha mawakoli. Mais nada! Os brancos levaram o metal.97 Assim que
nossos avós contaram. Assim foi...
(Após pedidos de esclarecimento sobre a relação entre servos e chefes:)

91
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Aqui ele está designando, segundo a tradutora da versão, Ilda Cardoso, todo tipo de coisa feita de metal: uma
sinédoque, portanto, para as mercadorias.
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Eles [os outros grupos] nos conduziram até o banco. Hohodeni, Heeriene, são chefes.98
Hohodeni é “patrão”. Quando saiu, carregaram e foram deixá-lo no assento. Era um assento
feito de madeira de hemali (abiú), outro de hahero (cucura) e outro de iwidzóoli (sorva).
Ñaperikooli nos organizou, nos deixou bem, ele nos deixou com nosso avô para cuidar da
gente. Nós somos autoridade deles. Os Hiipatana, ainda existem em Vila Nova e Inambu.99
Seriam os acendedores de cigarro. Maoliene, ainda tem em São Pedro, seriam os guardiões da
tocha de turi. Os Mooledakeinai, alguns chegaram a morar em Tunuí, assim contou meu avô.
Mas não dá para saber onde estão. Eles limpavam as coisas. Os Daidzoonai foram para
Venezuela. Estes já são nossos irmãos próximos. Já são um pouco como nós [chefes]. São as
pessoas que dançam, tocam instrumentos, isto que fazem. Nós também. Somos parecidos. O
clã Hohodeni é de “chefes”.100
Aqueles [outros clãs] eles nos conduziam até o banco, quando entrávamos na maloca.
Até o banco de abiu. Banco de cucura. Banco de sorva. Os Moole-Dakenai e os Daidzonai é
que nos recebem. Nós éramos chefes, governo para eles.101 Nós somos como os brancos para
eles. Eles trazem coisas para nos ofertar, como peixes e outras coisas. Nós ficávamos bem,
aguardando. Depois que eles faziam seu trabalho, nós sempre dávamos alguma coisa para eles
em agradecimento. Coisas como anzóis... dávamos tudo que tínhamos para eles como
agradecimento. Eles ficavam alegres! Os velhos [dentre os servos] pediam somente fumo. E
era assim.
Quando pedíamos para abrir roça eles abriam. Nunca desobedeciam. Eles também
construíam casa. Ficávamos somente vendo e orientando, como fazem os brancos. Se o mato
cresce na roça, pedíamos para eles capinarem. Eles também tinham seus alimentos. Não
faltava nada para eles. Eles tinham farinha... A gente mandava, eles iam caçar. Quando eles
voltavam e entregavam a caça, a gente repartia. Assim eles tinham tudo como nós tínhamos.
Todos eram nossos servos. Eles acendiam nosso fumo. E nós distribuíamos as coisas para
eles. Eles não tinham maldade entre eles, por isso não tinha morte. Existia também pajé entre
eles. Eles que começaram isto.
Isto [a organização dos clãs] começou assim porque assim quis Ñaperikooli. Foi
Ñaperikooli mesmo quem pediu. Como foram eles que saíram primeiro, e como Ñaperikooli
estava procurando outros [os Hohodeni]. Ele os deixou de lado, separados, e continuou a
procurar. Ele procurava por nós. Nós deveríamos sair primeiro. Mas eles passaram na nossa
frente. E ficaram como servos. Assim termina a história.

Uma história, muitas versões
Como se vê, esta versão do mito de origem da humanidade narrada por Laureano, descreve a
emergência de três tipos de humanos: os servos dos Hohodeni, os próprios Hohodeni,
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descritos como chefes, e os brancos. Nesta versão, a diferença entre índios e brancos é
explicada por meio de habilidades que, por falta de melhor termo, podemos chamar, neste
momento de “inatas”: a relação dos brancos com a espingarda é tão natural quanto a relação
dos índios com o arco e flecha. As diferenças entre os índios – aquilo que determina quais
serão chefes e quais serão escravos –, por sua vez, são explicadas de duas formas: de um lado,
obedeceriam à qualidades igualmente inatas – cada um sai da terra com um animal epônimo
que é, ao mesmo tempo, um instrumento cerimonial Kowai (trompete Jurupari) –; mas, por
outro lado, estas diferenças seriam adquiridas fora da terra, por meio da vontade de
Ñaperikooli. É o herói que atribui aos diferentes ancestrais dos índios, diferentes funções,
mediadas por artefatos e articuladas no seio de uma “comunidade ritual”. Assim, enquanto,
em um caso, é a mercadoria que opera diferenças prefiguradas, no outro são as diferentes
funções e artefatos relacionados ao contexto ritual.
A versão de Laureano desta história de origem, encontra-se em relação de
transformação com uma série de narrativas sobre o mesmo tema recolhidas por diversos
autores entre os Baniwa e Koripako ao longo dos últimos 60 anos. Existem pelo menos sete
versões publicadas desta história, narradas sob o ponto de vista de diferentes clãs. Neste
conjunto, encontram-se duas narrativas recolhidas pelo padre William Saake nos anos 1950;
duas narrativas recolhidas por Wright no final dos anos 1970, e três recolhidas por Journet nos
anos 1980. A versão que recolhi em 2011, completa o quadro. É este conjunto que
analisaremos como “o mito de emergência Baniwa”, tomando a versão de Laureano e o ponto
de vista dos Hohodeni sobre este tema como ponto de partida e articulação do conjunto. No
anexo 1 desta tese apresento os resumos de trabalho das narrativas que utilizo na análise que
se segue. Para efeito de exposição, numerei cada uma das versões, de I a VIII, sem que isso
reflita qualquer hierarquia entre os relatos, sendo I a versão de Laureano.102
Ao longo desta análise, pretendo destacar o modo como estas versões descrevem as
diferenças entre os índios do Alto Rio Negro e entre os índios e brancos – de forma geral –,
começando pelo primeiro tópico. Meu objetivo é entender quais as consequências da visão de
que os humanos e as coisas surgem, desde a origem, emaranhados uns aos outros.
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As versões originais podem ser consultadas em: Journet (1995: 299-301) versão II; Journet (1995: 303-305)
versão III; Journet (1995: 305-307) versão IV; Cornelio et al. (1999: 82-84) versão V; W. Saake In: Brüzzi da
Silva (1994: 155-6) versão VI; W. Saake, In: Brüzzi da Silva (1994 :155-6) versão VII; Cornelio et al. (1999:
85-88) versão VIII.
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Chefes e Servos
Vou começar esta análise abordando o modo pelo qual Laureano, na versão que acabei de
apresentar, descreve a diferença entre chefes e servos. Estas diferenças são comentadas de
duas formas (ambas articulam estes clãs em uma “comunidade ritual”): a primeira, mais
explícita, contém ecos da divisão de atribuições de funções nas fratrias do Uaupés em que
cada clã, em um conjunto de irmãos, teria uma função que iria da chefia à servidão, passando
por funções sacerdotais e guerreiras (e.g. C. Hugh-Jones 1979: 56). Contudo, não é possível
afirmar uma correspondência estrita com os modelos Tukano. Não podemos nem mesmo ter
certeza de que os clãs que emergem neste contexto são exatamente uma “fratria” – um grupo
de germanos –, uma vez que Laureano os descreve por meio da relação entre avô e neto. O
certo é que são consanguíneos, porque os servos são descritos como wawherinaipe, “nossos
avós”, o que colocaria a relação na chave da “ancianidade” e não da “germanidade”. Me
parece que tanto a relação entre avôs e netos quanto a relação entre um grupo de germanos
constituem, ao menos entre os Baniwa, idiomas possíveis para se tratar as articulações entre
hierarquia e cuidado; dois temas que, como pretendo mostrar, evocam a oposição e
complementaridade entre clãs consanguíneos articulados em posições de chefia e servidão.
O ritual que figura na versão de Laureano seria um Dabucuri, na medida em que são
mencionados instrumentos como o bastão de ambaúba e os clarinetes japurutu, que fazem
parte deste cerimonial. No cerimonial descrito no mito, existiriam funções de primeiro e
segundo plano. Dentre as primeiras, estaria cantar e dançar, funções realizadas pelos
Hohodeni, Moole-Dakenai e Daidzoonai. Dentre as demais estariam funções de “acender o
cigarro”, que cabem aos Hiipatana; “segurar a tocha de turi” e “oferecer caxiri”, trabalho dos
Maolieni; e limpar a maloca, trabalho dos Moole-Dakenai.
Aparece aqui a ambiguidade em relação aos Moole-Dakenai, já notada no capítulo
anterior. O fato de os Moole-Dakenai serem considerados “quase chefes” num primeiro
momento, e mais tarde, serem descritos como “limpadores” – ou seja, o fato de eles terem
passado de chefes a servos – não deve nos perturbar. É muito provável que, se fosse registrada
outra versão desta história com Laureano ou outro narrador, haveria ainda outra configuração
para analisar. A versão registrada por Wright (Cornelio et. al. 1999: 82-84), por exemplo,
descreve os Hohodeni como tendo nascido em terceiro lugar do grupo de cinco clãs
consanguíneos que emergiu em Híipana (:83), e não em último, como eu registrei.
Como vimos no capítulo anterior, não importa saber quem é quem na emergência da
humanidade; mas sim como e por meio do que se descreve as relações entre estes
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personagens. E a resposta inicial para este problema é simples: o que diferencia os clãs de
chefes e os clãs de servos são funções de primeiro e de segundo plano num dado ritual,
funções que se articulam à certas “coisas”: instrumentos musicais, cantos, danças, bebidas,
cigarros cerimoniais, manutenção da iluminação da maloca, etc. Saber quem é quem neste
contexto depende de saber como e por meio do que este personagem é descrito e com quem e
o que ele se relaciona. O fato dos Moole-Dakenai terem ocupado duas posições em dois
momentos diferentes da narrativa apenas confirma que são as “coisas” que definem as pessoas
no mito.
Ainda sobre este contexto ritual, mesmo as outras funções mais cotidianas delegadas
aos servos – caçar, pescar, abrir e fazer a manutenção das roças – poderiam ser articuladas à
este contexto: elas também dariam condições ao ritual, na medida em que os alimentos e
bebidas tem, no Dabucuri, um papel central. Desta forma, o grupo de servos permite ao grupo
de chefes, seja lá qual forem os clãs que ocupem estas posições, condições de realização de
um ritual caracterizado como sendo o ponto de articulação entre clãs unidos por laços de
aliança: o Dabucuri. Esta é, então, a primeira forma da “comunidade de costumes” (Journet
1995: 55) que pode ser descrita a partir deste relato.
O segundo modo como estes grupos se articulam em torno do ritual está menos
evidente na narrativa. Na verdade, ele foi evocado por Laureano somente no momento em
que, a meu pedido, ele aprofundou a descrição da relação entre chefes e servos que ele
ofereceu inicialmente. Ele o fez contando um episódio de difícil compreensão, em que
relacionou os Hohodeni aos servos por meio de outros artefatos e funções. No lugar dos
instrumentos, cantos, cigarro, bebida, etc., temos os bancos de abiu (Pouteria caimito), cucura
(Pourouma cecropiaefolia) e sorva (Coumo utilis Muell.); e no lugar das funções que vimos
acima, teríamos a atribuição dos servos de levar os Hohodeni até estes bancos.
A primeira vista, poder-se-ia dizer que o banco ao qual os Hohodeni são conduzidos
seria uma referência ao banco cerimonial conhecido na região como “banco Tukano”.
Habitualmente não se fala deste banco (chamado em baniwa de eedai) como um objeto
utilizado entre os índios do Içana/Aiari/Guaínia. Eles seriam particulares aos índios do
Uaupés. Segundo Laureano, contudo, os Hohodeni utilizavam não somente o banco – que
adquiriam junto aos Tariana de Iauaretê, trocando-os por raladores – mas também a forquilha
de cigarro, outro objeto considerado característico dos povos daquele rio.103 Além disso, um
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Ambos são “instrumentos de vida e transformação” dos índios Tukano (ver e.g. Hugh-Jones 2009; Andrello
2005, Cabalzar 2003), como veremos mais abaixo. Em uma das sessões de qualificação de fotos de objetos
etnográficos que fiz com Laureano, ao ver a foto da forquilha de cigarro, dzemapo, em baniwa, o velho a
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dos materiais referidos por Laureano, a sorva, é justamente o material empregado no banco
tukano, o que confirmaria a identificação que estamos sugerindo. Segundo Hugh-Jones, a
imagem do banco evoca metáforas complexas:
...Para os Tukanos, um “banco” não é somente um objeto ou parte de uma anatomia,
mas uma noção abstrata de suporte, base, alicerce, posição e comportamento. (...) Da
mesma forma, sentar-se – uma atividade descrita como fria, relaxante e pacífica – é
sinônimo de aprendizado, contemplação e meditação e tem conotações de estabilidade,
enraizamento e fixidez. Uma pessoa sábia, tem um assento “calmo/frio”, uma pessoa
irritável tem um assento “quente”, e uma pessoa imprevidente e distraída “não sabe
como se sentar”. O banco de uma pessoa é, portanto, um aspecto do seu caráter. (...).
Bancos são também um índice de hierarquia e autoridade, objetos reservados para
homens de alto status – a saber, os dançarinos [mestres de dança] e os kumu
[benzedores]. Em resumo, os mitos sugerem que bancos (...) são (...) também
objetificações da vida e das capacidades humanas (...). (Hugh-Jones 2009: 48)104
Estas duas formas de interpretar estes artefatos, relacionando-o às diferenças de status, de um
lado, e às diferenças de comportamentos, competências e responsabilidades, de outro,
apontam dois caminhos para se compreender o que se passa no mito de origem Hohodeni. No
primeiro, os bancos mencionados na narrativa poderiam ser entendidos como uma metáfora
artefatual para comportamentos, competências e responsabilidades dos chefes: por meio da
imagem do banco, Laureano estaria falando de certas qualidades, de forma que este artefato
estaria ali, como a espingarda que também aparece no mito, para propor uma diferenciação –
ou melhor, como forma de descrever uma diferença já existente entre os grupos. Neste caso,
como dizia Berta Ribeiro em Os Índios das Águas Pretas, o banco seria um “objeto insígnia
de status mais elevado” (B. Ribeiro 1995: 71). Usá-lo, portanto, faria dos Hohodeni chefes.
posicionou entre os dedos, como se segurasse o próprio objeto erguido verticalmente. Alongando o braço para
posição horizontal, movimentava-o, lentamente, para esquerda e para direita, com uma leve oscilação ritmada.
Começou a cantar e lhe perguntei o que cantava. Ele, tímido, disse que não se lembrava direito, mas havia visto,
ainda criança, seus avós esperando visitantes para um poodali na porta da maloca. Seu avô estava sentado à porta
de entrada, em um dos bancos eedai, e gesticulava da forma que ele acabara de fazer, cantando “Alira dzeema
noli / Pira Pikaleoa”. Algo como “Aqui está o seu tabaco cunhado / aqui está a sua dama [par para dança]”.
Laureano diz que era seu avô quem sabia este canto que ele presenciou, uma única vez, quando, estima, tinha
cerca de 10 anos. Esta pequena indicação talvez descreva a cena inicial de recepção de um poodali, quando os
hóspedes se apresentam formalmente aos anfitriões, entregando-lhes as ofertas alimentícias, como veremos no
capítulo seguinte.
104
“For the Tukanoans, a "stool" is not just an object or part of the anatomy but also an abstract notion of a
support, base, foundation, location, and comportment. (…). Similarly, sitting – an activity described as cooling,
relaxing, and peaceful – is synonymous with learning, contemplation, and meditation and has connotations of
stability, rootedness, and fixity. A wise person has a "cool seat”, an irritable person a "hot seat” and a
thoughtless or flighty person "does not know how to sit”. A person's "stool" is thus an aspect of his or her
character. (…) Stools are also an index of rank and authority, objects reserved for men of higher status –
namely, dancers and kumus. (…) ln short, and as the myths suggest, stools and gourds are not only objective
forms of shamanic knowledge but also objectifications of human life and capacities (…).” (Hugh-Jones 2009:
48)
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Mas esta explicação não integra um dado importante da narrativa. Como entender os
diferentes tipos de materiais usados nos bancos descritos por Laureano – o abiú, a cucura e a
sorva? Acredito que a menção destes diferentes tipos de artefatos nos leva a construir uma
outra hipótese. Ela envolveria, uma imagem artefatual diferente. Vejamos.
Como notou Ilda Cardoso, quando revisou a tradução desta versão, as madeiras de que
são feitos os bancos – o abiú, a cucura e a sorva – vem de árvores cujos frutos são
sabidamente doces, sendo relacionados, em um contexto xamânico, a um ritual de cura
específico. Sentar uma pessoa nestas madeiras é uma das metáforas presentes em um dos
benzimentos mais importante que os Ñapakaitta (benzedores) devem dominar. Por meio
destas metáforas se produz ações de recuperação das almas humanas levadas por seres
sobrenaturais. Este benzimento está fundado em um mito em que o Ñaperikooli é comido pelo
Sucurijú Omáwali. No interior do estômago do seu algoz, ele é levado do alto Aiari até São
Gabriel da Cachoeira. Lá, ele consegue soprar um dardo de zarabatana no estômago do
Sucuriju que o vomita. Dado o tempo que passou dentro do estômago do Sucuriju,
Ñaperikooli se encontrava quase podre, a ponto de não conseguir se recuperar sozinho. É
então que ele é resgatado por abelhas que levam-no de volta de São Gabriel até o Aiari,
passando por inúmeras “casas” de sucos de frutas doces e de diferentes tipos de mel onde ele
é “sentado”. Progressivamente seu corpo é curado no caminho, de forma que ele chega no
Aiari já reconstituído.105 Segundo Hill (1993), que analisou uma versão deste mito, “sentar
uma pessoa é a postura inicial em curas de feitiçaria...” (: 172).
Uma vez que são os servos que conduzem/sentam os chefes até os bancos, eles
estariam fazendo o papel xamânico que as abelhas fazem no mito ao qual nos referimos
acima. Segundo Afonso, a expressão usada por Laureano “Nakadena wawhawa, bakoita
nako”, “colocar sentado no banco” é a mesma utilizada nestes benzimentos. Menos do que um
banco que diferenciaria chefes e servos, portanto, esta seria uma segunda imagem da
complementaridade ritual entre estes chefes e servos. Laureano, de fato, afirma que entre os
servos haveria xamãs, e que “eles teriam começado com isso” – frase um tanto quanto
nebulosa que me parece fazer referência ao que se diz em outras versões deste mito, como a
de número II, que também faz referência ao papel xamânico dos servos. Nela, Ñaperikooli
teria permitido “que eles fizessem magia. (...) Eles conheciam muitas plantas mágicas e
remédios.” (Journet 1995: 303), diz o narrador. Esta função xamânica dos servos, esta
complementaridade ritual entre chefes e subordinados, foi descrita em outros contextos no
105

Reconstituição do mito a partir de explicações de Afonso Fontes e Ilda Cardoso (Caderno de Campo, junho,
2014); para uma análise desta mitologia, ver Hill (1993: 164-180)
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Uaupés, como aponta Lolli (2010, 2014), ao mencionar as trocas rituais entre Maku e Tukano
no Tiquié, os primeiros sendo chamados a fazer benzimentos para os segundos e também
participando de rituais com os instrumentos Jurupari.
Assim, se no primeiro contexto ritual os servos teriam funções de segundo plano –
ligados ao serviço, mas não à execução ritual – no segundo contexto que descrevemos por
meio da imagem dos “bancos doces”, eles passariam ao primeiro plano, sendo oficiantes de
benzimentos. Ambas as imagens, mostram, portanto, as relações entre chefe e servos mais
pelo signo da complementaridade do que pelo da oposição. Se os servos cuidam
(limatsiatakatsa) dos chefes, “por causa deles podíamos dormir tranquilos”, diz um narrador
Koripako (Journet 1995: 303), os chefes também o fazem, “eles tinham tudo como nós
tínhamos, não lhes faltava nada”, chega a dizer Laureano.
Como o velho me explicou, o papel dos chefes é marcado sobretudo pelo cuidado,
pela hospitalidade (kapoa nhakaha) e pela evitação do conflito (ñame lidoitaka). Estas seriam
virtudes dos chefes: eles “observam, organizam” as atividades, assim como “repartem” aquilo
que chega até eles. Encontramo-nos, pois, no seio da relação de domínio-maestria, marcada
ao mesmo tempo pelo controle e pelo cuidado (Fausto 2008: 330). É isto que, por meio dos
artefatos e das funções complementares, esta narrativa nos mostra a respeito destas relações.

Os emblemas
Do que foi acima exposto, pode-se dizer que os Hohodeni saem da terra como um
emaranhado de pessoas e coisas organizado em relações entre chefes e servos. Como eu disse
mais atrás, a versão de Laureano se ocupa mais das diferenças entre índios e brancos, e no
interior do primeiro grupo, entre chefes e servos. As outras versões, por outro lado,
desenvolvem mais o tema dos atributos dos clãs de chefes que Ñaperikooli estava procurando,
narrando como eles recebem do demiurgo – para além dos servos e instrumentos-Kowai –
uma série de “emblemas” (Journet 1995: 48) exclusivos que os diferenciam entre si e dos
brancos: tabaco, pimenta, língua, território, etc. Estes emblemas podem ser referidos em
baniwa pelo termo inaikhi yanhenke, “conhecimento do clã”, ou ainda pelo termo inaikhi
hedali, “aquilo que vem do clã”. Estes são os artefatos com que os Baniwa entretém uma
relação original. A hipótese aqui é que, por meio das coisas do clã e de seus “emblemas”, os
Baniwa descrevem tanto a diferença entre índios, quanto a diferença entre os índios e os
brancos: eles são “coisas” que fazem mediações entre estas pessoas.
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Conformar corpos inacabados
O primeiro passo para compreender a relação dos ancestrais clânicos com estes
emblemas é analisar a forma como estas versões concebem os humanos que saem do mundo
inferior. Na mitologia baniwa os humanos (Walimanai) são os últimos seres a ingressarem
neste mundo e, de certa forma, encerram a conformação do universo (hekoapi) iniciada por
Ñaperikooli nos episódios de uma longa saga que se passa em apakuma, ou apaka hekoapi, o
“mundo primordial” (Wright 1999: 45). 106 Esta conformação é o resultado do êxito de
Ñaperikooli em vingar o seu povo, massacrado pelos “animais”, Itsilinai, liderados por
Enoowheri. Este personagem é o chefe dos “animais” e é referido como hanerikana,
“padrasto” ou “sogro”.107 Me parece que a ideia aqui, por trás deste termo, é ressaltar a
diferença de natureza do povo exterminador e do povo exterminado – um sogro é alguém de
outro clã. Enoowherii, um ser de outro povo, havia devorado toda a tribo de Ñaperikooli.108
Deste massacre, só restaram alguns ossos, que foram guardados por uma velha, do povo de
Enoowheri. Ela os alimentou e eles se transformaram em um camarão, em seguida em dois
tipos de grilo e depois em um pica-pau, até que, finalmente, cresceram e viraram os
Hekoapinai, “a gente-universo”, uma tríade de heróis formada por Ñaperikooli e seus dois
irmãos mais novos dos quais o mais destacado é Dzóoli (Cornelio et al. 1999: 33-41).
Toda a saga de conformação da terra visava preparar o mundo para a futura
humanidade, para aqueles que ainda “não haviam nascido” (Wright 1998: xi). Contudo, os
humanos saem da terra com os corpos inacabados; tendo de ser conformados já na superfície.
A versão II, por exemplo, afirma que os homens saíram “mudos” da casa subterrânea dos
homens, na cachoeira de Kuphipan, no rio Içana. Para resolver este problema, Dzóoli soprou106

Conhecemos bem uma mitologia em que, após ter criado um mundo no qual colocou tudo para os homens
viverem, um certo Deus descansou no sétimo dia. É importante notar que, menos do que uma relação
genealógica – do tipo: “a mitologia Baniwa do presente é resultado da absorção de temas cristãos” – o que me
parece existir é uma “afinidade eletiva” entre as duas versões da origem do mundo. Na versão V da origem da
humanidade, por exemplo, Luís Manuel, Walipere-dakenai de Ucuqui-Cachoeira, afirma que “aquele que os
brancos conhecem como Jesus Cristo, nosso povo conhece como Ñaperikooli” (Wright 1999: 85). Em outros
trabalhos deste autor, frequentemente vemos o herói ser chamado de Dio Ñaperikooli. Contudo, como Wright
mesmo notou, trata-se menos de uma equação que um comentário, uma “comparação” entre as duas
cosmogonias (: 86). Uma comparação que uma vez levada além do aspecto geral do tema se mostra pouco
razoável: Ñaperikooli está longe de ser um Cristo ou o Deus do novo testamento. Hugh-Jones também discute o
tema da relação entre narrativas cristãs e ameríndias em The Gun and the Bow (1988). Sobre este tema ver
também Xavier (2013).
107
Wright explica a variação de referente para o mesmo termo afirmando que “um sogro é na verdade como se
fosse um padrasto, já que um homem deve prestar serviço para seu sogro – fazer casa, roça, até estabelecer a sua
própria casa.” (Wright 1999: 37).
108
Uso o termo tribo aqui com a liberdade que os Baniwa e Koripako o utilizam. Como notou Xavier (2013: 92),
este termo tem uma certa imprecisão salutar, assim como o termo clã. No nosso caso, ele ajuda a descrever a
diferença entre o povo de Ñaperikooli e o povo de Enoowheri.
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lhes tabaco conferindo-lhes a capacidade de falar. 109 Pode-se dizer que a origem ctônica da
humanidade, presente em todas as versões, aponta para o caráter mal formado e mesmo
animalesco do corpo dos humanos. Em uma versão do Baixo Içana, do clã Dzáawi-Dakenai
(VI), por exemplo, o narrador compara os homens aos porcos do mato, pois eles saem em fila
e em grande quantidade de dentro da terra. 110 Na versão II, a qual acabamos de nos referir,
Dzóoli, também tem de dar um banho na humanidade emergente, para extirpar destes corpos
as partes animais. Este banho é um motivo presente nas também nas versões III e VI. Ele
apresenta um episódio que diferencia os índios dos brancos e dos negros, que também tem sua
origem registrada nestas versões. O episódio completo é narrado na versão II, na qual Dzóoli
lava os homens que saíram do buraco. Os brancos são os primeiros e por isso ficam com os
corpos belos e brancos. Os índios, por sua vez, são lavados em seguida, “mas não tão bem”.
Por fim, após ter tido muito trabalho, Dzóoli se ocupa dos negros, mas estava cansado e acaba
não sendo bem sucedido em sua tarefa. Embora este tema tenha algumas afinidades com o da
“má-escolha”, do qual trataremos mais abaixo, ele reforça a ideia de que os Walimanai só
terão sua humanidade completada uma vez na superfície da terra.
Dos dois atos de Dzóoli, “soprar fumaça de tabaco” e “lavar os corpos”, o primeiro é
mais relevante por dois motivos. Em primeiro lugar, ele não diferencia os Walimanai entre si
– como o banho macunaímico – mas distingue esta humanidade de sua forma anterior – de
“sem fala”, para “com fala”; de “um corpo mole” passa a um “corpo rijo, duro”.111 Em
segundo lugar, ele se conecta ao ato criativo paradigmático dos Hekoapinai. Soprar fumaça é
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Todas as versões exceto uma, que omite o episódio, afirmam que os homens saíram de um buraco situado, ou
em uma cachoeira, ou na terra, próximo a uma cachoeira. Uma delas fala que este buraco seria a porta da casa
dos homens (versão II).
110
Não é do nosso interesse neste momento desenvolver o tema, já entrevisto acima, quando falávamos da
origem do mundo, da existência de um mundo subterrâneo e das suas conexões com o mundo da superfície,
apenas gostaria de destacar que: (i) embora muitos homens tenham saído, outros não o fizeram, como duas
versões afirmam (III e VI); “Eles estão lá até hoje”, é o que diz um dos narradores (Journet 1995: 304),
indicando a coexistência – atual – de mundos paralelos em andares diferentes da terra; (ii) a origem na laje da
cachoeira é menos o signo de uma emergência aquática da humanidade do que o contrário, uma indicação de que
esta origem se deu na seca, ou melhor, no período de estiagem, quando as águas estavam baixas o suficiente para
que os buracos existentes nas pedras estivessem visíveis – o que ocorre somente no verão (entre novembro e
março) do Alto Rio Negro. Este fato é reforçado pelas versões Hohodeni (I e V) nas quais o sol estava à pino
quando os homens saíram. A origem dos homens implica, portanto, na passagem de um mundo subterrâneo –
supostamente mais escuro – para a luz. Poderíamos dizer que a água, em espiral, seria um conector entre
mundos, mas estamos, igualmente, no campo da especulação. A versão V insiste que o sol (Heeri) e Ñaperikooli
são a mesma coisa, de forma que se os Hohodeni são o filho do sol (Heerieni), ele são os filhos de Ñaperikooli.
Segundo, Wright (1999) o sol seria uma parte do corpo de Ñaperikooli (:82). Na passagem do subterrâneo à
superfície, poderíamos dizer aparece também o tema arawak da expansão do mundo (Wright 1993, Vidal
2000) de que trataremos mais tarde no capítulo 4.
111
É preciso ter clareza que esta é uma metáfora muito evidente do nascimento: a terra como um útero, os
homens saem moles, progressivamente se enrijecessem e começam a falar. Ver C. Hugh-Jones 1979: 126 para
uma observação sobre este tema na saída dos Tukano da “Cobra Canoa”.
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uma prática ligada à tradição baniwa dos benzimentos, designada pelo termo ñapakaita, que
pode ser traduzida, justamente, como “soprador” (Hill, 1993: 126). Uma das atitudes
frequentes de Ñaperikooli nos episódios da cosmogonia Baniwa é sentar e pensar como vai
ser o mundo. Neste momento, ele geralmente preparara um cigarro e toma ipadu para procurar
no céu um benzimento que o ajudará a realizar alguma ação. Em outras ocasiões, como nas
versões aqui consideradas, é seu irmão Dzóoli quem realiza este ato.
Segundo Hill (1993), a fumaça do tabaco, nos benzimentos, é o veículo de
transferência de “imagens poéticas vocais” para os reinos da visão, tato, gosto e cheiro (:126).
Por meio destes benzimentos os benzedores realizam atos rituais que visam transformar ora os
corpos das pessoas, ora alimentos e outras “coisas” de que estas pessoas vão se servir. No
caso do mito de emergência, ainda segundo este autor, a ideia de que os demiurgos estavam
“procurando” e soprando os define exatamente como xamãs-benzedores, que procuram por
nomes em suas fórmulas verbais, soprando-os sobre pessoas e coisas em suas performances
(Hill 1993: 21-24).
Em um trabalho mais recente, Hill (2009b: 236, 246) reformulou estas ideias,
afirmando que a fumaça do tabaco é responsável por materializar certas coisas invisíveis,
sendo um modo de “objetificação de sujeitos” e “subjetificação de objetos” característico dos
Wakuenai. Seguindo esta proposta, poderíamos dizer que a conformação dos corpos humanos
que emergem da terra envolve atos xamânicos de produção de corpos como artefatos,
subjetificando estes seres de corpos inacabados, atribuindo-lhes características distintivas que
transformam seus corpos em corpos humanos.
Esta ideia se conectaria ao que Hugh-Jones afirmou sobre o papel da fumaça do tabaco
entre os Barasana (2009). Segundo o autor, nos mitos de origem Barasana, poderíamos
distinguir um “modo artefatual de reprodução” que teria sido anterior ao “modo sexual de
reprodução” da humanidade. Esta reprodução artefatual seria feita pelos chamados
“instrumentos de vida e transformação” – entre os quais encontra-se o banco e a forquilha de
cigarro mencionados mais atrás (ver nota 103) –, que seriam concebidos em pares cross-sex:
Nos mitos Tukano, os Instrumentos de Vida e Transformação aparecem em pares
macho-fêmea e alguns objetos são eles mesmos pares ‘naturais’, especialmente a
forquilha de cigarro e o cigarro, a lança-chocalho e o escudo, a flauta e a cabaça (ver
Hugh-Jones 1979). Se estes pares se relacionam à reprodução sexual, eles também são
um deslocamento e uma substituição desta reprodução, pois os mitos apresentam o
sexo corporal como um desvio estéril da tarefa urgente da criação, um signo de
preguiça e causa de desarmonia. Ao invés de sexual, temos inseminação e gestação em
modos artefatuais. (...)
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Numa relação consistente com outros mitos relativos à criação e ao parentesco,
os mitos Tukano claramente usam tubos e containers no lugar dos órgãos reprodutivos
que as divindades não possuem. Esta substituição de órgãos sexuais pelos artefatuais
é ressaltada pelos benzimentos que acompanham os atos divinos de criação.
Recapitulando estes atos na medida em que sentam-se em bancos e sopram tabaco
sobre cabaças de coca e de sucos de frutas, os kumus humanos [benzedores] agora
usam estes mesmos benzimentos para manejar a gravidez, o nascimento, a nomeação.
É somente quando estes ancestrais se tornam completamente humanos que eles irão
internalizar e ‘encorporar’ seus órgãos reprodutivos, somente aí os artefatos culturais
são externalizados e descorporificados como objetos e posses, e somente aí que
homens e mulheres se tornam completamente distintos. (Hugh-Jones 2009: 42-43,
grifo meu) 112
Pode-se definir Ñaperikooli e os outros Hekoapinai (gente primordial) da mesma forma
Hugh-Jones define os ancestrais dos mitos Tukano. Como vimos no capítulo anterior,
Ñaperikooli é um herói guerreiro, celibatário, que se casava para obter “coisas” de seus sogros
e cunhados, mas que não tinha filhos com suas esposas. Seu ato criativo fundamental é o
benzimento. Como ancestral mítico, ele ainda não teria incorporado os seus instrumentos de
transformação (artefatos) como órgãos sexuais. Ele, na verdade, não chega a realizar esta
incorporação em si. Quando engravida Amaro (sua tia), que dará à luz à Kowai (Jurupari), ele
o faz por meio de benzimentos, segundo algumas versões e por meio de artefatos, segundo
outras:
Apawali hekoapi pida, Ñapirikoli ikeñoeta ipedzoka rhoa likoiro.
Um dia Ñapirikoli começou gostar da tia dele.
Ima lipedzoka pida likapaka rodaki, imatsiaka ima matsia daroka pidano.
Por causa da beleza dela.
Neni pida lipadama dekawa lianhekhe riko phiome koa, inako katsa.
Para ficar junto dela, em seu pensamento, se transformava em todo tipo [de coisa].
Ada nako, rodaita kadanako.
Como em ralo, quando ela ralava madioca.
112

ln Tukanoan myths, the Instruments of Life and Transformation appear in male-female pairs and some of the
objects themselves form "natural" pairs, specifically the cigar and holder, the rattle lance and shield, and the flute
and gourd (see Hugh-Jones 1979). If these pairings have to do with sexual reproduction, they also displace and
substitute for it, for the myths present normal bodily sex as a sterile diversion from the urgent task of creation, a
sign of laziness and a cause of disharmony. Instead of sex, we have insemination and gestation in artfactual
modes. (…) Showing consistency with other myths concerning creation and parenthood, Tukanoan myths clearly
use tubes and containers to stand (in) for the normal reproductive organs that the divinities lack. This substitution
of artifact for reproductive organ is underscored in the spells that accompany the divinities' acts of creation.
Recapitulating these acts as they sit on stools and blow smoke over gourds of coca and kana fruits, human kumus
[benzedores] now use these same spells to manage pregnancy, birth, and naming. It is only when the ancestors
become fully human that they fully internalize and embody their reproductive and other organs, only then that
cultural artifacts are externalized and disembodied as objects and possessions, and only then that men and
women become fully distinct. (2009: 42-43, grifo meu)
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Ttirolipi nako, rowhettanhi kadanako rottirolipi, Rhopoaka;
Em tipiti, na hora de colocar a mandioca na prensa.
Likapaka ikoamitsa pida rolhio.
Quando ele a observava, ele era [estas coisas].
Phiome pida lidakika koakatsa. (...)
Todas [as coisas] eram o corpo dele. (...)
Apawali heekoapi iphomiteena pida,
Depois de alguns dias.
Kewedanina pida, rokeñoeta rhoa Amaro.
A Amaro engravidou.
Ñame kadaanatsa pida roapiñeta.
Sem pensar e perceber.
Ima karoka pida rodzena apaita tsianli iinai.
Sem ter relação sexual com ninguém.
	
  

(História de Kowai, versão Ilda e Afonso, junho 2014).
A transformação (lipadama) de Ñaperikooli em tipiti e ralador fornece imagens consistentes
do que poderíamos chamar de uma “reprodução artefatual” entre os Baniwa. Estas imagens
são, inclusive, coerentes com a concepção Baniwa e Koripako das afinidades entre o sêmen
masculino e os tubérculos de mandioca. Não me parece fortuito que seja no campo da cozinha
e dos alimentos cultivados que o narrador produza uma imagem da fertilidade efetiva deste
herói. A mandioca está ligada às concepções locais de fertilidade. Para se ter uma ideia,
segundo os Koripako, o consumo de mandioca aumentaria a produção de sêmen nos homens
(Journet 1995: 241).113
Nesta história, Ñaperikooli conforma o corpo feminino em dois momentos.
Incialmente, Amaro não tem vagina. Ela sofre para dar à luz seu filho por não ter no corpo os
meios de retirá-lo. Para amenizar seu sofrimento, durante o parto, Ñaperikooli faz
benzimentos para que Amaro não sinta dor. Enquanto isso, procura por materiais adequados e
abre a sua vagina com o tronco de uma palmeira – em algumas versões –; com o próprio dedo
– em outras. Ela tem o filho, Kowai, e desmaia de dor. Mais tarde, na mesma narrativa,
Ñaperikooli produz artefatualmente a primeira menstruação feminina, ao atirar uma semente
de caruru no ventre da caçula das Amaronai. 114 Como notou Wright (2002), “[o] nascimento
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Van Velthem 2009: 219-221 discute a origem artefatual das mulheres entre os Wayana.
Ñaperikooli joga uma semente de iiwi, caruru, no “traseiro” da caçula das Amaronai, o que provoca sua
primeira menstruação, dando origem à reclusão feminina para as futuras gerações; Neni pida lhitaka tsiatsi
inaka, likakolha pida nawedoadami iwaphi nako. // Pegou as sementes de caruru e jogou no traseiro da caçula.
// Ikamena pida rokeñoaka kanopaka rhoa nawedoadami nalhio nhaa rophero naipe. // Começou então a primeira
114
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de Kowai é um acontecimento fundamental de proporções cósmicas porque é marcado pela
transição de condições, essencialmente não-reprodutivas dos tempos primordiais para o novo
mundo no qual a humanidade, a partir de então, se perpetua pelo nascimento” (:451)
Tudo isto deixa claro que a produção de corpos, no tempo mítico, é feita por meio de
artefatos, assim como a finalização do corpo dos ancestrais da humanidade – os Walimanai –
é feita por meio deste ato criativo paradigmático, soprar o tabaco. Os benzimentos, pode se
dizer, conformam uma humanidade que poderá reproduzir a si mesma por meio desta mesma
tecnologia.115 Na versão de Laureano pode-se dizer que este ato está presente por meio da
ideia de atribuição de funções, uma vez que todos os atos criativos de Ñaperikooli passam
pelos benzimentos. Podemos dizer que, nesta versão, os ancestrais clânicos só tem o corpo
conformado quando estão associados a artefatos e funções que os distinguem e os reúnem no
contexto ritual.
Nas outras versões, após saírem do mundo subterrâneo, e ter seu corpo conformado,
os homens recebem de Ñaperikooli (e/ou Dzóoli, a depender da versão) uma série de atributos
que os diferenciam entre si: variedades de pimenta, tabaco e mandioca (III e VIII); alguns
artefatos como instrumentos cerimoniais “profanos” (IV) e “sagrados” (I, V, VIII); bens
intangíveis e difíceis de classificar, como diferentes línguas (III, VI); uma porção de território
(III, IV, VI, VII, VIII) e, dentro dele, a “casa dos mortos” (apenas versão VIII). Nas próximas
sessões vou descrever cada um destes bens e sua relação com os clãs, começando pelo tema
mais próximo da discussão que acabamos de ver a respeito da reprodução artefatual de
pessoas.

Tabaco e pimenta, alimentos para o corpo e a alma
Cada um dos ancestrais clânicos recebeu uma variedade de tabaco e pimenta diferente
daquela que foi recebida pelos outros. A versão VIII entra em detalhes neste ponto:
Ele [Ñaperikooli] nos deu nossas coisas, todas elas. Ele nos deu tabaco: tabaco
kathímali, tabaco putsuanali, tabaco maapanali. Ele nos deu pimenta: pimenta Dzuuli
Danafia, Dzuulí Waako, pimenta Pamalefia, pimenta Panumali, pimenta Maahledua
(...).

menstruação da menina. (História de Kowai, versão Ilda e Afonso, junho 2014)
115
Para o benzimento como tecnologia ver Lolli (2014: 14).
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Assim, apenas os Walipere-dakenai, grupo do narrador desta versão, teriam recebido
três variedades de tabaco e cinco variedades de pimenta. Hill (1993), comentando o mito de
emergência Wakuenai afirma que “Ñaperikooli deu a cada ancestral um casal de avós que
guardou o tabaco e a pimenta sagrados, usados em curas e outros propósitos rituais pelos
atuais descendentes (:111, minha tradução)116.
O finado Luís Manoel, de Ucuqui-cachoeira, narrador da versão VIII afirma que a
pimenta é a “companheira do tabaco” (Cornelio et all 1999: 86). Esta é uma observação
importante: o par “tabaco e pimenta” fornece uma imagem precisa para um contexto ritual
específico, os benzimentos sobre os alimentos denominados Kalidzamai, benzimentos que
encerram os diversos tipos de reclusão marcados por práticas de proscrição de dieta. Neles,
benzimentos são soprados em nuvens de tabaco sobre panelas (Akhepa Kalidzamai Yaroapi)
com alimentos cozidos com pimenta. Em meio às formas verbais utilizadas pelos benzedores,
tabaco e pimenta aparecem também como imagens que atuam na “purificação” dos alimentos
a serem consumidos pelas pessoas que saem da reclusão. Esta prática articula os rituais de
iniciação masculina e feminina, à couvade, na medida em que ambos são marcados por
reclusão e dietas restritivas encerradas com o “benzimento da pimenta”, como dizem os
Baniwa. Neste sentido, pode-se afirmar que a pimenta ancestral é também usada para
conformar os corpos humanos, no sentido referido para o tabaco, no tópico sobre reprodução
artefatual abordado mais atrás.
Devido a este papel ritual e a esta especificidade em relação aos clãs, os Baniwa
consideram que o tabaco ancestral é o “coração” dos clãs. O narrador da versão III explica
que os ancestrais receberam este tabaco como forma de aquisição de consciência e de
memória de sua origem (Journet 1995: 304), ponto destacado por Journet (1995) que afirma
que esta substância está ligada à “consciência e à memória, faculdades especificamente
humanas” (: 304). O tabaco é também uma das manifestações físicas do clã. Segundo os
Hohodeni, este tabaco primordial entregue ao ancestral mitológico é hoje uma árvore-alma
presente no território Hohodeni. Uma árvore que não é uma planta da espécie do tabaco, mas
sim de uma outra espécie e que, de certa forma, presentifica este tabaco ancestral (Caderno de
Campo, novembro 2011). Certa vez, Pedro Fontes e Laureano Valência, ambos de Ucuqui,
me contaram que os Walipere-Dakenai, querendo “acabar com os Hohodeni”, teriam entrado
em seu território e atacado árvore-tabaco desses últimos. Esta história foi gravada em
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“…in the Wakuenai myth of the emergence of sib ancestors, Ñaperikooli gave each ancestor a pair of male
and female grandparents who guarded the sacred tobacco used for curing and other ritual purposes by their living
human descendants.” (Hill 1993: 111).
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português, como se segue:
Teve uma vez que os nosso cunhados Walipere-Dakenai tentaram acabar com a gente.
Porque a história conta que nós temos o nosso tabaco, né? [Ele ficava] aqui em cima
[à montante no Igarapé Waranã]. [Ele é] o nosso pulmão, nosso coração. [Aquilo] que
deixa a gente viver bem nesse mundo. Uma vez, não se sabe porque, eles [os
Walipere-Dakenai] queriam acabar com a gente, com os Hohodeni. Queriam acabar
com todo mundo. Como eles sabiam que havia este tabaco, que tem história, que tem a
ver com a gente, com nossa existência... eles foram lá, derrubaram, queimaram... mas
em consequência disso eles mesmos começaram a sofrer, acabaram... [referindo-se ao
fato de terem se tornado evangélicos] (...). Eles queriam acabar com a árvore para
acabar com os Hohodeni. Derrubaram, queimaram, cortaram o tabaco que era o nosso
coração, a árvore chama-se kalapatsa, e quando ela caiu ela soltou um grito: ‘ah....
vocês mesmo vão acabar, ‘atrás de mim’. A árvore estava os amaldiçoando, ao invés
de nós... E nós aqui, continuamos vivos. Porque talvez tenha renascido um galho...
Alguma coisa eles cortaram mesmo... porque tudo que tem aqui nas pedras tem
história, são tabaco, são coração da gente. E eles vieram até aqui, cortaram junto da
pedra, não sei o que deu neles para fazer isso...” (Caderno de Campo, Novembro
2011).
Esta curta história também utiliza uma “coisa” relacionada ao clã como forma de
descrever o seu destino; um outro “quase fim” que, assim como na história de Kéeroaminali, é
revertido. Por meio desta história, fica claro que seria possível atacar as pessoas do clã,
atacando um de seus emblemas, a árvore-tabaco ancestral. Esta árvore ainda está no território
Baniwa e neste território encontram-se ainda outras árvores que são coração/tabaco dos
Hohodeni. Assim, esta história corrobora a ideia de que o tabaco e o clã são a mesma “coisa”
ou, ao menos, duas manifestações de uma mesma “coisa”: o clã enquanto um “indivíduo
coletivo” (Journet 1995: 60).
Ao comentar a presença destes bens no mito de emergência, Journet (1995) afirma que
a variedade destes emblemas – tabaco e pimentas – não corresponderia à realidade de espécies
encontradas em campo – somente quatro (: 54). Esta afirmação hoje parece superada. No que
diz respeito ao tabaco, como vimos, tratar-se-ia não de diversas variedades de tabaco, mas de
outras árvores que seriam consideradas o tabaco-ancestral dos clãs. Já no que se refere às
pimentas, recentemente foram identificadas, apenas entre os Baniwa, 39 variedades distintas
do gênero Capsicum spp, (Adeílson Silva, 2012, comunicação pessoal), o que permite supor
que seria possível relacionar variedades individuais a cada um dos clãs, caso se desejasse.
Esta situação é análoga à das variedades de mandioca, também mencionadas em duas versões
do mito de origem da humanidade, como sendo emblemas característicos de cada clã (Journet
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1995: 242).117

Línguas, palavras e nomes
A ideia de que os povos receberam uma língua distinta percorre os mitos de duas diferentes
formas. A primeira diferencia os homens dos animais, ao afirmar que os primeiros receberam
a capacidade de falar (versão II), qualidade que os tornou humanos, ponto já destacado acima
na análise da fumaça do tabaco como agente transformador. A segunda diferencia os homens
entre si, uma vez que receberam línguas diferentes (III e VI). Vejamos isto mais de perto.
Como eu disse na Introdução deste trabalho, os Hohodeni se autodenominam pelo
termo “mendzeniako”, que vem de medzeni, “nascer” e –áako, “fala” (Ramirez 2001: 215).
Este termo diferencia os Baniwa, em conjunto, dos outros povos do Rio Negro e dos brancos.
O mesmo recurso à língua como um diferenciador étnico se expressa também no termo
koripako, que quer dizer, “fala-se korrim” (Xavier 2013: 83), uma das formas da negação
neste idioma que difere-se de formas encontradas no baniwa falado no médio Içana, que
utiliza-se do termo nhame, para a negação. Nimuendajú (1950 [1924]) e Galvão (1964) já
classificavam os distintos grupos da região por meio da forma como faziam a negativa. Falar
uma língua, entre os Baniwa e Koripako, ou melhor, ter uma “língua própria”, é uma
condição de distinção. Como afirmou Xavier (2013), a “língua é um marcador da diferença, e
não a própria diferença. Em outras palavras, a diferença não está na variação linguística, mas
a variação linguística expressa (marca) a diferença.” (: 98)
Como se sabe, a relação entre língua e diferença étnica é uma marca do sistema
interétnico do Alto Rio Negro. Inúmeros observadores notaram que, nesta região, existe uma
relação muito próxima entre diferença linguística e identidade étnica. A autodesignação por
referência ao idioma, por exemplo, é um recurso também de outros grupos como os Kubeu
(Goldman 2004) e os Nadahup Hup, (Epps & Stenzel 2013).
Entre os Tukano Ocidentais, a diferença linguística está associada às regras de
exogamia e define os limites dos grupos de descendência, as fratrias (ver C. Hugh-Jones
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Os estudos sobre variedade genética de cultivares vem se aprimorando no Alto Rio Negro. Ver,
especialmente, Emperaire (2001), Emperaire e Eloy (2008), Nogueira et al. (2010). Apenas para a mandioca
estima-se cerca de 150 variedades na região de acordo com descrições e critérios nativos (Nogueira et al. 2010:
200). Além disso, o que é mais importante, estas plantas circulam segundo regimes específicos que separam as
mandiocas, transmitidas de geração a geração de mulheres, como uma espécie de “patrimônio clânico”, de outras
plantas alimentares e de fruteiras, que circulam respectivamente entre mulheres e homens de uma mesma
geração (Nogueira et al. 2010: 201).
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1979). Embora isto não aconteça entre os Baniwa, ao menos hoje em dia, a exogamia de
fratria existe, a despeito da semelhança linguística. Pode-se dizer, contudo, que, no passado,
as fratrias mantinham maior “distância linguística” entre si. Segundo nossos interlocutores, o
afastamento entre as línguas faladas na bacia do Içana era maior do que se pode observar
hoje. Eles dizem que “esqueceram/perderam” a sua verdadeira variante da língua, e citam a
importância de alguns conjuntos perdidos de palavras como os termos de parentesco, por
exemplo (Caderno de Campo, fevereiro 2011).
Neste sistema, a mudança linguística é também uma marca da assimilação e adesão a
uma transformação social. Há grupos que passaram de seus idiomas nativos ao português, ou
à língua geral ao longo dos mais de 300 anos de colonização da região. Há outros, no Uaupés,
por exemplo, como os Tariano, que passaram de seu idioma nativo – uma língua arawak – a
outro idioma local, o tukano, que se tornou língua franca na região ao longo do século XX
(ver Epps & Stenzel 2013: 131). A própria adesão dos Hohodeni ao baniwa falado no Médio
Içana é uma forma de assimilação linguística.
Mas a relação entre língua e identidade não está restrita a, digamos, uma “exibição
externa” das diferenças entre as unidades sociais do Alto Rio Negro. Ela também se inflete
sobre o próprio grupo, nos contextos rituais. Segundo Journet (1995), os ñapakatti, “fórmulas
encantatórias utilizadas nos ritos individuais e coletivos” – os benzimentos aos quais nos
referimos mais atrás –, são considerados atributos distintivos dos clãs (:54). A versão de
Laureano guarda uma referência a esta diferenciação por meio da imagem do canto dos
ancestrais que emerge do buraco em Hípaana (os Hiipatana). Este canto descreveria a relação
deste grupo com um território: eles cantavam que eram os “donos da cachoeira”.
Ainda no campo das expressões linguísticas, é preciso mencionar a nominação como
uma questão fundamental para todo o sistema interétnico da região. Cada clã possui um
estoque de nomes tradicionais que é dado aos indivíduos que a eles pertencem – um conjunto
de nomes exclusivos para as mulheres e outro de nomes exclusivos para os homens. Aqui vale
o que Hugh-Jones (2002) descreveu para os Barasana e outros povos Tukano Oriental, “um
nome [individual] pertencente a esse repertório [clânico] e (...) foi previamente portado por
uma pessoa morta do mesmo grupo, da segunda geração ascendente, um pai do pai (FF) real
ou classificatório para meninos e uma irmã do pai do pai (FFZ) para meninas.” (: 51).118
Como completa o autor, as pessoas enfatizam, de qualquer forma, que não se trata de uma
reencarnação da mesma pessoa – “esta substitui o epônimo mas não fica no seu lugar” (2002:
118

Journet (1995), por sua vez, afirma que “O princípio quer que os nomes tradicionais sejam transmitidos de
avô paternal à neto, e de avó paternal a neta” (:53)
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51). Acredito que aqui a noção maussiana de “personagem” (2003b) seria adequada para
entender esta relação pois, ao mesmo tempo em que o nome conectaria o indivíduo ao clã, ele
seria aquele ponto em que o indivíduo se diferenciaria, se destacaria de alguma forma dos
outros indivíduos e do próprio clã (: 375).
Segundo Nazária Montenegro (Caderno de Campo, junho 2014), o nome tradicional é
recebido após o nascimento e é confirmado em uma segunda ocasião, quando o bebê começa
a comer alimentos distintos do leite materno. Esta confirmação do nome quando o bebe
começa a se alimentar, poderia ser relacionada ao tipo de nomeação que Hugh-Jones (2002)
chamou de “nomes transformadores” referindo-se a nomes dados logo após o nascimento.
Este momento da nomeação se oporia a outro, também presente na região, que este autor
chama de “nomes pesados”, uma vez que se refere contextos de nomeação em que a criança
está já “dura” – de pé e começando a falar (: 56). Note-se a homologia do primeiro caso com
os atos de nomeação que Ñaperikooli realiza nos mitos, após soprar tabaco nos corpos da
humanidade recém-nascida, visando endurecer e transformar seus corpos.119
Os nomes próprios de clã não são usados no cotidiano hoje em dia – e parece que
nunca foram usados como vocativos –, mas continuam sendo dados aos recém-nascidos. Não
conheci ninguém em Ucuqui que tenha afirmado não ter ou não saber qual seu nome
tradicional. Como notaram Journet (1995: 52) e Hugh-Jones (2002: 50), no Alto Rio Negro,
hoje em dia, cada pessoa tem três nomes: o nome tradicional, um apelido em sua própria
língua e um nome em português ou espanhol. Este nome estrangeiro, em português ou
espanhol, é composto, formado de um pré-nome e de um sobrenome. Os sobrenomes são
marcas de determinadas comunidades. No caso dos Hohodeni de Ucuqui, o principal
sobrenome é Fontes, como vimos no capítulo anterior. Até onde eu consegui investigar, este
sobrenome foi dado por um regatão que fez parte da história do grupo. Aparentemente, ele
data da geração de José, avô de Laureano, que foi, ele também, regatão (ver capítulo 4,
Diagrama 3: Quadro simplificado de parentesco Hohodeni do Igarapé Uaranã). Estes nomes
estrangeiros seriam, como o próprio termo deixa claro, um nome incorporado de fora, o que
constituiria um caso de exonímia que se combina à endonimia já descrita acima (ver HughJones 2002 e Viveiros de Castro 1992).
O estoque de nomes dos clãs não se reduz, contudo, aos nomes dos indivíduos. Aqui
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Segundo Hugh-Jones (2002), para os Barasana, o nome é o caminho da alma: “O nome é o hee üsü ma, “o
caminho da alma ou elo com os ancestrais” e enquanto o xamã sopra, o seu sopro confere vida, um processo de
transformação que começa durante o trabalho de parto, mas que só é concluído no final do período de reclusão”
(: 57).
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também vale a observação de Hugh-Jones (2002) para os Tukano, “cada grupo [fratria] tem
(...) nomes para os ancestrais de seus clãs componentes, nomes para os clãs em si, nomes para
os instrumentos sagrados e nomes para os seus componentes humanos vivos. Dado que os
ancestrais do clã e os instrumentos são, ambos, partes destotalizadas da mesma entidade, pois
as flautas são ancestrais do clã com uma aparência diferente e as pessoas vivas portam os
nomes dos mortos, há alguma justaposição, mas não total, entre esses diferentes conjuntos de
nomes, tanto em termos de seus nomes reais quanto em termos de referência semântica.” (:
49).
Na linha do que foi afirmado por este autor, os Hohodeni teriam, além deste nome que
se refere também à fratria, o nome de Heerieni (filho do sol), que se refere ao ancestral
mitológico que saiu da terra, como vimos na narrativa de Laureano. Aqui observa-se um fato
interessante: os nomes de indivíduos Hohodeni seriam, em sua maior parte, referentes a
pássaros, como termo Hohodeni, que se refere ao Inambú (Tinamus major) bobole, como já
vimos.
Tabela 1: Nomes tradicionais Hohodeni

Nomes tradicionais Hohodeni

Nomes com referências a pássaros

Nomes com outras referências

Adaroda= ararinha azul
Oolio = andorinha branca
Olhiopa = pata da andorinha branca
Kaamida = patinho
Kaamidatsolo = pato branco (yaawili)
Maalidzo = pena da garça
Maalinhaiko = Bastão da garça
Towirhipa = pata da japu
Tterewa = periquito verde
Dzáawimaka = onça dorminhoca
Keerada (Maapa) = abelha grande ferrão
Kéeroaminali = dono da bravura.
Koowhali = avô das onças (nome de uma onça avô do clã
Hohodeni)
Neeriwhaka = mordida de veado

Por tudo isto vê-se que os nomes “são parte de um todo” e servem para “perpetuar a
existência e vitalidade do grupo, que está acima e além da vida dos indivíduos” (Hugh-Jones
2002: 53; ver também Mauss 2003b: 377, no mesmo sentido). No capítulo 6 retornaremos a
este tema, pois a importância do nome e da nominação não se refere somente aos humanos,
mas também aos animais e vegetais, uma vez que eles tem “nomes-complexos” que são
usados nos benzimentos de alimentos e de matérias-primas utilizadas na produção de
artefatos. Estes nomes também fazem parte dos emblemas pois estão presentes nas fórmulas

134

ñapakatti; fórmulas que, como vimos acima, são particulares a cada clã (Journet 1995: 54).

Instrumentos cerimoniais
Do conjunto de versões considerado, as versões Hohodeni são as únicas que
descrevem os homens saindo do mundo subterrâneo com o seu instrumento-kowai (versões I
e V). Nas outras versões em que os instrumentos sagrados são mencionados, eles são
recebidos posteriormente, pelos humanos, junto a outros bens (IV e VIII). O narrador da
versão IV comenta a origem exógena da flauta kowai do seu grupo, que teria sido criada em
Hiipaana, e de lá levada aos humanos que nasceram em outra cachoeira, no Alto Içana.
A todos ele dá os instrumentos sagrados. Todos os levam para casa. Da mesma forma
como eu levo um presente que alguém me dá hoje: eles vão ficar na minha aldeia, eu
vou viver com eles, mesmo que eles tenham sido fabricados em outro lugar.
Ñaperikooli fez o mesmo. Produziu os instrumentos em Hiipaana e depois distribuiu
aos homens que os levaram para suas aldeias. (versão IV, Journet 1995: 307, tradução
minha).
Como se sabe, estes instrumentos cerimoniais são interditados à visão dos nãoiniciados – mulheres e crianças – daí serem chamadas de “flautas sagradas” na literatura, em
oposição a outros instrumentos que seriam “profanos”.120 Embora não possam ser vistas ou
tocadas, elas podem e devem ser ouvidas pelos não-iniciados. Acredita-se que cada grupo
Baniwa possuía, antigamente, um conjunto completo de trompetes Kowai, que continha cerca
de 20 pares de instrumentos, representando ao mesmo tempo diversos animais e diversas
partes do corpo de kowai (González-Ñáñez 2007 apud Wright 2013: 340). Os Hohodeni
afirmam possuir, hoje em dia, o único conjunto completo destes instrumentos em toda a
região.
Embora este mito conte como os ancestrais clânicos ou receberam ou saíram do
mundo subterrâneo com os instrumentos, a origem destes trompetes é narrada em outro mito,
que é um dos mais difundidos do Alto Rio Negro. Na versão baniwa, Ñaperikooli produz
estes instrumentos a partir de uma enorme palmeira que cresceu das cinzas do corpo de
Kowai, jogado no fogo pelo herói, após este ter aprendido com aquele os benzimentos
Kalidzamai. Esta história ocorre antes do surgimento da humanidade atual, os Walimanai.
120

Embora o termo flauta sagrada seja o mais empregado, é provável, pelas descrições e mesmo por imagens
disponíveis, que se trate de trompetes feitos a partir de dutos aos quais se acoplam caixas ressonantes.
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Quando estes vem ao mundo, estes instrumentos já haviam sido roubados pelas Amaronai e
recuperadas por Ñaperikooli para serem legadas aos homens – eles constituem um poder
masculino de reproduzir o clã e o mundo como um todo.
Os instrumentos são uma “destotalização” (Hugh-Jones 2002: 49) do corpo de Kowai,
uma transformação menos monstruosa de seu corpo e seu conhecimento – “capaz de produzir
todos os sons” – em uma descontinuidade finita – um conjunto de artefatos que produz, cada
um, um som particular. Eles representam uma espécie de captura dos poderes até então
incontroláveis de Kowai – e não é por acaso que os Baré, que hoje falam nheengatu, chamam
estes instrumentos de “xerimbabo”, animal cativo (Maia 2009: 81).
Este é um ponto importante. Pelo menos em relação aos animais epônimos que
figuram no conjunto de instrumentos cerimoniais, os clãs reivindicam para si a posição de –
ttairi, “mestres”. Estes animais epônimos são chamados wheriki (Journet 1995: 51-52), termo
que, aparentemente, vem de –wheri, avô e -iki, clã, e poderia ser traduzido como “avô do clã”.
Na versão de Laureano, vemos os ancestrais saírem, cada um, com o instrumento-animal
epônimo, como o Inambu, para os Hohodeni, e, a mamanga verde, um tipo de marimbondo,
no caso dos Hiipatana. Na outra versão Hohodeni (Cornelio et al. 1999: 83), aparece ainda um
quarto animal, a vespa ou marimbondo madenhali, o ancestral dos Maoolieni. Poder-se-ia
dizer que o que sai não é um instrumento com o animal epônimo, mas o epônimo-instrumento
na frente dos ancestrais, puxando a fila, como um membro mais velho do clã, um avô.
Segundo Journet (1995), é a presença destes animais entre os instrumentos – e não
uma narrativa de origem, por exemplo – que lhes garante a posição de epônimos (: 50). Ainda
de acordo com este autor, os instrumentos que presentificam os animais ancestrais ocupariam
uma posição distinta nos rituais de cada grupo, apresentando-se de forma destacada dos outros
pares de instrumentos. É esta posição diferencial, particular a cada clã, e não a existência de
instrumentos distintos, que caracterizaria as diferentes formas de relação com estes
instrumentos mantidas por cada clã (Journet 1995: 51).121 Além disso, a alma clânica – a alma
do umbigo – que encarna em todos os indivíduos do clã é referida pelo nome deste animal
epônimo. Quando os Baniwa dizem que os brancos não tem alma, eles estão se referindo
principalmente a esta alma clãnica coletiva (yhepole) que, como já vimos “é a conexão com
(...) Kowai, (...) representada no umbigo ou cordão umbilical” (Wright 1998: 202, minha
tradução).
Segundo Carlos Fontes, capitão de Ucuqui, a relação dos indivíduos de um clã com o
121

Há ainda, em meio a estes instrumentos, outros que representam seres poderosos, como jaguares, macacos da
noite, garças, tucanos, dentre outros. Ver Journet (2011) e Wright (2013).
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animal epônimo é análoga à relação de uma criança recém-nascida com o seu avô (Caderno
de Campo, junho 2014). É o avô quem faz o benzimento dos alimentos e mesmo do local do
parto. É ele também quem procura o nome da criança nos benzimentos e quem dá diversos
ensinamentos cotidianos ao longo do crescimento daquela pessoa. Embora o pai também se
ocupe de repassar ensinamentos cotidianos, a figura do avô é destacada justamente por conta
da atribuição do nome e do benzimento com tabaco e com a resina orokai. Este ponto é
interessante e permite compreender melhor a relação entre os indivíduos do clã e os
instrumentos cerimoniais: ao mesmo tempo em que um sujeito é mestre do animal epônimo,
este animal epônimo seria como seu avô, ou seja, como alguém que atua na constituição do
seu corpo, preparando o seu nascimento. Aqui estariam presentes, portanto, tanto uma relação
de cuidado (os benzimentos), quanto uma relação de poder (o domínio do instrumento). Esta
mescla, como já indiquei, é uma das características das relações de maestria-domínio,
destacadas por Fausto (2008). 122 No início desta discussão sobre o mito de emergência
baniwa, vimos que os servos dos Hohodeni eram também chamados de avôs. Haveria,
portanto, por meio do idioma da “ancianidade” uma forma de expressar a relação ambígua
entre mestre e xerimbabo por meio da relação entre avô e neto – um tópico a se tratar em
investigações futuras.

Territórios
Algumas versões do mito entram em verdadeiros tratados de divisão de território ao
enumerar as porções que cabem a cada clã (III, IV e VI), o que inclui, por vezes, até o
território dos brancos, “brasileiros”, “venezuelanos” e “gente sem clã” (IV). Uma das versões
detalha apenas o território recebido pelo grupo de chefes a que se refere a narrativa (VIII),
outra afirma somente que os homens receberam um território, sem, digamos, demarcá-lo
(VII). Esta questão pode ser abordada segundo algumas aproximações consecutivas.
Em primeiro lugar, dizer que um território constitui parte do patrimônio de um grupo é
afirmar a propriedade de um determinado conjunto de recursos naturais e de locais “sagrados”
– uso este termo como um atalho, agora, mas vamos qualifica-lo mais à frente. No primeiro
sentido, devemos considerar que isto implica em diferenciar os grupos pelo acesso a
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Em muitos mitos, quando encontra um animal de quem deseja adquirir algo, Ñaperikooli chama-o de whewhe,
vovô, a mesma relação mantida com os instrumentos. Isto talvez indique que, por meio deste termo vocativo,
Ñaperikooli já estivesse iniciando a captura daquele recurso ao familiarizar seu “dono”.
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determinados recursos. A paisagem no Alto Rio Negro é marcada por inúmeras
descontinuidades territoriais no que se refere à composição da vegetação, à hidrografia e
mesmo à fauna, como veremos em detalhes mais tarde. Estas diferenças influenciam
profundamente o acesso às matérias-primas utilizadas na confecção de artefatos, por exemplo,
e atingem fortemente a subsistência, na medida em que condicionam a produção de alimentos.
Isso porque o maior acesso à terra-firme permite maior aproveitamento da agricultura e da
caça; enquanto o maior acesso aos igapós e lagos permite maior rendimento da pesca.
Contudo, esta segunda situação, implica em enormes distâncias para se chegar até os trechos
de terra-firme onde se cultiva a mandioca brava. Dessa forma, ter um território é garantia de
ter acesso a uma parte da totalidade do que o Rio Negro oferece, uma situação análoga à
relação dos grupos com as variedades de mandioca ou as variedades de pimenta.
Além disso, e aqui entraríamos no segundo ponto importante, cada território é
marcado pela presença de locais “sagrados”. Existem inúmeras lugares em que se nota a
presença de seres mitológicos transformados em parte da paisagem, como pedras ou mesmo
vegetais que foram animais ou humanos no tempo mítico; ou, ainda, locais em que se
encontram “casas de alma”, yarodatti, e também locais pertencentes a determinados “donos”
sobrenaturais, como uma serra acima de Nazaré que é conhecida como “Serra da casa do
Urubu”. Este local, por exemplo, não pode ser visitado, pois pertence a estes seres.
Estes rápidos exemplos, sobre os quais nos deteremos em detalhes mais tarde,
mostram como o território está em constante interação com os humanos e com os outros seres
que ali vivem. Esta condição prevê, inclusive, o comprometimento com regras de dieta e
disciplina corporal que visam garantir a integridade dos indivíduos na sua relação com as
“coisas” que habitam estes territórios. Embora a orientação dos Baniwa seja sempre em
relação ao curso d`água que atravessa um território, inúmeras porções de recursos no interior
das faixas de terra firme são conhecidas e atravessadas por trilhas muito antigas, levando,
inclusive a sítios “sagrados”, como a maloca das Amaronai, as mulheres primordiais,
chamada Mothipani – um local que fica no interflúvio entre as cabeceiras do Igarapé Uaranã –
onde vivem os Hohodeni – e o Alto Içana.123
Estas descontinuidades – de “recursos” e de “agentes”, por assim dizer – influenciam
no perfil dos territórios atribuídos a cada um dos clãs. André Fernando, conhecido como
André Baniwa, uma das principais lideranças dos Walipere-Dakenai e da região como um
todo, explicou-me, em 2011 (Caderno de Campo, Fevereiro 2011), que a utilização de
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Para uma descrição deste local ver Xavier (2008: 95).
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recursos em territórios de outras fratrias era, no passado, submetida a uma verdadeira
“diplomacia”, termo empregado por ele: “era como se fossem países diferentes, e você tinha
que pedir autorização até para ir pescar no território de outro grupo”. Esta explicação foi feita
no contexto de um debate sobre gestão territorial, no qual, um dos pontos de atrito entre os
“capitães” e outras “lideranças” presentes era o desrespeito de alguns, justamente, a certas
regras de uso do território que teriam implicações não localizadas – por exemplo, atrapalhar a
reprodução de uma determinada espécie de peixe, poluir um lago, etc.
Embora seja menos respeitada do que muitos gostariam, esta diplomacia ainda está
viva entre os Baniwa. Carlos Fontes, capitão de Ucuqui, explicou-me certa vez que ninguém
ousaria abrir uma comunidade no território de outro grupo sem pedir autorização. Ao mesmo
tempo, ele mesmo ponderou sua afirmação explicando que, “se chegar alguém aqui [no
igarapé Uaranã] e pedir para ir morar em determinado lugar, eu vou deixar, não tenho como
negar” (Caderno de Campo, novembro 2012). Mas isto não ocorreria, sem dúvida, sem
tensão, e sem que o grupo original estivesse sempre pronto a questionar a forma como os
novos ocupantes estariam gerindo aquele pedaço de terra.124
Hill, por exemplo, afirma algo que já vimos na história de Kéeroaminali, sobre este
aspecto: “durante o início do século XIX, os Wakuenai recuperaram um sentido de autonomia
social através da renovação de laços rituais entre patrisibs locais e territórios ancestrais
específicos e através da formação de novas alianças entre fratrias. No curso do rio Içana e
seus tributários no Brasil, a fratria Walipere-Dakenai negociou com os Hohodeni a permissão
para abrir roças no território desses últimos. Em retorno, os Hohodeni receberam permissão
de enviar expedições de pesca para o território Walipere-Dakenai.” (: 46; Wright 1981: 18)125
Ao mesmo tempo, existe uma outra dimensão que é, além de política e tecnológica,
mnemônica. Um território é uma extensão da memória de um determinado grupo. A
paisagem guarda as marcas dos antigos sítios de habitação (“sítios velhos”), das modificações
realizadas pelos antigos moradores (“capoeiras”). Na própria história de emergência da

124
Journet (1995) cita um caso de disputa territorial durante sua pesquisa de campo, salientando que neste ponto,
mesmo que o território seja concebido como pertencente a um clã, o tipo de contenda envolvendo território não
implica, pelo menos atualmente, em uma solidariedade de clã – ou seja, em uma união contra o “inimigo
comum” (: 58-59). Esta atitude dos índios em relação ao seu território levou-os quase a perdê-lo por completo no
final dos anos 1980. Somente a união de diversos grupos – e não mais clãs – em torno do tema das demarcações
e do reconhecimento da sua propriedade permitiu que assegurassem o que é hoje a maior área contínua
demarcada para usufruto de povos indígenas no Brasil.
125
“[d]uring the early nineteenth century, the Wakuenai regained a sense of social autonomy through renewing
the ritual ties between local patrisibs and specific ancestral lands and through forming new alliances among
phratries. Along the Içana River and its tributaries in Brazil, the phratry [walipere] negotiated a trade with the
Hohodeni for permission to cut gardens within the latter group's territory. In return, the Hohodeni received
permission to send fishing expeditions in Wariperidakenai territory (Wright 1981: 18).” (Hill 1993: 46)
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humanidade já vimos que os eventos ocorridos no tempo mitológico deixam marcas para o
futuro, como a marca da lancha dos brancos que conforma o relevo de uma das quedas da
Cachoeira de Uapuí. O próprio Igarapé Uaranã é considerado como tendo sido formado após
a fuga das Amaronai com os instrumentos-Kowai (Jurupari). Estas topografias são parte das
“coisas” que habitam um território da mesma forma que os humanos. E como tais, elas
conectam o passado ao presente.

Semelhança e diferença
O que esta discussão a respeito dos “emblemas” dos clãs sugere? Retomemos o tópico do
tabaco e da pimenta. Como os narradores relacionam estas coisas aos clãs? Eles afirmam que
cada grupo recebeu um ou mais tipos específicos destas substância que são particulares àquele
clã, mas não dizem que determinado clã não recebeu pimenta ou tabaco. Como estes artefatos
são usados para fins rituais, isto aponta para uma diferença fundamental: se, duas pessoas de
clãs diferentes, utilizam pimentas e tabaco em suas práticas rituais, mas estas “coisas” são
substancialmente distintas, isto significa que os corpos sobre os quais estas “coisas” se
aplicam são, igualmente, substancialmente distintos. Ou seja, a consequência de uma unidade
de práticas – rituais que conformam corpos – e uma diversidade substancial das “coisas” –
pimenta e tabaco – é uma diversidade de corpos. Os clãs compartilham um sistema ritual, mas
são substancialmente diferentes, posto que seus emblemas são específicos para o corpos dos
indivíduos que os encarnam. Journet (1995) notou, neste sentido, que tanto melhor seria uma
intervenção ritual quanto fosse ela feita por um especialista do mesmo clã ou de um clã
próximo (:55).
O mesmo ocorre com as fórmulas de benzimentos usadas nestes rituais – que são
diferentes também para cada grupo, uma vez que cada um tem uma língua ritual. Os ritos são
essencialmente os mesmos, mas as palavras que atuam sobre os corpos e as substâncias são
diferentes. Com os nomes, teríamos a mesma situação: os clãs não se diferem por usar de
forma diferentes os nomes, mas por ter nomes diferentes, particulares a cada grupo.126 E o
mesmo se passa com os instrumentos cerimoniais: na versão de Laureano, os instrumentos são
responsáveis por fazer um barulho que diferencia os ancestrais entre si – cada instrumento-
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No caso dos Barasana, por exemplo, os nomes dos adornos cerimoniais produzem diferença em uma situação
de igualdade, "os ornamentos principais dos diferentes grupos tukano são idênticos na forma e diferem apenas no
nome e na origem mítica; (Hugh-Jones 2002: 59)
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kowai faz um barulho específico – mas todos os clãs tem um instrumento-kowai. E assim
vemos que as diferenças internas se multiplicam em um conjunto de emblemas partilhados.
Parafraseando a citação de Xavier (2013) feita mais acima, poder-se-ia dizer que os
emblemas são marcadores da diferença, mas não são a própria diferença.” (: 98) Ou seja, o
fundamental aqui é que estas diferenças e semelhanças determinam as relações com estes
emblemas para os “humanos verdadeiros”, a que nos referimos, no capítulo anterior, pelo
termo Koripako inaiki, gente, humano (Journet 1995: 191). Estes emblemas ao mesmo tempo
os uniria enquanto um certo tipo de Walimanai – com quem se casa e com quem se guerreia,
como também já vimos mais atrás – mas os diferenciaria entre si, no sentido ritual e
tecnológico – pimenta, tabaco, língua (fórmulas rituais, nomes), território, instrumentos
cerimoniais. Como exemplo final deste argumento, vejamos o tema da origem das mulheres
presente em duas versões destas histórias de emergência (II e III).
Após ter criado os diferentes grupos de homens Ñaperikooli criou as mulheres, uma
para cada clã. Portanto, elas estão para os grupos assim como os demais bens. Cada um tem o
seu exemplar, embora o uso que se faça destes bens seja o mesmo, ou seja, “trocar irmãs por
esposas” – dizendo isto do ponto de vista masculino em que os clãs se situam. A versão II
chega a enfatizar um ponto que se articula ao argumento de que o mito de origem está
descrevendo uma relação de propriedade entre um grupo de homens e um conjunto de
“pessoas” e “coisas”: uma vez criadas por Ñaperikooli, as mulheres ainda não tinham vagina.
Quando as fez desta forma, o herói teria deliberadamente deixado para os homens que
“resolvessem este problema” (Journet 1995: 301). E como foi que os homens o fizeram? Por
meio do ritual de iniciação feminino. Segundo Journet (1995), a perspectiva da incompletude
do corpo das mulheres está em acordo com a concepção baniwa de que o aparelho sexual das
mulheres só é terminado após a sua iniciação ritual – cujos oficiantes são os homens. Esta
afirmação implicaria em um caráter fisiológico no rito de iniciação feminino que não estaria
presente no rito masculino (:304). Este, ao contrário, esforçar-se-ia em marcar a ligação entre
o indivíduo e o seu clã, por meio do acesso ao conhecimento ritual especializado que se
concretiza nos instrumentos cerimoniais e nos benzimentos e demais atos rituais que somente
os iniciados presenciam (idem).
O rito masculino marcaria a passagem dos homens enquanto seres indiferenciados a
seres singulares – uma vez que possuem o poder de produzir ritualmente seres do mesmo clã.
Assim, vemos mais uma vez que o que ocorre com a humanidade, no mito, é comparável ao
que se passa com os homens ao longo de sua vida. Por meio do tabaco e da pimenta que atua
nos benzimentos, dos nomes que identificam aquele indivíduo ao clã, e das fórmulas mágicas
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que atuam sobre os alimentos, o indivíduo se desenvolve e cresce. Por meio dos instrumentosKowai ele passa a deter a capacidade de produzir outros indivíduos. Assim, os bens do grupo
ao mesmo tempo que singularizam os clãs nas histórias de origem, singularizariam os
indivíduos nos rituais atuais, fazem deles indivíduos de um determinado clã, e dentro deste
clã, uma parte desta totalidade.
Esta volta aos tempos iniciais, por meio do rito, está longe de ser um distintivo da
cultura baniwa no Alto Rio Negro. Ao contrário, desde a descrição de Stephen Hugh-Jones
(1979) sobre o He house, “casa do Jurupari”, já sabemos desta característica. É por meio desta
relação que o clã deve ser entendido, como uma “comunidade de costumes”, ou numa
formulação que já apresentamos outras vezes, como um “indivíduo coletivo” (Journet 1995:
54, 56-57, 60). É o próprio Hugh-Jones (2009) quem salienta que, do ponto de vista da
reprodução de pessoas, os artefatos cerimoniais e os órgãos sexuais são equiparáveis (:51). Ou
seja, as realizações materiais das ideias fundamentais sobre a vida podem ocorrer tanto em
artefatos quanto em corpos.
Isto indica que os emblemas são tão importantes quanto os indivíduos que se
identificam por meio deles – se não o forem mais –, pois, como notou Mauss (2003b) a
respeito das sociedades do noroeste da América do Norte, em que pessoas e coisas se
confundem como aqui: “por um lado, o clã é concebido como constituído por um certo
número de pessoas, na verdade personagens; e, por outro, o papel de todos esses personagens
é realmente figurar, cada um por sua parte, a totalidade prefigurada do clã” (:374, grifos
suprimidos). Enquanto as vidas individuais raramente são memoradas além de algumas
gerações, os emblemas são atualizados constantemente. É importante reter que esta relação
não obedece a nenhum princípio externo às “coisas”: ela vem das próprias “coisas”, ela está
na relação com estes emblemas. Numa formulação bastante precisa sobre isto, Hugh-Jones
(2002), afirmou que não é um princípio de descendência patrilinear que define a identidade do
grupo, mas sim, a identificação com certos emblemas que determina a patrilinearidade:
Os grupos exogâmicos tukano são convencionalmente descritos como “patrilineares”,
um termo que poderia ser tomado para sugerir que a identidade do grupo, o
pertencimento a ele e a propriedade estão todos baseados em algum princípio abstrato
e a priori de descendência. Na prática, as coisas funcionam de maneira oposta: é a
propriedade material e imaterial e as noções de essência, propriedade e identidade que
constituem os grupos e os tornam “patrilineares” — e aqui a língua, os nomes e a
nominação passam a primeiro plano (:47).
E não só os nomes e a nominação, mas a relação com cada um destes emblemas, como este
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autor mesmo já observou em outras ocasiões (e.g. Hugh-Jones 1995, 2009). Esta afirmação
está em pleno acordo com uma observação de Journet (1995), na qual o autor afirma que o
parentesco Koripako não pode ser descrito através de regras genealógicas, como seria o caso,
se se tratasse de um grupo de filiação linear clássico.
Os Koripako dão uma definição ritual da filiação: ela é associada ao controle
exclusivo dos homens dos meios rituais de manifestar a relação seminal entre o
conjunto dos membros de um clã e seu animal ancestral. (...)” (:60, grifo meu)
Esta ideia de uma “definição ritual da filiação” é importante e articula-se à fabricação
dos indivíduos por Ñaperikooli, tópico abordado mais atrás. Ñaperikooli é um nome que
significa “feito de osso” ou “todo de osso” – o que se refere à sua origem, de um osso que
sobreviveu ao massacre dos animais canibais, como já vimos, mas também a uma condição
que o herói teria mantido ao longo do tempo: ele não teria carne, somente osso, segundo
Laureano (Caderno de Campo, Novembro 2012).
Como se sabe, os osso são, para os povos do Alto Rio Negro, a parte dos corpos dos
indivíduos que estaria em continuidade física com os ancestrais patrilineares, pois seriam
formados a partir do sêmen masculino (ver Journet 1995: 59 e outros). Vimos que
Ñaperikooli, apesar de não ter órgãos sexuais, inseminou Amaro por meios artefatuais
(raladores e espremedores) em que se processa a mandioca – um alimento ligado ao sêmen.
Além disso, vimos que o charuto e a fumaça também tem conotações fálicas e “seminais”,
relacionadas também à fertilização artefatual. Quando Ñaperikooli faz de Kowai trompetes,
estes trompetes correspondem justamente aos ossos do herói, ossos que, pela teoria local da
reprodução, estão em continuidade com Ñaperikooli e, ao mesmo tempo, colocarão os futuros
iniciandos em continuidade com Kowai e assim por diante. Por estes motivos, devemos
observar que a relação entre os emblemas e os indivíduos é tal que eles não são somente as
“coisas” que permitem que os indivíduos se reproduzam enquanto clã. Estamos além da
propriedade, no campo da mistura entre pessoas e coisas: os emblemas são o próprio clã.
Assim, se os Baniwa descrevem ritualmente a filiação – a sua ligação com ancestrais e
emblemas –, devemos compreender esta descrição como fruto de uma teoria artefatual da
patrilinearidade.
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Os brancos e as mercadorias
Retomemos o caminho percorrido até aqui. Apresentei um conjunto de mitos de origem
baniwa e, ao invés de analisá-lo por meio daquilo que Lévi-Strauss (2004 [1964]) chamou de
“qualidades sensíveis”, o descrevi por meio da lógica dos artefatos e das relações entre
pessoas e coisas. Vimos que estas narrativas são articuladas por uma estrutura opositiva que
encarna um problema fundamental do mundo rionegrino: a diferença entre os diversos tipos
de homens que emergiram em condições semelhantes, pela vontade de um único ser.
O que vimos ser afirmado por meio desta linguagem? Bem, o mito afirma que as
diferenças entre os humanos são contemporâneas à emergência da humanidade, à sua saída do
andar de baixo por meio da combinação entre um certo “inatismo” – diferenças que os
humanos trazem do andar de baixo – e uma atribuição de diferenças por meio de “coisas” que
se inscrevem em seus corpos, que são “co-substanciais” a estes ancestrais clânicos, uma vez
que os bens recebidos pelos ancestrais dos clãs completam seu corpo como o “sopro” de
benzimento do pajé primordial, Dzóoli, tanto enfatiza. De posse de seus bens eles podem
reproduzir-se a si mesmos por meio dos procedimentos rituais que distinguem um dos outros,
pois estes artefatos permitem justamente a reprodução ritual dos clãs. As “coisas” recebidas
na origem da humanidade são “poderes reprodutivos” (Hugh-Jones 2009).
Tendo percorrido este caminho, gostaria de retomar um tema apontado no começo
deste capítulo. As diferenças entre índios e brancos por meio das mercadorias
industrializadas. Das oito narrativas que estou analisando aqui, cinco contém episódios que
narram a origem dos brancos, o que inclui a versão de Laureano (I, II, III, IV e VI). Estes
episódios geralmente inserem-se após os episódios que narram a emergência dos índios. O
branco prototípico do mito é o último da fila, sai por último do mundo subterrâneo.
Tão mediata quanto à relação dos índios com seus bens é a relação dos brancos com as
mercadorias. Como vimos, na versão de Laureano (I), uma vez confrontados por meio de uma
espingarda, índios e brancos encenam uma disputa, conhecida na literatura antropológica pelo
nome de “episódio da má-escolha”. A versão “clássica” do episódio pode ser encontrada na
versão II: Ñaperikooli oferece aos índios, um a um, a espingarda. Nenhum deles aceita. Nem
mesmo chegam a tocá-la. O negro, cuja origem também é narrada nesta versão – era um
soldado –, e quase aceita, mas ao final hesita. Então Ñaperikooli oferece um pedaço de pau
para os presentes. Imediatamente o Adzanene (filho do tatu) pega o objeto. Ñaperikooli
lamenta o seu erro. Finalmente, o branco pega a espingarda e as outras mercadorias ali
presentes. Um deles atira um cartucho, o outro pega o machado e o maneja perfeitamente.
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Assim, os brancos fazem a “boa escolha”.
Os índios ficaram com o arco e a zarabatana com os quais abatem a caça. Mas todas as
coisas como o metal, o papel, o tecido, foram dadas aos brancos. É por isso que os
brancos são assim habilidosos e tem com o que procurar esposas. Nós índios somos
pobres: temos apenas a zarabatana, sabemos pescar e isso é tudo (versão II, Journet
1995: 301).
Mas seria mesmo de uma escolha que o mito estaria tratando? Como vimos, o
episódio trata de algo que podemos descrever como uma falta de “encaixe”, para evocar o
conceito de “fittingness” utilizado por Hodder (2012).127 Não é que os índios não escolheram
a espingarda, eles não sabiam o que fazer com ela e, mesmo quando sabiam, as coisas davam
errado, não havia conexão entre estes artefatos e seu corpo-conhecimento, eles não foram
concebidos originalmente uns para os outros. A versão de Laureano enfatiza isto. Ocorre ao
herói Ñaperikooli oferecer aos homens recém-emergidos uma espingarda. O ancestral dos
índios tem a oportunidade de verificar primeiro se quer ficar com o artefato. Ele chega a
tentar experimentá-lo, mas não consegue fazer com que a espingarda funcione. Ñaperikooli
entrega-lhe então uma zarabatana e ele prontamente a utiliza. Vendo que pessoa e coisa se
completam, Ñaperikooli fica satisfeito. O herói então oferece a espingarda ao ancestral dos
brancos. A mesma afinidade que acabara de ser presenciada entre o índio e a zarabatana é
observada entre o branco e a arma de fogo. Mais uma vez, o que se está descrevendo é um
encaixe entre pessoas e “coisas”. Não acredito, portanto, que estamos diante de uma
“escolha”, em termos estritos. Estamos diante de uma espécie de incompatibilidade entre uma
determinada coisa e uma determinada pessoa.
A versão dzáawinai (VI), do baixo Içana, ajuda a reforçar ainda mais este ponto. Após
abrir o segundo buraco em que procurava a humanidade, Ñaperikooli vê sair de lá um
Walipere-Dakenai. Este salta para fora com uma espingarda à mão – o herói não precisa nem
soprar-lhe a fumaça do tabaco, pois seu corpo já sai pronto, rijo. Imediatamente o ancestral
dos Walipere-Dakenai se põe de pé e dá um tiro. Junto ao estalo da pólvora, ouve-se o
127

O conceito “fittingness” é discutido por Hodder (2012) como uma relação ao mesmo tempo de encaixe entre
as “coisas” e como decorrência de uma determinada “coisa” ter sido projetada para um determinado fim.
“Humans and things have attributes that 'fit' or 'come into play' in specific historical contexts. The adjective and
verb 'fit' has two broad but closely related senses (Webster Dictionary). The first is 'adapted to an end or design'.
The second is 'acceptable from a particular viewpoint' or 'harmonized with'. The first sense seems related to
function – whether an attribute affords a human or thing the ability to function; the second to coherence of
assembly – whether an attribute fits together with other attributes. In scholarly discourse, the first is often related
to adaptive fitness and the second to meaning and culture and, as such, the two types of 'fit' have often ended up
on opposed sides of disciplinary debates. I intend to try to use the term fittingness to cover both aspects of fit and
to emphasize their dependence on each other.” (: 113)
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barulho do primeiro trovão. Apesar do estrondo, a bala cai aos pés do índio. O tiro “mascou”.
Frustrado, ele coloca a espingarda de lado e recua. Eis que então, atrás dele, o branco sai do
buraco, pega a espingarda e desce rio abaixo, levando-a embora para sempre.
Que a espingarda represente, nos mitos, uma sinédoque das mercadorias, a versão II,
cujo trecho final reproduzimos acima, não deixa dúvidas. Uma vez que tem uma relação
orgânica com as mercadorias industrializadas, os brancos dominam tudo o mais: armas,
ferramentas, tecidos e papéis. Esta extensão de sentido é feita também na versão IV, na qual
os instrumentos-Kowai são a contraparte indígena dos aparelhos de rádios e das machines à
musique, recebidos, respectivamente, por índios e brancos ao final da história. Menos do que
uma equiparação entre dois objetos fundamentalmente distintos – os instrumentos cerimoniais
profanos e sagrados – a oposição feita pela narrativa é aquela entre a tecnologia local e a
alienígena, delimitada a um campo específico de comparação: os instrumentos musicais – no
lugar das armas de caça e guerra que aparecem em outras versões.
Estas versões estão insistindo, parece-me, na ideia de uma distancia intransponível. A
superioridade tecnológica das mercadorias industrializadas, somada à sua origem exógena e
desconhecida, provoca um deslocamento na oposição fundante no sistema: o jogo sutil entre
diferença e semelhança que descreve a humanidade emergente. Enquanto todos os chefes
assemelham-se e diferenciam-se pela posse de versões distintas das mesmas coisas, os
brancos diferem-se de todos por possuir algo que não encontra similaridade no mundo
indígena. Dito de forma simples: se os brancos fossem apenas um clã de chefes, os mitos não
contariam como eles levaram embora as mercadorias, mas descreveriam como, a todos os
grupos, Ñaperikooli legou uma espingarda de uma marca diferente.
Mas não foi isso o que ocorreu. Os índios não receberam do metal. As mercadorias
industrializadas não ficaram ali, foram para o nascente junto de seus donos, menos porque os
índios não souberam “escolher” e mais porque, dizem os mitos, havia algo mais profundo que
ligava os brancos às mercadorias – elas são o seu conhecimento (yanhenke), assim como tudo
o que foi apresentado acima – territórios, tabaco, pimenta, nomes etc. – o é para os índios. E
este conhecimento é o que permite aos humanos se reproduzirem de diferentes maneiras. Por
meio das mercadorias, certos humanos se diferenciam de outros, pois, por meio delas, eles se
reproduzem de forma diferente. Não deixa de ser curioso que Afonso e Ilda, com quem abri
este capítulo, tenham se enganando sobre si mesmo justamente aproximando-se das
mercadorias – o motor, o barco, a cidade (numa evidente extensão sinedótica). Tornar-se
branco, como vimos no capítulo anterior, é aproximar-se da sua forma de (re)produção: a
escrita, as armas, etc.
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Neste sentido, a relação dos brancos com as mercadorias demonstra, ao mesmo tempo,
que eles não tem relação com todo o resto. Os brancos não tem alma ancestral (yhepole), na
forma de animal epônimo. De acordo com a teoria indígena, sua alma teria a forma de
mercadoria. Segundo Hill & Wright (1988: 92) a alma dos brancos seria materializada
fisicamente em determinados artefatos diletos, “os livros.”128 Isto permitiria que fossem
atacados por meio da feitiçaria (witchcraft) indígena. Este ataque consistiria em rasgar estes
livros ao meio – numa clara analogia com a tentativa de derrubar a árvore-tabaco dos
Hohodeni para atingi-los. A alma-livro dos missionário seria a Bíblia, a alma-livro dos
comerciantes seriam os livros de conta, e a alma-livro dos antropólogos seriam seus cadernos
de campo – talvez hoje sejam os seus computadores. Desta forma, a ideia de que existe um
componente material das pessoas que se relaciona à sua vitalidade opera em diversos níveis –
seja referindo-se a grupos mais amplos com os brancos; seja referindo-se a clãs, como os
Hohodeni.129
Esta descrição da simultaneidade da relação entre pessoas e coisas, ou melhor dizendo,
da interdeterminação entre pessoas e coisas evoca o conceito de “contexto” que apresentei na
Introdução deste trabalho. Para ilustrar que os artefatos são definidos pelo contexto em que
eles são colocados, Hodder (2012) descreve o que, para ele, seria um contexto absurdo: ele se
refere a um cenário neolítico, com homens se vestindo com peles de animais, morando em
pequenas barracas improvisadas, assando pequenas caças em fogueiras e vivendo à beira de
um rio que corre lentamente. É neste cenário que ele insere um piano de caudas, do tipo grand
piano de concerto (: 03). O piano é um absurdo neste cenário, “um objeto que não se encaixa”
porque, enquanto artefato humano, ele prevê uma série de conexões: o pianista, o sistema
musical ocidental baseado em intervalos de tons e semitons criados na Grécia antiga, a
revolução industrial, a fabricação de cordas de aço enroladas, o mercado de peças de marfim
do África para Europa e etc. (: 08).
De certa forma, o que vimos na paisagem do mito de origem que se passa em Híipana
é um “piano no cenário neolítico”, ou melhor: “uma espingarda no sítio de emergência da
humanidade” – conquanto que não se veja nesta comparação a afirmação de qualquer
correlação entre ideias Baniwa sobre a origem da humanidade e as ideias arqueológicas sobre
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“Whites lack animal-shaped, collective souls (liwarima) and powerful sib names (nanaikika),” (Hill & Wright
1988: 92)
129
Por outro lado, estes autores destacam que o modo como as narrativas explicam a diferença entre índios e
brancos – processos de heaping up e searching for, descreveria os índios como mais próximos de um modo
dinâmico e poderoso de reprodução do que os brancos. (ver Hill 1993: 38 sobre o tema e também Hill & Wright
1988: 92).
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o neolítico. O que o exemplo de Hooder ajuda a ver é que esta espingarda não poderia estar lá
desacompanhada – ela prevê os Brancos e com ele toda a forma de se reproduzir por meio das
mercadorias. Se ela existe, é preciso que exista algo que a coloque em contexto, e este algo
são estes personagens cujo conhecimento reprodutivo passa por estes artefatos.

Conhecimento reprodutivo
Abri este capítulo com a imagem dos procedimentos rituais não realizados, que
apontaram que a conexão entre os sujeitos e o seu clã se realiza no corpo – os indivíduos que
tem o umbigo na cachoeira de Híipana. Esta conexão é, de um lado, algo “natural”, neste
indivíduo – posto que ele já nasce com o cordão umbilical interno que o liga ao clã –, e, de
outro, “fabricada” – uma vez que esta alma tem de ser protegida, sustentada, mantida em
determinados cuidados para que não se desfaça. E o que produz/sustenta esta alma são
procedimentos rituais realizados antes e após o nascimento. Estes procedimentos são feitos
empregando-se conhecimentos que passam por diversas “coisas” recebidas pelo ancestral dos
sujeitos de um determinado clã – pimenta, tabaco, línguas (benzimentos, nomes diversos),
artefatos rituais, território, casa de almas. Assim, elementos externos complementam estes
corpos.
Vimos, na história de origem de emergência um mesmo esquema. Os ancestrais saem
da terra com uma condição humana “natural”, mas a especificidade desta condição se realiza
por meios rituais, fora da terra. A ideia de que os ancestrais da humanidade saem da terra
“sem fala”, com os “corpos moles”, faz deles uma imagem dos bebês; o mundo inferior sendo
um útero onde são gestados. Uma vez fora do útero, estes “ancestrais-bebês” serão cuidados
ritualmente para que se tornem certos tipos de Walimanai: índios que tem clã. E este cuidado
é descrito pela imagem do recebimento de uma série de “emblemas” que são os mesmos que
os clãs possuem hoje para se reproduzir a si mesmo através da renovação dos indivíduos. Por
isso que estes “emblemas” são uma tecnologia reprodutiva.
Mas, tomando como “sujeito” desta descrição o clã e não os indivíduos – a perspectiva
do mito e não a perspectiva do ritual – pode-se dizer que as pessoas que estes “emblemas”
fabricam são parte dos “emblemas” do clã, na medida em que são uma das formas materiais
em que o clã se manifesta. Assim, ao mesmo tempo em que estes “emblemas” são algo que os
indivíduos atuais receberam dos antepassados – estes indivíduos são, eles mesmos, parte
daquilo que os conforma. Eles são uma “herança” clânica, na medida em que são
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manifestação material do clã da mesma forma que estas “coisas”. Esta ideia pode ficar mais
clara comparando o exemplo do ataque canibal e da produção de troféus que vimos no
capítulo passado ao ataque à árvore-tabaco que vimos neste capítulo. Em ambos os casos,
atacando-se, respectivamente, pessoas e coisas, atinge-se o clã.
É esta inter-determinação/inter-constituição que estabelece a relação fundamental
entre os indivíduos e as coisas do clã tal como se pode depreender da mitologia baniwa. É
interessante que a mitologia Baniwa não diferencie os povos por meio de sua produção
artesanal naquilo que B. Ribeiro (1995) chamou de “divisão intertribal de trabalho artesanal
no Alto Rio Negro.” (: 65). De fato, o mito de emergência Baniwa não toca neste ponto da
forma como faz um mito Desana – recolhido por Reichel-Dolmatoff (1968) e referido por esta
autora – no qual o narrador conta que após a emergência da humanidade, o demiurgo teria
dado aos representantes de cada etnia da região, um produto artesanal que seria feito por seus
representantes de forma exclusiva: “Mas antes deles irem embora, Pamurí-mahssë deu a cada
um deles os objetos que eles trouxeram de Ahpikondiá [seria o mundo subterrâneo?], os quais,
a partir de então, passariam a indicar as futuras atividades de cada tribo. Ele deu um barco e
flechas aos Desana; aos Tukano, Pirá-tapuia, Wayára e aos Neéroa ele deu um arpão; aos
Koripaku ele deu um ralador de mandioca; ele deu uma sarabatana e um cesto aos Maku e
uma máscara de líber aos Cubeu” (Reichel-Dolmatoff 1968: 69, apud B. Ribeiro, idem;
inserção minha entre colchetes).
Aqui, como vimos, embora haja espaço para a diferença entre os humanos por meio de
artefatos – o que ocorre tanto na relação entre índios e brancos por meio das mercadorias
industrializadas, quanto entre chefes e servos por meio da especialização ritual – os clãs que
fazem parte do sistema são descritos como uma “comunidade ritual” que se estende até os
limites deste sistema. Isso ocorre porque o mito enfatiza não a diferença entre os grupos, mas
aquilo que os une: “coisas” que são co-substanciais aos corpos dos ancestrais clânicos e, por
meio deles, aos representantes de cada clã. Neste sentido, a ideia principal veiculada neste
mito, considere-se tanto a forma como trata os índios quanto a forma como trata índios e
brancos, é que os artefatos são um “conhecimento reprodutivo” que define um certo tipo de
pessoa. Em um caso, os índios são definidos por meio do ritual e das “coisas” situadas em
torno dele, em outro, os brancos são definidos por meio das mercadorias. De forma que a
visão dos índios sobre o clã fornece, mais uma vez, um modelo para se pensar a realidade, da
forma como vimos no capítulo passado.
Em termos comparativos, me parece importante também notar que esta forma de
conceber a relação entre os indivíduos e a tradição clânica é bastante peculiar. Sabemos de
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inúmeras culturas que concebem toda a sua tradição como fruto de um empréstimo cultural
efetivado com outros povos (para uma discussão sobre o tema, ver Carneiro da Cunha 2009).
Os Kayapó, estudados por inúmeros autores, seriam um destes casos, em que o conjunto
daquilo que conforma a sua tradição – sejam danças, cantos, padrões de pintura, etc. – teria
origem alienígena (para uma discussão recente deste tema ver Demarchi 2014). Aqui, ao
contrário, todo o conhecimento é visto como algo que tem origem em ancestrais clânicos. E,
interessantemente, esta ideia é capaz de articular dimensões universais e particulares, ou seja,
é capaz de dar conta de todo o sistema do Alto Rio Negro, definindo-o como uma grande
“comunidade de costume”, ao mesmo tempo em que permite particularizar cada clã como
uma “comunidade específica de costume”.
No próximo capítulo, vou me deter sobre uma conjunto de “coisas” que permitem que
os grupos se reproduzam ritualmente – artefatos cerimoniais utilizados nos Dabucuri e
Jurupari. Este enfoque permitirá complexificar a forma de compreender a reprodução ritual
dos grupos e, ao mesmo tempo, fornecer um modelo mais amplo para as relações entre as
“coisas” e os contextos que as engendram.
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Figura 3: Nazária Montenegro Torrando Farinha, novembro 2012
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Por volta do ano 2000, o antropólogo Glenn Shepard, atualmente pesquisador Museu
Paraense Emílio Goeldi, trabalhava no INPA, conduzindo um grupo de pesquisa que visava
investigar a possibilidade do manejo sustentável do arumã empregado nos trançados baniwa.
Naquela época, esta cestaria era vendida para grandes centros comerciais do Sudeste no
âmbito do projeto Arte Baniwa e este estudo de sustentabilidade do manejo era desenvolvido
a pedido da Organização Indígena da Bacia do Içana, a OIBI, e do Instituto Socioambiental, o
ISA, instituições que capitaneavam este projeto. Este estudo visava avaliar o impacto da
venda em larga escala da cestaria destes objetos de uma perspectiva socioambiental.130
A equipe de Shepard, que contava com pesquisadores indígenas e não-indígenas, tinha
como um dos pontos de pesquisa a aldeia evangélica de Trindade, situada no Alto Içana. A
pesquisa sobre a origem mitológica da cestaria, que era parte das investigações que o grupo de
Shepard conduzia à época, levou um ancião de Trindade, o Sr. Mario, a comentar as festas
tradicionais abandonadas há cerca de 50 ou 60 anos em virtude da conversão de sua
comunidade ao evangelismo. Para ilustrar aquilo que falava, Mario fez, nas folhas em branco
que se encontravam ao final de sua Bíblia, o desenho abaixo, representando os instrumentos
“sagrados” baniwa. Este desenho veio acompanhado do seguinte comentário:

Figura 4: Os desenhos na Bíblia de Mario131

130

Projeto realizado pela Organização Indígena Bacia do Içana em parceria com o Instituto Socioambiental.
Sobre o projeto ver Ricardo & Martinelli (2000) e Shepard et al. (2001, 2004).
131
In.: Sheepard et al. (2001: 24)
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Tsikota. Yaporoto. Wariado. Mariawa. Kowai. Bonito! Igual música. Wariado, mulher
não pode ver. Kowai também, mulher não pode ver. Os antigos, o pajé, só ficava
fazendo festa. Vivia só assim, só fazendo festa com aquele instrumento. Hoje não tem
mais. Hoje tem é Palavra de Deus. Veio lá de cima, da Colômbia. Sofia (...) chegou
aqui, vem trazendo palavra de Deus. Quando ela chegou, [todo mundo] deixou festa.
Ela proibiu para eles. Tem que deixar. Não bebe mais caxirí. Não tem mais tsikota,
kowai. Tudo. Também aquele instrumento do pajé, como chama, que faz assim,
‘Chacchac- chac’? (...) maracá. Vai jogar tudo no rio. Faz tempo, isso... (Shepard et.
al. 2001: 24, grifo meu)
Já comentei a adesão dos Baniwa à mudança cultural por meio da destruição dos
próprios artefatos no final do capítulo 1. O meu interesse nesta passagem, neste capítulo, vem
de um olhar detalhado à iconografia de Mario. O ancião de Trindade colocou em paralelo
instrumentos cerimoniais de dois complexos rituais distintos : Tsikota, Yaporoto, Mariawa
são usados nos Dabucuris, uma tradição que se origina com o herói cultural Kaali. Já Wariado
e Kowai pertencem à tradição de Kowai (Jurupari). Na verdade, Wariado é uma referência ao
único subconjunto dos instrumentos-Kowai que existe em trio e não em par, como veremos
mais abaixo.
Uma das interpretações deste paralelismo seria dizer que a proibição da missionária
evangélica Sofia, ao condenar todas as práticas rituais baniwa, “sacralizou” – ao menos aos
olhos dos Baniwa evangélicos – todos estes instrumentos rituais, na medida em que tornou
todos igualmente “invisíveis” e restritos. Contudo, não foi somente este gesto que colocou
estas duas tradições lado a lado. A iconografia de Mario, na verdade, sugere um paralelismo
que se encontra também na mitologia destes heróis. E este paralelismo aponta para uma
complementaridade entre os rituais do Dabucuri e do Jurupari como meios de reprodução do
clã – tema que pretendo abordar neste capítulo. Mas isto não é tudo. Por meio desta análise,
pretendo descrever como os Baniwa concebem a origem do seu conhecimento ritual – os
rituais que o definem como uma “comunidade de costumes” sobre a qual falei no capítulo
passado – e como este conhecimento é transmitido à humanidade por meio de artefatos.
Além disso, meu objetivo, ao comparar estes dois ciclos mitológicos e complexos
rituais, é situar a produção de artefatos em um contexto mais amplo de atividades produtivas.
Esses mitos se inserem profundamente no cotidiano dos Baniwa, e isto é também um fato a se
notar ao longo desta exposição. Neste sentido, devemos estar atentos ao modo como estes
mitos se conectam à vida dos Hohodeni de uma forma geral, e não somente aos rituais a que
se referem. Entre os Baniwa, a mitologia é, no presente, uma forma particular de descrever a
origem das coisas; isso na medida em que somente uma minoria católica recorre a esta
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modalidade de discurso no cotidiano. Isso quer dizer que a mitologia só pode ser um
dispositivo de explicação da realidade para quem se considera em continuidade com uma
certa tradição – e este é o caso dos Hohodeni.
Iniciarei esta análise abordando a mitologia do herói cultural Kaali e depois passarei à
mitologia de Kowai. Isso porque a mitologia de Kaali mereceu menos destaque até o
momento entre as análises antropológicas a respeito dos Baniwa.132

A mitologia de Kaali
É difícil situar as histórias de Kaali no conjunto das narrativas da cosmogonia Baniwa.
Em geral, quando são interpelados por antropólogos, os narradores consideram o herói um
irmão mais novo de Ñaperikooli. Algumas versões situam os acontecimentos ocorridos em
seu ciclo de histórias como anteriores aos episódios em que Ñaperikooli luta contra os
animais pela conformação do mundo para as futuras gerações. Nestes casos, Kaali teria
ajudado o herói recebendo de Kowai porções de terra e as plantas cultivadas (cf. Wright 1998:
47-51). Por outro lado, há versões que situam o tempo deste herói no começo do mundo atual,
ou seja, após o período agonístico da conformação do mundo ao qual acabamos de nos referir.
Estas versões ressaltam o seu papel mediador entre estas duas fases, uma vez que ele ensina
os humanos sobre como viver em sociedade por meio do cultivo e do cerimonial do Dabucuri
(Hill 2009: 73, 82-84; e também Journet 1995: 111-119).
Estes temas encontram estrita correspondência na mitologia dos povos Tukano. Nela,
o “dono da alimentação” é um dos personagens considerados “Gente-Universo” – o
equivalente ao termo Hekoapinai baniwa. Ele seria, portanto, contemporâneo aos personagens
que desempenham funções análogas à de Ñaperikooli e seus irmãos.133
De forma geral, na mitologia baniwa, o herói é referido por meio de duas imagens: na
primeira delas, Kaali é relacionado à “Grande Árvore”, Kaali ka thadapa. Esta árvore faria a
ligação entre o céu e a terra nos tempos primordiais. A derrubada desta árvore marcaria a
passagem do mundo anterior para o mundo atual (Wright 1999: 45). Esta derrubada é
importante, pois nessa árvore encontravam-se recursos que, uma vez levados ao chão,
132

Efetivamente, até o presente, temos uma subseção de capítulo da monografia de Journet (1995) dedicada ao
herói (: 108-121) e alguns trechos de Hill (1993, 2009) de Wright (1998: 47-51), além de um artigo deste último
(Wright 2009).
133
Conferir as histórias de origem da agricultura em Kumu & Kenhíri (1980); Diakuru & Kisibi (1996); Cornelio
et al. (1999); Barbosa et al. (2000); Maia, M & Maia T, (2004); Tõramü Baya & Guahari Ye Ñi (2004).
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permitiram, entre outras coisas, a aquisição dos malikai (artefatos e conhecimentos dos pajés
maliri) e das plantas cultiváveis pelos Hekoapinai (Cornelio et. al. 1999: 42-49; Caderno de
Campo, novembro 2012, junho 2014).
A segunda forma como Kaali é apresentado na cosmogonia baniwa é sob o avatar de
Kaalittairi, um herói com aparência humana, que vive junto de sua mulher e filhos. Contudo,
embora seja na aparência um homem comum, Kaalittairi tem poderes sobre-humanos: o seu
corpo insemina magicamente as roças e os alimentos cultivados e os conhecimentos
cerimoniais do Dabucuri são descritos também como parte de seu corpo.
Como nos outros capítulos, centrarei a análise em uma versão Hohodeni. Contudo,
esta versão é bastante lacônica, tendo sido recolhida em um contexto em que não foi possível
Laureano desenvolver os episódios da narrativa. Laureano contou apenas que Kaali convidou
os diversos povos da região para um festa em Waliro, atualmente uma montanha próxima à
sede do município de São Gabriel da Cachoeira, onde havia a árvore Kaali ka thadapa e,
durante esta festa, ensinou aos humanos seu conhecimento cerimonial (Caderno de Campo,
novembro 2011). Esta versão reúne, de certa forma, os dois avatares do herói – o homem e a
árvore – mas não desenvolve nenhum dos dois temas. Para compreendê-la, precisaremos
lançar mão de outras versões disponíveis na região, tanto entre os Baniwa quanto entre outros
grupos.134 Vejamos, então, estas duas imagens do herói mais de perto.

Kaalittairi
Iniciemos pelo avatar mais “humano” de Kaali, o herói Kaalittairi. Kaalittairi quer
dizer “mestre Kaali”, (-ttairi é “mestre”, categoria próxima a “-minali”, “dono”).135 Suas
histórias referem-se à “origem das plantas cultivadas”, de um lado, e à “origem do
conhecimento cerimonial” relacionado aos Dabucuris (poodali), de outro. Estes temas estão
difundidos em toda região do Rio Negro, se fazendo presentes, por exemplo, em narrativas
encontradas entre os Tukano e os Desana, onde o herói Bali Bó assume diversas
características de Kaali (VIII); ou entre os Tariano, em que estes atributos se encontram
134

Como no capítulo anterior, numero as versões para facilitar a exposição. Os textos completos podem ser
encontrados em Journet (1995: 323) versão II; Hill (2009: 82) versão III; Hill (2009: 83) versão IV; Cornelio
et al. (1999: 112-115) versão V; Silva et al. (2014: ficha 12) versão VI; Barbosa et al. (2000: 128-142)
versão VII); Kumu e Kenhíri (1980: 141-147) versão VIII; Saake (1976b [1957]: 286-291) versão IX. No
anexo 2 o leitor pode encontrar as versões de trabalho utilizada nesta análise.
135
“Ttairi é derivado da raiz -ttai, que tem o sentido de origem, linhagem ou procedência de alguém.” (Bezerra
2003, apud Xavier 2013).
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presentes na figura do herói Nasikalikili (VII).136 Estas histórias fazem parte do mito de Kaali
que vamos conhecer neste capítulo uma vez que se encontram em clara relação de
transformação com as versões baniwa já recolhidas.
Alguns narradores descrevem estas duas origens de forma sucessiva, numa mesma
narrativa, outros descrevem-nas em narrativas distintas. No caso das narrativas de origem da
agricultura, como vimos no capítulo 1, ao descrever o signo de Kaali, pelo qual Kéeroaminali
passa algumas vezes em sua história, o pano de fundo das narrativas é um conflito familiar.
Este conflito faz com que o herói abandone sua primeira família deixando-a na penúria, uma
vez que o herói era o responsável pela fertilidade das roças que, até então, só ele era capaz de
cultivar. Após um tempo afastado, Kaali realiza uma série de encontros com o filho caçula e
ensina-o a cultivar as roças, da abertura dos terrenos à colheita. Aprendendo os segredos do
pai, embora utilizando técnicas menos poderosas – Kaali era capaz de derrubar terrenos
inteiros com uma linha mágica; fertilizava as derrubadas com seu próprio corpo; etc. – o filho
caçula se torna Kaali sob uma forma humanizada, menos “monstruosa”. Assim, percebe-se
que o nome Kaalittairi comporta, de certa forma, estas duas acepções “mestre/dono” das
plantas cultivadas e “chefe” da linhagem.
Esta situação em geral – uma família estendida vivendo em uma casa coletiva e
explorando conjuntamente um território – corresponde à ocupação padrão no Alto Rio Negro
anterior ao desmonte promovido pela intensa campanha missionária de nuclearizar as famílias
e dissolver a estrutura das malocas (ver Cabalzar 1999). Neste sentido, devemos entender que
estas narrativas tratam de questões básicas relativas à convivência entre as gerações, os
gêneros e a administração e comando do núcleo familiar.
A monstruosidade do herói é tematizada nestes mitos de origem da agricultura não só
através da imagem de um corpo que dá origem a alimentos, mas também da imagem de um
herói com uma sexualidade hiperdesenvolvida. Por este motivo ele se opõe ao filho mais
velho, que vivia junto de sua esposa na maloca de Kaali. Esta oposição está na base do
conflito que, nestes mitos, serve de mote para que Kaali se afaste de sua primeira família. Ao
mesmo tempo, esta hipersexualidade acaba compondo um reforço da imagem de
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Os Tariana, é preciso lembrar, há cerca de 700 anos, adentraram o médio Uaupés saindo do Aiari, quase na
fronteira entre Brasil e Colômbia e lá se entrincheiraram em uma fortaleza na serra do Jurupari até que
conseguirem, por meio de guerras e negociações, se estabelecer na atual região de Iauaretê (Neves 2006). São de
origem Arawak, tendo sido “tukanizados” pelos grupos do Uaupés, após sua entrada violenta na região. Sua
mitologia apresenta uma interessante mescla de temas Arawak e Tukano. Trata-se, portanto, de povos – e
consequentemente – mitologias em contato a centenas de anos. Além disso, os relatos da origem das plantas
cultivadas conformam uma das “regiões mitológicas” mais estáveis do Rio Negro, sendo, neste sentido,
comparáveis somente à mitologia do Jurupari. E isto não é fortuito, como veremos mais à frente.
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hiperfertilidade característica do herói.
As narrativas de origem do conhecimento cerimonial, por sua vez, apresentam uma
estrutura semelhante à das narrativas de origem da agricultura – embora deixem de lado, ou
coloquem em segundo plano, os conflitos aos quais acabamos de nos referir. Nestas
narrativas, Kaali lega aos filhos – especialmente ao filho e à filha caçula – o conhecimento
sobre os cantos, a preparação de alimentos e bebidas, o uso de instrumentos cerimoniais e dos
adornos. Estes artefatos são utilizados desde então nos Dabucuris. Ele faz isso para que os
filhos aprendam a confraternizar com seus cunhados e para que, nestas ocasiões, saibam como
chamá-lo e homenageá-lo (versões IV e IX). Após transmitir este conhecimento aos humanos,
o herói se retira, como ocorre nas histórias de origem da agricultura. A partir deste momento
ele estará presente na humanidade por meio do seu legado. Neste caso, este legado é
composto de diversas “coisas” relacionadas ao cerimonial do Dabucuri – entre os quais
devemos incluir cantos, performances, instrumentos musicais, adornos, como também os
alimentos e bebidas produzidos a partir da mandioca, sobretudo o caxiri e o beiju.

Transmissão de conhecimento
Como eu já disse, a mitologia de Kaali é marcada pela transmissão de diversos
“conhecimentos”. A própria estrutura das narrativas expressa a característica de, para cada
ação, abrir-se uma janela para um conteúdo didático. Isso ocorre tanto quando o tema é a
origem da agricultura, como quando o tema é a origem do conhecimento cerimonial.
No primeiro caso, uma versão koripako (II) , por exemplo, enfatiza o aprendizado do
momento certo (época do ano) e do tempo de espera entre cada uma das etapas necessárias ao
cultivo – abertura e limpeza dos terrenos; queima das árvores derrubadas; plantio; cuidados
com as ervas daninhas; a colheita. Já versões desana (VIII) e tariano (VII) descrevem, além
desse conhecimento, algumas informações básicas a respeito do processamento dos cultivos
de alimentos e bebidas próprios ao consumo humano. Estes víveres são considerados opostos
às bagas e cipós selvagens que passam a ser o alimento daqueles que o herói abandonou, o
que constitui uma regressão a um estado menos humano. Estas narrativas discutem a oposição
entre os alimentos próprios e impróprios à humanidade. E, por humanidade, aqui, devemos
compreender as pessoas que vivem no Alto Rio Negro e estão imbricadas em relações sociais
de troca de pessoas e coisas, como vimos no capítulo anterior, ou seja, os newik, “gente que
tem clã”. Assim, o termo humano é diferencial e se refere àqueles que compartilham certos
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hábitos e que, por meio deles, se opõem aos que não compartilham. Este tema é fundamental
na mitologia deste herói: o compartilhamento de certo modo de vida entre pessoas que vivem
juntas, ou mesmo afastadas, mas em relações que implicam reciprocidade entre dons
ofertados de cada parte, é tematizado por meio de alimentos, artefatos rituais e os costumes a
eles relacionados.
Nas narrativas que enfatizam a origem do conhecimento cerimonial também
encontramos uma estrutura semelhante relacionada à transmissão do conhecimento e ao
caráter diferencial dos hábitos ensinados. Em uma versão dzaawinai (IX), Baniwa do Baixo
Içana, por exemplo, vemos o herói ensinando à filha e aos cunhados, detalhadamente, todo o
cerimonial do Dabucuri, descrevendo cena por cena como: (i) receber a oferta dos hóspedes
em um Dabucuri; (ii) retribuir esta oferta com bebida fermentada (caxiri); (iii) usar da palavra
com humildade protocolar junto aos hóspedes para ofertar-lhes alimento nos intervalos da
festa; (iv) preparar, servir e organizar o consumo da bebida alucinógena Kaapi; (v) distribuir
os adornos cerimoniais para que sejam usados coletivamente; (vi) ordenar e intercalar os
cantos – do caapi, do inajá, do jenipapo; (vii) ordenar e intercalar as danças – waana (bastão
ambaúba), japurutu (tipo de clarinete); pitsi (saúva, formiga); phelooma (cariçu, flauta de pã);
poli (buzina); waloo (veado), e assim por diante.
Já em uma versão wakuenai, do Guaínia (IV), a ênfase recai igualmente sobre o
preparo das bebidas caxiri e yarakhe (destilado a partir do caxiri), e sobre as danças, com
mudanças pontuais relativas ao modo como se conduzia o cerimonial do Dabucuri nessa
região – neste caso, Kaali ensinou todas danças com a japurutu; adabi (tipo de chicote
cerimonial), waana (bastão de ambaúba), kolirina (trompetes surubim), déetto (flauta de
crâneo de veado).
Enquanto na versão dzaawinai (IX) os ensinamentos de Kaali estão voltados ao
convívio coletivo e à etiqueta cerimonial, na versão wakuenai (IV) descreve-se a ideia de que
o cerimonial é uma forma de render homenagem ao legado de Kaali e que esta homenagem
deve seguir um certo protocolo que coloca em relação os homens, as bebidas e os
instrumentos. De qualquer forma, nestas descrições, o conhecimento cerimonial legado pelo
herói também serve para criar uma “comunidade de costumes”, costumes que distinguem
aqueles humanos que tem clãs daqueles que não tem.
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A etiqueta de Kaalittairi

Entre os temas fundamentais presentes nos dois eixos desta mitologia, está o tema de
uma certa “etiqueta” e dos “comportamentos adequados” que colocam em relação pessoas e
coisas – e, de certa forma, pessoas por meio de coisas. Este tema pode ficar mais claro a partir
de um exemplo etnográfico.
No final de 2011, realizamos em Ucuqui uma oficina de registro da tradição da pintura
corporal Baniwa, cujo objetivo era descrever o processo de produção dos materiais usados
para fazer os pigmentos negros e vermelhos empregados na região para ornamentação
corporal. Ao final do registro da produção, solicitamos a alguns velhos que nos ajudassem no
registro dos desenhos da tradição baniwa. A resposta a este pedido logo se converteu em uma
encenação da cerimônia que marca o fim do período de reclusão das moças após a primeira
menstruação. Ocorre que, na noite anterior, a maior parte das pessoas de Ucuqui havia
participado de uma pequena festa na qual bebia-se a recompensa de um ajurí – sessão de
trabalho coletivo que, naquela ocasião, visava a puxada de uma canoa do interior da mata às
margens do Igarapé Uaranã. O grupo havia passado dois dias nesta atividade e, para
compensar o esforço coletivo, a mulher do dono e construtor da canoa, Severiano Fontes,
havia preparado alguns litros de caxiri. A comemoração havia atravessado a noite animada
por músicas de yalanawe (brancos), como forró e ritmos caribenhos – reflexo da influência
da Colômbia e Venezuela no dia a dia das comunidades do Alto Rio Negro. Tudo ia bem mas,
como pode ocorrer nestas ocasiões, uma briga opôs dois homens que partiram para agressão
física e acabaram levemente feridos.
No dia seguinte, durante a encenação da festa tradicional, o velho Laureano pediu a
palavra e falou para toda a comunidade que se encontrava na maloca. A encenação do ritual
feminino deu ensejo para que o velho fizesse uma comparação entre as festas do passado e as
festas atuais e repreendesse aqueles que haviam brigado na noite anterior. De pé, apoiado em
um dos esteios da maloca, Laureano direcionou seu sermão à toda comunidade. Sua fala, que
transcrevo na íntegra abaixo, trata do legado de Kaali, da etiqueta das festas, e termina com
um comentário geral sobre a relação entre o conhecimento deste herói e o bem estar da vida
aldeã.
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Fala de Laureano à comunidade,
Novembro de 2011137
Nadehikale Naha Pedaliape
É assim que nossos avós viviam
[referindo-se à encenação da iniciação
feminina realizada no contexto da oficina.]
Wemakaka, Whaa! Hohodeni
Estes são os Hohodeni
Kadzoo Wemaka Oopi!
Era assim antigamente!
Kattimaliko
[Vivíamos ] dentro da alegria!
Neni Nhaa Ikamaratakape
Havia cantores...
Nadewanaa Nakamarata
Nós bebíamos tranquilos, cantávamos
Ñamemitha Kadzoka Pandzadzoo
Hoje em dia não é mais assim
Lhiatshehe, Nanoka Nodewana Nanhi Nhemathetakawakaha!
Quando bebem, começa gritaria para todo lado!
Ñame, Ñame! Ñame pakapa Kadzoodali, Opi!
Não, não! Antigamente não existia estas coisas!
Liodza Kadzoka Kakopedaka Yhia, nani, Yhia, Nani, Yenipettipe
Os jovens devem evitar esta arruaça.
Yaanhika Iwanetakawa, Makadatsa...
Andar gritando por aí...
Ñame Panhika Pawanetakawa Phaa! Irakape!
Quem bebe não deve fazer este tipo de bagunça!
Phaa! Irakape Pawha Katsa ttaime
Quem bebe deve sentar-se no lugar certo.
Phaawha Bakonako Padenhi Koakadake Padenhiri
Sentar-se no banco para fazer tudo o que a festa pede que a gente faça...
Koakena Padenhiri Yapolooto Phelooma, Tsikootaa.
dançar Japurutu [clarinete], Cariçu [flauta de pã], Tanajura [flauta simples],
Nanhekhe Nhaaka Pedaliape
[este é] o conhecimento dos nosso avós
Kadzo Nemaka Nhaka Pedaliape Opi.
Assim viviam antigamente nossos velhos
Nakaitere Instrumento Nhaha Yalanawinai Walhio
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O que os brancos dizem que são nossos instrumentos
imali Lhiatshe Pandza Ñametsa Koaka Neniri Kametsa Nihi
hoje em dia não existe mais este tipo de música.
Himatsa Koameka Liako Lhiehe Kapitama
Como o capitão disse,
Kametsa Nehe Yanhekape Ttiki wanheritsa
nós não temos quase mais nada deste conhecimento, só este pouquinho.
Nanheri Nhaa Inaaro...
É isto que as mulheres conhecem...
Liekaha kadzoodaliaha Likaite Kapidzoo
É isto que elas disseram [sobre o rito de puberdade]
[pausa]
Ima Nokaite Irhio Yhia Noketeenape Phiome Yhia Yenipettipe
Aqui eu deixo claro, para todos vocês, meus parentes
Yhepakaro Lhiehe Nakaiteri Nhaha Professorenai
Para vocês obedecerem o que os professores falam
Ikatsani Nakaiteri Nhaha Professorenai Karokaro Idenhi Koakadaka
Os professores falaram do mesmo modo, para não fazer bagunça
Ñame Yaanhi Iwanetaka Kalhekatsaka
Não andar gritando por aí
Ñame, Ñame Pakapaa Kadzoodali, Opi!
Não existia este tipo de coisa antigamente!
Ñaa Pakapani!
Não mesmo!
Nenide Hape Nairaka Onairaka Matsia!
Beber pode, mas tem que ser tranquilo!
Ñame Pakapa kalhe Kamitha Kakoopedaka Kamitha
Não se ofendia ninguém...
Lhia kamitaliana Lhiwanakata
Não se saía a cada instante, gritando, xingando...
Ha Makadatsa ñha pakapa kadzoodali
[isso] não existia nem um pouquinho
Imali Yowahaa Ira Yhiaa Yemipettipe Yowahaa Ira Taime
Por isso vocês tem que “aguentar” sentados para beber
Kadzo Nakadzoodzoo Nhaha Phiome Walhipapenai
Vocês devem se comportar como jovens decentes
Nalhio Pandza Iñhawadatti Naa Irhioni
Quando eles te oferecem...
O Ira Napedzani O ñame tsakha Ira
[vocês podem escolher:] Beber ou não beber...
Ñamekhette Poni Irena Yaanhi Iwanetakawa
Mas não, vocês saem gritando!
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Lhiatse Panhee Pairaka Yhia Nokitsini Yenipe
Para beber, meus sobrinhos
Phiome Yhia Nodakenai
Todos vocês meus netos
Pawhaka Paira, Pakamarata
Temos que sentar, beber e cantar
Kalhe Katsaka
Até onde der...
Ikapee Nhoa Ikamaraitakoitonni Opi!
Vejam bem, eu era cantor antigamente
Nokamarata Hore! Kakonhoa Hore!
Eu cantava muito, eu sempre cantava
Lhie Nokamarata
Estes meus cantos
Adeka Nolhio Ikamaratakhetti
Eu ainda os tenho
Ñame Lipañakanodza Nokamarata Phiome
Ainda não sumiram de mim estes cantos todos
Kattima, Nokoronaipe Irhio
Alegre, eu cantava para minhas tias [irmãs do pai]
Nhodoanaipe Irhio
Para minhas mães [irmãs da mãe]
onaakoliko tsakha nhaha. Notedoaronaipe Nottaita Nokamarataka neni!
Até na língua da minha esposa138, posso cantar assim:
[começa a cantar em wanano algo que começa com "Tragam para ver...”]
Ñamemitha kadzooka Apadaa wapedzoo Lhie kapaimanika Mitha Kakoka nhoa ñame
Eu não tenho vergonha de falar na minha língua, nunca negarei o que eu sou, como alguns...
Kadzotsa Nokaiteka Irhio Yhia Yeninettipe
Assim, este é o exemplo que vocês devem seguir.
Yaanhekaro Watsa Lhiehe Yapidzawa
É para vocês mesmos!
Imali Hiipakadawatsehe Nakaiteri Irhiotsa Watsa Ikadzekata kakawa linako
Se vocês entenderem isso que estou dizendo, se aprenderem a beber,
Linakoihi, nani...Lhiehe.... Littimanehe inhawadatti
verão a alegria que há na bebida,
Kaali Iñhawa Pida Lhiehe inhawadatti
na bebida que o Kaali nos deixou,
Kaali ikolika Kaali, nani, Ikamara!139
nos ornamentos/beleza, na luz dele,
Lirhio Lirapaka Lhiehe Kaali
nas danças de Kaali,
138
139

Notedoaronaipe é igual a prima-cruzada.
Ikolika é algo como “ornamento dele”; ikamara é algo como “luz dele”.
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Ikapamitha Matsia katsa Nhoa Norapa Mitha Yapidza,
se eu fosse bom das pernas ainda, eu dançaria com vocês, mostraria para vocês
Norapata Yapidza Koake Nomali Norapata Yapidza
Eu dançaria qualquer tipo de música que ele nos deixou
O Koottiro, O Waamatsakha
Tanto [a dança do] Maracá, quanto [a dança da] Ambaúba
Norapa Phiome
Tudo que eu sei dançar
Imali Nakaiteka Kacilika Nhoa Noemaka
É por isso que falam que eu sou cacique, é que eu sei isso tudo ainda
Ñameketsa mitha Matsia Noanheakaka Nodakiriko
Mas eu já não sinto meu corpo como antes....
Kadzooxopa Lhiehe Ñame Norapa Yapidza Yhia Yenipettipe!140
É por isso que não danço mais com vocês, jovens
Kadzooakara Kadzootsa Nokaiteka Irhio Yhia Yenipettipe
É assim que termina minha fala, meus filhos
Kadzo Noada Nokaiteka Irhio Yhia Yenipettipe! Yanhekarotsa Yhia Yenipettipe!
É o que eu queria dizer.... É assim, meus filhos.

A fala de Laureano à comunidade e suas referências a Kaali complementam as
observações acima a respeito do conhecimento legado pelo herói. Na fala do cacique estão
unidos sob o signo deste herói o caxiri, os cantos, os instrumentos e os ornamentos
cerimoniais. Tudo isto é conectado a uma etiqueta própria. Pelo modo como Laureano
descreve este cerimonial, vemos que não faz sentido fazer festa fora de um contexto ritual em
que a etiqueta deste cerimonial não seja observada.
A postura de Laureano como representante desta tradição – o chefe – o coloca em
posição análoga à de Kaali, tal como este aparece nos mitos, isto é, aquele que ensina às
novas gerações como devem ser comportar. A comparação que Laureano faz de si mesmo
com os professores da comunidade deve ser entendida neste sentido: através dela, ele reforça
sua postura didática, ao enfatizar a etiqueta na hora das festas, sentar-se; calar-se; dançar;
“fazer o que a festa manda”.141
É a observação da ordem que permite a apreciação da “alegria de Kaali”. Ou seja, para
fazer uso do legado do herói é preciso que se tenha um comportamento condizente com os
140

Yenepettipe, “filhos”.
Não é de se espantar, portanto, que seja também considerada uma atribuição da escola, hoje em dia, o ensino
de certas danças e músicas do cerimonial de Kaali – os professores mais engajados em associar o ensino
tradicional ao ensino indígena sempre se preocupam em ensinar às crianças como tocar alguns instrumentos mais
simples, como as flautas de pan. Já professores mais “conservadores” se dedicam a ensinar as músicas que
aprenderam nos internatos junto dos padres e freiras daquelas instituições.
141
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ensinamentos dele. Os hábitos superiores do herói são habilidades sociais fundamentais para a
reprodução dos clãs no Rio Negro, na medida em que constituem uma etiqueta que, por meio
da produção de alimentos e de festas, permitem a reprodução do clã. Isso porque é em torno
da produção de mandioca que se estabelece o fluxo de mulheres entre estes grupos.142Antes
das intervenções dos missionários, a transição entre a infância e a fase adulta dos homens
baniwa era marcada pela prática do serviço da noiva, bride service, que consolidava a união
entre dois clãs pelo envio dos jovens para um ano de serviço à família da futura esposa.
Durante este período ele deveria auxiliar, sobretudo, em tarefas ligadas ao cultivo da
mandioca. Caso não se saísse bem e fosse considerado preguiçoso e incompetente no trato das
roças, o jovem era mandado de volta para a aldeia dos pais sem a esposa pretendida (Hill
1993: 86-88, grifo meu).
A identidade social dos homens adultos é amplamente definida através da
demonstração da competência na abertura e semeio de roças de mandioca (a última
atividade sendo realizada junto das mulheres). (...) Os homens adultos são julgados
pela competência para selecionar as melhores terras para o plantio e pela sua
disposição para abrir áreas grandes o suficiente para que sua esposa possa produzir
mais mandioca do que é necessário para o consumo doméstico. Mulheres que tem
maridos preguiçosos não tem mandioca suficiente para fazer beiju, caxiri e outros
produtos para partilhar com as famílias da aldeia e com os visitantes de outras aldeias.
Preguiçosos ou mesquinhos, os maridos se tornam alvo de piadas: “Ele realmente
abriu uma gra-a-a-a-n-de roça para sua esposa este ano” (Hill 1993: 86-88).143
Assim, para concluir estas observações mais gerais sobre o legado de Kaalittairi, podese dizer que a agricultura e o Dabucuri são conhecimentos fundamentais que permitem a
reprodução dos clãs na medida em que os ensinamentos de Kaali fornecem as bases para a
vida adulta dos homens e mulheres que se estruturam em torno da produção doméstica de
alimentos cultivados.

142

Não seguir estes hábitos é abrir espaço para forças que podem destruir a relação entre os clãs e a sua
reprodução. Como se sabe, o autocontrole e a limitação dos comportamentos excessivos são fundamentos
básicos da moralidade baniwa (Garnelo 2003: 70). Trata-se de um tema importante também nas tradições
Tukano, na qual o baya, mestre de cantos, análogo ao madzero baniwa, era considerado uma “pessoa modelo,
exemplar” (Higino Tenório 2012: 88).
143
No original: [a]dult male social identity is largely defined through demonstrating competence as cutters and
planters of manioc gardens (the latter activity is jointly carried out by men and women). (…) [A]dult men are
(…) judged by their ability to select the best lands for gardening and their willingness to clear areas large
enough to enable their wives to process more manioc than is needed for domestic consumption. Women whose
husbands are lazy gardeners lack sufficient manioc to make breads, drinks, and other products for sharing with
other households of the village and with visitors from other villages. Lazy, or stingy, husbands become targets of
social irony: "He really made a hu-u-u-ge garden for his wife this year. (Hilll, 1993: 86-88). Koch-Grünberg
(2005) também relata, de passagem, o serviço da noiva (: 529).
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Corpo e multiplicidade
O conhecimento cerimonial legado pelo herói é chamado maadzerokai, um termo que
remete ao maadzero, nome em baniwa para os mestres de dança, os “cabeças” (-híwida),
como se costuma dizer, que conduzem os dançarinos. 144 A terminação -kai, refere-se a
excreções de organismos vivos, como espermas, pus, resina, látex (Ramirez 2001: 152).
Como já vimos, segundo Journet (1995) há uma “afinidade linguística” entre os termos Kaini,
“tubérculo de mandioca” e –kai, esperma (semence masculine) (: 241). Assim, o
conhecimento cerimonial legado por Kaali é expresso por meio de uma sufixação que remete
o cerimonial aos produtos das roças e à fertilidade masculina. Isto coloca em relevo o fato de
tratar-se de um conhecimento corporal. A partir da destotalização deste corpo que os
humanos obterão os conhecimentos necessários para produzir alimentos e, por meio deles,
relações sociais. Neste sentido, as coisas legadas pelo herói – as plantas e os objetos rituais –
devem ser entendidas como conhecimentos corporais objetivados. Vejamos de perto como as
narrativas abordam este tema.
Em uma versão Koripako (II), conta-se que, para alimentar o filho caçula que chorava
pela sua partida, Kaali jogou um pelo pubiano na água de um igarapé. O pelo virou um
camarão de água doce do qual as crianças se alimentaram. Enquanto se abaixam para pegar o
camarão, o herói partiu rumo a seu exílio (Journet 1995: 323). Já uma versão recolhida no
médio Aiari (V), e presente na coletânea de mitos Waferinaipe Ianhenke (Cornelio et al.
1999), registra que para legar os alimentos cultivados ao seu filho caçula, Kaali se dirigiu até
o meio de um terreno cuja mata havia sido previamente derrubada e...
pegou uma lança de dança, dzawina. Esta dzawina era dele, ficou com ele. Ele pegou
seu escudo [de dança], liwaperi. Aí ele colocou fogo. [Então disse:] ‘Ao redor do
lugar onde eu vou queimar, você verá tucum, heriwai [curaruá]’. [Então] Kaali disse
lá dentro do fogo [para o seu filho], ‘uma semana depois venha ver sua roça. (...) Foi
assim [que aconteceu. O filho] esperou uma semana. Então ele foi ver (...) sua roça –
cheia de abacaxi, banana, (...) cubiu também, todo tipo de mandioca, todo tipo de
planta... (...) [Após ter sido queimado] o corpo morto de Kaali ficou na terra. Dos
restos nasceu a mandioca. (...) [D]epois seu saber foi disseminado, cada povo recebeu
uma parte” (Cornelio et. al. 1999 p. 113-114, grifo meu)145

144

Vimos o termo ser usado na narrativa de origem da humanidade, quando os kowai saem à cabeça da fila dos
homens que emergem do mundo subterrâneo.
145
Atente-se para a presença não só dos cultivos, mas de matérias-primas imprescindíveis para a produção de
artefatos, como o tucum e o curauá, nesta narrativa. O primeiro é uma palmeira que aparece em áreas de capoeira
(áreas de cultivo deixadas para regeneração natural após o esgotamento inicial do solo), o segundo é cultivado
pelos homens junto às roças de suas mulheres. Voltaremos a estas matérias-primas mais tarde, mas é importante
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Existem dois temas importantes a se descrever a partir deste fragmento, de um lado a dialética
entre presença humana e presença artefatual do herói, e de outro, a relação entre o poder
corporal de Kaali e certos artefatos poderosos. Comecemos pelo primeiro ponto.
A condição da aquisição humana do conhecimento deste herói passa por uma dialética
entre a ausência do herói na forma humana e a sua presença na forma de “coisas”. Para que o
seu conhecimento possa estar com os humanos, Kaali deve afastar-se do convívio da
humanidade. Ou seja, para que as partes destotalizadas de seu corpo assumam uma forma
artefatual, é preciso que o herói saia de cena na forma humana. Isso ocorre tanto quando se
trata da origem da agricultura, quando quanto se trata da origem do conhecimento cerimonial.
Na versão inicial que comentamos (Walipere-Dakenai, versão V), ele precisa morrer para que
os homens obtenham os cultivos. Na versão Koripako (II) ele se afasta dos familiares para,
em sucessivas lições, ensinar ao filho caçula o cultivo das roças. Ainda nessa versão, o
narrador sempre destaca que os atos mágicos de Kaali são feitos longe da visão do filho
aprendiz. Em ambas as versões, quando Kaali transmite à nova geração o seu conhecimento,
ele se afasta definitivamente.
O mesmo ocorre nas histórias de origem do conhecimento cerimonial, embora de
forma atenuada. Vejamos. Na versão wakuenai (IV), o herói ensina aos filhos como preparar
as bebidas e os cantos e danças que servem para pedir-lhe – à Kaali – bebida. Uma vez feito
isso, ele se retira e leva consigo a bebida preparada. Os filhos ficam sem entender o que está
acontecendo até que o caçula puxa os cantos ensinados pelo pai e este retorna com a bebida.
Da mesma forma, na versão dzawinai (IX), Kaali conduz o cerimonial sem participar
diretamente dele.
Quando falam sobre este herói é comum que os Baniwa afirmem que as partes do
corpo de Kaali – o escroto, o pênis, a panturrilha, os cabelos – sejam, elas mesmas, os frutos
que o herói legou à humanidade, ou seja, a mandioca, a batata, a banana etc. Esta
transformação do corpo em “coisas” não se restringe aos alimentos. Carlos Fontes certa vez
me disse que o coxo de caxiri, onde a bebida é colocada para ser servida, é considerado o
estômago de Kaali (Caderno de Campo, Novembro 2011), o que é mais uma forma de
confirmar a analogia entre os alimentos e os artefatos rituais nesta mitologia. Este tema chama
atenção para o fato de que os rituais de Dabucuri são não só uma homenagem a este herói,
mas uma forma de retotalizar o seu legado.

registrar sua origem como derivada do advento da agricultura por meio de Kaali.
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Em ambos os casos – origem da agricultura e do cerimonial – é dado destaque aos
filhos caçulas como transmissores do legado de Kaali (versões II e IV). Isso nos leva a
modular o que acabamos de afirmar sobre o desaparecimento do herói como resultado da sua
transformação em “coisas”, pois o filho caçula se torna, ele mesmo, Kaalittairi (versões II e
IV). Ou seja, ele representa uma forma humana da presença de Kaali. Contudo, nesta
passagem, os poderes do herói são atenuados, humanizados, tornados artefatos. Ele é uma
versão menos poderosa do pai. E é este filho caçula que será responsável por legar à
humanidade este conhecimentos.
O segundo tema importante a se considerar a partir do fragmento acima, no qual
vemos Kaali se incendiar na roça, morrendo e fertilizando-a, são as condições do poder deste
herói: as condições da destotalização. No episódio em que vimos o herói ser incendiado mais
acima, Kaali aparece com uma lança e um escudo cerimonial enquanto queima no fogo para
fertilizar a roça. A lança em questão é uma “lança-chocalho”, conhecida na literatura pelo
nome nheengatu “murucu-maracá”. Em baniwa, como vimos, ela se chama dzawina. Este
detalhe do mito é importante pois este artefato é um dos “Instrumentos de Vida e
Transformação”, os objetos que iniciaram a existência dos seres vivos segundo a mitologia
tukano, como vimos no capítulo anterior (ver e.g. Hugh-Jones 2009).
Nesta mitologia, esta lança contém um simbolismo complexo. De um lado, ela
representa os “eixos do mundo”; de outro, ela é a expressão da capacidade de “reprodução
artefatual”, característica dos tempos primordiais e que antecede a reprodução genital de
pessoas, como também já vimos. O que nos interessa mais de perto aqui é o modo como este
artefato aponta para o poder criativo de Kaali como uma mistura de seu corpo poderoso a um
artefato poderoso.146 Este motivo é evocado em outras versões da história de origem da
agricultura. Em uma versão Desana (VIII), por exemplo, a lança dzawina e o escudo
cerimonial da versão Walipere dão lugar a adornos que enfeitavam o corpo do herói.147
Bali bó chegou até o centro do círculo e começou a atear fogo à mata. As labaredas
atingiam as árvores mais altas sem ultrapassar os limites marcados pelas moças [suas
duas esposas]. Quando as árvores começaram a cair, Bali bó não se moveu do lugar,
continuou no meio do fogaréu. (...) Bali bó [estava] todo enfeitado no meio do fogo.
No dia seguinte à queimada, os três foram ver a roça. Encontraram-na cheia de
diversas frutas e abelhas que zumbiam tirando o mel das flores das manivas.” (Kumu e
Kenhíri 1980: 145-146, grifo meu)

146

Sobre a lança e o escudo ver também Reichel-Dolmatoff 1975; Murray Vincent 1986
Dzawina é também o bastão que Ñaperikooli utiliza para subir no alto da maloca e espiar os meninos que
recebiam Kowai em segredo.
147
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Na versão Tariano (VII) à qual me referi, a capacidade transformativa do corpo de
Nasikaalikili passa pelas matérias-primas dos ornamentos: as penas.
Ele foi até o roçado, colocou-se de pé no meio, enfeitou seu corpo com penugem de
pássaro e queimou por conta própria. Enquanto estava queimando, ele afundou na
terra. Isso quer dizer que ele estava carregado com todas as plantas da roça. Enquanto
afundava na terra, ele deixou todas as plantas da roça, como cará, mandioca, batata,
macaxeira, milho, arroz, pimenta ... (Barbosa et al. 2000: 137, grifo meu)
Em episódios anteriores desta mesma narrativa, o herói Nasikalikili havia se
transformado em arara vermelha a fim de procurar sua nova esposa (Barbosa et al. 2000:
132). Lembremos que a lança dzawina (murucu-maracá) contém ornamentos de plumas feitos
de forma extremamente delicada (ver Murray Vincent 1986: 162).
A palavra -ikolika, que traduzimos mais atrás como “ornamentos” tem referentes mais
abrangentes. Diz-se -ikoika tudo o que é utilizado no corpo para o embelezamento. O termo é
usado hoje, por exemplo, para referir-se à maquiagem feminina, e refere-se também a
cordões, adornos de cabeça etc. Pode ser, então, que a lança, o escudo, os ornamentos e as
penas de aves sejam todos índices de uma mesma ideia: os artefatos usados para embelezar
este corpo, aumentando – ou expressando – o seu poder. Estes complementos, como vimos,
estão intimamente associados ao ato mágico destacado em todas as narrativas como expressão
máxima do poder fertilizante-criador de Kaali.
Este vínculo entre o corpo do herói responsável pela origem da agricultura e os
artefatos-ornamentos que conferem uma nova feição externa ao seu corpo está relacionado a
uma capacidade de metamorfose também desenvolvida nestas narrativas: a transformação em
pássaros que ocorre fora do contexto germinativo das transformações que abordamos até aqui.
Em uma versão wakuenai (III), é metamorfoseado em pica-pau e voando junto de sua esposa
até a roça, que o herói descobre que ela lhe quer mal, partindo em seguida para seu exílio. Na
versão desana à qual nos referimos (VIII), Bali Bó transforma-se em japu, um pássaro cujas
penas são empregadas na elaboração de ornamentos. O mesmo destino tem as penas da arara,
avatar do herói na versão tariano (VII). Ora, os pássaros são caracterizados pela mudança
sazonal de suas penas e plumas, assim conotam, de uma forma geral, uma capacidade
regenerativa que está em jogo no conhecimento do cultivo dos alimentos e a ideia de
rejuvenescimento, associada à beleza, também presente na mitologia do herói.
Se os ornamentos/embelezamento são necessários para a fertilização das roças, vemos
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que há uma relação entre a transformação interna – metamorfose do corpo em alimentos – e
uma transformação externa – o uso de artefatos como complemento – deste corpo. Analisando
os contextos de reclusão em que a produção de artefatos é incrementada entre os Tukano,
Hugh-Jones (2009: 48-49) defendeu a ideia de que a produção de artefatos belos é uma
produção de si enquanto uma pessoa bela. Os ornamentos e o poder metamórfico do herói da
agricultura podem ser associados a este argumento. A contrapartida externa da metamorfose
interna do corpo do herói é a presença de ornamentos que ressaltam a beleza deste corpo e
complementam as suas afecções. Eles são ao expressão de seu poder criativo e ao mesmo
tempo a condição para que este corpo múltiplo produza singularidades extensivas, ou seja,
objetifique seu poder, transformando seu corpo em “coisas”.

Kaali ka thadapan
A lança-chocalho dzawina que aparece na mão de Kaali na versão Walipere-Dakenai
(V), possui um simbolismo que permite conectar o avatar humano de Kaali ao avatar “árvore”
deste herói. Como vimos, na mitologia tukano, esta lança representa o “suporte ou os osso do
universo” (Hugh-Jones 2009: 44). Seus diferentes relevos representam os diversos planos
habitados do universo, do céu à terra, como se pode ver na figura abaixo.
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Figura 5. Lança-chocalho148

Legenda: Simbolismo da lança-chocalho. Fundamental: A lança-chocalho é o suporte
ou osso do mundo: ela simboliza as camadas do mundo tal como as concebem os
Desana do clã Guahari Diputiro Porã. (1) parte da lança enfiada na terra para
segurar/suportar o mundo; (2) parte que representa o mundo onde nós (índios, brancos,
negros) vivemos; (3) suporte do céu; (4) Casa das Nuvens de Chuva; (5) Casa da Lua
(Abe); 6) Casa da Gente-Estrela; (7) Casa do Trovão; (8) Casa do Sol (Abe) (sic), que
é quem está ornamentado com penas de arara e japu; (9) o banco, o suporte de cabaça,
a cabaça, a coca, o porta-cigarro e o cigarro são artefatos usados para realizar às
transformações que darão origem à humanidade. (Hugh-Jones, 2009: 44)149
148

Desenho em Hugh-Jones, 2009: 44. Fonte: Desenho baseado na ilustração de capa de T. Bayar and G. Ye Ni
2004.
149
“Symbolism of the rattle lance. Key: The rattle lance is the support or bone of the world: it symbolizes the
layers of the world as envisaged by the Desana of the Guahari Diputiro Porã clan. (1) part of the lance stuck in
the earth to make safe/support the world; (2) part that represents the world where we (lndians, whites, blacks)
live; (3) support of the sky; (4) House of Clouds or of Rain; (5) House of Moon (Abe); (6) House of Star-People;
(7) House of Thunder; (8) House of Sun (Abe), who is ornamented with macaw and oropendola feathers; (9) the
stool, gourd support, gourd, coca, cigar holder, and cigar are the artifacts used to bring about the transformation
of humanity. Source: Drawing based on cover illustration of T. Bayar and G. Ye Ni 2004. (Hugh-Jones, 2009:
44)
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O esquema visual da lança – um tubo que conecta diversos planos habitados por diversos
seres – pode ser comparado ao esquema do universo tal como apresentado por Wright (1998:
66) a partir do desenho do xamã Hohodeni Mandu da Silva, de Uapuí-Cachoeira. 150 Ao ver o
desenho abaixo, rapidamente nos damos conta de que se trata de uma mesma ideia: um eixo
vertical que articula diversos planos horizontais habitados por diferentes tipos de seres.

Figura 6: Esquema do cosmo pelo xamã Mandu151

Segundo Laureano, a lança dzawina – considerada por Koch-Grünberg (2005: 352) um
produto de especialidade monopolista Desana – era usada ritualmente entre os Hohodeni (ver
também Reichel-Dolmatoff 1975; Murray Vincent 1986). Isso sugere que os Hohodeni

150

Para uma discussão mais aprofundada do conhecimento cósmico dos pajés hohodeni, ver Wright (1998: 66) e
ss.) e (Wright 2013: 167 e ss.), onde o autor retoma a descrição e amplia sua análise.
151
Desenho em Wright 1998: 66.
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poderiam enxergar neste artefato uma representação das mesmas ideias sobre o cosmo. A
presença da lança na mitologia de Kaalittairi permite confirmar esta conexão pois ela
relaciona a figura do herói Kaalittairi aos poderes mais amplos da árvore Kaali ka thadapa.
Esta árvore, como vimos, conectava, nos tempos primordiais, o céu à terra.152
Note-se que a imagem da árvore em si, sem considerar os frutos, já é uma referência à
relação entre totalidade e singularidade. Segundo Journet (1995), é justamente a imagem da
árvore deitada que define as principais orientações espaciais dos Koripako: “[n]o costume
Koripako, a orientação geodésica principal é aquela que opõe montante (puawahre) a jusante
(pukuahre). A metáfora é aquela de uma árvore deitada, jusante sendo as raízes (puku) e
montante a cabeça (wate). Porém, como sugere a metáfora da árvore, de pé neste caso, há um
segundo eixo, vertical: montante passa assim a chamar-se ieenoowhere [ieenunehre, em KK],
ou seja, “em direção ao céu”, e jusante paapiahre, [KK], “em direção ao solo” (: 74, minha
tradução).
A mitologia da árvore Kaali ka thadapa descreve a obtenção de ao menos três
“coisas” importantes para as futuras gerações: os malikai – conjunto de instrumento de pajés
(Cornelio et al 1999: 42-9; Wright (1998: 53-64); Caderno de Campo, outubro 2012) –, a
mandioca (Journet 1995: 243) e a fruta umari (Silva et al. 2014: ficha 18).153
Em todas estas histórias, há a oposição entre um Hekoapinai (gente-universo) –
geralmente Ñaperikooli – e Anta (Heema) que, naquela época, era um homem. Quando os
animais se reúnem e conseguem derrubar a árvore, Heema é bem sucedido em pegar seus
frutos, pois tinha a pele dura e, por isso, era capaz de resistir ao enxame de abelhas que
protegia a árvore de possíveis saques. Em todas as versões, os Hekoapinai procuram tomar de
Heema os frutos da árvore, pois ele se mostrava avarento, querendo-os só para si.
Na versão em que os frutos da árvore Kaali ka thadapa são os malikai (Cornelio et al.
1999: 42-9; Caderno de Campo, novembro 2012), o conjunto dos artefatos dos pajés é
representado pelo paricá (marawáthi), o inalador de paricá (peeriapo [?], feito de osso de
gavião real) e o colar de dentes de onça (dzáawiama [?]).Uma vez que Anta usa o colar e
inala o paricá, ele se transforma em onça e ameaça comer todos aqueles que inalavam o
alucinógeno junto dele. O paricá instaura uma transformação naqueles que o utilizam. É neste
momento que alguns destes personagens adquirem a forma animal que tem hoje, como a onça,
152

A derrubada da árvore marcaria a separação entre o “outro mundo”, apada hekoapi, e o mundo dos
Hekoapinai (Wright 1999: 45). Este outro mundo, contudo, não desaparece totalmente, pois ele subsiste no alto
do novo eixo vertical do universo. Ainda de acordo com Wright (2013), o tronco da Kaali ka thadaapa abriu o
leito dos principais da região e os pequenos galhos formaram os igarapés. (: 170). Ver mitos no anexo 3
153
O nome científico do umari é Geoffroea spinosa.
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o boto e a ariranha. Outros viram pajés que vão viver nos mais altos planos celestes do
universo (Wright 1998: 63-64; Cornelio et. al. 1999: 49).
Os frutos da “grande árvore de Kaali” representam, portanto, de um lado, capacidades
transformativas ligadas ao conhecimento dos pajés e de outro, o momento de separação de
alguns seres das transformações que resultariam na humanidade em curso entre os
Hekoapinai. Estes frutos, uma expressão de um conhecimento transformativo objetificado em
artefatos, serão um legado de Ñaperikooli aos futuros pajés. Isso ligaria os malikai às duas
outras plantas cultivadas cuja origem pode ser contada por meio desta história. Na verdade, é
possível complexificar este raciocínio olhando de perto o que estas plantas querem dizer no
registro sazonal.
O umari, embora cultivável, frutifica no mesmo tempo em que as palmeiras e frutos do
mato, entre março e abril; ao passo que a mandioca, no alto Aiari, é plantada justamente neste
período. A colheita de um e o plantio de outro apontam para a virada do verão – mais seco –
para o inverno – mais chuvoso – no alto rio Negro. Desta forma eles apontam para a
articulação entre os dois ciclos sazonais mais marcados no calendário anual baniwa, aquele
referente aos rituais poodali (ligado à mandioca e seus subprodutos, em que se comemora a
abundância de víveres) e aquele referente aos rituais kowaipan (ligados aos frutos do mato,
que ocorrem durante a estação chuvosa).
Segundo inúmeros interlocutores, os pajés são considerados os responsáveis pelo
controle das estações do ano (Caderno de Campo, novembro 2012; ver Wright 1998: 60). A
maior parte das vezes em que estive no Alto Aiari era verão. Com a chegada da estação seca
ocorre o florescimento e frutificação de diversas espécies. Nota-se a diferença durante a
viagem de São Gabriel até Ucuqui, na medida em que se pode ver copas de árvores floridas
no interior da floresta e próximo às margens durante todo o trajeto. No final de 2012, estavam
florescendo muitas árvores conhecidas como ooada, (uapixuna, l.g). Para meu espanto,
descobri que esta árvore não frutifica anualmente – o que, aliás, aprendi que ocorre com
inúmeras espécies na região. Os anos em que ooada frutificam são considerados perigosos,
pois os frutos desta árvore são apreciados por diversas espécies animais de pequeno porte. Ao
atrair estes animais, segundo os Baniwa, estes frutos atraem também cobras peçonhentas que,
por isso, passam a ameaçar mais frequentemente os humanos. Os pajés seriam os
responsáveis por afastar estes animais controlando, justamente, a frutificação desta espécie.
Dada a escassez de pajés que hoje ronda a região – não mais do que três ou quatro, sendo que
todos são considerados, de alguma forma, iniciantes – muitos dos meus interlocutores
estavam preocupados pois, sem acesso a este mediador tradicional, sentiam-se expostos aos
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perigos da “natureza”.
A avidez e o infortúnio de Anta, no mito chamam atenção, portanto, à necessidade de
uma boa distância em relação aos frutos da árvore que, vistos em conjunto, apontam para
temporalidades mais amplas reguláveis pelos pajés.
Relacionando o avatar humano de Kaali ao avatar árvore, pode-se dizer que, se o
autocontrole e a disciplina são fundamentais para que os filhos de Kaali recebam de seu pai os
frutos que legarão à futura geração, eles não são menos importantes para que os Hekoapinai
manejem os frutos da árvore primordial. Assim, da figura do herói Kaalittairi à imagem da
árvore Kaali ka thadapa, passamos do registro humano ao registro cósmico, do controle sobre
a roça ao controle das estações e dos ciclos que nós consideramos “naturais”, e que os Baniwa
veem como algo manejável (Wright 1998: 60; 2013: 195, 207). Dessa forma, ainda que os
dois avatares de Kaali – a árvore e o herói Kaalittairi – pareçam contrastantes, eles devem ser
entendidos como complementares, na medida em que as plantas cultiváveis que estão hoje em
posse da humanidade tiveram origem numa “destotalização” do herói Kaalittairi, da mesma
forma que os frutos da árvore Kaali ka thadapa passaram à humanidade por meio de um
processo de “destotalização” desta árvore-primordial. Além disso, da mesma forma que
Kaalittairi tem de partir, para que o seu conhecimento seja legado à humanidade, a árvore
primordial tem de ser derrubada com o mesmo fim. A partir destas informações, podemos
entender como a versão de Laureano reúne estes dois avatares do herói em um só contexto,
para legar ornamentos que são fruto de uma árvore primordial em uma festa que reúne todos
os povos da região que compartilham o sistema ritual em que estes ornamentos são usados.
O leitor acostumado à mitologia do Alto Rio Negro terá notado que a imagem da
árvore primordial, ligando céu e terra, nos remente a outra árvore, a palmeira que cresce das
cinzas de Jurupari (Kowai) quando ele é morto pelos Hekoapinai. Uma vez cortada em
pedaços, esta palmeira dará origem aos trompetes cerimoniais – os instrumentos proibidos à
visão dos não iniciados – que permitirão aos homens controlar o poder de reproduzir o
próprio clã iniciando homens que receberão nomes e outros emblemas tradicionais como
vimos no capítulo anterior. A derrubada desta palmeira marca uma mudança global no
mundo, assim como a derrubada da Kaali ka thadaapa. Estas mitologias estão intimamente
conectadas, como pretendo argumentar nas próximas seções.
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A mitologia de Kowai
Em linhas gerais, o ciclo de episódios da história de Kowai narra o nascimento, a
morte e as metamorfoses deste herói, bem como a transmissão de um legado amplo às futuras
gerações. Este legado é composto de diversas “coisas”: cantos, instrumentos, remédios,
venenos, conhecimento ritual e xamânico. Para análises exaustivas desta mitologia, remeto o
leitor aos trabalhos de Wright (1998) e Hill (1993) que se complementam em vários sentidos.
Aqui, me interessa destacar os elementos relativos à análise dos artefatos e, mais
especificamente, à análise da origem do conhecimento cerimonial e produtivo para os
Baniwa. Para isso, destacarei inicialmente a relação entre multiplicidade e singularidade que
se realiza no corpo deste herói, tal como é descrita nos mitos. Esta relação passa por uma
descrição da multiplicidade sonora, ligada ao ensinamento de nomes de benzimento, uma
multiplicidade de instrumentos feitos dos ossos do herói e uma multiplicidades de
venenos/remédios que se encontram no seu corpo. É desta multiplicidade que se originarão
diversas “coisas” que, ou serão legadas à humanidade diretamente – como os instrumentos
cerimoniais – ou darão origem a seres que vivem no mundo atual. Vejamos, então, cada um
destes tópicos.

Multiplicidade sonora e conformação do mundo
Kowai é um filho de Amaro e Ñaperikooli, resultado de uma inseminação artefatual –
como já vimos.154 Ao nascer, ele é retirado dos braços de Amaro, enquanto ela se encontrava
desmaiada pela recente abertura de sua vagina. O bebê era monstruoso, peludo, tinha dentes
que eram presas de jaguar e emitia sons estranhos por aberturas de seu corpo. Diante de sua
aparência visual e sonora, Ñaperikooli o envia para o alto do céu – o herói visava ocultar a
criança também por ela ser filha de uma união incestuosa, uma vez que Amaro era tia de
Ñaperikooli.155 Ao subir para o céu, ele canta o nome de todos os seres do mundo e, com isto,
o mundo se expande. Tempos depois, ele retorna para iniciar os sobrinhos de Ñaperikooli.

154

Mantenho como referência as versões do mito de Kowai recolhidas junto de Ilda e Afonso e de Laureano,
salvo quando indicar outras versões.
155
Utilizo o termo “incesto” referindo-me a uma relação concebida como “condenável” – incesto não é um dado
natural ou algo que passa pela biologia, como sabemos, trata-se de uma construção social. Os Hohodeni de
Ucuqui retiram deste episódio inclusive uma piada, algo como: “este negócio de namorar a tia já dava errado no
passado”.
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Isso ocorre porque as crianças brincavam com um simulacro de Kowai – pequenos
aerofones feitos de folhas da palmeira mapaanali em algumas versões. Em outras, um
marimbondo colocado dentro de uma panela de cerâmica para amplificar seu barulho e
simular os sons do herói. Atraído pelo simulacro, Kowai passa a encontrar os meninos
secretamente, sem que eles possam contar à Ñaperikooli. Nestes encontros, o herói mostra os
sons de todas as partes de seu corpo, “sons bonitos, melodiosos”. Vejamos, então, como é
narrado o primeiro encontro de Kowai com os jovens sobrinhos de Ñaperikooli nesta versão,
destacando a forma como o herói se apresenta por meios sonoros.156
- Nhoa dekhehe! Kowai hapee daliri pida liako nalhio.
Eu sou o Kowai verdadeiro, falou ele.
- Piwamina hapee! Pida nako lirhio.
É mentira que estás falando, disseram-lhe [os meninos].
-Oho! Pida liako nalhio.
Sim, sou eu. Ele falou.
Kakotha noada whema phia piakoliko, pida nako lirhio.
Então fala para nós ouvirmos, disseram para ele.
Hiima khera! Watsera pida liako nalhio.
Então, ouçam. Ele disse.
Metsa! Kanopadekha nhoa! Pida liako nalhio.
Mas você tem que manter isto em segredo.
Ñame ittaita hiimaka katsokhetsa nhoa pida liako.
Vocês não podem me ouvir sem cumprir isso, disse ele.
Hima kada mitha nhoa, irhiotsa mitha itakawa cinco anos, ou cinco hamoli pida liako nalhio.
Se vocês me ouvirem, terão que jejuar durante cinco anos.
Haoo!! Pida nako.
Tá bem, disseram.
-Ittaitheni!! Pida liako nalhio.
Vocês vão aguentar? Falou para eles
-Wattaitheni!! Pida nako lirhio.
Vamos aguentar!! Falaram.
Ikapakhera watsera, pida liako.
Agora vocês verão quem sou eu.
Ikamena pida kakoka nalhioni.
Daí começou a falar.
Neni pida kako tikini: Móm!!!!
Começou a falar: móm.
- Nhette pida: tse tse mim!!
E depois tse tse mim.
156

Com tradução adaptada para o português feita por Ilda e Afonso.
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Ikametsa pida likeñoeta kakoka nalhioni.
Era o inicio do aprendizado dos meninos.
- Kapha!! Hima. Pida liako tsenakhaa!
E ai ouviram ele falar novamente
- Whewheni, Haapé!! Pida nako.
Vovô, ouvimos, sim!! falaram.
Nawhietaka khe riko!
[Ficaram] Todos assustados.
(..)
Kamena hapee pida likeñoetaka kakoka napidzani.
A partir daí sim é que ele começou conversar com eles
kako pidani horeni! Phiome pida lhie lidaki:
mostrando o som de cada parte do seu corpo como:
likaphiwi, liwarodale. Matsia pida nhemami
os dedos, cabeça, tórax, o ânus. Um som agradável melodioso.
Liñhatakena pida nakapa koamekena lianhekhe lhie Kowai.
Mostrando e revelando o seu conhecimento de Kowai.
Este é um daqueles episódios míticos clássicos em que a realidade das coisas
antecede-se às próprias coisas: antes de saberem da existência de Kowai, as crianças já
brincavam de Kowai imaginando estar fazendo o seu barulho. Nestes trechos das narrativas,
vemos que todo ensinamento do herói era corporal e auditivo. Em uma versão registrada junto
de Laureano em 2011, vemos a mesma passagem ser contada com alguns detalhes a mais:
Kamena littamaka, Tteeem!... Mooo!... Kapa, Nialihi!
Logo saltou gás [do ânus], tteeem...mooo... olha aqui.
Makodawanaa tope nhaa yenipetti kamena, nani, kakokani.
Se calaram, aqueles meninos, quando ele começou a falar.
Kako pida phio(me), lidaki riko, likapi phiome, Kamphatsa!
Falou por toda na parte de seu corpo, todos os dedos. Então terminou.
(Caderno de Campo, novembro 2011, tradução de Orlando e Nazária)
Os sons de Kowai são o elemento definidor de sua presença. Num episódio mais
adiante, presente na versão de Laureano, Ñaperikooli – que já conhecia os poderes de Kowai
enquanto bebê –, ao encontrar o herói já adulto ensinando os meninos, pede a Kowai uma
comprovação sonora de que se tratava mesmo de seu filho, outrora exilado no céu.157
L-(i) Katsa Kowai ke phia?
157

Neste trecho da narrativa de Laureano (L), Carlos (C), que estava presente, interagem em um momento,
destacando a reação de Ñaperikooli ao corpo de Kowai.
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Você é Kowai?
L- (i) Katsa ni nhoa!
Sou eu.
L- Arhan! Kakotha noa, nhoma phia!
Então eu quero te ouvir.
L- Liwhio naa, hapewa likalhe, akaaa.
Ele deu um zoada total.
L- Potsome pida kadzoa kaha.
Em toda parte.
L- Kakoikani phiome lidaki, phiome linoma, phiome poada, pidaa kaha!
Falou por todas as partes de corpo. Toda a boca, em todas as partes.
C- Tetetete (expressão que define tremedeira de susto)…. Kheneka, Ñapirikoli ikaale!
Tremeu, coitado, o coração de Ñapirikoli!
L- Lhieka Ñapirikoli ikaale tetetete!..
Aquele coração do Ñapirikoli tremeu!
Se as crianças se assustam com os sons emitidos por Kowai, acima representados por
onomatopeias – tsé, moon – Ñaperikooli é surpreendido por uma demonstração mais
acachapante da sua realidade sonora, “Tremeu, coitado, o coração de Ñaperikooli!”, disse
Carlos, ao comentar a reação deste herói. Conforme mencionei no capítulo anterior, os
Hohodeni de Ucuqui afirmam ser, hoje, o único grupo do Aiari que possui um extenso
conjunto de instrumentos-kowai, instrumentos que seguem participando das iniciações dos
jovens da comunidade e de coletas de frutos do mato. Eles estão habituados ao som destes
seres e recontar as histórias de Kowai é sempre um momento de recuperar a experiência do
som penetrante destes animais. “Kowai não é brincadeira, não”, como costuma-se dizer em
Ucuqui. Por meio da descrição da experiência de Ñaperikooli e dos meninos eles estão se
referindo ao reconhecimento de uma experiência física provocada pelos trompetes quando
eles mesmos se iniciaram – no caso dos homens – , ou ouviram pela primeira vez – no caso
das mulheres.
Quando alguém diz que “viu” Kowai não usa o “ver” (-kapa) como na frase oopi
nokapa kowai, “eu vi Kowai”. Esta fórmula é empregada, mas não é a maneira mais correta
de expressar a ideia. Tradicionalmente, o verbo empregado é -kapeta que, ao mesmo tempo, é
“ver” e “ser mostrado”. Ou seja, é ao mesmo tempo expressão de uma condição ativa e
passiva. Pode-se falar tanto, wakapetaka kowai lishio, “vamos mostrar Kowai para ele”, como
nokapetaka kowai, “eu vi/fui mostrado a Kowai”. Este termo, além disso, é usado para se
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referir à própria iniciação masculina: nakapetaka. 158
O importante destes episódios é a ideia de que é por meio destes sons que Kowai
ensina tudo aos iniciandos, Ñaperikooli e seus sobrinhos. Estes sons são o seu conhecimento e
o seu conhecimento é um amplo conjunto de saberes ligados, de um lado, ao mundo que nós
chamamos natural e, de outro, à constituição da pessoa enquanto um indivíduo do clã. Como
disse Laureano: 159
Kametsee.
Somente ele!
Koakaha pandzekaha ikeñoalikaaha.
Quem começou todas as coisas.
Koamepha aha hima nako nhaa apadawanai.
O que é que outros disseram.
Koaka ikeñoalika kerawidzo.
Quem será que começou a kerawidzo?
Ikametsa noa ikeñoa likani lhie Kowai.
Quem começou foi somente o Kowai.
Lidoromeka pida liemaka nainai, ikatsa pida likadzekataka naa.
Durante o acompanhamento ele os ensinou a todos.
Phiome koakatsa yanhekhetti: iñapakatti, idenhikhetti, tapee,
Todo o que ele conhecia como: benzimento, orações, ervas medicinais,
yanhekhetti hekoapi, yemakatti nako phiome phaa! Koakatsa.
conselho para vida, e todo o conhecimento sobre o mundo para a nova geração.
(...)
Ikamena pida kowai ikeñoetaka ikadzekataka ñapirikoli;
Kowai então começa ensinar como benzer comida a Ñapirikoli
Phiome koakatsa lianhekheri
Todo o que é de Kowai, conhecimento dele
Likada wapena pida walhiowa wha pandzaperina.
Todas, as rezas, as orações foram adquiridas do Kowai para nova geração
Phiome: ñapakaatti, tapenai, yanheekhetti,
Não somente as rezas, mas também, remédios, sabedoria,
katttiimakali, ipedzookhetti phiomepha koakatsa.
alegria e amar o próximo.
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Shepard (2001) define este termo como “ter uma visão repentina”, uma “revelação” (: 25).
Neste trecho Laureano está comentando a origem do carajuru, num contexto da oficina de produção de
pigmentos de pintura corporal já mencionado.
159
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As ideias de kattiimakali, ipedzookhetti phiomepha koakatsa, “alegria”, “amor ao
próximo”, são os chamados “conselhos para vida” (yanhekhetti hekoapi), uma espécie de
sermão que compreende a parte final e pública dos rituais de iniciação no qual se destaca os
elementos éticos que devem guiar a vida dos adultos. Estes “conselhos” tomam parte após o
momento em que, tendo passado por todo o processo de reclusão e aprendizado, os jovens
comem do alimento benzido com o conhecimento de Kowai, são golpeados pelos chicotes
cerimoniais dzamakhoapi/adabi e ouvem dos condutores do cerimonial os conselhos para a
vida adulta relativos à moral e ética que devem estar presentes na convivência interpessoal
diariamente.
Já ñapakaatti, tapenai, yanheekhetti referem-se, respectivamente, a “benzimentos”,
“remédios” feitos de plantas e “sabedoria”, categoria que inclui os mitos e outras formas de
conhecimento oral. Os ñapakaati são uma amplo conjunto de nomes-complexos referentes a
todos os seres do mundo vivido baniwa. Este conhecimento é usado em diversos atos rituais
ligados aos momentos liminares de nascimento, iniciação e morte. Este nomes, na verdade,
são a origem sonora do mundo, são estes nomes que são cantados por Kowai quando ele é
enviado ao céu por Ñaperikooli. Ao cantar estes nomes, todos os seres – animais, vegetais,
etc. – são criados. É importante reter que este conhecimento encontra correspondência direta
na materialidade do corpo de Kowai. O corpo de Kowai é a própria matéria do mundo. “Nós
todos somos Kowai” como Wright (2014: 3) registrou de um pajé. Somos todos partes
destotalizadas de um corpo múltiplo.
Desta forma, nos reconectamos ao tema do capítulo 2. Se o mundo exterior (naturezaKowai) é considerado uma produção cantada de um ser cuja origem é um incesto entre tia e
sobrinho em que artefatos são descritos como sendo o elemento mediador, a natureza, como
um todo é fruto de uma reprodução artefatual endogâmica. Isso sugere uma interessante
imagem para a continuidade entre o clã e o mundo dito “natural”, na medida em que Kowai é
considerado também o primeiro antepassado dos clãs.
A relação entre a totalidade sonora e a totalidade corporal do herói ficará mais clara se
seguirmos um pouco mais com a narrativa: tudo ia bem na relação dos aprendizes com Kowai
até que, momentos antes da festa de iniciação, dois dos meninos quebram o jejum quando iam
coletar frutos de uacu junto do herói. Ao ser exposto ao cheiro do alimento Kowai tem uma
reação corporal inesperada. Inicialmente ele desmaia, depois emite sons terríveis e
incontrolados. A quebra dos padrões de conduta tem consequências desastrosas e o mito
esforça-se em dizê-lo imediatamente. Kowai devora os transgressores, vomitando-os, mais
tarde, em balaios na aldeia de Ñaperikooli, para, em seguida, se exilar novamente no céu.
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Dois anos depois ele retorna para ensinar os cantos Kalidzamai num gesto que pode ser lido
como um sacrifício – ele sabia que Ñaperikooli desejava matá-lo e ainda assim informa ao seu
algoz os meios necessários para isso. É nesse momento que sua multiplicidade corporal é
evocada. Na versão de Ilda e Afonso, esta passagem é narrada da seguinte maneira:
Piomheni pinoaka nhoa?
Queres me matar?
Metsa ñame dekha pittaita pinoaka koayokatsa nhoa.
Mas tu não pode me matar com nada.
Ima phiome lhie nodaki koakadaka tsani:
Pois o meu corpo é dono de tudo.
Matsheta, maliye, mokawa, tsipala, phiome haikonai, phiome kokatsa kawhai nada liri.
Terçado, faca, espingarda, metais, árvores e tudo o que é maldade.
Kadzoxopa ñameka pittaita pinoaka nhoa.
Por isso não podes me aniquilar.
Apadatsa deekha pittaita pinoaka nhoa ttidze riko. Pida kowai yako Ñapirikoli irhio.
Agora,... com uma coisa podes me matar, como o fogo. Kowai disse para Ñapirikoli.
Nesta passagem vemos que dentre as “coisas” que compõe este corpo múltiplo
participam, inclusive, objetos industrializados. É por isso que estes objetos podem estar
presentes na emergência da humanidade. Eles já existiam antes mesmo dela sair da terra.
Assim, progressivamente, dos cantos às partes do corpo, o mito vai compondo a imagem de
uma totalidade cada vez mais múltipla e abrangente ao descrever Kowai.
Como já disse, Kowai desce à terra para fazer o ritual de iniciação de Ñaperikooli e do
jovem que não foi comido pelo herói. Ao final do ritual, após ter aprendido todo o cerimonial
de iniciação masculina – cantos e danças e os benzimentos de alimentos (kalidzamai) – os
Hekoapinai aproveitam a dica fatal e empurram Kowai em uma fogueira. A sua morte é
representada na versão de Laureano como uma grande emissão sonora, fato que reforça, mais
uma vez, este aspecto da multiplicidade do corpo do herói. Ele será privilegiado na sequência
deste mito, na medida em que o corpo físico do herói dará origem aos instrumentos
cerimoniais de iniciação, fazendo com que esta multiplicidade sonora passe, na forma de
artefatos discretos, aos homens. Vejamos então este ponto.
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Multiplicidade de artefatos rituais
Enquanto queima na fogueira, uma parte imaterial de Kowai vai ao céu. A parte material do
herói dará origem a uma palmeira que, uma vez cortada por Ñaperikooli, será usada na
confecção dos instrumentos-Kowai. Após narrar este episódio, Laureano o comentou da
seguinte forma:
Nainoa kekani.
Mataram-o.
Opina nheta phiomeka lianhekhe.
Tiraram todo o conhecimento dele.
Oopi ñapirikoli hita phiomeka lianhekhe.
Ñapirikoli adquiriu todo o conhecimento dele.
Lianhekhe.
O conhecimento dele.
Esta ideia da morte como “tirar o conhecimento” de Kowai, “ñapirikoli hita phiomeka
lianhekhe”, encontra ressonância no tema da flauta troféu discutido no capítulo 1. Quando
apresentei o caso da flauta waalo de que fala Journet (1995) em sua análise sobre a guerra
Koripako, descrevi uma situação em que o matador, ao soprar o osso da vítima, fala por ela,
“emite a sua voz”; uma voz que, ao mesmo tempo, é sua respiração e sua alma (:199). Este
detalhe merece ser retomado aqui, pois os instrumentos cerimoniais são, ao mesmo tempo,
feitos a partir desta palmeira primordial e considerados originados dos ossos de Kowai. Dos
fêmures do herói, inclusive, foram feitos um dos principais pares de instrumentos, aqueles
chamados dzáawiapo (ou dzáawinaapa) (Wright 2013: 341; Hill 1993: 80). Efetivamente
aqui, como no caso do troféu, aquele que sopra pelo trompete emite a “voz/alma” do animal a
que se refere o trompete. Ou, mais precisamente, como observou Journet (2011) em um artigo
mais recente, os sons emitidos pelos animais-instrumento são índices destes animais na
medida em que são imagens sonoras de gritos, movimentos, e outros sons dos animaisinstrumento e não exatamente uma reprodução de seus sons vocais (: 141-142).
A palmeira que surge do corpo do herói é, desde o início, um ser vivo. A subida dela
para o céu é o resultado de uma intencionalidade subjetiva. Kowai queria matar Ñaperikooli
depois de ter sido morto. Quando Ñaperikooli chega ao local, vê somente as cinzas, e ao se
aproximar, a planta emerge rapidamente do chão. Este movimento visava arremessar o herói
para o alto, mas ele antevê o golpe e se desvia sendo acertado levemente no cóccix, o que dá
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origem à pequena reentrância que hoje os seres humanos tem na região – note-se a origem
artefatual de uma parte do corpo.
A palmeira atinge o topo do céu e, com isso, também se conforma da maneira como a
conhecemos hoje, com folhas que se erguem para o alto e depois caem apontadas para baixo.
Em algumas versões, como a de Ilda e Afonso, o estratagema ameaçador do avatar palmeira
de Kowai é descrito de outra forma: ao subir para céu, a palmeira já estava previamente
cortada no tamanho dos instrumentos, caso Ñaperikooli encostasse no tronco, ela iria cair
sobre ele em diversos pedaços, esmagando seu corpo. Também nesse caso o herói se antecipa
e escapa do problema, desta vez, chamando animais auxiliares para derrubar a árvore. Dos
pedaços da palmeira ele fará os trompetes Kowai. Ao mesmo tempo, como vimos, os
trompetes já estavam prontos na palmeira. Desde o início, portanto, estes artefatos tem
intencionalidades subjetivas. Eles são o próprio Kowai, numa forma menos monstruosa e
segmentada, mas ainda sim, poderosa.
O mais amplo registro dos instrumentos que compõem o corpo de Kowai encontra-se
no trabalho de Omar González-Ñáñez (2007) no qual eles são referidos em 16 pares, um trio e
instrumento solo, totalizando 36 seres musicais originados do herói.160 Além da identificação
com a palmeira e com os ossos de Kowai, estes instrumentos são identificados também a um
animal – que vem a ser um animal epônimo daqueles que conhecemos no capítulo anterior.
Este animal está ligado ao fato de que Kowai cantou o nome de todos os seres do mundo e
que este canto encontrava uma contrapartida material em seu corpo. Estes instrumentosanimais-ossos são divididos em pares cross-sex, formados por um avatar macho e outro fêmea
de um mesmo animal. Além destes pares, existe um conjunto que é um trio – os instrumentos
Waliado, mencionados por Mario, o ancião Baniwa ao qual nos referimos na imagem que
abre este capítulo – e um animal que se apresenta sem par, o sapo molito (Wright 2013: 341).
Abaixo apresento uma lista referente ao desenho destes 36 instrumentos-animaisossos, feito pelo pajé Hohodeni Luís Gomes, tendo sido recolhido e publicado por González
Ñáñez e reproduzido por Wright (2013, 2014). As identificações das partes do corpo a que se
referem os animais seguem como foram relacionadas por Wright (Wright 2013: 341). O
desenho é uma representação do corpo de Kowai enquanto um homem branco, localizando
neste corpo a origem dos instrumentos sagrados, encontrados à direta e à esquerda do corpo
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Journet cita 6 pares (2011): “heemari a big ciclidae fish (pavon); (…) daapa (cuniculus paca); (…) the
longest pair of flutes, called maariawa (from maari, the white egret); (…) iaathe (tucano bird). (…) The tree flute
threesome called waariadua (young mother); (…) an isolated flute called muuritu or maawa that evokes the
voice of a garden toad” (: 141). Ver Hugh-Jones (1979: 143) para descrição dos animais-instrumentos barasana.
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do herói.161 Com um asterisco eu marco os animais cuja identificação foi feita por mim. Os
animais-instrumentos são:
- um trompete molito, um sapo (o pênis de Kowai);
- um trio de waliado, referente às Amaronai (três dedos centrais da mão esquerda);
- um par de maliawa, garça, (primeiros dois dedos da mão do herói);
- um par de dzáawinaapa, ossos de onça (fêmur de Kowai);
- um par de toowiri, japu (peito de Kowai)
- um par de toowa, pica-paus, (perna de Kowai);
- um par de ipeku, macaco da noite, Aotus sp. (pelos de kowai [?]);
- um par de tchichi, macaco parauaçu, Pithecia pithecia, (pelos de kowai [?]);
- um par de daapa, paca (parte do corpo não identificada);
- um par de aini, uma vespa (parte do corpo não identificada);
- um par de mami, inambú (parte do corpo não identificada);
- um par de bubule, inambuzinho (parte do corpo não identificada);*
- um par de atine, jacamim (parte do corpo não identificada);
- um par de dzáate, tucano (parte do corpo não identificada);
- um par de kawawiri, tipo de gavião (parte do corpo não identificada);
- um par de idzadapa, tipo de gavião (parte do corpo não identificada);
- um par de taali, Aracu [lg.] (parte do corpo não identificada);*
- um par de iniri, peixe tarira [lg.], [traíra?] (parte do corpo não identificada);
Como se vê, esta variedade de animais recobre espécies aquáticas, terrestres,
arborícolas e celestes, fazendo do conjunto de instrumentos uma espécie de modelo reduzido
da natureza com que os Baniwa tem contato. Ao mesmo tempo cada um destes animaisinstrumentos tem corpos vegetais, feitos de cipós e troncos de palmeiras – num certo sentido,
representam a capacidade humana de fazer corpos-artefatuais não-humanos, como veremos
mais tarde.
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Para a relação entre Kowai e os brancos ver Wright (2000: 458-461).
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Figura 7 - O corpo de Kowai, por Luís Gomes, xamã Hohodeni162

Multiplicidade de venenos remédios
A multiplicidade sonora do corpo de Kowai corresponde à multiplicidade de seres
que, enquanto intensidades, habitam seu corpo. Parte destes seres são os instrumentos
cerimoniais dos quais acabamos de falar. Contudo, existem seres que habitam a parte
imaterial de seu corpo, a parte de Kowai que foi viver no “outro mundo” (apada hekoapi,
Wright 1999: 45). Lembremos que um dos motivos que faz Ñaperikooli afastar Kowai após o
seu nascimento é a visão de uma multiplicidade até então inconcebível: ele tinha pelos e
cabelos por toda parte do corpo, além de presas e garras de felino. Este aspecto faz com que
162

In.: González-Ñañez (2007) apud Wright (2013: 341; 2014: 42).
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um de seus avatares seja a “preguiça negra”, da qual deriva um de seus nomes waamodana.163
Esta animalidade é representada também na imagem da placenta de Amaro que, ao ser jogada
na água, transforma-se nas arraias.
Este corpo feito de partes animais e humanas é um dos sinais mais fortes da
ambiguidade deste ser. Por conta desta ambiguidade, e por conter partes de animais
considerada como “armas” corporais, ele é tido pelos pajés e benzedores como a origem das
doenças e dos remédios.164 Na versão do mito de Kowai de Laureano, é recebendo um
remédio de Kowai – a cera de seu ouvido – que os iniciandos não sentirão fome e aguentarão
o jejum de 5 anos. Após a sua morte, o seu fígado teria também dado origem a um veneno que
hoje existe na forma de uma planta (Caderno de Campo, novembro 2011).
No trabalho de Wright (2013, 2014) ao qual acabamos de nos referir, o autor apresenta
uma série de correspondências entre o corpo de Kowai e as doenças e remédios que se
relacionam às partes deste corpo:
- no alto da cabeça, há singularidades intensivas associadas a doenças específicas: fios
de tucum que formam seu cabelo são associados à bruxaria e envenenamento
(manhene); uma pedra branca nesta região, é associada à dor de cabeça;
- no pescoço, habita uma cobra que é associada à uma doença dolorosa (hiooiathi);
- no coração, está a origem de doenças que se manifestam fisicamente na forma de
pequenos dardos (extraídos pelos xamãs em suas curas): yoopinai, walama, haikooita,
e outras doenças hemorrágicas;
- no umbigo está a fonte do poderoso remédio contra envenenamento por bruxaria; e
também contra ifiookali (doença do trato digestivo que se pega por comer alimentos
crus ou mal cozidos). (ver Wright 2013: 343; 2014: 14-19; ver também Hill 1993: 184
e Garnelo 2003: 53).
Por se apresentar no eixo central do corpo de Kowai, indo do umbigo à cabeça, Wright (2014:
16) chama este conjunto de “eixo de doenças e remédios”. É preciso ter em mente que, para
os xamãs, o local de origem de uma doença é, ele mesmo, o local de origem dos remédios
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Conta-se que antigamente o nome de Kowai era impronunciável e que nomes como estes e manhenkenali –
“aquele que não se sabe de quem veio” – eram usados como forma de evitação. Segundo Laureano, as mulheres
chamavam Kowai de Ikapakale, "Aquilo que você vê". Para evitar o nome dele.
164
Voltaremos à noção de “armas” no capítulo 6. O termo refere-se, nos benzimentos, à pele, aos pelos, penas,
bicos, secreções e outras partes de animais que alguns grupos do Alto Rio Negro consideram ter a capacidade de
fazer mal aos humanos. Ver Buchillet (1992: 221); Hugh-Jones (1996b: 140-141).
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(itape) que podem curá-la (Wright idem).
Além desse eixo, ainda de acordo com o mesmo autor, outras partes do corpo de
Kowai ainda são consideradas a origem de outras doenças e remédios:
- pelos e cabelos que cobriam o corpo: origem de um potente veneno;
- fígado: deu origem ao veneno que hoje se encontra em plantas que nasceram de suas
cinzas, como vimos acima na versão de Laureano;
- a bile de kowai é associada a certas larvas;
- o sangue é associado ao paricá que propicia os transes xamânicos;
- a saliva: são cipós em geral e alguns cipós venenosos em particular; a doença
purukali, que envolve muita perda de líquido está associada à saliva e a saliva é um
meio dos feiticeiros depositarem “sopros” no caminho de suas vítimas (Wright 2013:
343; 2014: 17-19).
É com este paricá, relacionado ao sangue de Kowai que os pajés viajam até o outro mundo
(apada hekoapi), onde vive Kowai, e buscam, no corpo do herói, os venenos e remédios de
que necessitam para suas curas (Wright 2014: 18). Esta ideia de uma busca no corpo de
Kowai faz do herói uma paisagem a ser explorada pelos conhecedores rituais baniwa.
Retornarei a este tema logo abaixo.

Comparações
Como o leitor deve ter percebido, são diversos os sentidos em que as mitologias de Kowai e
Kaali são comparáveis. Nessa seção, vou destacar estes motivos, iniciado por uma das
imagens mais salientes que conecta estas mitologias, a ideia de que estes heróis tem um avatar
humano e um avatar árvore.
A imagem do herói que se queima voluntariamente para deixar um legado à
humanidade está presente nas duas mitologias. Um detalhe deste episódio na mitologia de
Kowai conecta-o ainda mais diretamente à mitologia de Kaali: a madeira em que o corpo de
Kowai queima (kereri) é a mesma de que é feita a lança-chocalho dzawina que Kaalittairi
segura ao ser queimado na versão Walipere-Dakenai (V). Além disso, antes de morrer, assim
como o herói agricultor, Kowai avisa a seus interlocutores para que se dirijam ao local de suas
cinzas no dia seguinte. Na mitologia de Kaali são as plantas cultivadas que os seus filhos vão
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encontrar. Na mitologia de Kowai, é a palmeira que dará origem aos instrumentos-Kowai.
Essa palmeira, como a Kaali ka thadapa, irá unir terra e céu e, sua derrubada marcará o início
de uma nova era, um tempo em que o conhecimento do herói estará entre os homens.
Assim, uma constante nestas duas mitologias é o intermédio do avatar árvore dos
heróis na passagem da forma corporal de seu conhecimento à forma artefatual. No que se
refere às condições dessa transformação, vimos que, assim como ocorre nas narrativas de
Kaali, a condição da aquisição humana do conhecimento corporal de Kowai pela humanidade
é o afastamento do avatar mais humano do herói. Uma vez que esse “corpo-multiplicidade” se
transforma em “coisas” singulares, sua presença em um avatar mais humano dá lugar a uma
presença artefatual concebida em contiguidade material com este corpo, o que fornece as
bases de uma teoria baniwa da origem do conhecimento cerimonial como algo presente no
corpo de heróis mitológicos e transmitido na forma de “coisas”.
Em diversos sentidos, o legado de Kaali é análogo ao de Kowai, pois envolve cantos,
danças e artefatos. Vimos acima que o conhecimento de danças e instrumentos legados por
Kaali aos humanos é chamado madzerokai. Este é também o nome do conhecimento
cerimonial do ritual do Jurupari, kowaipan, segundo Laureano (ver também Hill 2011: 100).
Isto significa que os conhecimentos de Kaali e Kowai se somam como um legado que
ultrapassa o conhecimento individual de cada um – ou seja, os madzero – mestres cerimoniais
da tradição Baniwa – reúnem a forma humana dos poderes de dois heróis distintos.
Entre as “coisas” legadas pelo avatar árvore de Kaali, estão os instrumentos (malikai)
do pajé maliri, que ajudarão a controlar os ciclos do mundo que chamamos natural (Wright
1998: 60). No legado de Kowai encontram-se os benzimentos referentes aos nomes de todos
animais e plantas que serão usados pelo benzedor ñapakaita para retirar a força subjetiva
destas “coisas” e torná-las inofensivas aos humanos. Nesse sentido – de manejo do mundo – o
conhecimento destes dois especialistas rituais é também complementar. Mas essa
complementaridade também inclui oposição. Os benzimentos, ñapakaita, são cantos
sussurrados sobre objetos por um benzedor/soprador; os cantos madzerokai são cantados
publicamente, por um conjunto de dançarinos e cantores. Ou seja, enquanto manifestações
orais do conhecimento desses heróis eles se opõem na relação entre público e privado. Os
benzimentos não chegam a ser interditados ao público geral, mas constituem uma prática
muito mais reservada do que os cantos madzerokai. No que se refere aos rituais do Dabucuri e
Jurupari, essa relação se mantém. Os rituais de Kaali são públicos e visíveis a todos, enquanto
os rituais de Kowai são interditados aos não-iniciados.
Reunidos, no contexto cerimonial, os artefatos que tem origem no corpo desses heróis
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reconstituem este corpo, em uma forma artefatual. É por isso que, quando – em um episódio
famoso da mitologia da região – as mulheres Amaronai roubam os instrumentos fabricadas
por Ñaperikooli, elas sentem que estão reavendo o filho que lhes foi tirado inicialmente. O
conjunto de instrumentos seria um filho-artefato noção que se articula à ideia registrada entre
os Koripako de que as raízes de mandioca são os filhos-cultivo da mulheres (C. Hugh-Jones
1979: 189; Journet 1995: 240); essa articulação se torna ainda mais significativa na medida
em que, como já vimos, há uma continuidade entre o sêmen dos homens e os tubérculos de
mandioca (Journet 1995: 241), assim como há entre os sêmen e os ossos das pessoas; essa
articulação faz com que, de modo “transcendental”, os instrumentos-Kowai se liguem às
raízes da mandioca.165 Essa conexão demonstra, mais uma vez, o quão imbricadas estão as
mitologias de Kaali e Kowai.
Existe, ainda, um emaranhamento dessas mitologias quando a olhamos do ponto de
vista da origem de alguns artefatos não mencionados até aqui – os implementos cesteiros e de
cerâmica, aprendidos pelos jovens iniciandos com Kowai e com as Amaronai quando elas
estão de posse dos instrumentos cerimoniais. Quando perguntados sobre a origem da cestaria,
os Baniwa respondem com a história dos meninos iniciados por Kowai. O mesmo ocorre
quando se pergunta sobre a origem da cerâmica, que remete à primeira menstruação feminina,
um dos episódios referentes ao tempo em que os instrumentos-Kowai foram roubados pelas
Amaronai. Estes implementos aparecem na mitologia de Kaali, pois o conhecimento sobre o
preparo e processamento de alimentos envolve um saber técnico de produção e processamento
de alimentos que passa exatamente por esses artefatos – peneiras, espremedores de mandioca,
panelas etc. (ver Diagrama 4:Processamento de mandioca entre os Barasana).
Esses artefatos também tem destaque na parafernália ritual do Jurupari e do Dabucuri.
No primeiro caso, os iniciandos, no final de sua reclusão, são colocados dentro de grandes
balaios, onde receberão seus conselhos. Ao final do ritual, eles darão os artefatos que
produziram aos seus padrinhos e madrinhas cerimoniais. As panelas de cerâmica para o
benzimento dos alimentos, por sua vez, são feitas especialmente para essas ocasiões,
recebendo o nome de Akhepa Kalidzamai Yaroapi (Caderno de Campo, novembro 2011). No
caso dos Dabucuris, faz-se também panelas e cestos que conterão os alimentos e bebidas
ofertados nesses rituais (Journet 1995: 262-63). Além disso, se o domínio das técnicas de
abertura de roças é um requisito para o matrimônio, o domínio da cestaria e da cerâmica
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Sobre dedução transcendental ver Lévi-Strauss (1986 [1985]: 34).
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também o é. Esse domínio é fundamental e determinante da condição de adulto.166

Corpo território
Resguardadas as escalas, Kaali e Kowai se assemelham também na medida em que
seu corpo está relacionado a um domínio territorial, ou melhor, na medida em que, como
vimos, ambos são um corpo-território. Enquanto um é o corpo-território dos cultivos (as
roças), o outro é o corpo-território das matas. Kowai é considerado “dono” de todas as
palmeiras que dão os chamados “frutos do mato” e de tudo o mais no chamado mundo
natural. Tanto na versão de Ilda quanto na versão de Laureano há referência ao momento em
que o herói explicita aos Hekoapinai o que veio fazer no mundo. Na versão de Ilda ele diz
claramente: “Ah, o meu conhecimento, o trabalho que faço, é coletar os frutos do mato”.
Essa oposição é encontrada na mitologia e na observação cotidiana pela oposição entre
as roça e as árvores lenhosas que dão frutos comestíveis. A primeira é Kaali inaani, “coisas
de Kaali”, e as demais são Kowai inaani, “coisas de Kowai”. Ao mesmo tempo, esses dois
domínios se misturam: as palmeiras são encontradas nas roças e nos quintais, e as árvores
lenhosas com frutos, e mesmo algumas plantas de mandiocas “perdidas”, são encontradas na
mata. Mas, ao mesmo tempo, como vimos, Kowai é “a natureza”, ou seja, num certo sentido a
sua realidade corporal é englobante. Este tema é importante porque ele mostra como esses
heróis definem certos domínios no mundo o que se conectará, como veremos, ao tema da
produção de artefatos na medida em que é destes domínios – das roças e das mata – que
provém a maior parte das matérias-primas usada nos artefatos entre os Baniwa.
Além disso, a territorialização desses heróis e seu legado nos leva a um ponto
importante: o tema do fogo como elemento de manejo da “natureza”, presente nas duas
mitologias na forma como descrevem a morte desses heróis, ao serem incendiados. De um
lado, o incêndio, como notou Wright (1998), é uma imagem característica de momentos em
que a mitologia baniwa encena uma transformação global no mundo que progressivamente
define suas feições para as futuras gerações (: 38, 45, 51). De outro, o fogo é, atualmente, um
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Nisso, como em outros casos, os Baniwa se assemelham aos Wayana. Segundo Van Velthem (2009): “O
domínio da confecção deste artefato [os espremedores de mandioca] indica que o rapaz está apto a casar. Na
realidade, essa habilidade representa entre os Wayana a condição necessária ao matrimônio. Os jovens que
desejam prolongar a despreocupada vida de solteiro retardam, portanto, o aprendizado desta manufatura. Tal
opção tem se acentuado, e recentemente muitos jovens se casam sem estarem aptos a confeccionar um tipiti, fato
que é considerado reprovável, porque esta carência é considerada o paradigma das uniões desajustadas” (: 215).
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elemento fundamental do manejo do mundo para os Baniwa, uma vez que através do fogo
eles abrem roças para o cultivo de alimentos. Estas roças depois virarão “capoeiras” (áreas de
vegetação secundária), um tipo de paisagem que, ao mesmo tempo em que constituem uma
marca humana relativamente duradoura sobre a terra, são também a origem de inúmeros
materiais utilizados na produção de artefatos em geral. Por meio do fogo, pode-se dizer, os
humanos ganham a capacidade de interferir no ambiente, modificando-o de acordo com seus
desígnios.
Além disso, o fogo tem importância na culinária e nos benzimentos. Nesse sentido o
fogo também se relaciona ao controle do homem sobre o mundo: as fórmulas sopradas pelos
benzedores cozinham imaterialmente os alimentos animais e vegetais, retirando sua crueza
(pitiú) com a pimenta primordial de cada clã. Após isso, estes alimentos são cozidos
materialmente no fogo em panelas de cerâmica e só depois comidos no ritual (cf. Hill 1993:
101-102). O calor é o estágio transformativo por excelência, de forma que as pessoas doentes
devem evitar ingerir alimentos quentes e apimentados, sob o risco de agravarem seu estado de
saúde.

Disciplina do corpo
O mito de Kowai institui uma prática corporal fundamental para a conformação do corpo
Baniwa: o jejum (itakawa). Como vimos na história, a exibição dos meninos ao herói
provoca, idealmente, um fechamento de seu corpo. Ele só podem conhecer a natureza de
Kowai se fizerem jejum. Além disso, ao ouvirem seus sons, eles se calam. A conduta
adequada em relação aos futuros instrumentos-Kowai já está dada de início. Existe uma
relação entre os artefatos e os seres humanos que se delineia a partir desse encontro e que
perdurará enquanto uma tradição entre os Baniwa.
Os Baniwa se submetem a dietas restritivas em diversas fases da vida. O objetivo
dessas dietas pode ser preventivo, quando relacionado a momentos de reclusão (-kanoopa); ou
profilático, quando acompanha algum tratamento medicinal de curto ou longo prazo. As
dietas relacionadas à reclusão são amplas e abrangentes e reduzem quase que totalmente a
ingestão de bebidas e alimentos. As dietas relacionadas a tratamentos medicinais podem
seguir esse padrão, mas podem também ser menos restritivas, proscrevendo a ingestão de
alguns alimentos, classes de alimentos ou ainda partes de certos animais, como no caso das
dietas impostas às crianças que receberam remédios monotsi (puçanga) no umbigo logo após
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o nascimento.167
Na história de Kowai a obediência à restrição alimentar é sobre-enfatizada. O
desrespeito a esta restrição é o ponto de inflexão da narrativa e na relação do herói com os
sobrinhos de Ñaperikooli. Como vimos, os meninos são engolidos e apenas o caçula dos
aprendizes sobrevive, por não ter comido, pois ele vê que a caverna para a qual os meninos se
dirigiam era, na verdade, uma metamorfose da boca de Kowai:
- Metsa pida likapa lhie maiñhakaitetsa nainai.
Aquele que não comeu via tudo
Likapa pida Kowai inoma kena imhetali nalhio.
Viu que aquela caverna era a boca do Kowai que abriu pra eles
[Versão de Ilda e Afonso]
O episódio enfatiza que a disciplina leva ao aprendizado e à leitura do mundo, conhecimentos
que se relacionam ao legado desse herói. É também o caçula que, dentre os filhos de Kaali, se
mostra mais atento e se torna responsável pela transmissão do conhecimento do herói à
humanidade. Enquanto na história de Kowai o caçula “não é comido”, na história de Kaali ele
“é alimentado”. Além disso, a mandioca, uma das partes do corpo de Kaali, é considerada o
alimento menos perigoso ao consumo humano. Quando em dieta restritiva, por motivos de
doença ou reclusões, os Baniwa alimentam-se apenas de chibé ou caribé, farinha ou polvilho
com água. Já os alimentos obtidos dos animais que compõem o corpo de Kowai, por sua vez,
são considerados os mais perigosos e ofensivos ao corpo humano.
A disciplina é, portanto, enfatizada em ambos os conjuntos rituais, mas esses temas
são expandidos de maneira distinta em cada uma das mitologias. Do estrito ponto de vista das
dietas, como vimos, esses heróis se opõem. Kaali dá origem a um ritual da fartura – o
poodalai –, enquanto Kowai dá origem a um ritual da restrição alimentar – kowaipan. A
fartura e a restrição são também qualidades temporais também ligadas a esses dois ciclos
rituais. Os rituais de Kowai estão conectados ao inverno no Rio Negro, e os rituais de Kaali
ao verão. Esta última estação marcada pela abundância de víveres, a primeira marcada pela
escassez.
O tema das restrições alimentares e comportamentais também se conecta ao tema da
produção de artefatos. Como destacou Hugh-Jones, saber fazer artefatos é uma marca da
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Sobre restrições de dieta ver Garnelo (2003) e também Wright (1993, 1996) e Hill (1989, 1993).
Abordaremos o tema no capítulo 6.
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condição de adulto. “[L]íderes e especialistas rituais são tipicamente hábeis artesãos, e os
objetos que eles fazem são as características de uma civilidade/civilização particular/própria”
(Hugh-Jones 2009: 48). 168 Como vimos, esta “civilização particular” é uma marca dos
ensinamentos rituais de Kaali enfatizada a partir das diferenças entre aqueles que sabem
produzir e preparar determinados tipos de alimentos e fazer determinado tipo de cerimonial e
aqueles que não sabem. Na mitologia de Kowai, esse tema é enfatizado a partir da produção
de artefatos – cestaria, no caso de homens; cerâmica e outros objetos como raladores, novelos
de tucum, no caso de mulheres – um aprendizado que está relacionado ao controle estrito
sobre os corpos. Uma das razões desse treinamento na produção de artefatos é o controle e
disciplinamento do corpo. Por isso a produção de artefatos está associada à reclusão e às
dietas.169 Esta associação entre produção e reclusão está presente não só na iniciação, mas
também em aprendizados de conhecimentos rituais complexos e de difícil acesso, como os
conhecimentos xamânicos e de benzimentos.170
Segundo Hugh-Jones (2009), é após a iniciação que os homens costumam fazer
ornamentos e objetos cerimoniais, enquanto as mulheres costumam fazer o pigmento corporal
vermelho derivado do carajuru – ambos artefatos considerados potencialmente perigosos aos
corpos humanos. A iniciação cria, portanto, as condições corporais para que os indivíduos se
dediquem à produção de artefatos. É por isso que o autor afirma que este treinamento é “tanto
moral, intelectual, espiritual e técnico” (: 49).171 Essas duas mitologias envolvem, portanto,
uma associação entre técnicas de manejo do mundo e de si.
A reclusão, jejum e outros regimes corporais que se seguem à primeira menstruação e
à iniciação são processos de transformação nos quais o corpo é treinado para fazer
objetos belos e é, em si mesmo, feito um objeto de beleza. Beleza é uma qualidade
social, não natural: materiais naturais tais como penas de pássaros são considerados
belos somente quando são transformados, uma socialização da natureza que encontra
paralelo no modo pelo qual fazer coisas e vestir ornamentos socializam o corpo
(Hugh-Jones 2009: 49).172

168
No original: “leaders and ritual experts are typically expert craftsmen, and the objects they make are the
hallmarks of a particular civilization” (Hugh-Jones, 2009: 48).
169
Entre os Wayana encontramos um raciocínio parecido: Segundo Van Velthem (2009), os jovens iniciandos
produzem muitos objetos para entrar em um estado de “efervescência produtiva dos tempos primevos” e
equiparar-se à capacidade dos demiurgos de fazer artefatos poderosos, postos que metamórficos (: 224) “O
excessivo labor dos jovens associa-os à efervescência produtiva dos tempos primevos....” (: 224)
170
Sobre o aprendizado dos xamãs e suas restrições ver especialmente Wright (2013: 31-52).
171
“As much moral, intellectual, and spiritual as it is technical” (idem : 49).
172
No original: “The seclusion, fasting, and other bodily regimes that follow first menstruation and initiation are
processes of transformation in which the body is trained to make objects of beauty and is itself made into an
object of beauty. Beauty is a social, not natural, quality: natural materials such as feathers are thought to become
beautiful only when they have been transformed, a socialization of nature that parallels the way in which the
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Finalmente, ainda no tópico das regras envolvidas nessas mitologias, devemos
observar que há uma dialética entre o visível e o invisível que atravessa essas histórias. De um
lado, ambos os ciclos de mitos enfatizam restrições à visão desses seres poderosos. Na
mitologia de origem da agricultura, uma das motivações da perda das capacidades sobrehumanas de fertilização do herói agricultor é a quebra do seu segredo. Em uma versão
wakuenai (III), é por ter sido visto trabalhando magicamente com seus aturás que andavam
sozinhos e sua linha de derrubar árvores, que Kaali institui a origem do trabalho de derrubada
e plantio. Nas versões Desana (VIII) e Tariana (VII), o herói agricultor também institui a
proibição de ser visto no momento em que fertilizava as roças. Nessa história, suas esposas
quebram o acordo e acabam pagando o preço de ter de arcar, de aí em diante, com o peso do
trabalho com as roças.
A quebra da interdição também leva à diminuição dos poderes dos instrumentosKowai. Inicialmente, os instrumentos feitos das palmeiras eram tocados com as penas do
gavião kamathawa. Esta pena era passada pela extensão do corpo do instrumento que então
soava (Cornelio et. al. 1999: 68; Caderno de Campo, novembro 2012). Após serem vistos e
levados pelas mulheres, este poder se perde; os instrumentos passam a ter de ser soprados
para emitir o seu som.
Essa convergência mais ampla entre os dois mitos não oblitera uma diferença
fundamental. O legado de Kaali é feito para ser visto e exibido. Ele tem, inclusive, a função
de criar pontes entre os clãs, por meio do compartilhamento de alimentos e artefatos
cerimoniais em rituais que exibem a fartura das produções de mandioca e de pessoas. Já o
legado de Kowai é secreto. Não só os instrumentos são interditados à visão e toque dos não
iniciados, mas também os benzimentos são feitos para não serem ouvidos, sendo restritos a
especialistas (ver Buchillet 1992). Este tipo de conhecimento ritual, como vimos, se opõe aos
cantos madzerokai (da tradição de Kaali) por serem mais privados do que públicos. Além
disso, o conhecimento dos pajés sobre o corpo de kowai – referido mais atrás no tópico das
doenças – é também um tipo de conhecimento altamente especializado. Estes exemplos levam
a entender que o tema da visibilidade e invisibilidade está profundamente ligado ao poder
destes corpos metamórficos, capazes de produzir pessoas e coisas.

making of things and the wearing of ornaments socialize the body” (Hugh-Jones 2009: 49)
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Corpos destotalizados e retotalizáveis
No capítulo anterior propus, a partir da comparação de um mito de origem Hohodeni a
um conjunto de mitos semelhantes recolhidos entre os Baniwa, uma definição do clã como
uma “comunidade costumes”, ou uma “comunidade ritual”, seguindo e desenvolvendo
raciocínios de Journet (1995: 60) e de Hugh-Jones (2002: 47). Esta comunidade ritual definiase pela relação de determinados indivíduos através do compartilhamento de diversos
“emblemas”. Entre estes emblemas, estavam os artefatos de cuja origem nos ocupamos aqui,
os artefatos cerimoniais. Eles apareciam nos mitos que analisamos no capítulo anterior, ora
como instrumentos-Kowai que saíam da terra junto dos ancestrais dos clãs, ora como
instrumentos do Dabucuri dados por Ñaperikooli a estes ancestrais.
Neste capítulo, discuti a origem destes dois complexos rituais a partir da mitologia de
Kaali e Kowai, o que nos levou a comparar o modo como estas duas mitologias representam a
passagem do conhecimento desses heróis à humanidade por meio de “coisas” que constituem
destotalizações de seu corpo (ver Hugh-Jones 2002: 49). São estas “coisas” que devem ser
consideradas como uma forma de conhecimento produtivo, na medida em que, por meio do
seu uso, os Baniwa reproduzem a sua própria sociedade, seja iniciando jovens, e tornando-os
adultos; seja casando-os, produzindo alimentos e festas para celebrar estas alianças. Esse
conhecimento produtivo é, ao mesmo tempo, bipartido e complementar: ele permite aos
Baniwa articular a produção de consanguíneos à produção de afins.
Nesta mitologia, articulam-se duas ideias conhecidas entre os ameríndios, “o corpo
como uma matriz de símbolos e um objeto de pensamento” (Seeger et al. 1979) e os artefatos
enquanto “seres corporificados” (Van Velthem 2003, 2009). Aqui, se o corpo é uma “matriz
de símbolos”, ele o é na medida em que permite entender um certo modelo da pessoa como
emaranhada em coisas – isso serve para pensar o clã, enquanto “indivíduo coletivo” (Journet
1995), mas também os corpos poderosos de Kowai e Kaali e, como veremos mais adiante, os
corpos dos indivíduos e dos artefatos produzidos por estes indivíduos. Se, na concepção
baniwa, os corpos são vistos como um arranjo de “coisas”, devemos reter a principal
consequência disto são as possibilidades de destotalização e retotalização destes corpos.
O caso em tela pode ser comparado com a descrição de Lucia Hussak Van Velthem
para os Wayana do Oiapoque. Entre estes índios, que pertencem à família linguística Carib,
“os bens materiais, sejam eles uma flecha, um cesto, um colar ou uma rede de dormir,
possuem como principal característica o fato de reproduzirem os ‘corpos’ ou outros
componentes existentes nos tempos primevos.” (Van Velthem 2003: 124; 2009). Existe,
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portanto lá, como no Alto Rio Negro, uma relação entre objetos atuais e corpos mitológicos.
Contudo, os modelos originais destes corpos, eram seres metamórficos, entre artefatos e
animais. Isso porque “atos criativos dos demiurgos não provinham de um aprendizado
adquirido, mas sim de um saber intrínseco (...). A sua característica principal era a de
possuírem um componente de metamorfose, correspondendo a certo tipo de tecnologia que
expressa a grande ebulição criativa [dos tempos primordiais] (...).” (Van Velthem 2009: 221).
Ou seja, os artefatos no tempo mítico, transitavam, originalmente entre a característica de
artefato e a característica de animais, como o tipiti do sapo demiurgo Pëlë, que era usado
enquanto espremedor de mandioca e acondicionado “enquanto cobra sucuriju” (Van Velthem
2009: 215).
O que interessa aqui é que, para se tornarem inofensivos a seres humanos, estes
artefatos precisavam ser destituídos de certas características animais – que fariam com que
eles se “desambiguizassem”, e isso foi feito nos tempos primordiais por meio de
destotalizações. Assim, a reprodução atual de um modelo artefatual do tempo mítico, para os
Wayana, é sempre parcial, “pois (...) [a]

reprodução integral de um corpo primordial

representa uma possibilidade de irrupção dos tempos primevos e seus componentes na vida
humana atual, o que é desejável unicamente durante os rituais” (Van Velthem 2003: 124).
A relação entre a imitação perfeita e a imitação parcial corresponde, portanto, a uma
distinção entre artefatos rituais e artefatos cotidianos, respectivamente (Van Velthem 2003:
124-5)173 Assim, a destotalização para os Wayana é a condição da objetificação de um
determinado ser ambíguo que, no tempo mitológico, possuía o conhecimento que os Wayana
atuais empregam hoje, como a peneira que passou a ser exclusivamente um artefato na
medida em que a serpente enrolada que lhe dava forma no tempo mítico perdeu a cabeça e a
cauda, tendo se metamorfoseado nesse objeto (Van Velthem 2009: 230).174 Se no cotidiano
não se deseja ter artefatos com potencialidades metamórficas, durante o ritual é este o desejo
dos Wayana. Os “artefatos de uso cerimonial e ritual compreendem a outra materialização
possível [dos seres primordiais], a qual se caracteriza por ser detalhista e anexar, no resultado
173

“Para a viabilidade das lides cotidianas, o parcelamento dos seres primevos se impõe, visto ser necessário que
se transformem em coisas que possam ser utilizadas pelos humanos. Em outros termos, isto significa serem
necessários a preponderância e o domínio dos humanos sobre a agência dos objetos. O parcelamento dos
corpos/artefatos permite que as mulheres empreguem no processamento da mandioca uma peneira circular, e não
uma serpente enrolada que, ao perder cabeça e cauda se metamorfoseou neste objeto; da mesma forma esse
processo faculta a um homem sentar-se em um banco zoomorfo e não se alçar aos ares nas costas de um uruburei, uma vez que este, providencialmente, perdeu suas asas” (Van Velthem 2009: 230).
174
“A agência dos objetos está diretamente relacionada com a sua corporalidade — o aspecto formal do artefato
— e com a movimentação desse mesmo “corpo”. O movimento referido corresponde à animação dos artefatos
durante a sua utilização e corresponde a uma maior ou menor capacidade de reproduzir os movimentos
peculiares que possuíam nos tempos primevos quando eram seres dotados de vida” (Velthem 2009: 230).
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final, elementos não visuais como movimentos, sons e fragrâncias. Nessa fabricação, a
experiência criativa se revela tão profunda e perfeita que acarreta metamorfoses (...) os
objetos se transformam em seus modelos, trazendo a si e sua realidade para o seio da
sociedade wayana.” (Van Velthem 2003: 125).
A mitologia analisada neste capítulo me parece semelhante ao modelo wayana
descrito por Van Velthem: de um lado, os artefatos legados por Kaali e Kowai são frutos de
destotalizações que fazem com que assumam uma forma manejável pelos humanos, como
ocorre com os artefatos de uso cotidiano wayana; de outro, a condição de ativamento de sua
potencialidade criativa passa também por uma reprodução desse corpo tal como era no tempo
do mito. Isso ocorre, contudo, não pela produção de artefatos feitos de forma tão fiel que se
metamorfoseiam em seres primevos, mas por meio da retotalização desses corpos, o que é
feito através da união de suas partes – e esta retotalização inclui é também uma experiência
sinestésica, envolvendo sons, cheiros, etc..
A chave do ativamento do poder ritual desses artefatos está também na produção de
“efígies” (Van Velthem 2009: 229) de protótipos mitológicos; mas a “efígie”, no caso baniwa,
não é o ser original senão em um sentido reduzido, ou seja, menos poderoso. A passagem, do
ser mitológico ao artefato humano atual guarda perdas irreversíveis. Estes artefatos servem
aos homens em seus desígnios, mas conservam-se aquém do poder dos seres primordiais que
lhes deram origem. Pode-se dizer que esses artefatos cerimoniais Baniwa equiparam-se às
armadilhas Anga, de que fala Alfred Gell (2011) em um conhecido ensaio sobre a agência dos
artefatos. “Se os Anga encarnam seus antepassados numa forma fabricada, é certamente na
forma de armadilhas como essas (e também em outros artefatos, como templos de iniciação).
Essas armadilhas são ‘imagens dos antepassados’ no sentido de que elas contêm, encarnam e
comunicam o poder ancestral.” (:188). As ideias de “conter, encarnar e comunicar” o poder
ancestral me parecem fundamentais no caso Baniwa pois, como vimos, os artefatos são uma
forma de transmissão de um conhecimento por meio de um processo de objetificação de
partes dos corpos dos seres primordiais. A objetificação de corpos destotalizados é, portanto,
o meio de comunicação de poderes entre o tempo mitológico e o tempo atual.
Nota-se como essa ideia é complementar àquela discutida no capítulo anterior. Tanto a
origem artefatual das pessoas, quanto a origem corporal das coisas estão relacionadas a uma
concepção dos corpos como constituídos por múltiplas singularidades intensivas, por “coisas”
que podem se destotalizar e se agregar. Esse corpo é também um modelo para se pensar o
poder como um acúmulo de “coisas”: é por isso que o poder dos clãs, como vimos no
primeiro capítulo, está ligado ao acúmulo de certas “coisas” do exterior (Hugh-Jones 2009:
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50). Esse movimento entre totalização e fragmentação reforça, por outro lado, a ideia de que
os caminhos entre pessoas e coisas podem ser percorridos nos dois sentidos.
Para concluir esse capítulo, gostaria de retomar a imagem inicial de que partimos: o
paralelismo entre as mitologias de Kaali e Kowai e dos rituais Dabucuri e Jurupari tal como
foi desenhado no verso de uma Bíblia pelo ancião evangélico de Trindade, o Sr. Mario. Um
dos efeitos mais profundos da conversão dos cerca de 80% dos Baniwa ao evangelismo foi a
desestruturação de certos laços rituais entre os clãs. Esses laços ligavam estes clãs por meio
dos Dabucuris que, como vimos, eram a forma de se efetivar as alianças entre estes grupos.
Quando conheci os Hohodeni, eles se identificavam para mim como católicos que faziam
festas, “fumavam tabaco”, “tomavam caxiri” e faziam rituais de iniciação com os
instrumentos-Kowai, mas não faziam mais Dabucuris, pois haviam perdido seus parceiros
cerimoniais durante a conversão ao evangelismo.
Não estou dizendo aqui que a conversão da maior parte dos Baniwa e Koripako ao
evangelismo é a única causa do fim dos Dabucuris tradicionais.175 Seria preciso incluir no rol
de motivos – se é que é desejável descrever um rol de motivações – o redirecionamento dos
investimentos familiares para a escolarização dos jovens nas missões e na sede do município
de São Gabriel, além da própria reorientação desses jovens nas missões em direção a formas
de casamento fora dos padrões tradicionais – ou seja, para além dos compromissos entre clãs,
que regiam os casamentos entre primos-cruzados. Contudo, pelo menos no caso dos Baniwa,
a conversão em massa ao evangelismo criou a situação paradoxal em que cerca de 20% da
população do Içana-Aiari perdeu seus parceiros cerimoniais de uma forma inesperada.
Devemos lembrar que nos primeiros tempos da conversão, as relações entre convertidos e
católicos era marcada pela extrema hostilidade (ver Galvão 1964: 53; Wright 1998: 272).
Laureano conta que, naquele período não era possível nem mesmo aportar nas comunidades
dos convertidos sem que isso fosse tomado como um desafio que poderia levar a conflitos
entre as partes (Caderno de Campo, novembro 2012)
Se os 20% católicos se viram isolados, para os Baniwa evangélicos, a conversão não
implicou em uma perda da mesma dimensão. Os evangélicos mantiveram a maior parte das
relações entre os clãs por meio de dois rituais implementados nos tempos da conversão, as
“conferências bíblicas” e as “santa-ceias” (ver Xavier 2013: 453 e ss.). Estes rituais da “nova
tradição” Baniwa-Koripako mantém partes fundamentais das trocas dos Dabucuris, como um
longo período de acumulação de alimentos que serão ofertados no contexto desses encontros e
175

Hoje existem Dabucuris feitos para os brancos, sobretudo, como professores, agentes de saúde, padres e
antropólogos.
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o destaque para trocas de todos os tipos, o que inclui o matrimônio. Num certo sentido, o
iconoclasmo evangélico criou a situação em que alguns Baniwa mantiveram-se com os
“elementos” de uma certa forma de reprodução da própria cultura – os tradicionais
instrumentos, bebidas, etc. – e outros mantiveram-se com as “relações” que permitem essa
reprodução.
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Parte II - Apresentação

Os três capítulos que compõem a segunda parte deste trabalho articulam-se em torno de uma
abordagem mais fenomenológica das relações entre os Baniwa e os seus artefatos. Esta
abordagem é centrada nos envolvimentos entre humanos e não-humanos em contextos de
produção. No capítulo quatro, o ponto de partida é um passeio pelas matas de Ucuqui e pelas
águas do Igarapé Uaranã em busca de materiais necessários para a confecção de pigmentos
para pintura corporal. A partir deste contexto, descreverei o território Hohodeni como um
espaço de produção, destacando as presenças humanas e não-humanas com as quais meus
interlocutores partilham este habitat, bem como a história e o padrão dos envolvimentos
hohodeni com este território. A análise destas relações será a base para um argumento mais
amplo sobre a “circunscrição social” da produção entre os Baniwa.
No capítulo seguinte, eu procuro fazer uma descrição pormenorizada da produção de
artefatos tomando como exemplo um campo específico da cultura material deste povo, o
sistema técnico da cerâmica. Por meio deste exemplo vou descrever os envolvimentos com o
território e os habitantes de que trato no capítulo 4, em uma situação particular – a partir das
técnicas, ferramentas e materiais envolvidos em cadeias técnico-operatórias que fazem parte
desta produção. Com isso, pretendo abordar os artefatos de uma perspectiva menos
antropocêntrica: os materiais são encontrados no habitat, em interação com outras “coisas” ali
presentes, em ecossistemas próprios; eles são desconectados destes contextos – com ajuda de
conhecimento técnico, ferramentas e energia – para serem inseridos em cadeias de produção
que articulam outros tantos processos produtivos. Todos estes envolvimentos constituem o
que se pode chamar de uma pré-história destes artefatos. Assim, se eles tem uma “vida social”
e uma “biografia”, este capítulo pretende descrever a sua gênese.
No último capítulo retomo o contexto da couvade apresentado no capítulo 2 para tratar
da produção sob uma perspectiva ritual. Isso será feito por meio da análise pormenorizada de
algumas técnicas de composição e manipulação de nomes de benzimentos entre os Baniwa e
os demais povos do Alto Rio Negro. Por meio desta análise pretendo relacionar, de um lado, a
produção de pessoas à produção coisas e, de outro, a produção de artefatos materiais à
produção de artefatos verbais – os benzimentos.
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Capítulo 4
Igarapé Uaranã:
o território como contexto de produção
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Figura 8: Orlando e Graziela descendo o igarapé Uaranã sob chuva
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Capitulo 4 : Igarapé Uaranã, o território como contexto de produção

O território como contexto de produção
A primeira vez em que me dei conta da complexidade envolvida na produção de
artefatos no Alto Rio Negro, foi no final de 2011, quando estava em minha segunda
temporada de trabalho de campo em Ucuqui-Cachoeira. Em uma iniciativa conjunta da
família de Carlos, capitão da comunidade, e de outras famílias, fizemos um registro completo
– passo a passo – da elaboração dos materiais utilizados na pintura corporal: o pigmento
vermelho obtido do carajuru (kerawidzo) e o pigmento negro obtido do jenipapo selvagem
(daana).176 O carajuru, na verdade (Arrabidaea chica, Bignoniácea), é a matéria prima para se
produzir um pigmento cujo nome correto é limhen, mas que é comumente chamado pelo
nome da própria planta de que é feito, kerawidzo. Trata-se de é um pigmento ímpar, peculiar
aos grupos desta região, de tom vermelho tijolo, que o diferencia da tintura vermelho vivo
feita de sementes do urucum (bixa orellana L. Bixácea) misturadas ao óleo de babaçu, que é o
pigmento mais difundido na Amazônia meridional e no Brasil central. O jenipapo selvagem
(daana) também é feito de forma diferente do jenipapo utilizado em algumas partes destas
últimas regiões. Enquanto o preto do jenipapo (Genipa americana, Rubiácea) é obtido a
partir da oxidação da parte carnosa do fruto do jenipapeiro misturado com água e carvão
vegetal, a produção de jenipapo selvagem é feita a partir das folhas do arbusto daana.177

Carajuru
Para se preparar o carajuru é preciso coletar quatro plantas diferentes, além do próprio
kerawidzo: padzóma (sabão do mato), hemáli (abiu, uma sapotácea), dzookoroda (nãoidentificada) e koodama (tururi), este último sendo usado como embalagem para o pigmento
após a sua confecção. A obtenção destes materiais envolve sucessivos deslocamentos pela
micro região de Ucuqui. O Kerawidzo é uma planta cultivada na roça das mulheres que se
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Neste registro foi imprescindível a colaboração de D. Laura Martins Hernandes (Kubeu dzodema) e D. Maria
Auxiliadora Hernandes Fontes (Hohodeni, de mãe Kubeu). A primeira foi responsável pela produção de
kerawidzo, a segunda pela produção de daana.
177
Segundo C. Hugh-Jones (1979: 153), o “jenipapo selvagem” também seria uma planta da família Rubiaceae.
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mistura aos outros cultivos por ser uma trepadeira. Para coletá-lo, andamos cerca de 40
minutos até uma roça já antiga de uma senhora Kubeu, chamada Laura Hernandes, cujo
falecido marido era Hohodeni. Esta roça se localiza em uma das trilhas mais usadas da atual
área de ocupação hohodeni no Uaranã, indo de Ucuqui à foz deste igarapé, no encontro de
suas águas com o rio Aiari.
Ao deixarmos as últimas casas de Ucuqui, atravessamos um pequeno afluente do
Uaranã sob troncos previamente posicionados para facilitar esta passagem e adentramos um
ambiente distinto da aldeia, no qual duas paredes vegetais cercam uma trilha muito bem
definida, em alguns locais batida e profunda como “trilhos de gado”, de tão usada e antiga.
Um pouco mais à frente, este corredor se abre, e atravessamos uma das roças da família de D.
Laura, situada à direita de nosso rumo. Atrás desta roça, Carlos me indicou alguns pés de
pupunha muito antigos, explicando-me que eles estariam no perímetro de uma antiga maloca
Kubeu que se erguia naquele terreno. Ali viviam cunhados históricos dos Hohodeni,
ancestrais dos Kubeu que hoje, depois de uma passagem de 40 anos na Colômbia, habitam
uma seção mais distante da principal concentração de casas de Ucuqui, em duas habitações
familiares.178 É da parte de trás destas casas que parte a “trilha da foz”.

Mapa 4: Baixo Uaranã: Ucuqui - Trilha da Foz

Seguimos pela trilha por cerca de 30 minutos até encontrar uma bifurcação à esquerda,
que nos levaria à roça de D. Laura. A roça se encontrava um pouco abandonada e D. Laura
logo se apressou em desculpar-se pelo mato cerrado que cobria boa parte do local dificultando
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Esta seção é chamada “bairro Napole”, nome que se inspira em um local da trama de uma telenovela que
estava no ar em 2011, quando o grupo Kubeu foi morar em Ucuqui.

208

nossa caminhada. Ela explicou que passara um ano em São Gabriel e que, de volta à aldeia
não pode cuidar da roça, pois o seu filho mais velho não gosta que ela trabalhe pesado devido
a sua idade já avançada.
D. Laura é uma personalidade à parte. Com o corpo recurvado, moldado pelo aturá,
pés descalços no chão e terçado na mão, ela puxou a fila até a roça, limpando o caminho e
sempre falando em Kubeu – idioma compreendido por uma minoria em Ucuqui. Ela entende
perfeitamente baniwa, mas nunca responde às perguntas neste idioma, recorrendo sempre à
sua filha, Lucia, como tradutora. Lucia, por outro lado, na maior parte do tempo, fala na
língua baniwa com a mãe, apesar de entender e saber falar kubeu. Para meus ouvidos, que
àquela época acabavam de se acostumar ao baniwa, começando a identificar algumas
palavras, o idioma kubeu surgia como uma novidade na paisagem sonora, como se fosse
possível fazer uma língua somente de interjeições, dado o número de nuances presentes nas
falas de D. Laura, da qual eu nada compreendia.
Na entrada da roça pegamos alguns abacaxis maduros para um pequeno lanche que
seria feito mais tarde. Logo encontramos as ramas de carajuru se espalhando por uma larga
área de mais de 10 metros de raio. D. Laura explicou que devíamos coletar as folhas maiores,
que ficam próximas à base das ramas, deixando as folhas mais próximas da ponta intactas
para facilitar a sua regeneração. Ela aproveitou que havíamos ido até a sua roça para podar as
ramas, contendo sua expansão sobre a área de cultivo.
Saímos de lá com quatro aturás cheios de folhas que secariam ao sol durante dois ou
três dias consecutivos, adquirindo progressivamente um colorido vermelho muito denso na
medida em que desidratavam. Uma vez secas, estas folhas seriam cozidas junto com outras
plantas. Antes disso, elas foram misturadas a cerca de meio aturá de folhas de dzookoroda,
planta cujo habitat é a foz de igarapés e as matas de igapós situados em áreas próximas à terra
firme. D. Laura costuma coletar estas folhas na mata acima da cachoeira de Surubim, a
primeira a montante de Ucuqui, no Uaranã {U27}.179 Nesta ocasião, foi Carlos, o capitão de
Ucuqui, quem foi até lá pegar as folhas para ela. O dzookoroda auxilia na despigmentação das
folhas do kerawidzo, fazendo com que o pigmento passe à água durante o cozimento a que a
mistura será submetida. Caso não se coloquem folhas de dzookoroda a água fica vermelha,
mas o pigmento não decanta após a fervura. No preparo deste “cozido”, antes que a água
ferva, é preciso ainda acrescentar folhas de hemáli (abiu), que ficarão por cima da panela
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Neste capítulo deve-se acompanhar o texto com os mapas avulsos do Igarapé Uaranã e do Rio Aiari. O
número entre colchetes, ao lado dos locais, indica sempre a sua localização no mapa.
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tampando-a levemente. A folha de abiu também é usada para “cortar” o carajuru, como se diz
em Ucuqui. Trata-se de uma árvore cultivada nos quintais das casas, e D. Laura, cujo quintal
possui plantas de várias regiões do Rio Negro cultivadas pelo seu filho Paulo há cerca de 40
anos, tem mais de um espécime à sua disposição.180
A mistura é fervida por cerca de uma hora até que os pigmentos finíssimos flutuem no
caldeirão. As folhas são retiradas pouco a pouco e espremidas em uma bacia para se
aproveitar ao máximo a tintura. A água resultante é colocada novamente na panela que se
mantém em ebulição. Pega-se um caule de sabão do mato (padzóma) que é molhado e
espremido entre as mãos, produzindo uma espuma branca. Esta espuma é adicionada ao
líquido quente do caldeirão que será deixado em ebulição por mais alguns minutos. O sabão
do mato é uma planta de capoeiras antigas (oopiperi heñame) e de matas de terra firme
(eedzawa). Existe um pé em Ucuqui em uma área que, no passado, foi uma roça, mas que
hoje é ocupada por casas. Não se pode usar na produção de kerawidzo as folhas dos pés que
crescem em aldeias ou capoeiras, sob o risco de se envelhecer rapidamente o corpo. Assim, é
preciso sempre procurar o material na terra firme, o que implica em deslocamentos maiores.181
Do ponto da trilha da foz que leva à roça de D. Laura é possível encontrar, andando cerca de
30 minutos, áreas de predominância de padzóma, chamadas padzómalima, em capoeiras
bastante antigas, de roças do Sr. Laureano.182 Mas para encontrar esta planta em áreas de terra
firme, é preciso sair da trilha por caminhos secundários no rumo sudoeste, em direção ao
divisor de águas do Uaranã e Aiari – em território Kubeu propriamente dito.
Depois de retirada do caldeirão, a mistura será coada em uma peneira dopítsi e
descansará de um dia para outro para que o pigmento decante. No dia seguinte, a água é
retirada cuidadosamente para que não se perca nada do pigmento depositado no fundo. É
então que se iniciará a fase mais delicada do processo: separar o pigmento da água. Para fazer
esta separação, prepara-se um “filtro-funil” artesanal, que efetivamente é um pequeno monte
de paliada (a terra que fica em baixo dos torradores de farinha, caracteristicamente fina e
misturada à cinzas, em decorrência do frequente uso de lenha no local) associado a um pedaço
de tecido. No topo deste monte, faz-se um buraco na forma de funil com a ajuda de uma
pequena cabaça que é usada somente para este fim. Neste funil, coloca-se o pedaço de tecido
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Este quintal daria um estudo a parte. Trata-se de uma área de cerca de 50 x 100m quase que completamente
antropogênica em que as árvores vieram de diversas áreas da macro região do Alto Rio Negro.
181
O sabão do mato é usado também na iniciação. Nesta ocasião, durante o período de reclusão, os jovens devem
buscar esta planta diariamente para se banhar.
182
O sufixo -lima, como veremos mais abaixo, descreve áreas em que há predominância de certas espécies
vegetais e, algumas vezes, animais. (ver Ricardo e Cabalzar 2006: 63-71; Silva 2008).
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que funcionará como um primeiro filtro, retendo o pigmento enquanto a paliada absorve a
água que passa pelo tecido.
Feito o “filtro-funil”, D. Laura sentou-se ao seu lado, com a bacia em que se
encontrava o resto da água com o pigmento, e passou cerca de 12 horas despejando,
lentamente, cuia por cuia, a água no filtro artesanal. Ao final do trabalho, o pigmento ainda
úmido que se encontrava sobre o pedaço de tecido foi colocado próximo ao fogo da cozinha
para que terminasse de secar. Seco, este material tem a aparência de um giz rústico, com a
textura próxima a de um pastel a óleo. Dos quatro aturás de folhas retiradas na roça, resultou
uma pequena porção de pigmento. Esta porção foi embalada em um saco de entrecasca de
tururi vermelho (koodama), uma planta de terra firme e capoeiras.
Uma vez pronto, o carajuru é usado como veículo para benzimentos pelos
especialistas ñapakaitta (benzedores). As

mulheres utilizam do carajuru em pequenas

bolinhas aplicadas no corpo e no rosto, sobretudo quando saem do resguardo pós-natal. Há
registros também de seu emprego por pessoas em luto (Koch-Grünberg 2005: 189). O produto
é usado ainda em sessões de cura pelos pajés maliri, nas quais é passado no rosto e corpo
desses especialistas, e também no seu maracá (Wright 1998: 189). Ele é utilizado também por
jovens iniciados, recém-saídos da reclusão (Wright idem). Para que se fixe no corpo, deve ser
acompanhado de uma resina chamada oorokai, (“caranha” em nheengatu), que também é
utilizada como um veículo para benzimentos. Esta resina provém de uma árvore não
identificada que não é encontrada no Igarapé Uaranã, somente em alguns lugares do Médio
Aiari e mais abundantemente no Querari – um rio situado já na bacia do Uaupés. Esta planta é
característica da vegetação de campinarana, ou caatinga amazônica que não é o tipo de mata
dominante no Igarapé Uaranã.
No caso das mulheres em reclusão pubertária, por sobre a pintura vermelha aplicada
em pequenos círculos em toda extensão dos braços e pernas com a fixação auxiliada pela
resina oorokai, colam-se ainda plumas brancas de gavião real. Paramentada desta forma, a
jovem entrará no grande balaio (waláya) onde, no centro da maloca, receberá os “conselhos
para a vida” (yanhekhetti hekoapi), que encerram a sua reclusão. Este material é considerado
pelos Hohodeni uma especialidade de alguns clãs kubeu e, segundo B. Ribeiro (1995),
também wanano (:26). No Aiari, era um meio das mulheres destes clãs obterem artefatos
considerados especialidade de outras etnias, como peneiras e raladores. No passado, segundo
Laureano, trocava-se um saquinho de kerawidzo por uma peneira dopítsi, especialidade dos
Baniwa nesta região. Nestes cestos, o carajuru é usado como matéria-prima para colorir as
talas de arumã com que são trançados.

211

Na descrição do processo de fabricação do carajuru chamam atenção duas coisas, a
primeira, é o número de deslocamentos necessários para se ter acesso aos materiais para
produzi-lo (ver tabela e figura abaixo). A segunda é o número de operações técnicas e
interações entre artefatos presentes neste processo – técnicas de secagem, cozimento que
envolvem o uso de artefatos como bacias, peneiras, etc. Nota-se, portanto, que – do “ponto de
vista” do carajuru – o seu uso na terapêutica corporal, espiritual e também no comércio
interétnico só ocorre após ele ter participado de uma série de relações entre materiais,
ferramentas e o próprio território.
Tabela 2: Ingredientes do carajuru e sua localização

Matéria-prima

Paisagem predominante

Local de coleta

1

Dzookoroda (não-identificada)

Igapós de terra-firme

Acima da cachoeira de Surubim

2

Hemáli (abiu, sapotaceae)

Terra-firme

Quintal da casa de D. Laura

3

Kerawidzo

Plantado

Roça de D. Laura

4

Koodama (tururi)

Terra-firme e capoeira

Quintal da casa de D. Laura

5

Oorokai

Campinarana

Araripirá (Aiari) e no Querari (bacia do Uaupés)

6

Padzóma (sabão do mato)

Terra-firme e capoeira

Trilha das roças Kubeu, em direção ao Aiari

Mapa 5: Cartografia do carajuru

Neste capítulo vou deixar de lado estas “cadeias de operações”, que envolvem ferramentas e
técnicas, procurando avançar no tema dos sucessivos deslocamentos na micro-região de
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Ucuqui – para áreas de cultivo, de mata, quintais, áreas próximas a igarapés, capoeiras
antigas, etc. – procurando descrever os habitantes humanos e não-humanos deste “espaço de
produção”. Permitam-me, então, oferecer um novo exemplo para aprofundarmos a reflexão
sobre este ponto.

Daana
Diversamente ao carajuru, daana (o pigmento negro-azulado também empregado em
ocasiões rituais) não é um produto de especialidade de algum clã ou etnia da região. Ele é,
porém, igualmente feito a partir de vários ingredientes vegetais. Além da rubiácea que recebe
o mesmo nome, entram na confecção uma planta rasteira chamada daaneni e a folha de um
arbusto chamado kettowiphere. Quando fomos coletar estes materiais, fizemos o caminho por
água, descendo o igarapé Uaranã até o sítio chamado Maçarabi, situado na sua foz, viajando
debaixo de uma chuva leve.
A remo, esta viagem levaria cerca de 2 horas, mas como estávamos em uma canoa
com propulsão à motor de rabeta e, descendo o curso d`água, chegamos em cerca de 20
minutos.183 Este sítio é também uma antiga área de ocupação kubeu. A trilha da foz, que
percorremos para chegar à roça da D. Laura quando coletamos o carajuru, alcança a parte de
trás deste terreno.
Ao subir do porto para a área em que se encontram as duas casas do sítio de Maçarabi,
D. Maria mostrou o local exato em que se situavam, no passado, as antigas habitações deste
sítio. Foi neste local que, quando criança ela vivia junto dos seus pais – ela é Hohodeni, de
mãe Kubeu, e este é um sítio que outrora foi ocupado por Kubeus. Na sua infância já não
havia malocas nesse terreno como quando da passagem de Koch-Grünberg (2005 [19031904]: 140) e Nimuendajú pela região (1950 [1924]: 140), mas sim, duas casas de famílias
nucleares.
Após o final do caminho de subida do porto, o terreno de Maçarabi se abre em um
areal maior que uma quadra poliesportiva. Ao chegar nesta parte do terreno, vimos que os
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A “rabeta” é um tipo de motor muito difundido na Amazônia, podendo ser adaptado para geradores, raladores
de mandioca e também para a propulsão de embarcações. Este último uso é o mais difundido no Alto Rio Negro.
Como motor de embarcação a rabeta equivale a um motor de 4 ou 5HP, dependendo do modelo. É com estes
motores que os Hohodeni realizam as viagens de cerca de uma semana até São Gabriel da Cachoeira – um
percurso que, no retorno, pode se estender a 10 dias. A remo, o mesmo percurso não seria feito em menos de
30/40 dias.
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atuais moradores não se encontravam no local. No centro deste areal há uma casa de vários
cômodos, cujas paredes são feitas de uma cerca rústica, muito bem compactada, numa técnica
próxima ao que se chama regionalmente de “cercados de pari”. Ao aproximarmo-nos da casa,
D. Maria começou a olhar para o areal. Depois de comentar alguma coisa com Nazária,
encontrou no chão uma planta pequena com minúsculas flores brancas que, retirada do solo,
mostrou ter raízes mais longas e mais amplas do que a parte que ficava acima da areia. Esta
planta chama-se daaneni, e os Hohodeni conhecem duas variedades: uma com folhas verdes,
hipoleni, e outra com folhas vermelhas, iraideni. Só havia da variedade verde em Maçarabi.
D. Maria explicou, por meio da Nazária, que a vermelha não existe mais na região – fora
extinta – e que talvez ainda poderia ser encontrada em Uapuí – a comunidade baniwa mais
próxima de Ucuqui, situada à jusante, já no Aiari.
Ela temia que esta variedade tivesse o mesmo fim pois parecia que os atuais
moradores de Maçarabi vinham, inadvertidamente, roçando as áreas em que cresciam estes
pequenos cultivares, provavelmente por não saberem se tratar de uma planta útil. Este é um
reflexo do atual estado de abandono da pintura cerimonial baniwa, estado que faz com que,
efetivamente, esta planta não seja mais uma útil, nem conhecida, para boa parte da população.
D. Maria explicou que estes cultivares dominavam toda a parte de trás da casa do areal em
que nos encontrávamos e que a planta havia sido adaptada pelos seus antepassados ao solo de
Maçarabi, em tempos imemoriais. Nazária retirou do chão um exemplar para levar para
Ucuqui com o objetivo de plantá-lo próxima à sua casa. Embora o terreno em vista para o
replantio seja também um areal, ela me explicou que as chances da planta se adaptar eram
pequenas. Por isso, a existência destas plantas em outros locais não é garantia da sua
disponibilidade no futuro. Isso quer dizer que se a área de coleta em Maçarabi se extinguir, os
habitantes de Ucuqui podem perder o acesso à daaneni.
Pegando a trilha da foz no sentido contrário ao que percorremos quando fomos à roça
de D. Laura, entramos imediatamente em uma área de capoeiras muito antigas, pertencentes
aos moradores mais antigos daquele sítio. Hoje estas capoeiras já se assemelham a áreas de
terra firme, dado o tempo de regeneração da floresta. No trecho inicial da trilha, percorre-se
cerca de 15 metros sobre o tronco de uma grande árvore, há muito tempo derrubada, que serve
de caminho sobre o solo irregular. Antes de descermos do tronco, D. Maria parou para me
mostrar uma planta que se chamava kamaaraapo, um antídoto para picada de cobras
peçonhentas.184 Descemos e caminhamos por cerca de cinco minutos até que, quase sem que

184

Aapi Iitaape: aapi designa qualquer cobra peçonhenta e iitaape refere-se a “remédio”.
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percebêssemos, D. Maria saiu da trilha e entrou em uma trecho de mata bastante fechado onde
a perdemos imediatamente de vista, até a localizarmos, não muito distante de nós, pelo
barulho de seu terçado em ação, cortando algumas folhas. Minutos depois, ela ressurgiu de
onde havia desaparecido, com um molho de folhas de kettowiphere que, de tantos sinais de
ataques de herbívoros, parecia uma peneira rústica.185 Nossa missão por ali estava terminada.
Contudo, enquanto cortava as folhas de kettowiphere, D. Maria vira um pé de dóomali
(umari) – uma das frutas preferidas dos Baniwa, típica de capoeiras antigas e também
cultivada em roças e quintais de casa. Seus frutos são muito parecidos com o caqui, tanto na
cor quanto no tamanho. Ela pediu que seu sobrinho, que nos acompanhava, fosse até o local
apanhá-los, enquanto nós pegávamos o caminho de volta para o sítio da foz.
No retorno, D. Maria ainda me mostrou a entrada de um caminho usado para coletar
formigas maniuaras – outra iguaria entre as mais apreciadas na região – um detalhe da
paisagem que eu não havia notado na vinda. Quando encontramos novamente o pé de
kamaaraapo, antídoto para picada de cobras, ela me explicou que, em caso de picada, deve-se
mastigar as folhas inicialmente sem engolir, e passar a saliva embebida de seiva no local
picado. De volta ao areal, paramos sob um pé de ooada (uapixuna, lg) e coletamos inúmeros
dos seus frutos vermelhos como framboesas que se espalhavam pelo chão e em galhos
acessíveis – era uma árvore enorme, o que indicava que ela vivia ali há muito tempo.
Ao subirmos o igarapé de volta para Ucuqui, paramos no meio do caminho, em um
pequeno remanso onde D. Maria havia deixado raízes de mandioca de molho dentro de uma
canoa velha e inútil – para navegação, entenda-se – há alguns dias. Descascamos tudo e
seguimos viagem. Logo acima deste remanso divisamos uma pedra enorme. Nazária me
explicou que era o local onde uma das esposas de Ñaperikooli o traiu com o sucuriju Oliamali
– ela era também uma sucuriju. Esta pedra se situa no leito do igarapé, na sua margem direita
{U11}. Mais tarde, Carlos detalhou a história, dizendo que “esta cobra era gente como você
[o antropólogo], ‘branco’. Ele andava por aí com motor, canoinha... Esta pedra era colchão
dele nesta época, ele se deitou com a mulher do Ñaperikooli ali.” (Caderno de Campo,
novembro 2011). Na margem, acima deste local, há duas outras pedras que marcam os locais
de onde Ñaperikooli descobriu a traição de sua esposa, alertado pelo pássaro Hoíniri. Estas
pedras são as “imagens” (lidaana) do pássaro e de Ñaperikooli observando Oliamali e a
esposa traidora {U12}.
185

Existem dois tipos desta planta, caracterizados a partir da forma de suas folhas: a variedade com folhas mais
redondas é chamada de inaro, “mulher”; a outra, de folha cumprida e alongada, é chamada é de tiñali, “homem”.
As folhas em questão eram tiñali.
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Uma cena de um episódio mítico estava, portanto, montada, em forma lítica, neste
local, bem à nossa frente. Na descida não havíamos falado disso, talvez porque estivéssemos
atrapalhados pela chuva. Agora, na subida, o igarapé se mostrava o palco de episódios que até
então eu só conhecia por meio de algumas narrativas. Duas curvas acima passamos pela área
em que vivia Katsili, o jacaré, dono original do fogo, com quem Ñaperikooli teve que se
entender para adquirir este bem para os Baniwa {U14}. Logo adiante, encontramos o local da
maloca de Ñaperikooli, onde ele vivia com seus irmãos e suas tias, as Amaronai, nos tempos
primordiais. Este local chama-se Warookoa e hoje abriga o cemitério de Ucuqui {U15}.
Como ele fica em uma ponta de rio, que pode ser acessada em dois pontos (ver desenho
esquemático abaixo) ele era protegido por uma armadilha de guerra, chamada Wadzoolanami,
que consistia em inúmeras lanças envenenadas com curare, fincadas no chão e recobertas com
paina e terra, dispostas em uma longa área situada na parte de trás desta maloca {U16}. Com
esta armadilha, seria possível prevenir ataques surpresa pelo lado do sítio mais exposto a
quem vinha rio abaixo; também seria possível encurralar inimigos que acessassem o sítio
junto da armadilha. Carlos me explicou que o recurso mais utilizado era correr por uma rota
de fuga no meio das lanças envenenadas, atraindo os inimigos para que caíssem na armadilha.

Mapa 6: Esquema da ocupação de Warokoa, Ig. Uaranã

A história deste local, contudo, não se encerra aí. Warookoa é hoje o cemitério de
Ucuqui e foi, durante boa parte do século XX, o local da maloca e depois das casas em que
viveu Koodooi, um dos principais xamãs do Aiari, morto em meados dos anos 1970. Seu
nome em português era Guilherme Garcia, e ele foi o pai do também pajé, José Garcia, morto
em 2012, considerado o último “pajé verdadeiro” de Ucuqui.186 Ambos estão enterrados em
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Koodooi (nome tradicional Hohodeni que vem do pássaro, cujubim, Pipile cumanensis). Koodooi foi o mestre
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Warookoa e seus túmulos são visitados nos dias de finados. Enquanto Nazária me mostrava o
local e as diversas pedras-personagens da mitologia e da história – e por que não dizer, da
“geogonia” – baniwa, ela dizia: “este igarapé tem história, Thiago”, uma frase que me foi
repetida inúmeras vezes ao longo de minhas estadias em Ucuqui.

“Ter história”, até aqui,

parecia se referir à capacidade de leitura e inscrição da tradição oral na paisagem. Mas um
exemplo obtido logo adiante nos levaria do índice à agência material, ou à própria presença:
ainda no porto de Warookoa me foi mostrada uma pedra chamada tapalikoa {U18}. Ela é
considerada um local de coleta de veneno imaterial. Mas é preciso “saber pegar” este veneno,
como disse Nazária. Mais acima, encontramos a pedra iittíto que, se tocada, faz a pessoa
pegar bicho de pé em qualquer parte do corpo {U21}. Aquilo que inicialmente tinha
“história” passava a ter, portanto, algum tipo de “agência” sobre os habitantes humanos do
Uaranã. Voltaremos a isto.
Seguindo viagem, depois de passar por estes locais, terminamos a subida do igarapé
novamente debaixo de chuva, chegando a Ucuqui ao final da tarde. Ainda havia tempo para
seguir nosso percurso em busca de outros ingredientes para preparar daana. Após encostar a
canoa, deixamos os tubérculos descascados na casa de D. Maria e seguimos por uma trilha
que parte de Ucuqui em direção ao norte, acompanhando o curso montante do Uaranã. Ainda
próximos à comunidade, paramos na roça de D. Nazinha esposa do finado João Fontes (um
dos fundadores de Ucuqui), que nos acompanhou neste trajeto pois a planta daana ficava em
sua roça. Após passarmos por um açude em que Daniel, filho de Nazinha, cria peixes,
encontramos em uma pequena elevação, um arbusto de cerca de 2 metros de altura, amarrado
em uma outra árvore, era a planta que buscávamos. D. Nazinha nos contou, um pouco irritada,
que quase perdeu a planta pois um outro filho seu, Albino, ao cuidar da sua roça, não
distinguiu daana do mato que crescia na área – da mesma forma como ocorrera com daaneni
em Maçarabi. Nazinha havia trazido esta muda de daana para Ucuqui há cerca de 35 anos, na
ocasião em que os Hohodeni se mudaram do antigo sítio de Seringa Rupitá para abrir o
terreno onde instalaram a atual aldeia.
De posse dos três ingredientes, retornamos à casa de D. Maria. No caminho, ela pegou
folhas secas de açaí para acender o fogo sob o torrador de farinha comprado em São Gabriel
da Cachoeira. Envolveu as folhas de daana em uma folha de bananeira e aqueceu
da maior parte dos xamãs do Aiari e é considerado um dos últimos pajés verdadeiros. Ele era da geração de
Ricardo, pai de Laureano. Vários episódios de sua história foram registrados por Wright (1998, 2013). Ele teria
sido alvo de evangélicos do alto Içana, recém-convertidos, que visavam matá-lo envenenado. Devido a seus
poderes xamânicos ele teria inúmeras vezes conseguido antecipar o gesto dos seus inimigos e com isso
conseguido seu respeito.
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demoradamente o embrulho no forno, tostando-o, dos dois lados, até queimar a folha
protetora. Em seguida, pegando um pequeno camuti de cerâmica, D. Maria se dirigiu até o
igarapé Hiniriaro (Ucuqui), que fica logo acima da comunidade. Lá, colocou água no
recipiente, amassou as folhas aquecidas e as inseriu no pote – sem a folha de bananeira. Em
seguida, dispensou as nervuras das folhas de kettowiphere e amassou o restante com água. Na
sua mão começou a aparecer uma espuma clara que foi adicionada ao camuti. A operação se
repetiu com daaneni que também fez espuma ao ser amassado e misturado com água. O dia já
anoitecia quando deixamos o igarapé. A mistura descansou durante toda a noite. Na manhã
seguinte, quando avaliamos o conteúdo do pote, encontramos uma mistura de folhas envolta
em um líquido preto-azulado profundo, espesso como guache, que ao ser passado nas pessoas,
durou na pele mais de uma semana, enegrecendo o próprio camuti em que fora
acondicionado. Daana é passada na pele com ajuda de palitos simples ou em forma de garfo,
com 3 pontas (ver figura em Koch-Grünberg 2005: 198).
Como no caso do carajuru, o uso e a aplicação da pintura obedece uma divisão de
gênero: homens pintam homens, mulheres pintam mulheres. Sendo que somente as mulheres
– em Ucuqui, ao menos – se pintaram com daana no rosto. Os homens utilizaram apenas
kerawidzo. 187 Durante a sessão de pintura já referida no capítulo anterior, as mulheres
explicaram que para pintar o corpo com daana seria preciso ter um pequeno carimbo rolante
(kadzaripada) feito da madeira molongó (kadzaari) cuja confecção não fora prevista em
tempo para a oficina, embora não houvesse mais nenhum carimbo em uso em Ucuqui. O
problema é que, mesmo que quiséssemos produzi-lo, como se fazia antigamente, teríamos que
obter a madeira na região de igapós e lagos da foz do Aiari, situada a cerca de 150 km de
Ucuqui.
Tabela 3: Ingredientes de daana e áreas de coleta

1
2
3
4

Matéria-prima
dáana
daaneni
kettowiphere
kadzaari

Paisagem predominante
Cultivada – terra-firme
Areais
Capoeira
Igapós das regiões dos lagos

Local de coleta
Roça D. Nazinha
Sítio Maçarabi
Capoeira sítio Maçarabi
Foz do Aiari
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Koch-Grünberg registrou o emprego deste pigmento na pintura facial entre homens Tukano do Tiquié, na
bacia do Uaupés (2005 [1903-1904]: 268). Mais à frente encontra-se também registros do emprego desta pintura
no tronco e braços, entre os mesmos índios (:349). Este último uso, segundo os Hohodeni, era também parte do
costume dos antigos Baniwa.
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Mapa 7: Cartografia da coleta de daana188

Os exemplos da obtenção de materiais para se produzir carajuru e daana colocam
algumas questões a respeito do espaço de produção de artefatos dos Hohodeni de Ucuqui. A
primeira delas se refere à dispersão territorial dos materiais empregados em determinados
“artefatos”, o que estou chamando aqui de “cartografia”: como equacionar produção e
deslocamento, neste território? A segunda, decorrente desta, refere-se ao que podemos chamar
de uma “sociologia da produção”: qual seria o quadro geral das interações sociais – com
humanos e não-humanos – envolvidos na produção de artefatos no igarapé Uaranã? Estas
perguntas levam a uma terceira questão, que talvez resuma as outras duas: o que é fazerproduzir um artefato, neste território?
Para me orientar nas respostas a estas perguntas, recorri a dois trabalhos de Tim
Ingold, The Perception of Environment, publicado no ano 2000, e Being Alive, a coletânea
mais recente de ensaios do autor (Ingold 2012). Neste último, Ingold recupera os principais
desenvolvimentos de seus 40 anos de carreira em torno dos conceitos de production, history,
dwelling e lines (Ingold 2012: 3-15). Vou me concentrar aqui na forma como o autor se refere
ao conceito de dwelling-dwell, que estou traduzindo por “habitat-habitar”. Um conceito que
ajuda a compreender o que se passa no Igarapé Uaranã em termos de produção.
Como se sabe, dwell é um termo emprestado do vocabulário da arquitetura. A partir
dele, o autor propôs aquilo que ele chamou de “dwelling perspective”: “I called the
perspective of dwelling, a way to overcome the entrenched division between the ‘two worlds’
188

As letras maiúsculas no mapa indicam os personagens líticos de que mencionados mais atrás, pela inicial de
seus nomes: Ñaperikooli, Hoíniri, Oliamali, Katsiri, e a pedra Tapalikoa. “W” é o sítio Warookoa.
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of nature and society, and to re-embed human being and becoming within the continuum of
the lifeworld” (Ingold 2012: 4).
Para chegar a formular este conceito, Ingold levou um bom caminho, que retomo aqui
de forma resumida, pois nosso percurso à frente ainda é longo. O primeiro passo deste
caminho foi encontrar uma perspectiva de “produção” (production), que não separasse o
humano da “natureza”. Esta perspectiva foi emprestada pelo autor de um dos escritos iniciais
de Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã.
Em uma transição de A Ideologia Alemã, escrita em 1846, eles vão longe a ponto de
igualar a produção com a própria vida, e cada modo de produção com um modo de
vida. "Na forma em que os indivíduos expressam suas vida", escreveram Marx e
Engels, “eles existem”. O que eles são, portanto, coincide com a sua produção, tanto
com o que eles produzem quanto com a forma como eles produzem "(Marx e Engels
1977: 42). Concebido, portanto, como um cuidadoso movimento de um ser consciente,
voltado sobre as tarefas da vida, o processo produtivo não está confinado dentro de
finalidades de qualquer projeto específico. Ele não se inicia com uma imagem e
termina com um objeto, ele é realizado no meio. Não tem começo nem fim. É
pontuado – ao invés de iniciado ou finalizado – pelas formas, mentais ou ideais, que
ele sucessivamente leva à existência. (:6)189
Tomado neste sentido, como segue o autor em sua argumentação, produzir deve ser
entendido como um verbo intransitivo, e não como um verbo transitivo relacionado a um
objeto (Ingold 2012: 6; 1983: 15). Esta inversão garantiria uma ênfase no processo e não na
forma final (Ingold 2012: 6). De maneira que, os “produtores, tanto humanos quando não
humanos, não somente transformam o mundo, imprimindo um projeto sobre o substrato
material da natureza, como são parte das transformações do próprio mundo.” (Ingold 2012:
6).190
Tempos mais tarde, inspirado pelo ensaio “Construir, habitar, pensar” de Heidegger191,
Ingold (2000) associa esta perspectiva do “produzir” ao conceito de “habitar”. Se na Ideologia
Alemã Marx e Engels associavam a “produção” à existência, Heidegger argumentava algo
189
No original: “In a passage from The German Ideology, penned in 1846, they go so far as to equate production
with life itself, and every mode of production with a mode of life. ‘As individuals express their life’, wrote Marx
and Engels, ‘so they are. What they are, therefore, coincides with their production, both with what they produce
and how they produce’ (Marx and Engels 1977: 42). Conceived as the attentive movement of a conscious being,
bent upon the tasks of life, the productive process is not confined within the finalities of any particular project. It
does not start with an image and finish with an object but carries on through, without beginning or end,
punctuated – rather than initiated or terminated – by the forms, whether mental or ideal, that it sequentially
brings into being.” (:6)
190
No original: “the producers, both human and non-human, do not so much transform the world, impressing
their preconceived designs upon the material substrate of nature, as play their part from within in the world’s
transformation of itself.” (Ingold 2012: 6)
191
Original de 1954, edição inglesa utilizada por Ingold (1971). Edição em português (2008).
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semelhante.
Na medida em que os indivíduos produzir suas vidas, disseram Marx e Engels (1977:
42), eles existem. Em seu ensaio seminal "Construir, habitar, pensar", Heidegger
argumentou precisamente o mesmo ponto. Sua preocupação era recuperar, por trás da
restrita concepção modernista do habitar como ocupação ou consumo, seu sentido
original e primário como ser, um sentido que abrange inteiramente o modo de vivemos
a vida na terra. Assim, "eu habito, você habita” é idêntico a “eu sou, você é”
(Heidegger, 1971: 147). Construir, então não está voltado para habitar, nem o habitar
define a finalidade, ou os projetos, que a construção implementa. Pois construir, como
quer Heidegger, "é em si já habitar. Só se formos capazes de habitar, só então
poderemos construir "(ibid.: 160). Em uma coleção anterior de ensaios sobre A
Percepção do Meio (The Perception of the Environment, Ingold 2000a), tomei esta
afirmação como a declaração fundacional do que chamei de "perspectiva do habitar".
Com este termo eu sinalizava para uma perspectiva fundada na premissa de que as
formas que os humanos constroem, seja na imaginação ou no mundo físico, crescem
de dentro dos fluxos das atividades em que se envolvem, em contextos relacionais
específicos marcados pelo envolvimento prático com o seu meio (Ingold 2012: 10;
grifo meu).192
Esta última formulação vinha ao encontro daquilo que presenciei acompanhando a
produção de carajuru e daana dos Hohodeni. Nestes contextos, os “envolvimentos práticos
dos Hohodeni com o seu meio” constituíam um tópico fundamental do seu modo de
produção. Para traduzir engagement, na frase “engagement with their surroundings” – um
conceito recorrente nos textos de Ingold e também de Hodder –, eu proponho utilizar o termo
envolvimento, que destaca de forma sensual, a ideia de que duas coisas ou mais “coisas” estão
se relacionando. O termo envolvimento distingue-se, ainda, de emaranhado, que é a tradução
para o conceito de entangled (Hodder 2012), que venho utilizando. Este último termo visa
destacar um estado e menos uma ação. Hodder utiliza também entanglement, algo como
“emaranhamento”, mas me parece que em português esta expressão não causa o mesmo
efeito. Como o meu objetivo é destacar as ações entre a partes emaranhadas, estarei usando o

192

As individuals produce their lives, Marx and Engels had declared (1977: 42), so they are. In his seminal
essay, “Building Dwelling Thinking”, Heidegger argued precisely the same point. His concern was to recover,
behind the narrow, modernist identification of dwelling with occupation or consumption, its original and primary
meaning as being, encompassing the entire way in which one lives one’s life on the earth. Thus ‘I dwell, you
dwell’ is identical to ‘I am, you are’ (Heidegger 1971: 147). Building, then, is not a means to dwelling, nor does
dwelling fix the ends, or the designs, which building goes on to implement. For to build, as Heidegger put it, ‘is
in itself already to dwell. Only if we are capable of dwelling, only then can we build’ (ibid.: 160). In an earlier
collection of essays on The Perception of the Environment (Ingold 2000a), I took this as the founding statement
of what I called the ‘dwelling perspective’. By this I meant a perspective founded on the premise that the forms
humans build, whether in the imagination or on the ground, arise within the currents of their involved activity, in
the specific relational contexts of their practical engagement with their surroundings. (Ingold 2012: 10; grifo
meu)
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termo envolvimento, eventualmente em itálico para destacá-lo como um conceito, ao
descrever as relações dos Baniwa com as “coisas” que lhes rodeiam.
Neste capítulo, meu objetivo é apresentar o território Hohodeni descrevendo, ao
mesmo tempo, o modo como eles compreendem este território – um aspecto cognitivo do
“habitar”, se quisermos – e também algumas das principais formas de envolvimento com as
“coisas” com as quais os Hohodeni habitam. Esta descrição será feita em etapas sucessivas. O
primeiro dos temas abordado será “a geogonia do Igarapé Uaranã” e a presença de seres nãohumanos neste território. O segundo, será a inscrição da atividade humana na paisagem do
igarapé e a sua relação com a ocupação e com o uso deste território. Finalmente, para fechar o
capítulo, passarei às classificações Baniwa da paisagem terrestre e aos envolvimentos entre os
humanos e não humanos neste ambiente.

Geogonia Hohodeni
A inscrição da memória na paisagem é uma característica de grupos Arawaks analisadas por
diversos autores (e.g. Hill 1993; Wright 1993; Santos-Granero 1998; Vidal 2000, Neves 2006;
Xavier 2008; Valle 2012). Dentre eles, foi Santos-Granero (1998) quem formulou uma
possibilidade interpretativa que interessa mais de perto ao caso baniwa: a ideia de que a
inscrição na paisagem seria parte de dispositivos mnemônicos presente em sociedades sem
escrita fonética; dispositivos estes análogos aos pictogramas. 193 A partir desta aproximação o
autor formulou a noção de topogramas: elementos distintivos do território referentes à
memória mitológica ou histórica (coletiva e individual); e a noção de topografia: conjunto de
topogramas referentes a uma narrativa mitológica, ou à memória histórica (:128, 139-142). Na
descrição que se segue vou lançar mão tanto do conceito de topograma quanto do conceito de
topografia para organizar esta exposição e propor, como já disse, uma descrição do território

193

Os povos Arawak são considerados também responsáveis pela escrita de pictogramas na paisagem da bacia
do Rio Negro, os chamados petroglifos (Koch-Grünberg 2010 [1907]). Há petroglífos presentes em três sítios no
Igarapé Uaranã e em dezenas de sítios no Içana-Aiari, para não falar em outras dezenas no Negro e Uaupés. Eles
foram abordados em alguns estudos recentes aos quais remeto o leitor mais interessado neste aspecto da
inscrição do conhecimento indígena na paisagem: Xavier (2008), para os Baniwa e Valle (2012), para a bacia do
rio Negro como um todo. Em geral estes autores concordam que a escrita pictográfica está vinculada à história
de Jurupari/Kowai ou àquilo que Vidal (2000: 635-636) chamou de “rotas de Kowai”, uma extensa cartografica
ameríndia, provavelmente de origem Arawak, intimamente ligada às confederações políticas regionais que,
segundo a autora, teriam lugar da foz do Amazonas ao Orinoco e também em direção às Guianas. Sobre o tema
ver também Hill (1993: 43 e ss.) e Wright (1993) que desenvolvem análises sobre as manifestações rito-poéticas
desta cartografia.
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e do modo como os Hohodeni percebem e se envolvem com este território.
No final de 2012, passei uma temporada de três meses no Alto Rio Negro, sendo
pouco mais de dois meses em Ucuqui. Nesta temporada produzi, junto dos Hohodeni, um
levantamento territorial e fluvial do Igarapé Uaranã e das trilhas ao redor da comunidade de
Ucuqui. Meu objetivo era fazer um levantamento in loco da localização das “coisas” com as
quais os Hohodeni habitam, mas, em virtude das condições climáticas daquele período, tive
que mudar de planos. No final de 2012, a seca de “verão” no Igarapé Uaranã estava mais
intensa do que o habitual, comprometendo a navegação acima de Ucuqui, devido ao
aparecimento de diversas cachoeiras e pedras.194 Uma das características de áreas de cabeceira
como o Uaranã é que o volume d`água é alterado rapidamente de acordo com o regime de
chuvas. Chuvas intensas provocam o que os Baniwa chamam em português de “repiquete”
uma enxurrada violenta que lava as margens e carrega muitos detritos na água devido à subida
brusca no nível do igarapé. Por dias seguidos aguardamos uma chuva que fizesse o nível do
igarapé subir e permitisse uma viagem menos penosa às suas cabeceiras, para visitar os locais
que desejávamos registrar. Como estas condições não vinham, nos direcionamos aos trabalhos
que poderíamos fazer em Ucuqui, realizando o levantamento por terra de quatro trilhas que
saem da comunidade em diferentes direções. Enquanto aguardávamos as condições de
navegação, decidi iniciar um pré-levantamento do Igarapé Uaranã por meio de conversas com
o capitão Carlos, com Orlando, seu filho, e esporadicamente com André, o vice-capitão, e
com o velho Laureano.
Rapidamente, durante este levantamento, percebi que Carlos conhecia intimamente
cada curva dos cerca de 40 quilômetros do igarapé onde nasceu e cresceu. Em quatro ou cinco
encontros, ele descreveu, curva a curva, estirão a estirão, os pontos que devíamos registrar em
nossa viagem de campo da foz às cabeceiras. Esta descrição detalhou 265 itens nesta
paisagem que incluíam igarapés, cachoeiras, pedras, capoeiras, locais de sítios antigos, lagos,
poços, locais de piracema, bebedouros de anta, armadilhas de guerra, “casa de animais”, “casa
de almas”, etc. Quando levantamos um pequeno trecho do Aiari – entre Uapuí e Jacaré-poço,
que compreende uma área de passagem, utilizada pelos Hohodeni nas suas relações com os
cunhados Kubeu de Jurupari e os irmãos de fratria de Uapuí, Carlos listou ainda outras 69
referências territoriais nestas mesmas categorias (ver Tabela 12 e Tabela 13 no Apêndice 1).
Assim, na medida em que trabalhávamos no tema, começou a ficar claro que a viagem
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A seca chegou a ser tão duradoura que comprometeu a minha descida ao final do período de campo. Esta
decida teve de ser seguidamente adiada até obtermos condições de viagem com um pequeno aumento do nível
das águas do rio.
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rio acima, embora fosse importante, não era estritamente necessária para a descrição do
igarapé que pretendíamos fazer. Isto porque a diversidade do conhecimento memorizado por
Carlos já oferecia elementos complexos e enormes desafios à compreensão. Em alguns
momentos do levantamento, conferi informações com Laureano e com André, que também
eram capazes de descrever todo o território a partir da memória de anos de “envolvimento”
com este habitat. O velho Laureano nos ajudou, sobretudo, na identificação de sítios antigos,
alguns dos quais Carlos sabia que existiam, mas não tinha certeza sobre quem haviam sido os
habitantes originais. Ao final daquele período de campo, as condições meteorológicas não
ajudaram, e a viagem às cabeceiras ficou para outro momento, mas conseguimos visitar as
áreas mais próximas à Ucuqui e as diversas trilhas da região. Ao final de mais de 2 meses da
atividades diárias de anotações, caminhadas e navegações, produzimos um conjunto
substancial de informações que foi organizado em tabelas, e que gerou também um mapa do
igarapé Uaranã – da foz às cabeceiras –; um mapa do alto Aiari – de Uapuí a JacaréCachoeira – e um mapa da comunidade de Ucuqui e seus arredores.195 É este material a
referência para as descrições das páginas seguintes. Na próxima seção, especificamente,
proponho uma viagem pela “geogonia” do igarapé Uaranã, o território que os Hohodeni
reivindicam como seu “emblema” (capítulo 2). Após esta narrativa vamos discutir a
topografia que se originou desta história e outras duas topografias a ela relacionadas.

A origem mitológica do Igarapé Uaranã
Como vimos no capítulo anterior, ao abordar alguns dos episódios da história de
Kowai, a diversidade daquilo que chamamos de “natureza” foi criada a partir dos cantos deste
herói. Sendo que estes cantos causaram duas expansões do mundo – a primeira ocorreu
quando o herói foi escondido no céu por Ñaperikooli, e subiu pronunciando o nome das
espécies de todos os animais; a segunda ocorreu quando, já na forma dos instrumentos-Kowai
roubados pelas mulheres, o herói percorreu as quatro direções do cosmo, expandindo-o (ver
e.g. Hill 1993: 57-58, 140; Wright 1993, 1998: 155-156). O último dos movimentos das
Amaronai foi de Híipana para a direção Norte a Noroeste, onde se encontra atualmente a serra
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Como disse na Introdução, para a confecção dos mapa, as habilidades de Orlando Fontes foram fundamentais.
Ele cursou o segundo grau na Escola Indígena Baniwa Curipaco (EIBC) contando com ampla formação em
atividades voltadas à compreensão de sua realidade socioambiental, entre as quais estavam técnicas de pesquisa
de campo e levantamentos cartográficos.
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de Mothipani, considerada a maloca das Amaronai. É neste movimento que se narra, em
detalhes, a criação do Igarapé Uaranã (ver Mapa 8).
Na versão de Ilda e Afonso sobre a história de Kowai que nos serviu de referência no
capítulo anterior, a origem do Uaranã é apresentada em três etapas. Na primeira, após
roubarem os instrumentos-Kowai do porto de Warookoa que ficava próximo a UapuíCachoeira naquela época (o mundo havia retraído com a morte de Kowai), as Amaronai
tomaram o rumo Noroeste do igarapé Uaranã, expandindo a terra na direção da serra
Mothipani. Durante esta viagem, elas pararam em alguns locais para coletar frutos – como se
faz quando se está na companhia dos instrumentos-Kowai. Na medida em que coletavam os
frutos, as mulheres derrubavam as árvores que se transformavam em cachoeiras. Desta forma
foram criadas as cachoeiras de Ucuqui (Hiniri) {U23}, Seringa (Dzéeka) {U112}, Sorva
(Attále) {U122} e Makowatsi {U121}, (árvore não identificada).

Mapa 8 : Esquema do trajeto das Amaronai (Içana – abaixo; Uaranã – acima)

Os narradores enfatizam que um ato enunciativo era responsável pela criação do acidente
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geográfico: as Amaronai derrubavam a árvore, e pronunciavam o nome do local. Este aspecto
da narrativa reforça as associação entre as Amaronai e o poder criativo-nomeador de Kowai
que, naquele momento, estava em sua posse. Este poder está ligado ao ato de pronunciar os
nomes (lipitana) das “coisas”.
Enquanto elas subiam o igarapé, Ñaperikooli as perseguia. Para assustá-las,
anunciando sua morte, ele se transforma no pássaro jacú (Penelope jacquacu), cujo canto é
considerado um presságio (hinimai) de morte ou acidente. Quando escutam o canto do jacú,
elas se encontravam em cima de uma pedra que, então, recebe delas este nome {U127}. Elas
seguem viagem e param em um local chamado Komadanai. Ñaperikooli pede auxílio do seu
cunhado Kattiwa para vigiar as mulheres enquanto ele vai até Tunuí-Cachoeira, visitar
Kattiwawheri, o dono das lanças envenenadas, mawakoli. Kattiwawheri dá ao herói uma lança
poderosa, com o poder de se multiplicar em inúmeros dardos de veneno. Ñaperikooli volta ao
local em que havia deixado seu cunhado tomando conta das mulheres e encontra-o dormindo
um sono profundo que permitiu que as Amaronai partissem sem que ele percebesse. Irritado,
Ñaperikooli espanca Kattiwa até a morte, e seu corpo é transformado em uma pedra
excepcionalmente grande situada uma curva antes da cachoeira Komada, onde as mulheres se
encontravam {U170}.
Este episódio marca o início da passagem de poder de criar a paisagem, das Amaronai
para Ñaperikooli, pois é a primeira vez que o herói cria o relevo do igarapé. Este é o início da
segunda etapa do mito, a transição. Após matar Kattiwa, Ñaperikooli tem dificuldade em
localizar as mulheres, pois o igarapé crescera sem que ele acompanhasse esta expansão.
Quando finalmente as alcança, ele se aproxima da caçula das Amaronai e lança as sementes
de uma planta chamada tiatsi em seu ventre. As sementes explodem e dão origem à
menstruação feminina. 196 É o segundo ato criativo de Ñaperikooli. Com a menstruação
feminina o local passa a se chamar Tiatsiali (igarapé Tiatsi) {U152}.
Com a menstruação a jovem entre em reclusão e é levada pelas suas irmãs mais velhas
para Mothipani {U252, caminho para Mothipani}. Sabendo que as mulheres ficariam ali por
algum tempo, Ñaperikooli convoca um exército de animais para ajudá-lo a reaver os
instrumentos-Kowai. Para que as Amaronai não tomem ciência do ataque iminente, o herói
transforma a todos, e a si mesmo, em pequenos sapos, que ficam então, de prontidão, fora da
aldeia das mulheres, esperando a ordem de Ñaperikooli para atacar. Enquanto isto, as
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Tiatsi é uma espécie de caruru (Mourera fluviatilis, podostomácea), planta das lajes de cachoeira que só
aparece no verão, quando os cursos d`água estão com menos volume. A partir desta planta era feito,
antigamente, o sal vegetal na região.
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mulheres Amaronai dão inicio ao ritual de iniciação da jovem menstruada. Como Ñaperikooli
pretendia adquirir o conhecimento utilizado para benzer os alimentos ao final deste ritual, ele
retarda o ataque. Disfarçado de sapo, participa da cerimônia e aprende os benzimentos
Kalidzamai, soprados sobre alimentos dentro de panelas de cerâmica – este é mais um sinal da
transição do poder das Amaronai para o herói.
Enquanto ele aprendia os benzimentos, Adzana, o Tatu, trabalhou a seu pedido em um
túnel que levaria o exército de sapos até o interior da maloca. Após ter aprendido o que
desejava, Ñaperikooli dá o sinal para o grupo entrar no túnel. Eles seguem para batalha, mas
quando saem do túnel percebem que Adzana errara e os conduzira até o pátio de entrada da
casa das Amaronai – ou seja, à porta de entrada da maloca. Quando eles saem, as mulheres
imediatamente percebem a sua presença e atacam-nos com flechas envenenadas. Ñaperikooli
revida com a flecha que foi buscar junto de Kattiwawheri e, para escapar do ataque,
transforma-se momentaneamente em toolipa, uma espécie de arumã de colmo achatado. Os
dardos envenenados voam por toda parte. Os animais são atingidos, assim como as Amaronai,
mas elas resistem e continuam atacando. É então que Ñaperikooli lança um trovão do céu à
terra. Todos caem no chão e faz-se um profundo silêncio no campo de batalha.
Ñaperikooli se levanta a procura dos instrumentos-Kowai. No caminho, percebe a
caçula das Amaronai tentando fugir. Ele a alcança no pé da serra e consegue matá-la. Do
sangue que escorre da jovem origina-se o igarapé Dzokoali, “igarapé que dá muitas voltas”. É
mais um ato criativo do herói associado a uma transformação do corpo de outro personagem.
Ele recupera os instrumentos-Kowai e retorna com o seu castigado exército. Abre-se a terceira
fase da narrativa. Descendo pelo leito do igarapé de sangue, os animais tombam um a um,
dando origem às pedras e cachoeiras do Uaranã. Enquanto caem mortos, Ñaperikooli, com os
instrumentos-Kowai, dá a estes lugares o nome dos animais de seu exército, e também a lagos
e poços. É o fim da inversão, o poder criativo está de volta às suas mãos.197

Amaronai
As pedras e cachoeiras surgidas no contexto desta história constituem o mais extenso
conjunto topográfico do igarapé Uaranã, com 25 topogramas {U23, U29, U37, U116, U122,
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Toda a descrição do mito é baseada na versão de Afonso e Ilda Fontes, de junho de 2014. Para outras versões
desta história ver os supracitado trabalho de Hill e de Wright.
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U127, U128, U137, U138, U140, U150, U152, U158, U160, U171, U178, U183, U184,
U192, U209, U213, U218, U222, U224, U262}. Primeiramente, gostaria de discutir o modo
como os Hohodeni se referem a estas pedras, o que nos levará a compreender o modo como
concebem a transformação destes seres do tempo mítico, em pedras do tempo atual.

Mapa 9: Visão geral da cartografia das Amaronai198

Na referência a estas pedras, os Hohodeni utilizam dois termos sinônimos: hinaphiatti
(ou hinaphiami, dependendo do referente) e idaanaimi. Ambos os termos referem-se a
“sombra, imagem”, de alguém ou algo; sendo que idaanaimi é usado também para se referir
às aparições visíveis de mortos, o que chamaríamos de “fantasmas”. Além disso, é este
mesmo termo que dá origem à palavra lidaana, “desenho”, que depois veio a ser associado à
escrita. Os animais que lutaram ao lado de Ñaperikooli e foram transformados em pedra após
a morte seriam likowaiñainte Ñaperikooli hinaphiami, “a imagem dos guerreiros de
Ñaperikooli”. Vemos assim que a ideia de “escrever na paisagem” encontra eco nos próprios
termos nativos, uma vez que o que fica daqueles que que se transformaram é uma imageminscrição.
Porém, esta é uma escrita com suas peculiaridades. O verbo que definiria esta
inscrição – neste caso, a passagem de um ser ao estado imagem-pedra – é lipadáama ou
lipadáameeta. Assim, diríamos que determinado herói lipadáamaka, “ele-transformou-se”,
hipadawa, em “pedra-forma”. Os verbos lipadáama e lipadáameeta são empregados em
diversos contextos referentes às ideias de transformação e metamorfose. Diz-se lipadamaka
makaaloa, para a transformação da larva em borboleta; diz-se madzawa lipadáama poorewa
para uma certa cobra não venenosa, madzawa, que se considera uma transformação do peixe
poore; diz-se lipadáamaka dzáawiwa, para transformação dos pajés em onça. Segundo Xavier
(2008), “A etimologia da palavra [lipadáameeta] aponta que padáama significa ‘para fora’, e
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Os pontos indicam os locais onde se encontram os corpos transformados em pedra na narrativa do roubo dos
instrumentos. Para maiores detalhes conferir o mapa avulso e a Tabela 12 Apêndice 1.
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meeta quer dizer ‘abrir-se’ [termo que] (...) faz parte do (...) vocabulário xamânico. (...)
indicando um ‘tornar-se outro’, a passagem súbita de um ser para outro ser.” (:20). Através
desta ideia de metamorfose ressalta-se, portanto, a contiguidade física entre signo e referente
na inscrição topográfica destes seres na paisagem do Uaranã. Estes signos não só apontam
para algo, como “são” aquilo para que apontam. Mas eles o são de forma transformada. Ou
seja, a presença é fruto de uma descontinuidade no seio da contiguidade.
A história das Amaronai deixa claro que a água do Dzokoali, que forma o Uaranã, foi
também criada a partir de um corpo: do sangue da caçula que jorrou ao pé da serra Mothipani.
Embora o termo lipadáaametta possa ser usado neste caso, até onde consegui apurar, não se
aplica a ideia de “imagem, sombra” (idaanaimi) à água e ao curso do igarapé originados do
sangue da caçula das Amaronai. É possível que isso se deva ao fato de não ser o corpo dela
que se transformou, mas sim algo que saiu desse corpo. De toda forma, esta descrição mostra
como este igarapé é uma composição de corpos e fluídos corporais dos seres primordiais, os
Hekoapinai. Ele é feito de partes moles e de partes duras: água e pedras. No sentido
metafórico, para os animais, e literal para o sangue da caçula, estas contribuições são
semelhantes àquelas que dão origem ao corpo das crianças. Como sabemos, entre os Baniwa
encontra-se a concepção de que as mulheres contribuem para a formação dos fetos com o
sangue retido durante a gravidez, sangue este que dará origem às partes carnosas dos
indivíduos (as partes moles); e os homens contribuem com o seu sêmen, substância que dá
origem aos osso (às partes duras) das crianças (Journet 1995: 59). O igarapé como um todo
seria, portanto, um corpo complexo feito da mistura destes dois elementos, sangue e ossos, de
mulheres e homens primordiais.
Isto nos remete, imediatamente, ao tema da totalização e destotalização dos corpos
discutido no capítulo anterior. Se lá vimos que as roças e as matas são corpos de heróis
mitológicos transformados e destotalizados, aqui vemos que cerca de 40km de igarapé são
descritos como originados de corpos dos tempos primordiais. Assim, como um todo, o
processo transformativo que dá origem à paisagem-corpo em que os Hohodeni habitam está
em conformidade tanto com o modo como eles pensam a concepção humana de pessoas,
quanto com o modo como eles pensam a concepção corporal de artefatos.
Uma das consequências imediatas da origem corporal da paisagem são as interdições
tradicionais descritas pelos Hohodeni nos seus envolvimentos com este igarapé. Uma destas
interdições está relacionada exatamente à história da guerra entre Ñaperikooli e as Amaronai.
Como a batalha entre Ñaperikooli e as Amaronai ocorreu ao fim do aprendizado do
Kalidzamai, e como estes benzimentos atravessam uma noite inteira, terminando somente
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pela manhã, considera-se que nas duas ou três horas posteriores ao amanhecer os dardos
envenenados (warama) atirados durante a guerra estejam – diariamente – descendo na água
do Igarapé Uaranã. 199 As pessoas mais velhas de Ucuqui ainda cultivam o hábito de banhar-se
no escuro para evitar serem atingidas por estes dardos envenenados. Não era infrequente que
durante minhas temporadas de pesquisa, ao acordar às 5:00h da manhã ou antes por um
motivo qualquer, eu visse, da casa em que me hospedava – situada em um dos principais
portos da comunidade – algumas pessoas com lanternas descendo o caminho para o banho
“pré-matinal”. Entrar na água após o amanhecer traz consequências que resultam de ser
atingido pelos dardos que estão, naquele momento, descendo pela água. Estas consequências
incluem males como o envelhecimento precoce, dores no corpo e nas articulações. Segundo
diversos informantes, os velhos tem corpos saudáveis por respeitarem estas regras, enquanto
os jovens de hoje já não tem a mesma resistência de antigamente justamente por desrespeitálas.
Este tipo de interdição refere-se também aos corpos de animais e vegetais
transformados em pedra: considera-se em relação a pedra de Ucuqui (Hinirikoroda) {U14} –
a primeira árvore derrubada pelas mulheres na subida do igarapé – uma interdição direta.
Caso se toque na pedra, ou na vegetação que está no entorno da pedra, a pessoa ficará com a
libido exacerbada, a ponto de perder sua vida em busca de relações sexuais. Já em relação à
pedra em que se transformou Katsiri, o cunhado dorminhoco de Ñaperikooli, considera-se
uma interdição em relação à visão: não se pode olhar a pedra ao passar por este local. Caso se
desobedeça esta regra, os filhos daqueles que olham para a pedra ficariam bravos e agressivos
com pessoas de outra aldeia e mesmo com o próprio pai. 200
Assim, aquilo que poderíamos ver somente como signos para histórias mitológicas, se
mostra, como havíamos adiantado, como um corpo compósito em interação cotidiana com os
Hohodeni: uma presença. O mito deixa de ser uma história do passado distante em que “os
homens se comunicavam com os animais”, e se estabelece como um tempo cotidiano.
A história do roubo dos instrumentos e origem do Igarapé descreve a história de
apenas 25 das 58 referências a pedras que encontramos no curso do Uaranã. Embora este seja
o maior conjunto topográfico da região, há ainda outras 29 referências a pedras que apontam
para outras “coisas” com capacidade de agência e em interação com os humanos. A origem
199

Warama é também o nome dado aos dardos enviados à distância em ataques malignos feitos por feiticeiros.
Garnelo (2003), afirma que estes dardos fazem parte das doenças que tem origem no que a autora chama de
“tronco mítico” de Ñaperikooli (:49-51).
200
Katsiri é o nome de uma variedade de cerveja de mandioca consumida pelos Baniwa. Talvez, neste caso, haja
uma relação entre o caxiri e a violência que, como vimos no capítulo 3, pode tomar conta das festas.
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destas “coisas” é explicada através de outras histórias mitológicas e também por meio de
conceitos importantes relacionados à escatologia baniwa. Dentre estes outros registros,
encontramos duas topografias principais: a primeira é composta somente de pedras referentes
aos personagens Hekoapinai, contemporâneos de Ñaperikooli; a segunda é composta de
pedras e certos nichos de paisagem referentes a “casas” de animais, os Yarodatti. Nas
próximas seções faço uma apresentação sumária destas topografias enfocando a interação das
“coisas” que as compõem com os humanos e a sua inter-relação em ecossistemas próprios.

Hekoapinai
A topografia dos Hekoapinai contém 24 referências {U7, U9, U10, U11, U12, U13,
U18, U20, U21, U31, U33, U39, U45, U46, U48, U119, U121, U142, U143, U162, U170,
U196, U255, U258}, a seres e lugares citados nas histórias mitológicas de conformação do
mundo, histórias estas passadas antes do roubo dos instrumentos-Kowai. 201 O termo
Hekoapinai pode ser traduzido como “gente-primordial”, “gente-universo”, ou ainda “gente
do amanhecer”, uma vez que hekoapi é tanto um tempo e um espaço primevos, quanto o
começo de um novo dia. Esta topografia se concentra, sobretudo, entre a cachoeira de
Híipana, Uapuí-Cachoeira {A1}, no rio Aiari e a região de Dzéekaliko, Seringa {U112}, no
médio curso do Igarapé Uaranã. É possível observar isto no mapa esquemático acima e nas
Tabelas Tabela 12 e Tabela 13 (Apêndice 1), uma vez que os personagens que fazem parte
desta topografia tem números baixos, que, com poucas exceções, situam-se no intervalo entre
7 e 48 do Igarapé Uaranã (numa sequência que vai até 265). Já abaixo da foz do Uaranã, no
Rio Aiari, todas as pedras são Hekoapinai (ver Tabela 13 Aiari – Apêndice 1).

Mapa 10: Macrozoneamento topografias pedras Amaronai e pedras Hekoapinai

201

Os números sublinhados referem-se a “coisas” que tem agência sobre os seres humanos.
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Esta distribuição espacial determina o macro zoneamento territorial de cada uma
destas topografias (mapa acima). Neste zoneamento, a região é dividida em duas partes:
aquela mais próxima à Warookoa {U17}, maloca de Ñaperikooli, e da cachoeira de Híipana,
local de onde, das cinzas de Kowai, surgiu a palmeira que deu origem aos instrumentos que
levam seu nome; e aquela mais distante de Warookoa, situada nas cabeceiras do Igarapé
Uaranã que representa a expansão do mundo colocada em prática pelas Amaronai junto dos
instrumentos-Kowai. Com exceção de três animais-pedras do exército de Ñaperikooli, os
seres que morreram após a batalha com as Amaronai situam-se todos acima de Seringa
{U112}, do número 127 em diante no mapa do Uaranã.
Podemos incluir na topografia dos Hekoapinai também as marcas deixadas nos
eventos que fazem parte da emergência da humanidade. Como vimos anteriormente, ao serem
enviados para longe, os brancos criaram o remanso que se situa no segundo salto da
Cachoeira de Híipana. Logo após as três quedas d`água desta cachoeira, começamos a
encontrar personagens que estavam presentes nessa e outras histórias dos Hekoapinai. O
primeiro é Dzóoliwheri, “avô Dzóoli”, uma imagem lítica do irmão de Ñaperikooli que, como
vimos no capítulo 2, está intimamente relacionado à origem do tabaco e do conhecimento
xamânico. Na primeira vez que passei por esta pedra, Daniel, que pilotava a voadeira em que
subíamos para Ucuqui me pediu que atirasse algum alimento para Dzóoli. Mais tarde ele me
explicou que, quando se passa por Dzóoliwheri, deve-se cumprimentá-lo, dizer o seu
itinerário de viagem, pedir proteção, além de, como fizemos, oferecer alimento para a pedra.
Aliás, nunca se deve esquecer desta oferta, sob o risco de infortúnios ocorrem na viagem. E
não se deve tocar a pedra, mesmo com a canoa ou com os remos, para não ofender Dzóoli. 202
No geral, como vimos acima na topografia das Amaronai, as interações com as pedras
não são amistosas. Logo acima de Ucuqui, por exemplo, há duas pedras que fazem parte da
topografia dos Hekoapinai e cujas interações possíveis com os humanos colocam-nas em
oposição a estes. Ambas são chamadas Pidoitani {U31, U33}. A menor delas fica no leito do
Uaranã e a maior em um pequeno formador do Uaranã nomeado, justamente por sua presença,
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No Uaupés, segundo Koch-Grünberg (2005), existe um ponto que é morada de uma “avó do pajé”, para quem
se faz ofertas durante a passagem: “[c]ontinuando a viagem [no baixo Uaupés] passamos ao lado de uma árvore
de trapos. Na beira esquerda ergue-se da água um tronco de árvore antiquíssimo, uma vez caído e agora
totalmente sem casca. Aqui reside um (...) pajé curandeiro (...), explicou-me Batista, (...) [chamado] avó do pajé
(...). Cada indígena que passa aqui, subindo o rio, deixa ao demônio uma dádiva de maior ou menor valor, para
se assegurar uma boa viagem. Aí estavam pendurados: uma velha rede de dormir, rasgada, um cestinho com um
pedaço de beiju, a pele de uma macaco barrigudo, (...). Também nós ofertamos nosso tributo em forma de uns
limões, e frutos amarelos de umarí, para que a “avó” ficasse favoravelmente disposta conosco.” (:258)

232

Pidoitaniali, igarapé Pidoitani. Esta pedra, caso seja tocada, “coloca uma voz na cabeça das
pessoas” que diz para que elas briguem com as outras sem motivo algum. Isto ocorreria
mesmo encostando apenas os remos da canoa nesta pedra. Estas pedras estão tão relacionadas
à violência que os Hohodeni contam que a pedra maior, que está no alto da margem direita,
próxima ao igarapé tributário, empurrou a pedra menor que, por isso, foi parar no leito do
Uaranã. Ambas as pedras, segundo Afonso Fontes, tem origem em personagens ligados a uma
história de desobediência. Elas são a transformação em pedra de Nhenakooiwali, um
personagem que desobedecia às instruções e conselhos dos mais velhos e que, no desenrolar
de suas histórias, é transformado em pedra. Nota-se que a descontinuidade corporal – a
transformação em pedra – não implica perda das características de Nhenakooiwali. A pedra
permanece, como o personagem mítico, capaz de transmitir suas características diretamente
àqueles que a tocam: estes também passam a desobedecer e a criar conflito. Este exemplo se
liga aos temas da “distância social” e o “conflito” – temas importantes na mitologia de Kaali e
de Kowai, discutidas anteriormente. Eles se relacionam aos yanhekhetti hekoapi, “sabedoria
para a vida”, ou “conselhos” que, como vimos, são uma série de instruções que os jovens –
homens e mulheres – recebem após o final de sua reclusão na parte pública dos rituais de
iniciação, visando fornecer as bases de condutas adultas adequadas.
Não muito distante das pedras Pidoitani, há uma outra pedra, chamada Linapanaita,
que não deve ser olhada {U48}. Mas, desta vez, a interdição alcança somente os homens.
Caso fixem o olhar nesta pedra, eles terão somente filhas mulheres, o que poderia ser um
prejuízo, do ponto de vista do clã, que não teria como absorver mulheres de outros clãs,
apenas cedendo-as.
A relação das pedras com os humanos não é tudo o que se pode falar a seu respeito.
Estas “coisas” encontram-se envolvidas em seu próprio “ecossistema”. A pedra de Ucuqui
sobre a qual falei mais acima, afeta com seu poder toda a vegetação que está ao seu redor. Por
conta da agência da pedra, esta vegetação é também interditada. Da mesma forma, a espiral de
água que corria para o buraco de emergência do humanidade em Híipana, se desfez, como
vimos anteriormente, em virtude de terem removido deste local uma das pedras desta
cachoeira, que foi levada, segundo os índios, para a um museu (Caderno de Campo,
novembro 2011). Há, portanto, a noção de não só estas “coisas” são agentes, mas que elas
também interagem com outras “coisas” que habitam a região em determinados “contextos”.
Esta ecologia de não-humanos em um determinado local nos leva à terceira topografia
mencionada acima, os Yarodatti.
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Yarodatti
Menos do que seres transformados em pedras, os Yarodatti são considerados “casas”
dos peixes e animais. Mais precisamente, eles são o acesso à casa destes animais que fica em
outro nível deste mundo, abaixo do nível em que vivem os humanos (Wright 1998: 69; Hill
1993: 161 e ss.). 203 Na região existem seis menções a Yarodatti feitos de pedras e
considerados casas de animais (yarodatti itsilinali idzaada) {U26, U42, U101, U114, U211,
U227}. Além destas seis pedras, existem ainda quatro yarodatti de animais que são porções
específicas do território – como ilhas e elevações (terras altas à beira do rio) {U130, U202,
U234, U245}.

Mapa 11: Yarodatti Itsilinali Idzada

Os yarodatti dos peixes são locais separados dos yarodatti dos animais. Isso se justifica tanto
pelo fato de os Baniwa separarem os animais terrestres e celestes (itsilinai) dos animais
aquáticos (koowhenai) na sua classificação dos diferentes seres do mundo (ver Hill 1993:
114), quanto pelo fato – ligado ao primeiro – de os peixes serem considerados uma espécie de
“segunda humanidade”, vivendo no mundo subterrâneo/aquático, como atestam diversos
mitos a respeito do “Dabucuri dos peixes” e outros temas correlatos (Garnelo 2005). Estes
yarodatti coincidem com os locais para onde os peixes vão, anualmente, se reproduzir,
durante os movimentos migratórios conhecidos pelo nome de piracema.

203

Segundo Hill (1993), os Yarodatti, foram criados na segunda expansão do mundo, na qual as Amaronai
fugiram de Ñaperikooli com os instrumentos-Kowai. Nesta ocasião, elas fizeram, segundo a versão analisada
pelo autor, viagens subterrâneas pelo mundo, o que deu origem a esta dimensão do cosmos. (:187).
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Mapa 12: Yarodatti Koowhenai Idzaada

Para se ter uma ideia, há 15 locais de piracema no Uaranã, que podem ser considerados casas
de peixes (yarodatti koowhenai idzaada) {U52, U55, U57, U65, U80, U85, U86, U113,
U145, U155, U175, U177, 179, U204, U237}.
Completando o conjunto de locais de destino pós-morte, há um local chamado
Pottopana, para onde se dirige a parte clãnica (o umbigo yhepole) da almas dos indivíduos
Hohodeni. Este é, portanto, o Hohodeni yarodatti {U205}.204
O principal ponto a se observar nas interações cotidianas com os Yarodatti é que, a
área próxima às casas de alma de animais e peixes é marcada pela presença dos “donos”
(liminali) destes seres. Os donos dos animais são chamados Itsiliwheri, “avô dos animais”, ou,
mais comumente, pelo termo amazônico, curupira, enquanto os donos dos peixes são os
vários avatares do Sucurijú Omawali. Assim, os Yarodatti são locais em que seres nãohumanos se relacionam entre si, e ao redor dos quais a humanidade das pessoas está
ameaçada. Isto ocorre porque estes donos de animais são responsáveis pelas doenças humanas
não vinculadas à magia ou feitiço.205 Na cura destas doenças, os pajés maliri vão justamente a
estas casas, negociar com os donos dos animais pelas almas humanas, ou mais precisamente,

204

De acordo com Wright (1998), há uma relação entre estes locais terrenos e moradas celestes das almas: “A
morte é a separação final entre os componentes 'espirituais' da pessoa e seu corpo material. Ao contrário dos
momentos na vida de uma pessoa, em que a sua alma-coração [ikaale] pode se perder no mundo dos espíritos –
nos momentos de doença e inconsciência – a morte é a transmigração irreversível destes componentes [da
pessoa] e sua assimilação aos espaços dos mortos em diversos planos do cosmos. (...) As ‘casas dos mortos’ no
Outro Mundo têm equivalentes nas ‘casas dos mortos’, ou liaruda[tti], localizadas no plano terrestres, que
pertencem a cada fratria. Assim os elementos da pessoa são assimilados aos três níveis principais do cosmos:
embaixo, Este Mundo, e acima.” (:200-202, grifo e acréscimo meu) Como vimos no capítulo 2, os componentes
da pessoa aqui relacionados são a alma clânica, yhiepole, e a alma individual, ikaale (Wright idem).
205
Nos capítulo 5 e 6 iremos discutir mais profundamente este tipo de interação entre humanos e “donos” de
animais. Sobre este tipo de origem de doenças entre os Baniwa ver Wright (1998: 69). Para doenças em geral ver
Garnello (2003: 48-65). Costumes semelhantes se encontram entre os Desana. Ver, por exemplo, esta passagem
de Ribeiro (1995): “[os Desana] acreditam que os wái mahsá (peixe, gente), dos quais esses índios crêem
descender, apoderaram-se da casa transformadora wihum wi (paricá, casa), onde vivia Ëmëkho mahsãn Boleka
(universo, peixe aracu), (...) local, assinalado por Tolamãn Kenhíri na viagem fluvial que fizemos de São Gabriel
da Cachoeira até São João, sua aldeia, [antigamente] era um bom ponto de pesca (...) [mas por] (...) respeito aos
wái mahsá, não se pescava aí antigamente.” (:180)
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por uma parte das almas humanas raptadas.206 Alguns moradores de Ucuqui contam histórias
passadas em regiões do Uaranã como em Pattolitana {U128}, ou Whaipane {U200} – nesta
última há três casas de animais – em que foram quase comidos pelos curupiras que vivem no
local.
A convivência com estes seres é administrada por meio de um conjunto de interdições
relacionadas ao autocontrole do corpo. Neste caso, elas estão concentradas na área da
alimentação: não se deve comer ou beber em diversos pontos do território sem tomar banho e
lavar a boca. No caso das refeições, é preciso ainda esquentar bem o alimento a ser
ingerido.207
As relações com os yarodatti também podem ser mantidas por meio de cortesia e boa
distância. Quando se entra na região do yarodatti das onças, Dzáawikowhale, no Igarapé
Dzókoali, deve-se logo anunciar sua presença. Segundo o capitão Carlos deve-se dizer:
“Vovô, estou aqui. Vou ficar tanto tempo... Não coma meu cachorro... e por aí vai... É só
gritar que eles escutam...” (Caderno de Campo, novembro 2012). Caso não se faça isso, correse o risco de ser atacado pela gente-onça que vive ali “como se fosse em uma cidade”
(idem).208 Os ataques destes não-humanos podem vir de forma indireta. Aliás, este é um
componente fundamental da casuística baniwa, na qual é frequente explicar acidentes como
picadas de cobra ou pisadas em espinhos como tendo sido causados pela não observância de
interdições. Um exemplo deixará isto claro: ao conversarmos sobre o tema dos yarodatti,
Laureano me contou que um de seus cunhados, Januário, tentou derrubar uma roça na
margem direita do Uaranã, acima da pedra Omawaliipana, uma casa de peixes que, além de
tudo é interditada ao toque {U258}. Logo no começo da derrubada, Januário machucou a
cabeça com a queda de um galho. Ao relatar o caso para um pajé chamado Tomazo, este lhe
explicou que ele havia sido atacado por Omawali, e que se continuasse o trabalho seria
“amaldiçoado” sendo a morte o seu destino. Não é preciso dizer que Januário parou a
derrubada.
Estes exemplos deixam claro que os elementos da paisagem em que vivem os Baniwa
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Sobre a procura de almas perdidas, ver Wright (1998): “Os pajés têm o poder de abrir e entrar Iarodate e
pedir ao Chefe [dos animais], caça para a alimentação das pessoas, ou devolução de almas de pessoas afligidas
pelos espíritos doadores das doenças, presentes nos matos e rios.” (:69, minha tradução)
207
Os Baniwa também chamam os espíritos da floresta de Awakarunanai. Dentre eles se destacam Puperi,
Iapinaapari, Iootoiro, Waliro, Hliwidamithi, Iamandoolidooli, Kaakokalidanami, Huiniri – os dois últimos não
comem humaos, mas sim macacos (cf. Wright 1999: 155-160).
208
Este tipo de interação não é exclusividade destes locais. Toda a área dos lagos, Dzáawinai, no médio Içana, é
considerada território da Gente-Onça e por isso tem “donos” aos quais se deve pedir este tipo de permissão de
acesso (Caderno de Campo, dezembro 2011). Da mesma forma, Xavier (2008) anotou que nas imediações da
“cidade grande de Ñaperikooli” não se devia passar sem tomar banho (: 77).
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estão longe de ser inanimados. Ao contrário, são agentes cuja interação demanda um certo
tipo de cautela que implica na manutenção de condutas apropriadas. Estas condutas, como
vimos, estão associadas à disciplina e ao autocontrole do corpo – higiene e alimentação –
como também à interdições à visão e ao toque.
Este autocontrole está relacionado a interações nas quais nichos do território oferecem
meios de potencializar capacidades corporais. Há uma pequena caverna acima de Seringa,
chamada maadzero kaiáwa {U115}, algo como “buraco do mestre de dança”. Trata-se de um
túnel de cerca de 10 metros de cumprimento, protegido por uma queda d`água em que,
segundo o capitão Carlos, as pessoas envolvidas nos aprendizados madzerokai – relacionado
ao conhecimento dos cerimoniais do Dabucuri e jurupari – devem passar uma noite inteira
acordadas após ter feito jejum de uma semana (Caderno de Campo, dezembro 2012). Este
jejum (itakawa) é o jejum tradicional dos Baniwa – raramente observado ainda hoje em dia –,
em que se corta a ingestão de sal, pimenta, carnes de peixes e animais e se lava o estômago
constantemente por meio de vômitos provocados pela ingestão do sabão do mato, padzóma.
Ainda segundo Carlos, existe um segundo ponto do território Baniwa capaz deste tipo
de ação sobre o corpo humano, situado fora da área do alto Aiari, dentro do igarapé Araripirá.
Neste caso, ao invés de uma caverna, trata-se de uma pequena reentrância provocada por uma
pedra em forma de laje. Da mesmo forma, é preciso atravessar a parede de água da cachoeira
para entrar no vão que não tem mais de 1,5 metro de profundidade. Após uma noite neste
local, o indivíduo sai com o conhecimento madzerokai igualmente potencializado (Caderno
de Campo, dezembro 2012). Procurei confirmar este tema com Afonso que afirmou que
outros locais do território baniwa permitiriam, ainda, a potencialização de outras qualidades.
Na ocasião, contudo, não entramos em detalhes sobre quais seriam estas qualidades e quais
seriam estes pontos. Este tipo de interação se encontra também dentre os exemplos de
topogramas citados por Santos-Granero (1998). Um dos locais visitados pelo autor junto dos
Yanesha foi uma cachoeira cujas águas tem a propriedade de prolongar a vida humana.209 No
que se refere ao caso baniwa, o sucesso da interação entre o homem e o território está
diretamente relacionado ao exercício do autocontrole corporal, que é também uma condição
fundamental ao aprendizado técnico, como vimos ao discutir as mitologias de Kaali e Kowai.
Podemos dizer, portanto, que a “geogonia” Hohodeni considera o Uaranã um território

209

“At noon we arrived at a small waterfall called Sa'res. My companion informed me that the flat slabs along
which the water ran were the hiding place of the ancient divinity Yato' Ror (Our Grandfather Ror), for which
reason this water had the property of prolonging human life. So we bathed under Sa'res before arriving at our
final point, the settlement of Muerrafo.” (Santos-Granero 1998: 130).
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vivo, composto de “coisas” que se relacionam com os seres humanos afetando diretamente
seus corpos. É nesta paisagem que se dá a busca por materiais a serem utilizados na produção
de artefatos. As pedras e nichos de paisagem discutidos na seção anterior são uma das partes
mais importantes – a parte mais agentiva, sem dúvida – mas não são as únicas marcas do
passado inscritas na paisagem do Uaranã. Uma das principais topografias descritas pelos
Hohodeni é aquela que relaciona um amplo conjunto de vegetação antropogênica – as
capoeiras – à história dos deslocamentos deste grupo pela região. Discutir esta topografia nos
levará a comentar a relação desta história com o padrão de ocupação e uso do igarapé.

Antropogenia e a ocupação do Uaranã
Ao navegar a montante ou a jusante, encontra-se, no Uaranã e no Aiari, marcas da presença
humana identificadas pela vegetação chamada em baniwa de heñame, “capoeira”. As
capoeiras são porções do território anteriormente utilizadas para o cultivo que, uma vez
abandonadas, são progressivamente cobertas por uma vegetação regenerativa, que apresenta
peculiaridades relativas à constituição florística. Ao todo, em nosso levantamento, Carlos
indicou a localização de 63 sítios de ocupação antiga por meio da vegetação característica das
capoeiras. Deste total, 43 se encontram no Uaranã e 20 no Aiari. Em alguns casos, a
vegetação é tão antiga que o terreno, a olhos não treinados, pareceria uma área intocada de
terra firme. A principal diferença entre estes dois tipos de vegetação, mesmo quando eles
tendem a se confundir, é a presença de áreas de domínio de certas espécies vegetais típicas de
capoeira que não se apresentam da mesma forma em áreas de terra firme supostamente
intocadas. São elas que, em alguns casos, permitem identificar o apagado traço da mão
humana na composição da vegetação ou, em outras palavras, a contribuição Baniwa à
formação de seu território.
Antes de continuar o raciocínio, é preciso esclarecer que uma área de capoeira não
equivale necessariamente à área de uma roça, mas geralmente a toda uma área utilizada para
cultivos. Quando localizam um solo adequado, os Baniwa o utilizam progressivamente, em
roças de 50 a 100 metros de diâmetro por vez. Para garantir seu sustento, eles mantém,
sucessivamente, cerca de 3 áreas de cultivo em momentos diferentes do ciclo de
desenvolvimento da mandioca: há sempre um roça sendo aberta, uma roça plantada com
tubérculos em crescimento e uma roça sendo consumida. Isso significa que, no presente,
apenas na área de Ucuqui, há cerca de 75 roças em um destes estágios, uma vez que ali vivem
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cerca de 25 famílias. Mas isso não significa, pelo exposto acima, que estas roças darão origem
a 75 capoeiras, mas sim que elas formaram manchas de tamanho variado de acordo com a
extensão do uso destes terrenos e que estas manchas, mais ou menos delimitadas, serão
descritas como uma grande capoeira, cada uma.
Geralmente os Baniwa intercalam anos em que abrem roças em capoeira, com anos
em que abrem roças em áreas de terra firme. Após o uso das roças – devido à limitações de
disponibilidade de solos propícios ao cultivo – retoma-se a derrubada no local após 3 anos
(em caso de terra firme). Dependendo do tipo de solo, este procedimento só poderá ser feito
um número limitado de vezes; isso devido à característica pobreza em nutrientes dos solos e
cursos d`água no Alto Rio Negro (Cabalzar e Ricardo 2006: 16-17, 59-61). Um uso acima
destes limites tenderia à desertificação. Somente os solos argilosos de cor amarela –
raríssimos, se prestam ao cultivo contínuo – respeitando sempre, a conversão da roça em
capoeira. 210 Assim, as áreas de terra firme são exploradas seguidamente e depois
abandonadas, voltando a ser exploradas alguns anos depois.211
A topografia das capoeiras ajuda a contar a história da ocupação humana no igarapé.
Cada capoeira é um topograma. Existem distinções inscritas nestes topogramas que permitem
diferenciar umas das outras. Estes traços distintivos relacionam características da vegetação à
profundidade histórica da intervenção humana no terreno. No que se refere ao primeiro
tópico, os Baniwa descrevem a vegetação a partir da dominância de espécies comuns em
capoeira. Durante nosso levantamento do Uaranã foram encontradas 9 plantas cuja
dominância constitui um identificador seguro da formação humana da paisagem: dóomali
(umari); kawetili (louro); koomalia (tucum); maporótti (umiri); ooada (uapixuna); ponáma
(patauá), póoperi (bacaba); waana (ambaúba); weettiri (inajá). 212 Diversas capoeiras
apresentavam cerca de três ou quatro destas espécies juntas em alta densidade.
Este tipo de área com domínio se forma após o abandono do terreno cultivado. Nestas
ocasiões algumas espécies de plantas tem mais sucesso em se disseminar do que outras. No
geral, trata-se de espécies pioneiras que, em condições de sol abundante, vencem a
competição com outras espécies ali presentes criando este tipo de dominância.213 Os Baniwa

210

Sobre o tema ver B. Ribeiro (1995: 105).
Segundo Ilda Cardoso, fatores de outra ordem podem atuar nestes casos também. Caso a mulher seja dedicada
e trabalhadora, as capoeiras admitem mais usos, caso a mulher seja preguiçosa, pode ser que o terreno não se
preste a um novo cultivo (Caderno de Campo, Junho 2014).
212
Umari (Geoffroea spinosa); louro (Licaria rígida [?]); tucum (Bactris setosa); umiri (umirium balsamiferum);
uapixuna (não identificada); patauá (Oenocarpus bataua ou Jessenia bataua), bacaba (Oenocarpus bacaba
Mart); ambaúba (Cecropia pachystachya); inajá (Maximiliana Maripa).
213
Este é o principal motivo, não o único. Fausto (2014, comunicação pessoal) afirmou que a razão de
211
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conhecem de antemão estes vegetais pois, dentre outros motivos, entre eles encontram-se
diversas das plantas úteis empregadas na produção de artefatos e remédios. Enquanto
andávamos por uma das trilhas de Ucuqui, André, vice-capitão, que nos acompanhava
frequentemente nestas incursões, apontou uma derrubada em que se podia ver alguns pés de
Wirali abatidos. Com a casca desta planta, faz-se, por exemplo, as paredes de casas e malocas.
“Aqui vai dar wirali bonito”, ele disse, ao ver os pés derrubados, antecipando o
desenvolvimento natural da vegetação naquele terreno. Esta forma de ler a paisagem e
projetar – no sentido de olhar para o futuro – o seu aspecto faz das derrubadas, uma prática de
manejo. O próprio André referiu-se, em outra ocasião, à intenção de derrubar um pé de
Koomati, planta de cuja casca se faz o fixador para o pigmento aplicado nos cestos, para que
ele se espalhasse por uma área próxima ao terreno onde atualmente tem uma roça (Caderno de
campo, novembro 2012). Este tipo de manejo permitiria multiplicar espécies úteis e escassas
na região, com objetivo de aumentar a sua disponibilidade. Vimos no capitulo anterior que o
manejo por meio do fogo é uma das formas de poder legada por Ñaperikooli aos Walimanai.
Assim, é por conhecer o desenvolvimento próprio das coisas – suas inter-relações e
temporalidades – que os Baniwa podem atuar sobre o território desta forma.214
Algumas vezes, a dominância de espécies dá nome aos locais, como waanalima,
“ambaubal”, que no caso é uma capoeira do finado guerreiro Kéeroaminali {U82}. Outras
vezes, as espécies dominantes ajudam a precisar um local sobre o qual se fala. Em baniwa, o
sufixo -lima ou -rima indica o mesmo que em português o sufixo -al (-ral, -zal, -bal, etc.)
quando adicionado a nome de vegetais. Acrescentando-o ao nome dóomali, referente ao
umari, teríamos dóomalilima, que tem significado próximo ao que designamos em português
por “umarizal”. Discutirei em maior detalhe este sufixo ao abordar o levantamento florestal
das trilhas da região de Ucuqui.
O outro aspecto diferencial interno destas topografias é o tempo de sua formação. A
idade dos terrenos é avaliada a partir de pelo menos quatro critérios referentes à observação

encontrarmos florestas de coco de babaçu, por exemplo, está ligada à resistência da semente (dentro do coco) ao
fogo e à quebra da dormência causada pelo calor. Seria preciso investigar com mais vagar o comportamento de
cada uma destas espécies em situações de distúrbio, o que está além do escopo deste trabalho. Para um estudo
pioneiro sobre a regeneração de capoeiras na região do Alto Rio Negro (Tuyuca, Tiquié) remeto o leitor ao
trabalho de Schimidt et al (2010).
214
Para uma discussão aprofundada sobre antropogenia de florestas, remeto o leitor aos trabalhos de W. Balée,
D. Posey e D. Campbell. Em Balée e Campbell (1990), por exemplo, discute-se a partir de amostragens (plots)
de florestas próximas aos Araweté e Assurini do Xingu, como a existência de inúmeras espécies características
de áreas perturbadas, como Maximiliana maripa (Inajá) – uma das espécies relacionada às capoeiras Baniwa – e
Bertholletia excelsa (tipo de Ingá), por exemplo, são indicadores de que aquilo que se considera floresta primaria
teria sido, ao menos uma vez, no passado, desbastado e queimado para dar lugar ao plantio (: 36-47).
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da vegetação: 1) o tamanho dos exemplares das espécies dominantes; 2) a distribuição destas
áreas de domínio no espaço e 3) sua relação com o restante da vegetação. Este último tópico é
importante. Em alguns casos, árvores que não se apresentam em áreas de dominância, mas
que possuem tamanho incomum, ajudam também a determinar a idade da formação de um
determinado terreno. Na foz do igarapé Koitsiali {U94}, por exemplo, há um pé de Ucuqui
(Pouteria ucuqui) de tamanho excepcional, cujo raio de circunferência aproximado, à altura
do peito, ultrapassa um metro. Este pé, associado a uma capoeira em que dominam pés de
bacaba e patauá de tamanho também bastante avantajado, caracterizam uma capoeira muito
antiga que se diferencia de capoeiras mais recentes presentes no mesmo local – o que atesta
dois distintos momentos de ocupação da área. Ao contar a história de ocupação deste lugar
Laureano se referiu justamente ao diâmetro das árvores para atestar a antiguidade daquilo a
que se referia. Para se ter uma ideia de como árvores excepcionalmente grandes chamam
atenção dos Baniwa, basta dizer que há uma árvore da espécie kadaapo, da qual se faz arcos e
pontas de flechas que, pelo porte absolutamente incomum para a espécie, é considerada do
tempo dos Hekoapinai, a “Gente-Universo”. Este tipo de conexão constitui, como veremos
mais abaixo, uma das evidências da contiguidade entre o tempo mítico e o tempo atual.
O quarto ponto importante para a caracterização temporal da idade destes topogramas
é a presença de vestígios materiais da ocupação humana como caibros de sustentação, cacos
de cerâmica, pedras de amolar, machados de pedra e armadilhas de guerra no terreno próximo
à capoeira. Somados, estes elementos contribuem para precisar o distanciamento temporal de
determinada história em relação ao presente e, ao mesmo tempo, são índices que ajudam a
determinar outras informações contextuais. Por exemplo, a existência de armadilhas próxima
aos sítios faz com que os Hohodeni associem-nos aos períodos de guerra intertribal, narrados
em histórias como aquelas que vimos no capítulo 1. Há quatro locais onde se encontram
armadilhas no Uaranã, um bem próximo ao sítio da foz (Maçarabi), local mencionado durante
a descrição da coleta de Daana {U4}; em Warookoa {U16}, maloca de Ñaperikooli, um
pouco abaixo de Ucuqui; e duas dentro do igarapé Itsiriali {U81, U84}, protegendo o sítio de
Awiñakapinani onde teria vivido Kéeroaminali e seu grupo no período em que foram descidos
pelos soldados Baré – e para onde ele voltou quando fugiu do cativeiro no Baixo Rio Negro.
É nestas áreas que se encontram algumas das capoeiras mais antigas da região.
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Mapa 13: Locais de Armadilhas no Uaranã

As capoeiras, se associam, portanto, a uma memória histórica. Eles são marcadores
espaço-temporais cujas datações mais antigas chegam ao tempo mítico, ao identificarem, por
exemplo, os locais onde teria vivido Ñaperikooli. Como já deve ter ficado claro, estes
topogramas encontram correspondência na tradição oral dos Hohodeni.

Paisagem e Memória
Nesta seção, vou descrever a parte mais recente da história que pode ser lida a partir dos
topogramas do Igarapé Uaranã, o que permitirá que nos reconectemos ao tema da relação
entre distribuição geográfica das habitações e o acesso aos materiais utilizados na elaboração
de artefatos. Assim, poderei retomar e aprofundar algumas das questões que surgiram após a
descrição da coleta dos materiais utilizados na produção de kerawidzo e de dáana.

Mapa 14: Divisão do igarapé Uaranã anterior ao “tempo” de Kéeroaminali

Segundo o velho Laureano, antes do descimento dos Hohodeni narrado na história de
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Kéeroaminali, habitavam a região pelo menos quatro grupos, distribuindo-se conforme o
mapa acima permite visualizar. No Aiari, vivia um grupo chamado Araiphe de Uapuí {A1}
até Jacaré-Cachoeira {A69} – não sabemos a origem deste grupo nem seu paradeiro atual. Da
foz do Uaranã {U01}, até Awiñakapinani {U83} vivia um grupo chamado Toowiri-Dakenai,
“netos do Japú”. 215 Segundo Laureano, eles eram cunhados preferenciais dos Hohodeni.
Acima de Awiñakapinani, moravam Pooramonhetairi, “mestres do açaí da caatinga”, cuja
ligação com os Hohodeni não sabemos. Este território ia até Maapana {U144}, AbelhaCachoeira, que os Hohodeni chamam de “Irá”, usando o termo nheengatu para abelha. Acima
de “Irá” viviam os Hohodeni, entrando no Dzokoali {U229}.
No capítulo 1, vimos que Kéeroaminali foi descido de um sítio próximo à
Awiñakapinani, ou seja, no começo do território Pooramonhetairi que acabamos de descrever.
Isto indica que este último grupo já não estaria na região quando dos acontecimentos
mencionados na narrativa de Laureano sobre o guerreiro Hohodeni. Estes grupos,
aparentemente, desapareceram devido à intensidade dos descimentos e a ostensividade das
políticas coloniais de assimilação dos índios durante o século XVIII e XIX (cf. Wright 1999:
15-16).
Para compreender a sequencia da história de ocupação da região que se desenvolve a
partir da volta de Kéeroaminali, devemos considerar primeiramente o diagrama de parentesco
abaixo. Nele apresento, de forma simplificada – destacando alguns personagens –, a
genealogia dos Hohodeni de Ucuqui, do avô Kéeroaminali até o velho Laureano Valencia,
totalizando 6 gerações.

215

Sabemos muito pouco sobre estes grupos, embora não seja impossível localizar os descendentes deles.
Laureano afirmou ter encontrado um sujeito Toowiridakenai em San Fernando, na Venezuela, nos anos 1960.
Assim como Laureano, ele trabalhava em seringais neste período. Em um dos acampamentos ele escutou uma
conversa em língua baniwa e se aproximou. Um dos homens que se apresentou como Toowiridakenai, dizendo
que sabia que o Dzokooali era o território original do povo dele (Caderno de Campo, Novembro 2012).
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Diagrama 3: Quadro simplificado de parentesco Hohodeni do Igarapé Uaranã

No mapa abaixo indico os deslocamentos das famílias das gerações 1, 2, 3 e 4. Estes
Hohodeni teriam ocupado seguidamente diversas áreas do Igarapé Uaranã – e alhures – como
se pode ver (os locais estão numerados de acordo com as gerações, na coluna mais à esquerda,
do diagrama acima).
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Mapa 15: Deslocamentos das gerações 1, 2, 3 e 4

Quando Kéeroaminali retornou do Baixo Rio Negro, ele teria ocupado novamente
Awiñakapinani {83} e, de lá, ido para Waanalima, duas curvas dentro do Igarapé Itsiriali
{80}. Foi neste local que recebeu seus antigos sogros para o Dabucuri que selou seu
casamento com a irmã mais nova da esposa deixada para trás em sua fuga. Tempos depois,
Áadarodaaphi (geração 2 diagrama), o filho mais velho do novo casamento de Kéeroaminali,
foi viver em um afluente do Aiari chamado Dzáawiali (igarapé onça), situado abaixo da
cachoeira de Uapuí, próximo ao atual sítio de Araripirá. Ele continuou mantendo contato com
aqueles que ficaram no Uaranã até ser morto por inimigos-cunhados quando voltava de uma
viagem para coletar ooada (uapixuna) em Awiñakapinani {U83}. Aqueles que o mataram
eram do clã Waanapiene, pertencente à fratria Walipere-Dakenai (Caderno de Campo,
novembro 2012).
Segundo Laureano, a mudança para a foz do igarapé onça, Dzáawialinomana, afluente
do Aiari, se deu por haver muitas porções de terra firme de boa qualidade na região. Com o
tempo, contudo, embora houvesse abundancia de cultivares, a geração de Áadarodaphi passou
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a sofrer com escassez de peixes – só havia como pescar com as armadilhas cacuri.216 Isso fez
com que eles voltassem para o Uaranã. Ocuparam primeiro a margem esquerda da cachoeira
de Ucuqui {U23} e tempos depois o grupo se dividiu, com uma parte subiram para Ewhepani
{U111}. Laureano não sabe precisar quanto tempo ficaram ali, mas foi um tempo
razoavelmente longo, pois somente os netos da geração de Kowhali (geração 4 no diagrama
acima) saíram de lá, já adultos, para ocupar o terreno de Seringa {U112}. Maalinhaiko, avô
de Laureano, junto de seus irmãos Dzamaakoli e Koomadiroa abriram três malocas nesta
região, iniciando uma nova fase da história do grupo no igarapé. A maior parte das capoeiras
identificadas por Carlos (33 das 48 referências, ver Tabela 4) referem-se a esta geração e à
geração seguinte. No mapa abaixo indico a segunda parte do desenvolvimento dessa
ocupação, referente à descrição que se segue.

Mapa 16: Deslocamento das gerações 4, 5, 6.

Passado um tempo, este grupo se divide: uma parte vai morar em Uapuí-Cachoeira,

216

Cacuri são armadilhas de pesca chamadas maipooko entre os Baniwa. Trata-se de armadilhas de grande
dimensão, em formado de um “V”, feitas de paredes estruturadas em pilares, que conduzem os peixes para um
cercado do qual eles não conseguem sair. São colocadas à beira dos rios em determinados pontos, em áreas de
corredeira e de igapó. Ver Cabalzar (2005: 309) para uma descrição detalhada desta armadilha.
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fundando a aldeia de mesmo nome; a outra permanece vivendo entre Seringa e Ewhepani.
Quando Koch-Grünberg, passou pela cachoeira de Uapuí, em 1903, não notou a presença de
nenhuma habitação neste sítio. Já Nimuendajú, em 1924, encontrou uma maloca no local, na
qual não encontrou o Hohodeni “dono da casa”, mas sim um índio Wanana, chamado Emílio,
em seu lugar.217 A mudança do grupo se deu, pois, em algum momento entre a passagem
destes dois alemães pela região. Quando Nimuendajú, seguindo viagem à montante, entrou no
igarapé Uaranã, ele relatou a existência de quatro sítios habitados. O primeiro, próximo à foz
{U2), estava ocupado por pessoas do clã Walipere-Dakenai218; o segundo, uma maloca em
construção na cachoeira de Ucuqui, do lado aposto à atual aldeia {U24} era ocupado por
Hohodeni. Segundo nosso levantamento, tratava-se do grupo de Koodooi e Dzamakoli. O
terceiro local, onde pernoitou e festejou com o filho do chefe de Seringa, foi identificado
como Carajuru-Cachoeira (Kerawidzophetani) {U49}, sítio localizado imediatamente antes da
área de igapó do médio Uaranã e também de ocupação Hohodeni – provavelmente do grupo
de Dzamaika.219 Infelizmente, Nimuendajú não foi até Seringa, onde teria encontrado algumas
pessoas referidas neste capítulo; talvez, até uma criança de nome Laureano, pois neste período
vivia ali o grupo de Malinhaiko, Dzamaika e Komadiroa, seus avós (geração 4 do Diagrama
3).
Mais tarde, o grupo de Ewhepani {U111}, liderado por Paulino e Claudio, ambos avós
de Carlos (geração 5), se mudaria para Seringa e depois para alguns sítios em torno da
cachoeira de Maapana {U144}. Neste período – cerca de 40 anos atrás – este grupo chega a
ter sítios nas regiões mais próximas às cabeceiras, já no Pitsiali e no Dzokoali. Contudo, por
incentivo de missionários que abriram uma pequena sala de aula em Ewhepani {U111}, os
grupos que viviam em torno de Seringa e Maapana descem até este sítio novamente. Esta fase
durou pouco tempo, pois neste período as áreas de cultivo em torno de Ewhepani já se
encontravam distantes das áreas de moradia. Era preciso andar ou navegar por distâncias
razoáveis para se chegar até as roças. Foi então que, por iniciativa de João Fontes, irmão de
217
“Recomeçamos na manhã seguinte a luta contra a chuva e a correnteza, chegando ainda cedo à grande UapuiCachoeira. A maloca dos Hohodene, medindo 19 metros de frente estava quase sem moradores. Só uma família
estava presente das I5 pessoas que regularmente ali habitam. O dono da casa tinha “[ido] passear” para a
Venezuela, pelo rio Cuyari. Tanto como soube motivou este passeio o medo que ele tinha dos brancos em
Yutica, do negociante Antonio Maia e seus sequazes.” (Nimuendajú 1950: 140)
218
Provavelmente o sítio de Maçarabi {3}, mencionado no começo deste capítulo: “Eu encontrei primeiro ainda
um sítio dos Siuci-Tapuya, habitado por aquela fração deste clan, que nos tempos do citado viajante [KochGrünberg] estava localizado na boca do Pamari-Igarape, afluente do Içana, acima do Ayari. Vimos primeiro 4
casinhas na margem onde encontramos uma mulher que parecia muda e uma menina de 12 anos, esperta e
faladeira, que nos ensinou que os outros índios estavam mais acima construindo a sua nova maloca, junto da
Ucuqui-Cachoeira, onde nós lhe fizemos uma curta visita.” (Nimuendajú, 1950 :140)
219
“[J]unto da pequena Carayuru-Cachoeira esta a maloca dos Hohodene com 15 habitantes”.
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Laureano, eles desceram o curso d`água para abrir, nos anos 1970, a aldeia de UcuquiCachoeira, na margem direita do igarapé, onde estão até hoje. Com a chegada deste grupo, a
maloca do outro lado de Ucuqui foi abandonada, e seu morador se dirigiu para Uapuí, no
Aiari.220
Na tabela abaixo indico a localização de todos estes sítios no mapa avulso – da
geração de Kéeroaminali às gerações atuais, indicando também o local onde viveu
Ñaperikooli – no tempo mítico. Nesta tabela as cores indicam os núcleos familiares e os
números indicam os locais em que viveram estes grupos. Esta tabela deve ser lida em
conjunto ao diagrama de parentesco (Diagrama 3) apresentado atrás.

220

Hoje, já observo diversas famílias abrindo roças em áreas mais distantes de Ucuqui, mais próximas de Seringa
e também acima deste sítio. Talvez haja um movimento pendular a cada 40/50 anos para cada uma das pontas da
igarapé. Contudo, seguir este movimento, hoje, significa enfrentar um isolamento ainda maior, que a população
de Ucuqui dificilmente admitiria.
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Tabela 4: Núcleos familiares e locais de ocupação no Igarapé Uaranã

EGO
=1

NÚCLEO
FAMÍLIAR

DONO DA CAPOEIRA

6

Desconhecido

Daliroa (pai da Lúcia)

124, ?

6,5,4

Maalinhaiko

Diversos de Seringa

131, Patoolitana

6

Dzamaika

Carlos Fontes (capitão)

136,
Khiaroalimanaa

6

Dzamaika

Pai do Carlos, filho do
Claudio (por sua vez filho do
Rafael)

111. Ewhepani

6

Maalinhaiko

Laureano Valência
(Marenhwaka)

99,
Eenooipanaapi

6

Koodooi /
Dzamakoli

Guilherme, Maalidzo (filho
do Koodooi, irmão do José)

41, ?

Ttopihipani, daí se
mudou para
Colômbia

5

Dzamaika

Paulino, Kawawirida

136,
Khiaroalimanaa

180, Kapítthipani

189,
Deerianami

223,
Marolianaa

226, Kaparo
yaxakarona

5

Maalinhaiko

Ricardo José Fontes
(Kéeramanhi)

78, Póopoliana
02

5

Koodooi /
Dzamakoli

Koodooi, Guilherme Garcia
(pajé)

15, Warrookoa

28, Hiniripani

43, Maalikoami

47, Malikoa

49; 23 Kerawidzophetani

5

Koodooi /
Dzamakoli

Toowirhipa, Rodrigo
Policarpo (Antonio?)

47, Malikoa

53, Mhátsiana

78, Póopoliana
02

5

Walipere

Luís Manoel, Makenooli,
casado com Madalena, irmã de
Ricardo (pai de Laureano)

246, Newiki
yiwidani ?

4

Dzamaika

Claudio, Dzamakooli

131, Patoolitana

148, Whewhe
madeli mikoiri
idzakaalemi

161 (77),
Kapitalianami /
Ooliohipa

168,
Madalikodzoa

180, Kapítthipani

189, Deerianami

4

Komadiroa

Miguel, Esquilo (Maderi),
Komadiroa; casado com
Amélia, Walipere-Dakenai.
Irmão do Malinhaiko (José)

146, Maapana

148, Whewhe
madeli mikoiri
idzakaalemi

4

Koodooi /
Dzamakoli

Dzamákooli

28, Hiniripani

43, Maalikoami

47, Malikoa

49; 23 Kerawidzoph
etani

68, do lado oposto
a Pookoowheriana
(sazonal)

72 (35),
Manapialinomanaa
(sazonal)

LOCAIS

242, Wapalimaita

206,
Komálialimanaa
(sítio)

207,
Doowiritanaita

249

4

Koodooi /
Dzamakoli 2

Aatti, Tomazo Pedro (pajé)

36, Wittakoa

2 -3

Kéeroaminali

filho de Adaarodaapi

28, Hiniripani

60, Koetanianaa, no
Uaranã (Carlos
inicialmente não
sabia)

111. Ewhepani

2-3

Kéeroaminali

Koowhali (casado com
Wanano

28, Hiniripani

60, Koetanianaa, no
Uaranã (Carlos
inicialmente não
sabia)

111. Ewhepani

1

Kéeroaminali

Kéeroaminali, casado com
Walipere-dakenai do Cuiari

36, Wittakoa

53, Mhátsiana

58, Korokoroali
- (Carlos
inicialmente
não sabia)

82,
Waanalima

83, Awiñakapinani

0

Hekoapinai

Ñaperikooli

15, Warrookoa

?

Desconhecido

Desconhecido

63, Sítio, dentro
do
Kamaromana

64, Espadahaa

67,
Pookoowherian
a

74,
Póopoliana
01

231, Karaparo
(manaa)

?

Desconhecido

Kamida

259,
Keramoanaa

?

Desconhecido

Néerihoaka

60,
Koetanianaa, no
Uaranã (Carlos
inicialmente
não sabia)

?

Walipere

Iono (WD)

124, ?

?

Walipere

Itsikoala (WD ou Koripako)

94, Koitsiali

?

Walipere

Kattianai mi koidoa, era
casada com Walipere-Dakenai

185,
Makatsipani ou
Makowatsihipa
ni

257, Sítio, dentro do
Áadaropanharo
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Tempo intermediário
Segundo Santos-Granero (1998), entre os Yanesha, apesar de existirem topogramas
referentes a memórias pessoais, coletivas e à tradição oral, somente quando tocados pelo mito
– ou seja, quando se atribui uma “realidade transcendental aos elementos naturais da
paisagem” (:140) que os elementos naturais do ambiente são feitos signos de eventos
passados (140-141). No caso hohodeni esta consideração deve ser matizada por dois motivos:
aqui os topogramas não são somente “elementos naturais” aos quais se atribui uma origem
mítica, mas também elementos antropogênicos da paisagem. Além disso, não é possível
distinguir tão facilmente a penetração na memória daquilo que é mítico e daquilo que é
histórico. As capoeiras da região de Ucuqui são identificadas a pessoas que viveram a até 6
gerações de Laureano, como é o caso de Kéeroaminali – o que está além da “distância
estrutural”, para usar um termo de Evans-Prichard (1979 [1940]: 120) que os termos de
parentesco (avô, pai, filho, neto) permitiriam distinguir. Pelo que foi exposto, existe, claro,
um limite para a articulação entre memória histórica e memória mitológica. Através das
referências feitas por Laureano e Carlos às famílias de descendentes de Kéeroaminali, foi
possível notar que quanto mais distante no tempo, mais apagada fica a memória ativada pela
leitura da paisagem. Na tabela acima, pode-se ver que, entre as gerações 6 e 4 ocorrem as
maiores referências a estes topogramas – ou seja, até os avôs de Laureano. Acima da terceira
geração só se encontra o núcleo mais próximo da história-mito de Kéeroaminali (o herói e
seus filhos Áadarodaphi e Koowhali).
Esta inscrição da memória do clã na paisagem demonstra um senso de tempo mais
longo do que sugere o modelo de “amnésia genealógica amazônica” – baseado na etnografia
de povos como os Achuar (Jivaro).221 No caso baniwa, o território – para não falar dos
emblemas clânicos discutidos no capítulo 2, todos considerados ancestrais da humanidade
atual – é parte de um conjunto de dispositivos que se somam naquilo que se pode chamar de
“uma tecnologia ágrafa de memória”. Discutir este ponto nos levaria longe demais do objetivo
deste capítulo. Apenas observo que este modo de ver as coisas está em conformidade com o

221

Philippe Descola (2006) descreve o contraste entre os povos do Noroeste Amazônico e os Achuar nestes
termos: “Individualistas declarados e amnésicos por vocação, [os Achuar] vivem perfeitamente sem memória
histórica; qualquer lembrança de acontecimentos que tenham afetado as gerações anteriores é cuidadosamente
apagada em desenvolto esquecimento. A sua própria mitologia é muda no que toca a origem de sua tribo, e
pouco loquaz acerca dos primórdios da humanidade. São o oposto dos índios do noroeste da Amazônia” (:259)
Ver também Anne-Christine Taylor (1993): “In Jivaroan perspective, history is not the past, it is autobiography
in the making; and this capacity to become both a hero in one's lifetime and the narrator of one's own exemplary
destiny.” (:675).
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argumento de Jean-Pierre Chaumeil (2007), de que existe uma forma de “produzir memória
histórica” entre os povos ameríndios que passaria por mecanismos de “afirmação da
continuidade entre vivos e mortos” e não de sua denegação (:274-275). Estas topografias
seriam, justamente, parte do “modo indígena, específico de manipular o passado” (Chaumeil
2007: 273) de que fala este autor.222
No que se refere aos envolvimentos com o território, que constituem o tema central
deste capítulo, estes marcos na paisagem permitirão descrever em mais elementos aquilo que
pode ser chamado de uma “circunscrição social” (Chagnon 1992 [1968]) da produção no
Igarapé Uaranã. O primeiro ponto de interesse da reconstituição histórica dos movimentos dos
Hohodeni e de outros grupos no Igarapé Uaranã são as informações a respeito do padrão de
ocupação deste território antes dos descimentos. Vimos que, segundo Laureano, viviam nesta
região diversos grupos cujas relações incluíam tanto laços de consanguinidade quanto laços
de afinidade. A área de que dispõem hoje os Hohodeni era, no passado, partilhada por pelo
menos por 3 grupos diferentes. Neste período, é possível afirmar que o acesso a diversos
recursos na região deveria passar necessariamente por negociações “diplomáticas” – como
nos referimos no capítulo 2 – entre os diferentes clãs que ali viviam. Neste cenário as áreas de
cultivo, pontos de caça e pesca, coleta de caraná, etc. estariam repartidas no território de três
clãs distintos. Dada a relação de identidade entre os clãs e os territórios que já conhecemos, e
de acordo com as informações que temos hoje sobre a necessidade de se pedir autorização
para utilização do território de outros clãs (Wright 1981: 18; Hill 1993: 46), podemos dizer
que se tratavam de áreas de exclusão mútua, consideradas propriedades do clã ligado àquele
território. Desta forma, mesmo que fossem compostos por menos indivíduos no passado,
estes grupos viviam em espaços mais delimitados e com o acesso contingenciado aos recursos
necessários para a produção da vida.
Para se ter uma ideia geral do que esta diferença significava, examinemos de perto a
divisão do Uaranã nos territórios indicados por Laureano: Foz {U01} // Awiñakapina {U83}
222
Me parece que estas topografias são parte dos dispositivos que auxiliam na percepção hohodeni do seu
“tempo estrutural” (Evans-Pritchard 1979), o tempo do clã. No limite, a presença de personagens como
Kéeroaminali, mas também como a gigante árvore kadaapo de que falei mais atrás (considerada do período da
origem da humanidade), são marcos que permitem aos indivíduos situarem-se em relação ao passado – seja ele
mítico ou histórico. Nos dizeres de Evans-Pritchard (1979), o tempo estrutural é resultado de uma articulação
entre “espaço estrutural” (:118) – no nosso caso os topogramas que se articulam em topografias –, com a
“distância estrutural” (:120) – as relações de parentesco descritas de avô a neto, em quatro gerações. É nesta
articulação que os Hohodeni, assim como os Nuer, descreveriam a passagem do tempo e se situariam
temporalmente para a além da percepção do tempo cíclico e “ecológico” que é anual e segue as estações do ano.
De forma interessante, o tempo cíclico está relacionado aos rituais do Jurupari e Dabucuri, uma vez que eles se
integram ao ciclo das mudanças ecológicas anuais. Já a “distância estrutural” seria a forma de percepção do
tempo mais próxima do que entendemos como um “tempo histórico” – progressivo e linear.
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// Maapana {U144}, no seguinte mapa.

Mapa 17: Divisão do Uaranã antes dos descimentos em relação aos recursos presentes no território

No arranjo anterior aos descimentos de que trata a história de Kéeroaminali, os Hohodeni
viveriam em uma área em que predomina terra firme (verde escuro), na qual não se encontram
terrenos sazonalmente alagáveis, os igapós (azul claro). Isto dificultaria, por exemplo, o
acesso ao pescado e a matérias-primas vegetais características deste tipo de vegetação – como
paricá de pajé (dzato), por exemplo, para ficarmos somente em um produto importante para o
dia a dia dos índios desta região como um todo.
Por outro lado, considerando um dos mais importantes recursos materiais para o dia-adia, as pedras usadas para endentar os raladores de mandioca (epittie), os Hohodeni teriam
acesso à única jazida de toda a região do Alto Aiari, uma importante reserva para trocas
{U243}. A mesma importância teria o acesso quase que exclusivo aos locais de colheita de
caruru (Mourera fluviatilis), planta de lajes das cachoeiras, de que se fazia o sal vegetal na
região, e que está presente na laje da maior parte das cachoeiras acima de Irá (U148, U149,
U151, U153, U154, U155, U159}. O mesmo se pode dizer do acesso exclusivo aos locais de
coleta de caraná (Mauritia caraná), os chamados caranazais, uma planta utilizada para a
cobertura das habitações em toda a região.
Em termos de “recursos imateriais”, por exemplo, vemos que o buraco maadzero
kaiáwa {U115} também estaria fora do território original hohodeni. Este território, por sua
vez, teria uma maior presença de “casas de animais” (Yarodatti itsilinali idzaada), e de pedras
dos heróis mortos na batalha contra as Amaronai. A maior proximidade das cabeceiras do
Uaranã, da serra Mothipani e dos Yarodatti de animais faria deste território uma área marcada
pela necessidade de se seguir estritamente o conjunto de práticas de disciplina do corpo
necessário para a manutenção das relações entre humanos e não-humanos sobre o qual falei
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acima.
Embora ligeira, esta análise qualifica melhor aquilo que percebi ao coletar os recursos
necessários para confecção dos pigmentos daana e kerawidzo. Trata-se de uma situação de
“circunscrição social” (Chagnon 1992) em que é imperioso o estabelecimento de relações
com os povos vizinhos para a produção da vida. Chagnon usou este conceito em sua
monografia sobre os Yanomamö para sugerir duas coisas: em primeiro lugar, de modo a
explicar por que a complexidade organizacional e o número de habitantes das aldeias
yanomamö eram maiores ali onde o espaço para macro-movimentos (deslocamentos de mais
de quatro dias à pé) era restrito em função da presença de outras aldeias yanomamö (:75).
Neste contexto (em que não é possível escapar de um conflito por meio da fuga e da abertura
de novas áreas de cultivo), seria imperioso desenvolver alianças políticas – o que, por sua vez,
levaria à emergência da “complexidade” organizacional de que trata o autor.223 Em segundo
lugar, este argumento permitia a Chagnon explicar que os movimentos dos Yanomamö eram
menos motivados por questões ecológicas e tecnológicas, do que por questões políticas – ou
melhor, como sugere o autor, as determinações “ecológicas”, no caso Yanomamö, eram
imediatamente políticas.224
Embora existisse – e ainda exista – uma circunscrição social que limita o
deslocamento no território altorionegrino, a situação baniwa parece-nos distinta da
yanomamö. Pensemos na descrição de Laureano sobre a divisão do território anterior aos
descimentos. Mesmo para movimentos de alcance restrito – com uma canoa leve é possível
percorrer o igarapé Uaranã em cerca de dois a três dias – seria preciso, naquela época,
atravessar fronteiras entre áreas de ocupação de clãs diferentes. Essas viagens implicavam
riscos de toda ordem. A morte de Áadarodaphi, ocorrida quando já não havia pessoas de
outros clãs vivendo na região, nos dá uma dimensão desses riscos. O filho de Kéeroaminali
viajava para coletar frutos junto a seus parentes em Awiñakapina e morreu, segundo
Laureano, no meio do caminho, interceptado por um inimigo – que era também um
“cunhado” – em Uapuí. Morreu, portanto, durante a consecução de um projeto que envolvia
deslocamentos nesse território em função da disponibilidade de certos recursos. Assim, a
223

“My argument about ‘social circumscription’ is similar, for Yanomamö villages whose ability to move is
restricted by the existence of neighbors on all fronts seem to be somewhat more complex in organization and
much larger in population than those on the tribal periphery where migration to virgin unoccupied lads is not
impeded.” (Chagnon 1992 [1968]: 75)
224
“The long moves made by the Yanomamö are not provoked by horticultural techiniques or the demands made
on gardening from crop type, soils, maturity of gardens, or deterioration of the shabono. (…) [T]hese macro
moviments (…) are motivated by politics and warfare and must be understood in this contexts. The most
relevante ‘ecologial’variables here are human neighbors, not so much technology, economic practices, or
inherent features of the physical environment as such.” (Chagnon 1992 [1968]: 75)

254

relação entre movimentos e política não pode ser desconectada da ecologia, entendida aqui
também em seu sentido histórico, como paisagem construída pela ocupação humana passada e
presente.
As razões ecológicas para o deslocamento são uma realidade rionegrina. Os
deslocamentos da geração de Áadarodaphi entre o Uaranã e o Aiari (na foz do igarapé
Gavião) são descritos por Laureano como um resultado de adaptações a mudanças no
ambiente – esgotamento de terrenos para o cultivo e de áreas de pesca, sobretudo. Além disso,
na segunda série de movimentos da história da ocupação que descrevemos acima (gerações 4,
5, 6), mesmo quando os Hohodeni viviam entre si no curso do Uaranã eles se distribuíam em
três áreas relativamente distantes: Ucuqui {U23}, Seringa {U112} e Irá {U144}. De forma
que, mesmo em um contexto em que não teriam – a rigor – impedimentos de deslocamento
em função da presença de grupos potencialmente inimigos, os grupos da geração dos pais e
avós de Laureano, em virtude da disponibilidade de terra firme e de outros recursos, se
espalharam quase que da mesma forma como Laureano descreveu a ocupação mais antiga do
igarapé.
Contudo, é preciso complexificar o que se entende por “ecologia” aqui. As limitações
ecológicas não só são importantes na região do Alto Rio Negro, como se desdobram, também,
em questões políticas. Um dos fatores que se destacam no estabelecimento de propriedade
sobre porções do território e, logo, da necessidade de se negociar o uso da terra, é a abertura
de terrenos para cultivo. Os Baniwa afirmam uma forma lockeana de direito sobre a terra, na
qual o trabalho se converte em propriedade. A abertura de uma roça é uma tomada de posse
de um determinado terreno por uma família. Após esta primeira abertura, a família adquire o
direito de explorar este terreno indefinidamente, cabendo somente a ela autorizar o uso da
área por terceiros.225 Isto vale sobretudo para o cultivo. Para coleta, não há uma interdição
explicita, mas observa-se o costume de coletar plantas nas próprias capoeiras e, quando se vai
coletar grandes quantidades, por exemplo, de arumã, em uma capoeira que não lhe pertence,
pede-se autorização ao dono previamente.
Este direito se estende através das gerações em linha paterna (o que inclui os irmãos
do pai, avôs, tios-avôs e irmãos do avô). Ao se referir às capoeiras durante o levantamento
que realizamos, era comum que o capitão Carlos destacasse aquelas que pertenceram ao seu
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Journet (1995) observou o mesmo entre os Koripako (:58). Já B. Ribeiro refere-se à divisão hierárquica de
territórios de cultivo e de áreas de pesca entre os Desana no Tiquié (:107). Por divisão hierárquica entenda-se: os
clãs de alta hierarquia teriam escolhido no tempo mítico, as melhores áreas para ambos as atividades e estas
áreas teriam passado a ser seu território de direito.
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avô Paulino como uma porção territorial que, por “herança”, lhe cabia.226 Esta perpetuação do
domínio pelas gerações seguintes não é expressa em nenhum conceito particular entre os
Baniwa, contudo está inscrita nas práticas que fazem parte das relações entre as famílias e que
constituem, elas também, limitações aos deslocamentos e ao uso da região. Se olharmos
atentamente a tabela em que estão listados os núcleos familiares e as áreas usadas por cada
um, veremos que diversos terrenos mencionados em mais de uma linha – ou seja, áreas usadas
por mais de uma família ao longo do tempo – correspondem a propriedades de núcleos
familiares que se estendem no tempo, a partir de relações de germanidade e consanguinidade.
Outro contexto em que foi possível perceber as diferentes relações com o território em
função das limitações de uso decorrentes deste tipo de exclusividade de direito para o uso da
terra, foi quando fizemos alguns levantamentos inloco fora do Igarapé Uaranã, já no Rio
Aiari. O registro que fazíamos do Igarapé Uaranã, para o capitão Carlos, tinha o sabor de uma
demarcação de posse. Ao sairmos deste igarapé para o Aiari, ficou muito claro que o capitão
não se sentia confortável e não se detinha da mesma forma sobre os diversos aspectos da
paisagem como fizera até ali – ele não estava em “seu domínio”. Percebi isso porque
começamos a passar apressadamente pelos pontos que nos interessavam, e Carlos quase não
permitia que eu fotografasse as pedras e outros marcos daquela paisagem. Se ele fosse visto
comigo, por um morador de Uapuí ou Jurupari – comunidades que exploram estes locais e
consideram-no sua “propriedade” –, realizando o mesmo procedimento que realizávamos no
Uaranã (fotografar, anotar, medir, etc.), ele ficaria seguramente embaraçado. É bastante
provável que, além disso, ele fosse questionado pelo ocorrido no futuro. Por outro lado, se o
mesmo acontecesse no Uaranã, com um morador de Ucuqui ou das comunidades do Aiari, ele
estaria em seu pleno domínio, “as terras que meu avô deixou para mim”, como ele costuma
falar. O capitão Carlos se sentia tão confortável em relação a este território que chegou, em
diversos momentos a, jocosamente claro, oferecer-me um sítio na cabeceira do Dzokoali
(formador do Uaranã) se eu assim quisesse – em uma das capoeiras do “vovô Paulino”.
O ponto central desta discussão é que, no Alto Rio Negro, não é possível separar a
ecologia da política. Não só pelo uso humano do território, mas também pela larga presença
de não-humanos habitando esta região. Uma presença que também se reflete em domínios
territoriais exclusivos, como vimos acima nas topografias das pedras Hekoapinai, Amaronai e
sobretudo dos Yarodatti – as casas de animais e peixes. A descrição do capitão Carlos destes
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Paulino é o avô que efetivamente criou Carlos, após a morte prematura de sua mãe por envenenamento e de
seu pai em uma epidemia de sarampo.
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“vizinhos” dos Hohodeni destacava a sua capacidade de agência e seu envolvimento com os
humanos, quando estes estão realizando suas atividades diárias. A presença de não-humanos
também “circunscreve” o ambiente de produção em função dos modos de produção próprio
destas “coisas”. Para se relacionar com eles, é preciso toda uma habilidade “política” que
passa pelo autocontrole do corpo, por súplicas diretas (como o exemplo oferecido por Carlos
sobre como adentrar o território da Gente Onça) e – como veremos mais tarde – por
benzimentos.
Talvez seja, pois, mais correto dizer que a situação de “circunscrição social”
rionegrina é o inverso daquela yanomamö. Aqui, a política é imediatamente uma ecologia,
não por conta de uma determinação ambiental, mas sim porque as relações entre as “coisas” –
sejam elas humanas ou não-humanas – estão em um mesmo plano (Hodder 2012); um plano
em que o “natural” e o “humano” se interpenetram tanto quanto o mitológico e o histórico.
A antropogenia do território, por exemplo, não se resume às capoeiras. Carlos
mencionou que uma das pedras coração de Sarapó presentes em Seringa {U113} – um
Yarodatti Koowhenai – teria sido trazida do Rio Içana por pessoas do clã Walipere-Dakenai,
cunhados dos Hohodeni que, há muito tempo, se instalaram na região – como conta a história
de Kéeroaminali. A pedra é considerada casa do Sarapó, um local de piracema.227 Um nicho
“sobrenatural”, portanto, que é parte do território Hohodeni em decorrência da ação humana.
Desta forma, vê-se que o natural e o cultural não estão separados apenas porque existem
“coisas” não-humanas, com seus modos próprios de produção, habitando o dito “mundo
natural”; mas também porque as agências humanas são capazes de interferir e conformar este
“mundo natural”. Neste sentido, as formas de lidar com os contingenciamentos e limitações
ecológicas devem ser compreendidas como parte de uma política das “coisas”, ou, se
quisermos, como uma ecologia-política.228

227

O filho de Manoel, patriarca Walipere mencionado acima a partir de algumas capoeiras, chamado Luiz
Manuel, foi quem a teria buscado no Içana e levado para Seringa, a fim de aumentar a disponibilidade de peixe
na região. Ele era da geração de Laureano.
228
Ao lado destes exemplos, encontramos pelo menos mais outros três casos de antropogenia da paisagem entre
os Hohodeni. As palmeiras de tucumã, encontradas em algumas áreas do Uaranã, não existiam ali até terem sido
trazidas pelos Hohodeni que viajavam o Rio Negro para trabalhar. O outro exemplo se refere aos locais de coleta
da minhoca conhecida como hipaapi, “minhoca da serra”. Conta-se que em um passado não muito distante, os
avós de Laureano transplantaram estas minhocas da serra de Mothipani {U252}, no Dzokoali, para Iralina
{U87}, no Uaranã, a fim da facilitar o acesso a este recurso indispensável para se pescar certos peixes típicos do
início da estação chuvosa, período menos favorável à pesca no Alto Rio Negro. Esta minhoca é objeto de
transações comerciais ainda hoje, sendo a isca mais eficaz para o peixe chamado aadzáka, daquiru [l.g.]
(Leiarius spp. [?]). Além disso, os locais de coleta de uma “minhoca pequena da beira” também são marcadores
da ação humana no território. Carlos notou o esgotamento de vários destes locais pela intensa ação dos
antepassados. Estas relações entre política e ecologia não se reduzem ao igarapé Uaranã. Há referências a locais
mitológicos, casas de animais e a uma vasta topografia de sítios ocupados no passado de forma que seria
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A paisagem terrestre no igarapé Uaranã
Nas próximas seções deslocarei a descrição que venho fazendo até aqui, da paisagem
fluvial para a paisagem terrestre da região de Ucuqui-Cachoeira. Com isto, pretendo ampliar a
nossa compreensão dos envolvimentos dos Hohodeni com outros habitantes humanos e nãohumanos da região do Uaranã. Começo por uma apresentação do modo como os Baniwa
compreendem o ambiente terrestre a partir de classificações que podem ser comparadas às
topografias de que falei mais atrás. Em seguida, passo a uma descrição da complementaridade
de exploração entre áreas de ocupação com características florísticas e faunísticas distintas
para, finalmente, chegar aos envolvimentos com plantas e outras “coisas” presentes nas trilhas
terrestres da região.
Enquanto trabalhávamos nos levantamentos iniciais desta pesquisa, em torno da
produção dos pigmentos para pintura corporal, a quantidade de referências feitas pelos
Baniwa à utilidade das plantas encontradas ao longo das trilhas por onde passávamos sempre
me chamava a atenção. Eles descreviam usos alimentares, medicinais e artefatuais da
vegetação ao longo de todo o trecho que percorríamos. Além disso, era frequente que
menções à mitologia e à história também fossem feitas a partir das espécies encontradas
nestes deslocamentos. Este conhecimento da floresta me pareceu ligado a uma leitura mais
ampla da paisagem feita por meio de elementos diferenciadores presentes no solo e na
vegetação (landmarks) que compreendem taxonômias e classificações que auxiliam na
localização de espécies vegetais e animais e na percepção geral da paisagem (ver Cabalzar e
Ricardo 2006: 59-71; Silva 2008; Abraão et al 2010; Schmidt et al 2010).

Macro-classificações de paisagens e solos
Como se sabe, na Bacia do Rio Negro, as águas são extremamente ácidas e pobres em
nutrientes. Isto porque elas drenam de solos empobrecidos e lixiviados (Cabalzar e Ricardo
2006: 59). Uma das características marcantes destes solos e da paisagem terrestre da região

necessário um grande levantamento, do tipo que realizamos, desta vez em toda a região da Bacia do Içana, para
termos uma visão panorâmica daquilo que estamos descrevendo aqui.
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como um todo, é a extremam heterogeneidade de composição, ou seja, a existência de nichos
ecológicos muito diversos e marcados pelo endemismo de espécies vegetais e mesmo
animais. 229 Este endemismo tem como consequência a dispersão de recursos pelo vasto
território rionegrino, resultando em distintos níveis de acesso a estes recursos para cada grupo
populacional (ver e.g. Cabalzar e Ricardo idem).
No seu envolvimento com este meio, os Baniwa, como os demais índios do Rio Negro,
elaboraram classificações da paisagem em diversos níveis (ver Cabalzar e Ricardo 2006: 5960; Abraão et al. 2010; Schmidt et al 2010). Este sistema relaciona traços da vegetação com
características do solo. Existem quatro categorias de paisagens florestais que constituem
orientações mais gerais: eedzawa (floresta de terra-firme, de solos agriculturáveis); hamaliana
(floresta de campinarana ou caatinga, de solos arenosos); heñame (capoeiras, compostas por
vegetação secundária) e alape (igapó, composta de solos encharcáveis) (Cabalzar e Ricardo
2006: 59-60).230 Os igapós são, por sua vez, diferenciados entre os que se encontram próximos
as áreas de terra firme e aqueles que se encontram junto das áreas de campinarana. Usa-se os
adjetivos eedzanetta (“de terra firme”) e hamalianitta (“de campinarana”) junto da palavra
alape (igapó) nesta diferenciação. Estes adjetivos também podem ser usados para qualificar
espécies animais e vegetais aparentadas, que vivam exclusivamente em um destes ambientes.
Embora estes quatro termos refiram-se de uma só vez à vegetação e ao solo, existe um
segundo nível de descrição, que permite refinar a leitura destas macropaisagens, que é uma
classificação específica dos solos. Distinguem-se os solos pelas suas características físicas
como a cor, o tipo de matéria constitutiva presente (terra, barro ou areia) e também a
quantidade de água (Ribeiro 1995: 105). Estas características definem se o solo é próprio ao
cultivo de plantas domesticadas ou não, e quais espécies de plantas nativas ali são
encontradas. A tabela abaixo reúne as distinções de solo que levantei junto dos Hohodeni em
novembro de 2012 e em junho de 2014:
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Comparando a estrutura da paisagem na Amazônia Ocidental e no Alto Rio Negro, Stropp 2010 explica como
as duas regiões foram formadas em períodos geológicos muito distantes: “Diferenças nas características do solo
entre a Amazônia ocidental e o Alto Rio Negro podem ser explicadas pela diferença da evolução da paisagem
nestas duas regiões. Florestas de campinarana e de terra firme do Alto Rio Negro crescem em solos originados a
partir de rochas datadas do Proterozoico (~2,500Ma). [Por isso] (...), solos nessa região são mais pobres que os
solos da Amazonia ocidental. Nessa última, florestas de terra firme crescem em solos originados a partir de
rochas do Cenozoico (~66 Ma ou muito mais recente) (Sombroek 2000)” (: 189)
230
Há ainda os chavascais, raramente frequentados pelos povos Arawak e Tukano, mas bem conhecidos, embora
igualmente evitados, pelos Maku (ver Pozobon 2002).
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Tabela 5: Classificações baniwa de solos

Macro paisagem

Tipos de solo

kamokooni

Terra firme (eedzawa)

paomedali

tsitamedali

Transição - ou ocorrência tanto
em terra firme (eedzawa) quanto
campinarana (hamaliana)

kaidapedali

patsapatsapaliliko
ooni nomapi
Campinarana (hamaliana)

halapookooli

Especificidades
Terra firme em que predomina vegetação de
samambaias. Pode ser cultivado com
mandioca brava, mas depende de estiagens
prolongadas após a queima, para retirada
ampla das samambais.
Terra firme, seca, de cor amarelada. Ideal
para o plantio de tubérculos como mandioca
brava, mandioca, cará e batata-doce. Ocorre
somente nas áreas de predomínio de terrafirme, sendo um solo relativamente raro na
região.
Terra firme barrenta. Próprio para o cultivo de
banana, pimenta, cana, cubiu. Não é o ideal
para plantar mandioca, pois é muito
compacto, não deixando o tubérculo se
desenvolver. É bastante raro na região.
Encontro de terra firme com campinarana
(eedzawa
com
hamaliana).
Solo
agriculturável, contudo arenoso e portanto,
rapidamente esgotável. É o tipo de solo
disponível para o cultivo nas áreas em que
predominam
a
macro-paisagem
da
campinarana. (ver Mapa 18 abaixo)
Olhos d`água, terrenos alagadiços, longe das
margens, com nascentes de água, não
cultiváveis
Campo aberto, arenoso. São os areais típicos
de campinarana, terremos quase sem presença
de vegetação.

Uma das características que salta aos olhos nesta classificação é a interconexão entre
as “coisas” que é levada em conta no modo como os Baniwa descrevem os tipos de solo.
Assim, não basta que um solo seja agriculturável, as características de compactação da terra e
de vegetação são fundamentais para se determinar seu aproveitamento – é também neste
sentido que existe uma ecologia própria das “coisas”, que estou pretendendo ressaltar aqui;
uma ecologia independente dos humanos e com as quais eles tem de se relacionar para
consecução de seus projetos.
Estes tipos de paisagem se distribuem de forma desigual em toda bacia do Alto Rio
Negro e isso não é diferente na bacia do Içana. É muito comum que os grupos locais vivam
em áreas de dominância de apenas uma destas macro-paisagens – ou seja, tendo acesso mais
amplo a somente um destes tipos de terreno – , como se pode ver no mapa abaixo, onde existe
uma grande área na cor azul clara, que vai do Médio Içana ao Baixo Aiari, que representa as
áreas de Igapó e matas de campinarana (branco). As áreas mais escuras (verdes), representam
os locais marcados pela presença mais ampla de paisagens de terra firme.
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Mapa 18: Macro-paisagem Içana231

Ucuqui, neste contexto, está situada em uma grande área de terra firme que, no Aiari,
inicia-se a partir do igarapé Araripirá. Mas, como se pode ver no mapa abaixo, dentro desta
área há também descontinuidades (verde é terra-firme, azul igapós de terra-firme – rosa e
amarelo representam respectivamente áreas de capoeiras e caranazais).

Mapa 19: Macro paisagem Uaranã, ocupação de Ucuqui

Cada situação geográfica-ecológica implica em distintos “envolvimentos” com a
paisagem. As áreas de terra firme são o locais com acesso mais facilitado às áreas de cultivo,
e onde há uma grande diversidade de espécies úteis, bem como a possibilidade de caça de
mamíferos de médio porte, como antas e porcos do mato. As matas de campinarana, embora
não sejam próprias ao cultivo, permitem caça de diversos pássaros e coleta de espécies
importantes para o artesanato (ver B. Ribeiro 1995: 123-124; Cabalzar e Ricardo 2006: 6871). Neste último tipo de habitat é comum que as roças estejam a muitas horas de navegação
ou de caminhada das comunidades. Isto implica, por exemplo, que as mulheres desta região
estejam mais habituadas tanto a navegar em canoas sozinhas, quanto a carregar enormes
quantidades de mandioca em seus aturás – os distintos envolvimentos com as paisagens tem
distintas implicações tecnológicas, como se pode ver.232
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Adaptado de Cabalzar e Ricardo 2006: 18.
Para se ter ideia do quão escassa é a terra firme, considere-se que os Dzáawinai “dispõem apenas de uma
pequena ilha situada bem no meio do grande igapó existente no médio Içana. Contam que esta ilha foi ‘feita’
232
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Outro fator notável na região é que as capoeiras e os igapós apresentam um
significativo número de espécies que ocorrem somente nestes biomas (ver B. Ribeiro 1995:
123-124; Cabalzar e Ricardo 2006 68-71). Quando me referi ao molongó, na descrição dos
materiais que acompanham o uso de daana, eu afirmei que esta era uma espécie encontrada
somente em determinados tipos de igapós e que, para os Hohodeni de Ucuqui, seu acesso
implicava em viajar para longe, chegando até a foz do Içana. No capítulo seguinte, veremos
uma série de outras matérias-primas que se situam distantes dos Hohodeni, os quais para ter
acesso a estes recursos, contam com intermediários que vivem nestes locais. Neste quesito,
ganha importância, como se sabe (ver e.g. Cabalzar e Ricardo 2006: 62), as trocas econômicas
entre clãs parceiros matrimoniais que se envolviam, antigamente, em rituais interclânicos
chamados poodali.

As subpaisagens
As macro-classificações de paisagens e solos constituem o primeiro nível de
abordagem no “envolvimento” com a paisagem em atividades de produção da vida, como as
coleta, a caça e a pesca. Existe, em complemento, um nível descritivo secundário e mais
refinado, que pode ser considerado um intermediário entre as macropaisagens e as espécies
vegetais individuais. Este nível é constituído pelas áreas de dominância de que falei acima ao
comentar o sufixo -lima e -rima e as formas de identificação das capoeiras – feita por meio da
leitura da dominância de certas espécies. Vou chamar estas áreas de dominância de espécies
aqui de subpaisagens. O primeiro levantamento sobre este sistema de classificação florestal,
entre os Baniwa, foi realizado por Andrello (Cabalzar e Ricardo 2006: 63-71) em 1995 e
chegou ao número de 54 “subcategorias” (termo utilizado pelo autor do levantamento) de
paisagens, descritas em áreas de terra firme, campinarana e igapó. Como Andrello mesmo
afirmou, este número foi obtido em uma rápida conversa com moradores do Médio Içana – do
clã Walipere-Dakenai – que fizeram a lista de memória distinguindo, ainda, 14 espécies (12
úteis e 2 sem uso) de ocorrência exclusivas em capoeiras (Cabalzar e Ricardo 2006: 68). Este
estudo lançou as bases para investigações mais acuradas sobre o tema que foram levadas a
pelos Walipere-Dakenai, que lhes trouxeram terra em muitas viagens de canoa. (Cabalzar e Ricardo 2006: 65).
Durante o período em que pesquisei no médio Aiari, pude ver que as pessoas de comunidades como Xibaru e
Igarapé Miriti sobrevivem sem nenhuma acesso a áreas para plantação de mandioca brava. Necessitando de
parceiros comerciais para adquirir a farinha do dia a dia e, dispondo, como moeda de troca para esta aquisição,
de um bom acesso a áreas com boa disponibilidade pescado.
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cabo por Adeílson Lopes da Silva, ecólogo do Instituto Socioambiental, junto a uma equipe
de pesquisadores Baniwa, ao longo de cerca de 10 anos de pesquisa no médio Içana. O
método empregado por Silva (2008) incluía levantamentos in loco e a aplicação de um grande
questionário tendo chegado ao inventário de 336 subpaisagens, em áreas de terra-firme,
caatinga, igapó e capoeira.
Andar pelas matas do Rio Negro é percorrer uma floresta composta por conjuntos de
subpaisagens que se alteram de forma bastante clara em intervalos bastante curtos. Mais
acima, eu dizia que estas subpaisagens se aproximam do que nós designamos pela posposição
do sufixo “-al” (-bal, -zal, etc.) acrescido a uma espécie vegetal. A diferença marcante entre
os modos de fazer referência ao domínio de uma espécie em português e em baniwa é que o
sufixo “-al”, para nós, está mais relacionado (embora não exclusivamente) a áreas de
monocultura – por exemplo, um milharal, ou canavial –, enquanto, lima, rima, para os
baniwa, se refere à áreas de dominância de uma espécie que, entretanto, ocorrem
simultaneamente, em um mesmo local.233
Raramente as subpaisagens acompanham o caminhante por um longo trecho. Sugiro
ao leitor que veja o perfil florestal de quatro trilhas da região de Ucuqui que é resultado de um
levantamento realizado pelos Hohodeni e por mim, nesta aldeia, em 2012, consultando o
mapa avulso que acompanha este trabalho e a Figura 9 mais abaixo. O mapa esquemático a
seguir (Mapa 20) fornece também uma visualização da orientação geral destas trilhas em
relação à aldeia de Ucuqui.
Neste levantamento, utilizamos o método utilizado por Abraão et al (2010: 138-145)
que permite coletar dados em campo visando a posterior representação da paisagem a partir
da composição de perfis florestais. Seguindo este método, marcamos uma árvore a cada 20
metros em percursos que tinham entre 1km e 2 km, em cada uma das trilhas.234 As árvores
marcadas deveriam ter mais de 5 cm de diâmetro na altura do peito. Com auxílio de uma vara
de 5 metros, estimávamos também a altura destas árvores, de forma a poder representar o
perfil do dossel florestal posteriormente. Com isto criamos parâmetros para a representação
da floresta presentes na Figura 9, mais abaixo.

A rigor, onde há somente um exemplar de uma planta, os Baniwa chamam de apananálitsa. Onde se
encontram mais de três exemplares já se pode pospor o sufixo "-lima" que é uma espécie de coletivizador. O
mais comum é que haja muito mais do que três exemplares em áreas de dominância, sendo este número baixo
apenas uma situação limite.
234
Na Trilha 1 foram anotadas 91 placas (i.e aproximadamente1820 metros). Nas trilhas 2 e 4 foram anotadas 50
placas (cerca de 1000 metros). Na trilha 3, em virtude de haver roças e capoeiras no início do trajeto, marcamos
100 placas (cerca de 2000 metros) para aumentar a amostragem de terra firme e outros tipos de paisagem do
levantamento, uma vez que, nas imediações da aldeia, há muitas áreas de capoeira.
233
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Mapa 20: Ucuqui e as trilhas percorridas no levantamento

Fazíamos estas marcações na ida e, na volta, anotávamos as espécies predominantes,
as plantas úteis e os acidentes geográfico (igarapés, clareiras, etc.) encontrados no intervalo
entre estas árvores. Nos cerca de 6km de trilhas descritos por este método, anotamos 1819
ocorrências de 241 espécies vegetais. 235 Posteriormente classificamos estas 241 espécies
segundo os diferentes usos a elas atribuídos, chegando ao resultado de 49 espécies sem uso
conhecido, 37 de uso alimentício, 142 para uso artefatual e 65 de uso medicinal.236 Além disso
foram identificadas 8 plantas relacionadas a personagens mitológicos. 237
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Em um levantamento feito entre os Tuyuka, considerando somente as árvores marcadas a cada 20 metros, mas
em um trecho de cerca de 25 quilômetros, foram inventariadas 1200 árvores, sendo descriminadas 217 espécies.
O nosso levantamento considerou, além das árvores marcadas em placas (a cada 20 metros), aquelas que
estavam sendo referidas nos intervalos entre as placas, daí, provavelmente, o maior número de referências para
um intervalo e uma amostragem menor.
236
Há espécies que tem mais de um uso, por vezes três ou quatro usos diferentes. Apenas em raríssimos casos
Carlos e André não conheciam a espécie a ser etiquetada a cada 20 metros. Em alguns casos eles usavam termos
descritivos, ou aproximativos na identificação das espécies como o termo panali que em Baniwa pode ter ao
menos dois sentidos: um deles é o de indicar “semelhança”; posso dizer dedzoo panali, para assinalar que esta
planta se parece com dedzoo, embora eu tenha esquecido o nome dela. Mas em alguns contextos este termo
indica subclassificações de uma mesma espécie. Neste caso, eu usaria o termo dedzoo panali para indicar uma
planta que é considerada uma subclassificação do dedzoo khentsa. khentsa e panali são antônimos. O primeiro
termo designando algo como “verdadeiro”, “próprio”. Quando se opõe espécies vegetais por estes nomes está se
frisando que uma delas, apesar de parecida, não é exatamente como a outra;. O uso deste termo indica, portanto,
um modo de conhecer alguns espécimes através de outras. Contudo, apenas 22 nomes de plantas foram
identificados desta forma.
237
Ribeiro (1995) dá um balanço sobre o tema dos estudos das plantas úteis para o artesanato entre os ameríndios
(:203-205) citando Roth, 1924; Posey 1986; Denevan & Treacy 1990; Carneiro (1986); Broom, 1989); Civrieux
(1973); Fuentes (1980); B. Ribeiro (1988); Balée (1993) e nas páginas seguintes apresenta um levantamento
feito no Tiquié de 73 espécies úteis para o artesanato.
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Figura 9: Perfil florestal de quatro trilhas ao redor de Ucuqui-Cachoeira (Trilhas 1, 2, 3 e 4)
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Neste perfil, as diferentes cores de árvores indicam as diferentes macro classificações
de paisagem. Abaixo de cada árvore (somente na Trilha 1 – mapa avulso) há uma relação das
subpaisagens presentes a cada intervalo de 20 metros nesta trilha – para que se tenha uma
noção da percepção Baniwa dos ambientes terrestres. É por meio da referência a certos
trechos de mata que se descreve os lugares por onde se passou e onde se pretende ir. É por
meio da memorização destas formações que os Baniwas conhecem tão intimamente a mata
como os rios. A partir deste perfil é possível perceber, portanto, como o reconhecimento deste
tipo de marcador territorial pode ajudar a dar conta do dinamismo da paisagem rionegrina de
forma a complementar a descrição oferecida pelos quatro macrozoneamentos de paisagem e
os tipos de solo que neles ocorrem. Algumas das vezes uma das espécies presentes nestes
nichos fornece aos Baniwa a referência para localização de outras espécies relevantes.238 Um
bom exemplo deste caso são as áreas de awiñalima (uacuzal) em que se encontram diversos
tipos de cipó (titica, uambé), além de bacabas, jupati, paxiúba e outras plantas {ver: T46-48;
T112-118, T143-147, por exemplo}. 239 Ao mesmo tempo, existem pássaros, como o jacu, que
também são relacionados a este habitat.240 Quando se deseja coletar cipó, por exemplo, é para
estas áreas que um Baniwa se dirige; quando deseja caçar determinadas espécies que se
alimentam dos frutos da awiña, eles fazem o mesmo, e assim por diante.
É por conta desta função de marcador territorial que, muitas das vezes, as áreas de
dominância dão nomes aos lugares, como aos sítios e aldeias. Este é o caso de waanalima,
área em que viveu Keroaminali após seu retorno ao Uaranã. Nela se encontra dominância de
ambaúba (waana) que é, justamente, a árvore da qual se fazem os bastões cerimonias que o
herói produziu, no seu retorno para a região, como forma de criar as condições de fazer um
novo Dabucuri com seu antigo sogro.241
Estas marcações territoriais, como se pode ver por estes exemplos, são tão
fundamentais quanto as curvas de rio, estirões, pedras e cachoeiras na orientação espacial na
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Michael Doyle chamou de “ecozonas” (Doyle, s/d, apud Cabalzar e Ricardo 2006: 70) referindo-se a nichos
em que uma espécie medicinal útil denomina uma determinada área.
239
Para diferenciar dos locais a serem localizados no mapa da paisagem fluvial do igarapé, anotei as referências
ao perfil de trilhas presentes no texto com a letra {T}, em maiúsculo, à frente do número da árvore de referência.
No perfil esquemático acima, apresento as marcações em intervalos (1-91; 92-142; etc.) para que o leitor possa
ter uma ideia de onde se localizam os locais mencionados no texto.
240
Em nossos levantamentos encontramos ao menos uma menção a paisagens em que predominam animais. O
número {U125} no mapa do Uaranã, refere-se a um local em que há uma paisagem chamada wiipalimaa assim
denominada pela predominância do sapo wipali que, não obstante, existe ali também na forma de pedra, tendo
sido um dos companheiros de Ñaperikooli na batalha contra as Amaronai.
241
É de se perguntar se este local não seria relacionado à Kéeroaminali justamente pela presença destes recursos,
das armadilhas, etc. Ou seja, poder-se-ia dizer que o território contém marcas que facilitam tanto à operação da
memória, quanto à sua projeção; funcionando tanto para uma inscrição, quanto para um reconhecimento.
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paisagem fluvial. Estes marcos são fundamentais para o “envolvimento” íntimo que se deve
ter com a floresta na consecução dos recursos necessários para “produção” de uma forma
geral. Proponho que vejamos estas classificações como uma forma de leitura da paisagem, da
mesma forma como tratamos os topogramas e as topografias do Igarapé Uaranã. No que se
segue, vou descrever algumas das topografias presentes nestas trilhas. Em primeiro lugar, vou
apresentar as referências mitológicas presentes na paisagem terrestre. Em seguida, vou
destacar alguns “envolvimentos” entre humanos e as “coisas” presentes no ambiente florestal.
Farei isso de forma sucinta, na medida em que, no próximo capítulo, iremos descrever, em
detalhes, as cadeias operatórias de uma produção artefatual que se passa exatamente em
trilhas florestais.

Origem mitológica de vegetais
Há algumas espécies vegetais encontradas nas trilhas de Ucuqui que se relacionam
diretamente a episódios mitológicos pregnantes. Poomenhiri {T106, T107, T108, T109,
T225}, por exemplo, é o sabão usado por Maami, o homem-inambu, para lavar a sua mulher
que havia tido uma relação com Waliti, o homem-gambá. Quando passam por um exemplar
desta planta, os Hohodeni se referem a estes personagens. O mesmo ocorre quando encontram
Kamawhedoa {T98}, uma planta que é considerada a flecha da ave Kamatawa, uma espécie
de gavião que come saúvas e que é personagem da um dos combates entre Ñaperikooli e os
Eenonai (animais primordiais).
Enquanto estes dois vegetais foram usados por personagens mitológicos, a planta
Heeri Iwapañhanaami é considerada, ela mesma, a transformação do filho de Heeri, um dos
cunhados de Ñaperikooli. Ele foi morto por descuido deste último em uma pescaria. Ocorre
que este jovem tinha faculdades corporais incríveis. Em suas nádegas havia uma ferida que
não se fechava. Desta ferida saia um líquido que atraia peixes e por isso o menino era “usado”
por seu pai, Heeri, como isca para peixes. Certo dia, Ñaperikooli, querendo se aproveitar
deste “recurso”, convidou o menino para pescar, mandando-o subir em um galho alto de uma
árvore que se projetava sobre o rio. Enquanto pegava os peixes que vinham cada vez em
maior quantidade, Ñaperikooli não notou que, quanto mais líquido caía da ferida, maiores
eram as espécies de peixes atraídas e mais alto ficava o nível do rio. Em determinado
momento, o maior dos “peixes”, justamente o seu “dono”, o Sucurijú Omawali, vem até o
local da pescaria e engole o menino, levando-o para longe e iniciando uma longa perseguição
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pela hidrografia da região, na qual Ñaperikooli, ao final, conseguirá retirar o menino do
estômago do Sucurijú. Contudo, dado o tempo que ele havia passado dentro do animal,
Ñaperikooli já o encontra morto. É então que ele é transformado na planta Heeri
Iwapañhanaami. Esta planta se conecta, portanto, ao local Heeriopitte, {U196}, no Uaranã,
onde teria ocorrido a pescaria que abre esta história.242
Outro exemplo de planta resultante de uma transformação mitológica, seria o timbó.
Como o Igarapé Uaranã, que é fruto de fluidos (o sangue) da caçula das Amaronai, o timbó é
considerado a transformação de fluidos de um personagem mitológico, Koonawheri (o “Avô
Timbó”). Este personagem foi carregado para o céu pelo gavião Kamatawa, ao qual nos
referimos mais atrás. No seu voo com o gavião, Koonawheri urinou do céu e, nos locais em
que caiu sua urina, nasceu uma espécie de timbó selvagem que se encontra hoje em diversos
pontos do território. Ao divisar estes locais os Baniwa estimam, portanto, o caminho que o
gavião fez no céu com o Avô Timbó {ex: T7, T25, T37, T44, T56, T67, T149, T181-187,
T214, dentre outros}. Há também a planta medicinal chamada oowine (“pinu-pinu”), um tipo
de urtiga com propriedades terapêuticas. Ela teria sido antigamente um pajé em formação que
estava desenvolvendo o poder de curar todas as doenças do mundo. No dia de sua
“formatura”, contudo, ele infligiu uma regra de disciplina corporal (transou com uma mulher)
sendo punido e transformado nesta planta que brota em locais em que se deposita dejetos
cotidianos, chamados konoonooda, localizados nos terrenos situados atrás das casas.
Certos marcadores, à exemplo do que ocorre com as pedras e capoeiras, ajudam a dar
um sentido de continuidade temporal entre o tempo mítico e o tempo presente. Dois exemplos
finais permitem demostrar como. Há uma planta que é considerada a “pupunha do
Ñaperikooli” {T210}. (ver foto abaixo). Trata-se de um arbusto de não mais de 40
centímetros. Olhando-o de perto, nota-se que este arbusto é semelhante a uma pupunheira,
mas numa versão miniaturizada. O principal traço que o conecta à pupunheira são os seus
pequenos frutos vermelhos. Este tamanho reduzido, segundo Carlos e André, é um
testemunho de como o mundo era pequeno antes da presença de Kowai e da expansão que
comentamos mais atrás. A pupunha de Ñaperikooli era, portanto, condizente com o estado
miniaturizado do mundo primordial.
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Há menção de um local no Aiari que também seria o palco deste episódio de excesso de antagonismo entre
Ñaperikooli e os peixes às custas da vida de seu sobrinho.

268

Figura 10: Carlos e André mostrando a “Pupunha” primordial

Em contraponto a esta pupunheira, árvores incomuns como o grande exemplar de
kadaapo {U200} ao qual nos referimos mais atrás, permitem ver não um outro tempo do
mundo, mas, justamente, a passagem do tempo. Isso por que considera-se que, pelo seu
tamanho avantajado, esta árvore tenha começado “junto com o mundo” (hekoopi midzaka).
Como disse o capitão Carlos, “foi Ñaperikooli quem a deixou lá para a gente”.
Outros marcadores, referem-se à capacidade de seres mitológicos e sobrenaturais
modificarem, no presente, a paisagem. Quando se depara com alguns pés derrubados, sem
traços do trabalho humano, costuma-se dizer que se trata da “derrubada de Kaali”. Há
algumas marcas do trabalho deste herói na trilha 4 {T261, T270}. Quando passamos por estes
pés derrubados, Carlos falou: “Olha lá, Kaali está trabalhando”. Este herói é também
lembrado quando se depara com alguma planta de mandioca que tenha, inexplicavelmente,
nascido sozinha em algum ponto da mata, distante de roças. Elas são chamadas, como vimos
mais atrás, “órfãs de Kaali” ou, por alguns como, “órfãs de Ñaperikooli”.243 Da mesma forma,
referindo-se não a seres mitológicos, mas a sobrenaturais, considera-se pequenas clareiras
encontradas na mata – que além de não conterem traços de trabalho humano, tem a
peculiaridade de não apresentarem árvores derrubadas –, costuma-se dizer que se trata da
243

Journet (1995) chama estas plantas de mauhnerim “órfãs”. Os Koripako lhe dão este nome por vê-las em uma
situação análoga à Ñaperikooli, que não tinha pais (: 244) – no caso, os “pais” das plantas das roças, como já nos
referimos, são os próprios cultivadores.
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“roça do Curupira”. Uma roça que teria sido aberta pela urina deste ser (um líquido que é
considerado um perigoso veneno). Passamos por uma destas “roças” em uma das trilhas de
nosso levantamento {T287}.244
Estas plantas constituem, portanto, uma topografia vegetal relacionada à mitologia.
Estes exemplos, como um todo, demonstram como as floresta são um habitat de “coisas”
diversas, e como estas “coisas”, a exemplo das pedras, cachoeiras, etc. são, ao mesmo tempo,
resultado de uma forma de inscrição/transformação primordiais e uma forma de conhecer e se
“envolver” com o espaço habitado. Estes exemplos levam a crer que, seja nas trilhas, seja nos
igarapés, os Baniwa estão sempre se relacionando com presenças invisíveis e visíveis de seres
que tiveram uma existência proto-humana nos tempos mitológicos e/ou que possuem uma
existência sobrenatural no presente.

Agência não-humana na paisagem florestal
Uma pergunta frequente que eu ouvia após estas pequenas expedições na mata ao
redor de Ucuqui dizia respeito ao conteúdo dos meus sonhos na noite seguinte à caminhada na
floresta. Sempre havia quem quisesse saber se eu dormira bem, ou se aparecera alguma coisa
“estranha” nos meus sonhos. Os Baniwa consideram que o sonho pode revelar tanto
envolvimentos já ocorridos com seres sobrenaturais, quanto envolvimentos a ocorrer, com
estes seres ou mesmo com animais. Dependendo do conteúdo do meu sonho, eles
identificariam se eu havia sido “capturado” por algumas das agências não-humanas presentes
naquele meio. Dependendo da forma como eles mesmos sonhavam, acreditavam que teriam
sucesso na caça, ou que, ao contrário, não deveriam colocar os pés nas matas – o que ocorre
quando tem certos sonhos de presságio, considerados um sinal de que seriam, por exemplo,
picados por uma cobra venenosa, ou se machucariam com espinhos, em tombos, etc..
O conteúdo onírico está relacionado, sobretudo aos seres chamados Yoopinai e aos
“donos” de “animais” e “peixes” aos quais nos referimos mais atrás. Os Yoopinai são um dos
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A pregnância da mitologia também se nota pelas diversas referências a animais encontradas nos nomes das
plantas. Neste conjunto se destacam diversas espécies com nomes compostos por Heema, Anta, que conhecemos
nas histórias de disputa do Malikai com os Hekoapinai. Encontram-se também o ipeko, macaco da noite, e iñewi,
a ariranha, personagens desta mesma história. Destacam-se ainda, nomes compostos com o nome de Maami, o
inambu, animal epônimo dos Hohodeni; Pipiri, pupunha, que é também o nome de um curupira e a Oomawali, o
sucurijú, que também é lembrado nos nomes das plantas. Ainda se destacam nomes compostos pelos nomes dos
seguintes animais: Kaapalo, o macaco barrigudo; Koolirina, o peixe surubim; Kamara “um cupim” e o morcego
pittiri.
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agentes mais temidos tanto no igarapé quanto na floresta. Estes seres se manifestam em um
conjunto difuso de “coisas” materiais e imateriais presentes no território baniwa que ameaçam
constantemente a sua integridade física. Para se ter ideia da polissemia do termo e das
referências, considera-se yoopinai tanto a lagartixa ttoopi (foto abaixo), encontrada
geralmente em folhas de maporootti {T117, T167, T188}; quanto locais contaminados pela
passagem de mulheres menstruadas – o caminho por onde elas andaram ou o local no porto
em que se banharam. Daí, segundo Albino Fontes, a existência, no tempo das malocas, de
portas, caminhos e mesmo de locais de banho diferentes usados por homens e mulheres
(Caderno de Campo, novembro 2011). Os yoopinai se relacionam, portanto, diretamente ao
tema da interação entre humanos e não-humanos no território baniwa. Aqui, como no caso da
relação com os yarodatti, locais em que há a presença de “donos” de “animais” e “peixes”,
somente a manutenção de condutas corporais adequadas – as regras de higiene, dieta, etc. a
que nos referimos acima – permitem prevenir este tipo de ataque.245 Aliás, os Yoopinai, são
considerados os “donos” de um dos tipos de paisagem a que nos referimos mais acima, os
grandes areais típicos de áreas não-cultiváveis de campinarana, caracterizados pelo solo
chamado halapookooli em baniwa. Segundo Ilda Cardoso, para entrar nestes areais é preciso
dizer em voz alta que não se deseja fazer nenhum mal aos Yoopinai e como forma de pedir
que eles não ataquem aquele que está pedindo (Caderno de Campo, junho 2014) – um
comportamento idêntico ao que o capitão Carlos afirmou ser necessário quando se entra nos
territórios das Gente-Onça.

Figura 11: A lagartixa-yoopinai
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Em Garnello 2003 encontramos a seguinte definição destes seres: “espíritos da floresta, das águas e do ar, que
aos olhos humanos tomam a forma de lagartos, peixes, cobras e 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 (...)”. Mais informações sobre o tema neste texto e
em Garnello e Wright (2001).
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Finalmente, para nos encaminharmos ao final deste seção, consideremos um caso de
uma planta que, assim como ocorre com o buraco maadzero kaiáwa no território do igarapé
Uaranã {U115}, se “envolve” com os corpos humanos potencializado suas faculdades. Como
exemplo deste tipo de vegetal, encontramos o maimaipheni {T11}, vegetal utilizado para
potencializar as qualidades de caça e pesca de um homem. Como resultado da interação com
este vegetal, tem-se como efeito a capacidade de matar animais com apenas um tiro ou
flechada. Isto é alcançado de uma forma curiosa: não se trata de ingerir a planta, ou de usá-la
como um emplasto, por exemplo, técnicas que os Baniwa conhecem e utilizam em outros
casos. O efeito é atingido por uma combinação de propriedades desta planta e de uma formiga
que vive em seus galhos. A aplicação do remédio consiste em agitar as folhas desta planta
sem largá-las, de modo a atrair as formigas que ali vivem para picar a mão e os braços da
pessoa que está agitando o maimaipheni. É preciso aguentar as picadas o máximo de tempo
possível, de forma que o remédio é tanto mais eficaz quanto mais distantes da mão as
formigas chegarem. Trata-se, portanto, de um “contexto” planta-formiga, com o qual se
envolve com um fim terapêutico.246

Do território ao artefato
Estas trilhas, da mesma forma que a paisagem do igarapé, guardam as marcas da
trabalho e dos “envolvimentos” humanos com o seu território. Além das inúmeras capoeiras,
que registram a expansão dos terrenos de cultivo das famílias de Ucuqui e de outros grupos
que viveram ali no passado, divisa-se, por exemplo, locais de coleta de formiga e de barro
quando se caminha pela mata. Em 2011, em um dos primeiros levantamentos que realizamos
em conjunto sobre a cerâmica baniwa, fizemos uma pequena excursão em busca de um
depósito de barro de qualidade superior, nas matas próximas à região de Ucuqui. Este
depósito se encontrava nas cabeceiras do Igarapé Poapoaro (entre as trilhas 1 e 2), já na
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Por questões de espaço, não vou comentar aqui o uso de plantas medicinais e nem daquilo que estou
chamando de “plantas-índice” e “iscas”. O primeiro tipo seriam os vegetais que permitem inferir a posição de
determinados animais que se deseja caçar, como antas e veados, uma vez que estão relacionadas aos hábitos
alimentares destes animais. O segundo são os vegetais e mesmo animais utilizados para a pesca em determinados
nichos do rio. Apenas aponto estes “envolvimentos” para complexificarmos ainda mais o quadro relacional que
estou traçando, esperando, num futuro próximo, retomar este tema. Me parece que a tecnologia do uso de
artefatos baniwa só pode ser compreendida se considerarmos este tipo de envolvimento com as plantas e a
paisagem como parte da tecnologia.
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direção do divisor de águas com o Aiari. A caminhada até o local foi longa, sobretudo porque
não encontramos imediatamente o caminho, como havíamos previsto. Quando finalmente
chegamos à cabeceira do Poapoaro, Paulo, que era nosso guia, encontrou as marcas da área
onde, há cerca de trinta anos, ele havia retirado barro com sua mãe. 247 Aparentemente
ninguém voltara até este local desde então – pelo menos para retirar barro. Havia, portanto,
trinta anos que não se retirava argila daquele igarapé e as marcas das últimas explorações
realizadas ainda eram visíveis. Estas marcas se relacionam à história do abandono da
produção de cerâmica entre os Baniwa. Só valeria a pena buscar barro tão longe – tendo
algumas jazidas de barro de qualidade inferior por perto – em um contexto em que o trabalho
com a cerâmica fosse valorizado e o uso de matérias-primas de melhor qualidade implicasse
em melhores negócios.
Estes exemplos, somados àqueles casos de antropogenia apresentados na descrição do
Igarapé Uaranã, deixam ver como o território “é constituído através de uma inscrição
permanente – que também é um testemunho – das vidas e trabalhos das gerações passadas que
o habitaram e que, ao fazê-lo, deixaram para trás algo de si mesmas” (Ingold 2000: 189).248
Devemos considerar como “o trabalho das gerações passadas” toda a inscrição do
conhecimento mitológico, técnico, medicinal – e por que não dizer, sociológico – no
território. Este conhecimento é também o fruto do trabalho de gerações e gerações sendo
transmitido por via oral e por meio do ensino e aprendizado para o envolvimento constante
com o meio circundante – daí a importância dos conhecimentos legados por Kaali e Kowai,
abordados no capítulo anterior.
Todos os exemplos apresentados nas seções anteriores ajudam a perceber que o
território dos Hohodeni só pode ser descrito como um “mundo natural” por pessoas que nele
não vivem e que com ele não se envolvem na realização de projetos (ver Ingold 2000: 40).
Embora tenhamos usado aqui as ideias de “recursos”, “matérias-primas”, “coleta”, etc., estes
termos não traduzem muito bem a retirada de “coisas” de seus contextos como resultado de
um envolvimento bilateral entre humanos e não-humanos. Uma tal visão de “mundo natural”
teria que partir de um afastamento entre a mente e o mundo que não tem lugar na forma como
os Baniwa interagem com estes seres não-humanos (Ingold, idem). Assim como os caçadores
e coletores de que nos fala este Ingold (2000), os Baniwa não fundam sua percepção do
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Filho de D. Laura, a senhora Kubeu que nos levou em busca do Carajuru.
No original: “is constituted as an enduring record of – and testimony to – the lives and works of past
generations who have dwelt within it, and in so doing, have left there something of themselves.” (Ingold 2000:
189)
248
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ambiente na separação entre natureza e cultura, sobretudo no sentido em que não separam –
no sentido de afastamento ontológico – as agências ali presentes de si mesmos (:47). Habitar
este território é habitar com estas inúmeras “coisas” e não a despeito de sua existência.
Esta ideia nos remete à “ontology of dewlling” a que nos referimos no início deste
capítulo, e também à relação entre o “fazer” e o “cultivar” que estabelecemos a partir da
mitologia de Kaali. Produzir, neste território, é envolver-se com estes seres, protegendo o
próprio corpo dos seus perigos, extraindo alguns dos seres que vivem ali de seus contextos e
inserindo-os em outros. Espero ter convencido alguns leitores, através da ênfase no papel de
agente destacado pelos Baniwa à água, às pedras e aos vegetais ao seu redor – para ficar
somente naquilo que, comumente, ou consideramos inanimado, ou consideramos desprovido
de capacidade agentiva – que o meio circundante é, para estes índios, como um grande corpo
múltiplo – lembremos que ele tem origem nos cantos de Kowai e que é fruto de uma
territorialização de seu corpo. E é este corpo – composto de singularidades intencionais, com
as quais se está em constante interação – o espaço da produção Baniwa.
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Capítulo 5
Materialidade, cartografias e técnicas a cerâmica baniwa
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Figura 12 - D. Laura modelando um camuti de cerâmica
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Capítulo 5: Materialidade, cartografias e técnicas - a cerâmica baniwa

Os encadeamentos da produção
Neste capítulo, apresentarei um campo específico da cultura material baniwa – a
cerâmica – identificando os diversos envolvimentos entre pessoas e coisas necessários para se
confeccionar os artefatos que fazem parte deste campo. Nesta descrição, procuro dar conta
das “cadeias operatórias” (“chaînes opératoires”, Lemmonier 1993, 2012) envolvidas na
fabricação da cerâmica baniwa, me atendo, inicialmente, aos componentes do sistema técnico
(ferramentas, técnicas, gestos corporais, fontes de energia, etc.) e à interação entre estes
componentes. O termo “chaînes opératoires” evoca toda uma tradição de estudos sobre os
envolvimentos entre os humanos e sua produção material que tem em Mauss (2003c [1934]) e
Leroi-Gourhan (1943, 1945) os ancestrais diletos. Segundo Hodder (2012) “um dos
componentes mais distintivos desta escola francesa é a ênfase na sequência de operações que
seguem umas às outras e assim encadeiam as relações entre humanos e coisas.” (:52). A
descrição que se segue procura, justamente, apresentar este tipo de sequenciamento de
operações e os modos como elas encadeiam as ações humanas entre si, como também mostrar
os envolvimentos ou encadeamentos externos destas ações. Isso será feito com um foco na
materialidade destes envolvimentos que relaciona os humanos a “coisas” como a argila
cerâmica, os antiplásticos, os polidores, os fluxos de energia, os ambientes em que se
encontram estas “coisas”, etc..
A estrutura geral do capítulo tem basicamente cinco pontos: (i) uma apresentação
tipológica e morfológica dos artefatos de cerâmica que compõem este campo da cultura
material baniwa; (ii) uma apresentação da cartografia dos materiais e ferramentas que fazem
parte desta produção na geografia do Içana-Aiari e do Alto Rio Negro; (iii) uma descrição das
cadeias operatórias da obtenção destes materiais; (iv) uma descrição das cadeias operatórias
das técnicas de produção e, finalmente; (iv) uma discussão dos envolvimentos entre pessoas e
coisas específicos a estes encadeamentos produtivos. Neste capítulo apresento um conjunto de
fotografias encadeado ao texto que me auxiliará em todos os níveis desta descrição.
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Contexto etnográfico e metodológico
Antes de iniciar, gostaria de repassar rapidamente as condições de produção da
documentação aqui analisada, uma vez que se trata de um contexto menos convencional de
pesquisa etnográfica, como já adiantei na Introdução a este trabalho. Os artefatos de cerâmica
praticamente não são mais utilizados entre os Baniwa devido à entrada de artefatos
industrializados que ocuparam progressivamente seu espaço ao longo do século XX. Eu não
poderíamos conhecer e estudar a cerâmica, portanto, a partir da observação direta em campo.
O fato de não ser mais encontrada no cotidiano desse povo, contrasta com uma
constatação que pude fazer ainda no início desta pesquisa, durante os levantamentos dos
acervos etnográficos do Museu do Índio e do Museu Paraense Emílio Goeldi, realizados entre
2011 e 2012. A cerâmica aparecia nestes levantamentos, ao lado da cestaria, como um dos
subconjuntos da cultura material baniwa mais bem representado nestes acervos. Ela ajudava a
compor uma certa imagem dos Baniwa como um povo cesteiro e ceramista; imagem esta que
ia ao encontro das descrições de Koch-Grünberg às quais eu também me dedicava naquele
período.249 Nas tabelas que se seguem pode-se ver o quão representativos são estes dois
campos da cultura material baniwa nos acervos destas instituições.250

ACERVO BANIWA MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Adornos
Plumários

Adornos de
materiais
ecléticos,
indumentária e
toucador

Instrumentos
musicais e de
sinalização

Armas

Utensílios e
implementos de
Madeira e outros
materiais

Objetos
rituais,
mágicos e
lúdicos

TOTAL

n/c

Cerâmica

Trançados

Cordões
e
Tecidos

1

44

41

7

8

9

18

23

5

15

171

0,58

25,73%

23,98%

4,09%

4,68%

5,26%

10,53%

13,45%

2,92%

8,77%

100%

Tabela 6: Acervo baniwa Museu Paraense Emílio Goeldi
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Veja-se por exemplo as seguintes passagens de Koch-Grünberg (2005): “Nas tribos Aruak do Içana e de seus
afluentes, encontrei uma cerâmica altamente desenvolvida, que produz exemplares pintados com belos motivos
vermelhos, meandros e outros motivos de trançado...” (:547). Esta cerâmica, junto dos trançados de arumã (:539)
levou Koch-Grünberg (2005) a considerar as “tribos Aruak” da região como “habilidosíssimas” (:532).
250
Estes acervos recobrem períodos diferentes do colecionismo no Alto Rio Negro, o que torna sua análise ainda
mais representativa. O acervo do MPEG contém em sua maior parte coleções realizadas entre a segunda metade
do século XIX e a primeira do XX. Já o acervo do MI foi constituído em sua maior parte a partir da segunda
metade do século passado.
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ACERVO BANIWA MUSEU DO ÍNDIO

n/c

Cerâmica

Trançados

Cordões
e
Tecidos

Adornos
Plumários

Adornos de
materiais
ecléticos,
indumentária
e toucador

Instrumentos
musicais e de
sinalização

Armas

Utensílios e
implementos
de Madeira e
outros
materiais

Objetos
rituais,
mágicos
e lúdicos

TOTAL

4

104

105

6

9

24

44

28

21

33

378

1,06%

27,51%

27,78%

1,59%

2,38%

6,35%

11,64%

7,41%

5,56%

8,73%

100%

Tabela 7: Acervo baniwa Museu do Índio

A primeira etapa da produção de documentos analisada neste capítulo se deu, portanto,
nestes acervos. Em seguida, foram feitas duas etapas de pesquisa de campo, uma no final de
2011 e outra no final de 2012, em que levei as fotografias dos artefatos destes acervos para
Ucuqui, submetendo-a à apreciação do velho Laureano e de diversas mulheres de Ucuqui. A
partir das observações de Laureano, recolhi as primeiras informações que apresento mais
abaixo, na descrição da morfologia e tipologia destes artefatos. Já a partir da reação das
mulheres a estas fotografias, iniciei a produção de um outro tipo de documentação, voltado
para o processo produtivo da cerâmica, uma vez que o contato com as fotografias das peças
de cerâmica gerou uma reaproximação de algumas mulheres de Ucuqui com este campo da
produção material tradicional baniwa. Junto delas, passei da observação de artefatos em
fotografias para a vivência da produção destes artefatos. Isso ocorreu inicialmente em 2012,
quando realizamos uma pequena oficina de produção de cerâmica em Ucuqui. Esta primeira
oficina foi “mal sucedida”, na medida em que as mulheres não chegaram aos resultado que
imaginavam, não conseguindo produzir justamente os artefatos considerados característicos
da tradição baniwa – a chamada “cerâmica branca” do Rio Negro, produzida exclusivamente
por povos de origem Arawak, contrastando-se com a cerâmica “preta”, características os
povos Tukano da bacia do Uaupés (ver e.g. Koch-Grünberg 2005: 548; Galvão 1976: 165).
A partir desta experiência, este grupo de mulheres e eu arquitetamos o plano de
encontrar nas outras comunidades do Içana-Aiari uma ceramista que ainda conhecesse todo o
processo da produção da cerâmica e que se dispusesse a se juntar às de mulheres de Ucuqui
interessadas na retomada desta produção. 251 Enquanto esta procura ficou a cargo de Nazária
Montenegro, esposa do capitão Carlos, eu fiquei encarregado de conseguir apoio financeiro
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O interesse, por parte de algumas mulheres Baniwa, na retomada da tradição da cerâmica data dos anos 2000,
quando o projeto Arte Baniwa, conduzido pela OIBI e pelo ISA, estava levando a produção de trançados dos
homens do Içana aos grandes centros metropolitanos do país. Àquela época, esperava-se encontrar um mercado
para o trabalho das mulheres. A OIBI, contudo, não chegou a organizar uma base de produção de cerâmica,
como fez com a cestaria.
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para a realização de uma oficina mais ampla que pudesse trazer pessoas de outras
comunidades para ensinar as mulheres de Ucuqui – encargo que está na origem do Prodocult
Baniwa/Museu do Índio/FUNAI, como eu já disse.
Meu interesse na cerâmica crescia na medida em que, embora os resultados da
primeira oficina não tivessem vindo como esperávamos – sobretudo do ponto de vista das
produtoras –, nas atividades desenvolvidas neste contexto, uma série de fatos relativos ao
processo produtivo da cerâmica que eu desconhecia se revelaram e apontaram para o universo
da produção de artefatos baniwa de uma forma geral. A documentação sobre a cartografia das
matérias-primas e ferramentas que forma as bases da segunda parte deste capítulo, teve início
neste momento e foi retomada em junho de 2014, já no contexto do Prodocult.
Em várias visitas às comunidades do Içana e Aiari, entre 2012 e 2014, Nazária
localizou apenas uma mulher dominando o processo de produção da cerâmica baniwa como
um todo: Maria de Lima, Hohodeni da comunidade de São Joaquim, situada no médio Aiari.
Após algumas negociações, Maria aceitou participar do projeto. A primeira atividade em que
se inseriu foi uma visita do grupo mais diretamente envolvido nesta pesquisa ao Museu do
Índio e ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, no ano de 2014. Nesta ocasião, este pequeno
grupo de homens e mulheres Baniwa teve oportunidade de conhecer o acervo de cerâmica e
outros artefatos de sua etnia presente nestas instituições. A documentação sobre a tipologia e
morfologia da cerâmica foi incrementada a partir desta visita. Após este trabalho, realizamos
uma oficina de produção na comunidade de Maria – São Joaquim, no médio Aiari –
complementando a documentação a respeito do processo produtivo e das “cadeias
operatórias” que tivera início em 2012, produzindo, inclusive, uma nova coleção de cerâmica
para aquisição do Museu do Índio.252

Tipologia e Morfologia da cerâmica baniwa
Nesta seção apresentarei a variedade formal, estilística e funcional da cerâmica baniwa
por meio de fotografias e descrições museológicas. As peças aqui reunidas encontram-se nos
acervos do Museu do Índio e do Museu Paraense Emílio Goeldi. Elas representam um
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Esta oficina durou vinte dias, tendo sido realizada em Junho de 2014. Hoje temos cerca de 15 mulheres no
Aiari envolvidas neste projeto. Em toda a etapa de oficinas foi fundamental a interlocução e com Nazária
Montenegro, Laura Hernandes e Maria Fontes, todas de Ucuqui. Além de Carolina Campos de Araripirá e Maria
de Lima de São Joaquim, estas duas últimas, comunidades no Rio Aiari.
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universo de produção que inclui artefatos de distintas coleções e de distintos períodos (do
início do século XX até ano de 2014). Trata-se de um repertório máximo de formas e tipos,
fruto de uma “descontextualização controlada” destes artefatos de seu contexto de produção,
uma descontextualzação que permite ressaltar algumas características “funcionais” que
atravessam as coleções e períodos considerados.253
Nesta apresentação proponho uma classificação funcional da cerâmica baniwa em três
conjuntos de artefatos: 1) potes decorados, utilizados para o serviço de alimentos e bebidas –
em ocasiões cerimoniais; 2) potes e outros utensílios utilizados para a transformação de
substâncias – no cotidiano e no cerimonial e; 3) potes utilizados para armazenamento de
substâncias. Estou propondo esta tipologia aqui pois, como veremos, ela se articula ao ritual e
ao cerimonial baniwa, bem como à tecnologia de produção de alimentos e bebidas. Vejamos,
então, cada um destes conjuntos.254

1. Cerâmica para serviço de bebidas e alimentos.
Este conjunto é composto de artefatos de cerâmica com acabamento vitrificado de tom
levemente amarelo, aplicado na superfície interna e externa dos potes. Estes potes apresentam
decoração em toda a superfície, sendo que na parte interna, esta decoração é feita por meio de
grafismos geométricos executados com pigmentos vegetais e minerais e na parte externa por
meio da pintura de seções inteiras dos potes. É o acabamento com estes materiais que
constitui o distintivo da chamada “cerâmica branca”, produzida no Alto Rio Negro
exclusivamente pelos povos Arawak.
Esta cerâmica era reservada, no passado, para um uso cerimonial, sendo empregada no
serviço de alimentos e bebidas durante os poodali (Dabucuri). Nestes eventos ela figurava,
segundo Journet (1995), como parte dos artefatos trocados. Nestes rituais, anfitriões e
visitantes produziam trançados para serem ofertados juntos dos alimentos servidos nos dias de
festa. Os anfitriões, exclusivamente, ofereciam junto da bebida os potes de cerâmica
253

Como esclarecemos na Introdução deste trabalho, este tipo de “descontextualização” fez parte das formas de
conexão entre estes artefatos e os Baniwa que ocorreram no contexto desta pesquisa, criando novos “contextos”
(Clifford 1994) para o envolvimento dos Baniwa com sua cultura material.
254
Nas fotografias abaixo procurei manter uma relação de proporção entre o tamanho dos diversos potes
variando as dimensões da fotografia, pois somente nas fotografias retiradas no Museu Paraense Emílio Goeldi
foi possível utilizar escalas no momento de realização da documentação.
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produzidos exclusivamente para serví-la (: 262-63). Nos diversos detalhes da festa –
quantidade de alimentos e bebidas, presentes de trançado e cerâmica ofertados por cada lado –
estaria se expressando a qualidade da relação entre os clãs. A fartura de ofertas seria o
principal sinal de que as partes envolvidas se dão bem, sendo a condição para a execução das
performances rituais animadas e sem contratempos; o contrário, ou seja, a escassez ou
insuficiência de ofertas, poderia levar as partes ao conflito (:265). Dada a vinculação destes
artefatos ao Dabucuri, poder-se-ia considerar que um dos motivos para o abandono desta
cerâmica seja justamente o fim destes rituais intercomunitários, ocorrido na década de 1950,
conforme eu já me referi em outro momento.
No conjunto da cerâmica para serviço de bebidas e alimentos encontram-se os
seguintes tipos de potes: tigelas (akhepa, paratto, mapoapi), bilhas (tsolooda), taças (kérapi e
kérapi dzamaapi peeri) e moringas (kaphiaroda). Abaixo apresento um exemplar de cada tipo
destes artefatos. As descrições morfológicas foram feitas por mim, com base no Dicionário do
Artesanato Indígena de Berta Ribeiro (1988). As descrições de uso e função foram feitas por
Laureano Valência, Nazária Montenegro, Laura Hernandes e Maria Fontes.

Figura 13: Akhepa. Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

Tigela de base reta, contorno simples e borda direta. A tampa e a alça são opções “modernas”.
Utilizado para serviço de caldos de peixe e caça.
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Figura 14: Parato.255 Coleção Koch-Grünberg / Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905.

Tigela de contorno simples, base reta, borda levemente extrovertida com incisões unguladas
(feitas com as unhas). Utilizada para serviço de alimentos.

Figura 15: Kéerapi ou Karapi. Coleção Tobal Viana / Museu do Índio / 1959.

Taça de contorno simples, com base reta, borda levemente extrovertida com incisões
unguladas. Utilizada para serviço de alimentos e bebidas.

255

O nome me parece uma corruptela de “prato”, mas esta observação não foi confirmada pelos Baniwa.
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Figura 16: Kérapi dzamaapi peeri. Coleção Tobal Viana / Museu do Índio / 1959.

Taças-gêmeas de contorno simples, com base reta, borda levemente extrovertida. Contém
guizos que fazem dos pés chocalhos. Para serviço de alimentos sólidos e líquidos.

Figura 17: Tsolooda. Coleção Koch-Grünberg / Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905.

Bilha de contorno carenado, base reta, pequeno gargalo e borda levemente extrovertida. Para
serviço e armazenamento de bebidas.
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Figura 18: Mapoapi. Em tamanhos individuais e coletivos. Coleção Koch-Grünberg / Museu Paraense Emílio
Goeldi / 1905.

Tigela de contorno complexo, base reta, com borda direta marcada por incisões ungulares na
parte externa. Para serviço de alimentos.

Figura 19: Kaaphiaroda. Coleção James McKnight / Museu do Índio / 1957.

Moringa de contorno carenado, base reta, com uma alça na parte superior e único orifício para
entrada e saída de líquidos. Para servir o alucinógeno caapi - Ayahuasca.
A “cerâmica branca” produzida pelas mulheres Baniwa é um marcador identitário no
sistema de objetos do Alto Rio Negro. Ela se contrapõe, como já me referi, à cerâmica com
acabamento enegrecido por esfumaçamento, com pintura em negativo, característica da
produção das mulheres Tukano do Uaupés. Esta cerâmica é encontrada em variedades
morfológicas parecidas – diversos tipos de tigelas e bilhas. Na figura abaixo, podemos ver um
dos potes característicos da produção das índias Tukano Oriental.
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Figura 20: Cerâmica negra Tukano. Coleção Mem. Sardinha Xavier da Silveira /
Acervo Museu do Índio / Década de 1950

Na descrição deste campo tecnológico, que veremos abaixo, darei maior atenção à cerâmica
branca baniwa, justamente pelo seu valor de marcador identitário. Isto, contudo, não deve
levar a crer que a produção de cerâmica com acabamento esfumaçado seja estranha às
mulheres baniwa. Esta técnica é empregada na região do Içana e Aiari no acabamento interno
e impermeabilizante de diversos tipos de panelas. Além disso, devido ao maior intercâmbio
observado entre os Baniwa do Aiari e os Wanano e Kubeu do Uaupés há, no Aiari, mulheres
que conhecem a técnica de produção de cerâmica decorada por meio de esfumaçamento. Isto
ocorre nos casos em que aprenderam a produzir tais artefatos junto de suas mães e avós de
origem Tukano Oriental. Este é o caso de Carolina Campos de Araripirá, uma de minhas
principais interlocutoras durante esta pesquisa.

2. Cerâmica para transformação de substâncias.
Este conjunto compreende os artefatos utilizados na transformação de alimentos e
outras substâncias. Estes artefatos fazem parte do equipamento produtivo compartilhado pelos
Baniwa com os demais povos do Alto Rio Negro e pode ser ainda encontrado em algumas
comunidades da região. Neste conjunto estão presentes diversos tipos de panelas, algumas
com utilização cotidiana, outras com utilização cerimonial. Encontra-se também trempes
usadas para levar as panelas ao fogo, potes utilizados como bacias, para o descanso de massa
de mandioca e, finalmente, os torradores de farinha, onde se processa, além da massa de
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mandioca, uma grande variedade de produtos.

Figura 21: Akhepida pakamokaroda patsiaka. Uaupés. Coleção Koch-Grünberg /
Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905.

A panela acima é chamada Akhepida pakamokaroda patsiaka, “panela para fazer mingau”.
Trata-se de uma panela de base reta, contorno carenado, com asas (ou não) e borda direta.
Apresenta acabamento interno enegrecido por esfumaçamento. Esta panela é utilizada
especificamente para cozinhar os diversos tipos de mingau que os Baniwa e demais índios da
região consomem nas refeições matinais.256

Figura 22: Akhepa attimapapi. Baniwa. Coleção James McKnight / Museu do Índio / 1957.

256

Sobre a diversidade de alimentos produzidos na culinária rionegrina – sobretudo os que envolvem derivados
da mandioca brava – ver Ribeiro (1995: 140-151).
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A panela Akhepa attimapapi é específica para o cozimento de alimentos com pimenta (atti).
Possui base plana, contorno carenado e borda direta. Apresenta acabamento interno
enegrecido por esfumaçamento. É a panela utilizada para o preparo de Quinhãpira, refeição
típica do Noroeste da Amazônia, consumida em qualquer horário do dia. Trata-se de um caldo
de peixe, sal, pimenta, goma de farinha e tucupi amargo. Estas panelas são maiores e mais
finas que as primeiras.

Figura 23: Akhepa Kalidzamaiapi Yaroapi Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

As panelas Akhepa Kalidzamai Yaroapi são utilizadas para o cozimento e serviço de
alimentos em contexto ritual (iniciação feminina, masculina e couvade). Não diferem das
panelas anteriores, exceto pelo fato de serem feitas a cada ocasião ritual em que são
empregadas. Nestes rituais são produzidas duas panelas de acordo com os alimentos que serão
cozidos. Faz-se uma em que se cozinhará as carnes de caça, terrestres, arborícolas e celestes,
chamada por isso de itsiriapi termo derivado de itsiri, substantivo que se refere aos animais
de forma geral, exceto os peixes. Estes são chamados koophe e cozidos em outra panela. Em
cada uma destas panelas são soprados benzimentos diferentes pelos benzedores ñapakaitta
sobre os alimentos que as pessoas em resguardo ritual comem após um longo jejum. No caso
do Kalidzamai feminino, segundo Carolina Campos, Hohodeni de Araripirá, estes potes –
feitos pelas jovens em resguardo – serão depois doados à suas madrinhas (Caderno de Campo,
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junho 2014).257 É importante observar que as diferenças de forma entre as panelas das figuras
Figura 21, Figura 22 e Figura 23 – relativas ao contorno carenado e ao fechamento da boca
do pote, refletem as diferentes funções de cozimento de mingaus e de caldos de peixes e
caças. Já o uso de ângulos mais ou menos pronunciados (que diferenciam a panela da Figura
22 da panela da Figura 23) é antes uma função da técnica de cada oleira do que um
constrangimento da tradição. Teremos oportunidade de discutir este tópico quando
abordarmos a modelagem dos artefatos mais abaixo.
Não podemos falar das panelas sem tocar, nem que seja rapidamente, no campo da
culinária Baniwa – tema fundamental para minhas interlocutoras. Os Baniwa dão preferência
ao consumo de alimentos cozidos na forma de guizados e caldos de todo tipo, além dos
mingaus mencionados acima. Neste quesito, junto aos Tukano, seus vizinhos, eles se oporiam,
por exemplo, aos Kayapó do Brasil Central, índios que preferem o consumo de alimentos
assados. Entre estes últimos é comum o uso de fornos de pedra aquecidas para preparar
alimentos envoltos em folhas de bananeira, uma técnica de preparo de alimentos que os
Baniwa desconhecem.
No Rio Negro, imediatamente após a caça ou a pesca, emprega-se, caso haja
excedente de alimentos, técnicas de defumação que preveem o uso de moquéns – estruturas
de expediente feitas de madeira e cipós, que afastam os alimentos do fogo, possibilitando a
defumação. Uma vez defumados, eles se mantém mais tempo à disposição dos índios, mas
raramente são consumidos sem que sejam cozidos. Para isso, são colocados nas panelas com
água, sal e pimenta, em um caldo engrossado muitas vezes com goma de tapioca. Somente o
cozimento garante a segurança alimentar e retira as “impurezas” dos animais caçados e
pescados.258
O cozimento constitui a fonte de importantes imagens verbais utilizadas pelos
especialista rituais baniwa chamados ñapakaitta, “benzedores” (ver Hill 1993: 126). Da
257

Koch-Grünberg notou o uso de alças (2005: 546) nestas panelas. Algumas interlocutoras, que passaram por
rituais de Kalidzamai, afirmaram, contudo, que não havia alças nas panelas em que foram cozidos os alimentos
rituais por elas consumidos após o fim do resguardo cerimonial. Este recipiente deve ser fechado com folhas de
ambaúba e amarrado com cipó titica (Caderno de Campo, junho 2014). Registro algumas informações que
precisam ser verificadas com mais vagar: segundo Maria, de Ucuqui-cachoeira, cada um dos potes contém
outros três menores dentro para servir alimentos ofertados a outros participantes do ritual (Caderno de Campo,
novembro 2011). Segundo Ana Brazão de São Joaquim (entrevista junho 2014) poderia ser aplicada decoração
na parte externa destas panelas de uso ritual.
258
O termo “impureza” refere-se aqui ao que Hill (1993) chama de linupana. Trata-se de um termo Wakuenai
que o autor traduz principalmente como supernatural danger (Hill 1993: xviii); mas também como
“harmfulness” – algo como “nocividade” (: 144) – e simplesmente como “danger” (: 156). O importante é que o
termo se refere ao “perigo” que há nas coisas criadas a partir dos cantos de Kowai Estas impurezas estão
presentes em toda criação de Kowai, e devem ser retirada de todas as “coisas” para que não façam mal aos
humanos (Hill 1993: xviii; 144).
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mesma forma que o cozimento retira as impurezas dos alimentos fisicamente, ela também o
faz imaterialmente, tornando-os consumíveis após o diversos contextos em que o resguardo
ritual é observado pelos Baniwa. Abordarei este tópico em detalhe no próximo capítulo. Aqui
cumpre apenas notar que a preferência baniwa pelo cozimento enquanto técnica está além,
digamos, do gosto culinário.

[sem imagem]

- [sem imagem] - Mawakolhieta
Minhas interlocutoras mencionram a existência, no passado, de uma panela chamada
Mawakolhieta, utilizada no preparo do veneno mawakoowhi, curare. Não temos registro de
imagens deste pote, que foi indicado como um artefato tradicional no final de 2011, durante
um levantamento preliminar da cultura material baniwa realizado em Ucuqui (Caderno de
Campo, novembro 2011). Trata-se de um objeto importante pois seria o único tipo de panela
usado exclusivamente pelos homens, uma vez que eram eles que faziam este tipo de veneno.

Figura 24: Mhaiti. Trempe de cerâmica. Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

As panelas são levadas ao fogo com trempes de barro cozido, tipo de cerâmica para lume de
contorno reto, simples, base e borda abertas e levemente extrovertidas, utilizadas em
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conjuntos de três unidades.

Figura 25: Kadarhoeta. Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

Os potes chamados Kadarhoetta são grandes tigelas de base reta, contorno simples e borda
direta. Apresentam acabamento interno enegrecido por defumação. Eram utilizados para
guardar massa de mandioca e outros alimentos. Segundo Maria Fontes eram usadas duas
variedades, mawatsidali e kawatsidali . A primeira teria o diâmetro do fundo próximo ao da
borda, com contorno simples, em um plano quase perpendicular ao da base. A segunda seria
mais parecida à versão da foto acima, feita por Carolina Campos de Araripirá em 2014
(Caderno de Campo, novembro 2011). Estes potes, assim como os torradores integravam-se
aos artefatos trançados no chamado “complexo da mandioca” (Galvão 1979: 231-232).
A cerâmica e os trançados se relacionam de múltiplos pontos de vista para os Baniwa.
Ambos tem a mesma origem mitológica (no ciclo de narrativas relativo a Kowai), são
ofertados nos Dabucuris, como vimos acima, estão presentes entre a parafernália mobilizada
no ritual de Kowai e sua confecção é aprendida justamente durante a reclusão dos jovens de
ambos os sexos. Mas é na cozinha que estes artefatos desempenhavam um papel
complementar no cotidiano dos Baniwa, participando de todas as fases do processamento da
mandioca. O esquema abaixo, retirado de C. Hugh-Jones (1979: 175), descreve de forma
visual a interação entre a cerâmica e a cestaria, com a participação pontual, mas fundamental
dos raladores de pedra de quartzo (áada), de cuias vegetais e dos tripés dooito.
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Diagrama 4:Processamento de mandioca entre os Barasana259

Estes gráficos evidenciam que o design destes artefatos é concebido para que eles
sejam colocados em relação. Isto vale tanto para a cerâmica e os trançados de transformação,
em conjunto, quanto para a cerâmica e os trançados de serviço. Estes artefatos estão
fortemente articulados, “ajustando-se” (fitting) perfeitamente uns aos outros.260 Há peneiras,
por exemplo, feitas para encaixarem-se em determinados potes de cerâmica – hoje em bacias

259

Imagem original em C. Hugh-Jones 1979: 175, 191.
Já mencionei mais atrás que o conceito de “fittingness” é discutido por Hodder (2012) como uma relação ao
mesmo tempo de encaixe entre as “coisas” e como decorrência de uma determinada “coisa” ter sido projetada
para um determinado fim (cf. Hodder 2012: 113).
260
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de metal–; há outras que são feitas para serem articuladas a um tripé dooito, que é utilizado
para se separar o polvilho da farinha. Abaixo deste tripé fica um pote de cerâmica em que
decanta o polvilho e de onde se retira o tucupi. Os tipitis, por sua vez, são feitos para se
encaixarem em uma estrutura de madeira que também prevê o corpo da mulher que está
espremendo a massa e o pote que vai receber o sumo da mandioca espremido da massa. Ao
mesmo tempo, estes objetos são projetados para funções muito específicas: há peneiras cujas
aberturas são feitas de acordo com o alimentos que será coado; há panelas adequadas para o
cozimento de mingaus, manicoera e quinhampira – e de venenos –, como vimos. Todas estas
articulações devem ser levadas em conta na elaboração destes artefatos.

Figura 26: Pooali. Torrador de farinha feito de cerâmica. Ucuqui, outubro 2012.

O torrador, ou “forno platiforme” de cerâmica, possui bordas levantadas e levemente
extrovertidas. É utilizado para o preparo de diversos tipos de farinha (mandioca, tapioca,
pupunha, etc.) e de tortas de derivados da mandioca (beiju, beiju de caxiri, beiju de tapioca,
etc.). Atualmente o torrador de cerâmica, deu lugar aos torradores de metal, comprados pelos
Baniwa em São Gabriel da Cachoeira ou Mitu, na Colômbia. Apenas algumas famílias ainda
o fazem de cerâmica. São utilizados para tostar outras coisas além de alimentos, como vimos
no capítulo anterior, quando D. Maria aqueceu as folhas de daana, envoltas em folhas de
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bananeira neste torrador.

Figura 27 : Akhepida. Foto de campo (objeto não colecionado). Ucuqui, 2012.

Akhepida é o nome dado aos grandes potes de base reta, contorno carenado e borda
extrovertida. São chamados “camutis” no vocabulário corrente, sendo utilizados para
fermentar as bebidas de mandioca produzidas pelos Baniwa. Os maiores exemplares eram, no
passado, acompanhados de uma cinta trançada com arumã no próprio artefato, feita para
impedir que ele se quebrasse durante a fermentação do caxiri (Koch-Grünberg 2005: 91).
No conjunto dos artefatos utilizados para transformação podemos incluir também dois
objetos incorporados pelos Baniwa por meio do contato com outros povos: o alambique
chamado biñoli e o fogareiro à carvão chamado ttidzeda.
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Figura 28: Biñoli. Alambique.261 Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

O alambique Biñoli é também conhecido na região pela corruptela lambica. É um artefato
feito de várias partes, cujo recipiente principal, em que será colocado o líquido a ser destilado
e que será levado ao fogo (foto acima) é chamada Biñoli-lhiwida. Trata-se de um pote de base
reta, contorno complexo, borda extrovertida, apresentando um orifício onde se encaixa um
tubo de origem vegetal que será usado no conjunto.262
Os Baniwa consideram a bebida destilada feita no alambique Biñoli um distintivo
identitário em relação aos índios do Uaupés, que teriam como bebida distintiva o caxiri
(cerveja de mandioca), que hoje, contudo, é amplamente consumido entre os Baniwa – os
“tradicionais/católicos”, entenda-se – e pelos demais índios da região. Esta é uma observação
curiosa de nossos interlocutores, uma vez que se considera que não havia processos de
destilação entre os índios da Amazônia antes do contato com os brancos. Este empréstimo
teria sido feito em tempos imemoriais, de forma que os Baniwa estão seguros de que se trata
de uma técnica própria, ao ponto de se irritarem se se diz que é improvável que eles tenham
261

O alambique da foto é uma miniatura, apresentando decoração externa que não se encontra no alambique de
dimensões convencionais.
262
A esta parte unem-se diversos componentes de origens diferentes:
- ñamaro, anteparo de madeira louro, em cuja superfície formam-se as gotas que são direcionadas para
o tubo;
- mawipi, tubo de jupati, direciona o destilado ao recipiente final;
- homai, serve para fechar a borda do alambique. É uma espécie de batata cultivada. Antes de ser
utilizada, é ralada no ralador baniwa.
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inventado independentemente a destilação na América indígena – ainda mais por meios tão
semelhantes àqueles que os europeus aprenderam no oriente médio. Como em antropologia o
que interessa é mais a “versão” do que o “fato”, o que me parece importante aqui é que a
versão baniwa de sua bebida tradicional, exclusiva, é uma comparação com uma bebida do
Uaupés. Ou seja, o “exclusivo” é aqui, mais uma vez, um marcador identitário.
Há um segundo exemplo interessante que converge com este do alambique Biñoli.
Durante a qualificação dos artefatos de cerâmica, Laureano identificou o artefato
Kaaphiaroda – uma moringa que parecia ter clara inspiração colonial –, como sendo uma
versão baniwa de um artefato Tukano: o pote para serviço de caapi. No Uaupés, existiam
potes para serviço de caapi morfologicamente distintos das moringas encontradas nos acervos
baniwa. Alguns exemplares foram coletados por Koch-Grünberg junto de outros artefatos
utilizados nestes serviços, como colheres de osso (duas figuras abaixo).

Figura 29: Pote para preparo e serviço de caapi.
Coleção Koch-Grünberg / Uaupés / Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905.

Figura 30: Colher de osso para serviço de caapi.
Coleção Koch-Grünberg / Uaupés / Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905.

O caapi ainda é consumido no Tiquié, onde é considerado uma fonte de renovação da
tradição dos povos tuyuka. O mais intrigante, neste caso, é que um pote de inspiração
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colonial, o Kaaphiaroda, seria considerado um distintivo étnico dos Baniwa em relação aos
Tukano, sendo relacionado justamente a uma bebida cujo abandono, entre os Baniwa, é uma
consequência do encontro colonial. Percebe-se que os diferentes tipos de cerâmica, de bebida,
etc. se somam ao jogo da semelhança e diferença que identificamos no capítulo 2. Neste caso,
como naquela ocasião, as “coisas” ajudavam a descrever simultaneamente uma comunidade
costumes pan rionegrina, marcada por diferenças internas.
Ao contrário do que ocorre com o Biñoli, os Baniwa tem clareza que não inventaram
os fogareiros a carvão de que, em algumas aldeias, fazem uso hoje em dia. Eles afirmam que
o adotaram através do intercâmbio com povos do Baixo Rio Negro.

Figura 31: Ttidzeda. Fogareiro. Coleção Thiago Oliveira / Museu do Índio / 2014.

O fogareiro ttidzeda é um tipo de cerâmica para lume de base plana, contorno complexo,
sobre a qual se abre uma cavidade para o depósito de cinzas. Acima da seção inferior do pote
encontram-se aberturas em forma de trempe por onde as cinzas do carvão em brasa caem.
Possui duas asas e protuberâncias para erguer as panelas acima da borda. Este forno é
encontrado em toda bacia do Amazonas e faz parte, como veremos, dos artefatos utilizados na
cadeira operatória da cerâmica.
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3. Cerâmica para armazenamento de substâncias.
O terceiro conjunto compreende os potes destinados ao estoque de substâncias e recursos,
como os pequenos potes para guardar o curare, os potes para guardar o pigmento de daana e o
pote utilizado para guardar iscas de pesca.

Figura 32: Mawakowhiaroda, potes para guardar curare.
Coleção Proença / Museu do Índio / 1953

Os potes chamados Mawakowhiaroda são pequenos potes de base reta, contorno carenado –
mais ou menos angulado – e borda simples, apresentando acabamento interno e externo
enegrecido por esfumaçamento. Trata-se de um artefato feito pelas mulheres e utilizado
exclusivamente pelos homens. O duplo esfumaçamento e a cobertura com um trapo de tecido
ou folhas pretendia diminuir a exposição do veneno à umidade – o que sabidamente diminui a
sua eficácia (Koch-Grünberg 2005: 125; Caderno de Campo, novembro 2012). Para amarrar a
tampa eram usados fios de fibra de curauá (Ananas erectifolius).

Figura 33 - Danharo, Potes para a mistura da pintura daana (ver cap. 5)., Ucuqui, novembro 2011.
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Danharo, são pequenos potes de base reta, contorno carenado pouco angulado e borda
levemente extrovertida. É utilizado para que repouse a mistura da pintura daana (ver capítulo
4) durante uma noite e depois para armazenar a tintura negra. Neste sentido cairia entre a
segundo categoria e a primeira, pois é também o continente de uma transformação. A versão
que vi em campo não recebia nenhum tipo de impermeabilização, tendo se enegrecido pela
absorção do pigmento negro. Apresentava também duas asas, conforme se pode ver na
fotografia acima.

Figura 34: Oomaphiaro, Pote utilizado para guardar iscas de pesca (minhoca, oomaphi).
Coleção não identificada / Museu do Índio / ano não identificado.

Durante a oficina de qualificação de artefatos que realizamos no Museu do Índio,
André da Silva, Hohodeni de Ucuqui, identificou o pote da figura acima como sendo um
artefato destinado à conservação e transporte de minhocas de pesca adquiridas por meio de
comércio ou coleta em regiões distantes. Este pote estava sem indicações de origem ou
procedência no Museu do Índio e foi reconhecido pela equipe Baniwa como parte de sua
tradição cerâmica. Trata-se de um pote de base reta, contorno carenado, com borda levemente
extrovertida chamado Oomaphiaro em Baniwa. Este nome deriva de oomaphi, minhoca.
Embora esta identificação ainda necessite de maiores confirmações, uma vez que foi feita por
um grupo restrito, é possível dizer que, mesmo que a peça acima não seja nem mesmo baniwa
(como eu disse, seus registros no MI não indicavam a sua procedência), ela guarda traços do
“modelo ideal” deste artefato identificados durante a qualificação do objeto.
A variedade de formas e usos coloca a cerâmica como um campo tecnológico que foi,
outrora, fundamental para os Baniwa. Espero que tenha ficado claro, ao longo desta
introdução, que a cerâmica fazia parte da vida Baniwa em pelo menos três esferas distintas e
complementares: nos rituais Kalidzamai e Poodali; na tecnologia alimentar; e como operadora
de diferenciação interétnica. No primeiro campo, a cerâmica fazia parte do aprendizado
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feminino durante a iniciação e era ofertada, pelas mulheres, junto de bebida fermentada, nos
Dabucuris; no segundo, estes artefatos se unem aos trançados na transformação da mandioca,
da caça e pesca em alimentos, o que ocorre no cotidiano e também nos rituais; no terceiro,
vimos que a cerâmica decorada, branca, ao mesmo tempo que une os Baniwa aos Arawak,
diferencia-os dos povos Tukano Oriental.

Cartografia das matérias-primas e ferramentas
Para produzir cerâmica é necessário obter matérias-primas em diversos tipos de
paisagem. Coleta-se o barro (dekai) em igarapés; coleta-se a casca da árvore caraípe (kawa),
usada como antiplástico, e os vernizes wakhamaali e oomapihitako em distintos tipos de
paisagem presentes nas matas da região. Além disso, no leito dos rios, coleta-se o pigmento
eewa, que será utilizado na pintura dos potes da chamada “cerâmica branca”. A coleta de
argila e do antiplástico ocorre nos dias anteriores à preparação da peça. Já a coleta dos
vernizes acontece durante a preparação das peças, enquanto elas estão secando. Apenas a
coleta do pigmento eewa envolve um planejamento maior, como veremos mais abaixo, uma
vez que está ligada a contingenciamentos sazonais.
Além disso, para se fazer a cerâmica é preciso ainda adquirir materiais que serão
usados como ferramentas, sendo o principal deles os polidores. Nesta seção vou examinar a
distribuição geográfica destes materiais e a implicação de sua dispersão no território para os
Baniwa, comparando este exemplo a outros semelhantes ao final. Na seção seguinte,
comentarei as técnicas e “cadeias operatórias” aqui envolvidas, as “conexões” destes
materiais em seu “ecossistema” e a temporalidade de cada um destes recursos.

A distribuição geográfica dos recursos
Os melhores depósitos para coleta de barro adequado à produção cerâmica situam-se a
distâncias variáveis em relação a cada uma das comunidades do Aiari. Há comunidades que
dispõem destes depósitos no porto principal, e há outras que precisam recorrer a trilhas ou
mesmo viagens prolongadas de rio para obtê-lo. Durante as etapas de trabalho de campo de
2012 e de 2014, apurei, durante as oficinas, a existência de três depósitos de barro no Aiari:
Xibaru, Igarapé Gavião e Araripirá, e outro em Ucuqui, no Igarapé Uaranã. O mapa abaixo

301

reúne estas informações e ainda acrescenta uma referência a um depósito feita por KochGrünberg, em 1903 (2005: 81, 545).

Mapa 21 :Principais pontos de coleta de cerâmica no Aiari 263

Este levantamento não é exaustivo e não exclui o fato de que novos depósitos podem ser
eventualmente encontrados. O barro de Araripirá, inclusive, havia sido descoberto há pouco
tempo em relação ao momento deste levantamento. Emílio Montenegro, que vive em
Araripirá, pisou no leito do igarapé Maanapipawa enquanto caçava jacarés às suas margens e
percebeu a consistência da argila, levando mais tarde uma amostra para sua esposa, Carolina
Campos, testar. O fato de eventualmente encontrar “coisas” que não conheciam em seu
território, não implica que os Baniwa estejam frequentemente procurando estas “coisas”. Os
Baniwa dificilmente saem procurando algo na mata sem saber onde encontrar. Eles tem, na
maior parte das vezes, clareza de onde estão os recursos, partindo com o plano definido de
buscá-los em determinado local. Encontros como estes de Emílio ocorrem durante atividades
cotidianas e ajudam, justamente, na composição e complexificação de seu mapa mental da
região.
Para “temperar” a argila, reduzindo a sua plasticidade, as mulheres utilizam as cinzas
da casca do caraípe (Licania scabra), denominada kawa em Baniwa. Kawa é uma árvore de
que se encontram diferentes “classificações” baniwa nos diversos ambientes por eles
frequentados. Estas árvores tem características diferentes, segundo estes ambientes, como
troncos de diâmetro maior ou menor, ou ainda folhas de características distintas. Em comum,
possuem a casca com propriedades adequadas à mistura com a argila utilizada pelas mulheres
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Adaptado sobre mapa de Cabalzar e Ricardo (2006: 18)
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Baniwa.

Figura 35: Coleta de Kawa, novembro 2012

Na foto acima, tirada em 2012, estávamos em uma área de predominância de kawa,
uma kawalima, situada a 15 minutos de navegação (com motor de rabeta) rio acima e a cerca
de 20 minutos de caminhada do ponto de atracagem, de Ucuqui-Cachoeira. Pode-se ver D.
Laura, a Sra. Kubeu que conhecemos durante a coleto do carajuru, examinando a árvore kawa
recém derrubada. Quando fazem expedições coletivas, as mulheres costumam retirar toda a
casca de um tronco e levar para aldeia. Uma vez em casa, elas processam o material e o
armazenam na forma de cinzas. Isso permitirá que disponham do antiplástico por um tempo
maior sem precisar coletá-lo novamente.
Os materiais utilizados como verniz, por sua vez, são exclusivos das paisagens
rionegrinas em que ocorrem. A resina oomapihitako, encontrada em um arbusto homônimo, é
uma planta exclusiva da campinarana, de solo arenoso, encontrada do médio Aiari à sua foz; e
daí, no Içana, até Santa Marta.264 Ela pode ser encontrada também em pequenas manchas de
campinarana presente em regiões de terra firme, como ocorre em Ucuqui-Cachoeira. Na
fotografia abaixo pode-se ver mulheres coletando oomapihitako numa paisagem típica de
campinarana, uma mata pouco densa, formada por espécies vegetais de pequeno porte e
264

Estou usando o termo “resina” aqui de forma adaptada. Como veremos abaixo, trata-se de uma seiva
solidificada que “brota” na ponta dos galhos dos arbustos e que dará origem às folhas.
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troncos finos.

Figura 36: Coleta de Oomapihitako, junho de 2014

Já o outro material utilizado como verniz, o wakhamaali, é a resina da árvore kenoa
(jatobá), ao contrário do oomapihitako, ocorre exclusivamente nas matas densas típicas de
terra firme. Trata-se de um material menos acessível do que kawa, uma vez que as áreas de
terra firme são reduzidas no Alto Rio Negro.

Figura 37: Resina de jatobá endurecida, junho de 2014

Para decorar as peças com motivos gráficos, os Baniwa utilizam um barro amarelo,
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chamado eewa, encontrado apenas em dois depósitos em toda região do Içana – um no Aiari,
próximo à Araripirá, e outro em Poopooliana, cerca de duas horas de rabeta acima de Ucuqui,
no Uaranã. Este material fica depositado no leito do rio, em áreas mais profundas, acessíveis
somente durante o verão.
Já os solventes, utilizados com este pigmento são, ao contrário, materiais mais
disponíveis. A manicoera (caldo de mandioca amarga, retirada durante o processo de
desintoxicação deste tubérculo) e o sumo do cubiu podem ser encontrados em todas as
comunidades, já o limão, cujo sumo também é utilizado como solvente, ocorre apenas em
solo de terra firme, sendo um material mais restrito, não se desenvolvendo, se plantado em
áreas de campinarana.
Por fim, uma das ferramentas fundamentais para confecção de cerâmica, os polidores,
usados após a primeira fase da modelagem, são o material de mais difícil acesso dentre
aqueles empregados na fabricação da cerâmica. Estes polidores são seixos chamados doowhe,
que entravam no sistema interétnico do rio Negro vindo do Apaporis, segundo meus
interlocutores, e mais especificamente do alto Japurá, segundo Koch-Grünberg (2005: 545).265

Figura 38: Pedra doowhe, novembro de 2012

Hoje estes seixos são raros em toda a região, pois não apenas as redes comerciais
atuais não se estendem mais como antigamente, como também a produção de cerâmica está
em franca decadência. Nimuendajú, ao comentar a interrupção da entrada das pequenas
sementes negras de Havea brasiliensis na região, que eram utilizadas nos colares de chefes
(os dzoono, conhecidos como “pedra do mando”), e que também provinham do Apaporis, já
265

No lugar destas pedras utiliza-se as sementes do babaçu, taawhi, para artefatos maiores; e as pequenas
sementes de inajá, weettiri, para os menores, que são encontradas em solos de transição entre terra firme e
campinarana, os mais comuns no Içana e Aiari (Caderno de Campo, junho 2014).
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se referia à queda do “comércio intertribal” no primeiro quarto do século XX (Livro de tombo
MN, peça 19612).266

Figura 39: Colar dzoono do acervo do MI, no cordel, as semente de origem no Apaporis

Os polidores doowhe encontrados hoje em dia são sobreviventes deste comércio e da
destruição a que eram submetidas no passado, pois os rituais mortuários baniwa previam a
quebra de todas as panelas de cerâmica de uma mulher, a incineração de seus cestos (KochGrünberg 2005: 189, 489) e o descarte de ferramentas como as pedras doowhe, que eram
jogadas no mato, ou no leito de rios (Caderno de Campo, outubro 2012). As pedras presentes
hoje na região sobreviveram, portanto, a este tipo de apagamento dos traços dos mortos, uma
característica presente nos costumes funerários Baniwa.

Artefatos cartográficos
Esta descrição permite compreender que a tecnologia da cerâmica “depende”
fortemente de materiais e ferramentas de acesso restrito como o barro de qualidade superior,
os pigmentos eewa e as pedras doowhe, dispersos pela região do Aiari e do Alto Rio Negro.267

266

Havea brasiliensis é uma identificação de Tecla Hartman das sementes que, em baniwa, se chamam maali
dzanhe.
267
Pelo conceito de “dependencia”, Hodder (2012) pretende dar conta dos relacionamentos entre as “coisas” e
das “coisas” com os humanos. “[a]ny thing is dependent on the other things used to make it, to use it, to repair it,
to discard it.” (: 47). A ideia parece óbvia, mas ela tem a vantagem de colocar em relevo, justamente, que as
“coisas” não estão isoladas e que a sua própria constituição física as coloca em relação com outras “coisas” –
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Dada a diversidade de origem dos materiais, torna-se impossível, em uma única comunidade,
encontrar todo o material necessário para fabricação destes objetos, sendo imperativo o
deslocamento e a conformação de uma rede de relações para que se possa elaborar a cerâmica
entre os baniwa.
Os depósitos de barro do Aiari, por exemplo, eram considerados de qualidade superior
em todo Içana, conforme Koch-Grünberg (2005).
Mandu, o esperto negociante [o guia de Koch-Grünberg no rio Içana e Aiari], levava
consigo uma grande quantidade de potes e panelas de barro, que ele ia vender à gente
de Tunuhy, porque o barro do Aiary lá é preferido ao barro local, além disso, levava
ralos para a mandioca, muitos cestos grandes, cheios de todos os possíveis alimentos e
outros utensílios indefiníveis (:216).
Naquela época, o viajante já notara a raridade destes depósitos e a necessidade de se
empreender expedições para encontrá-los:
O material usado no Alto Rio Negro e nos seus afluentes é uma argila azulada fina,
muito gorda, que se encontra bastante raramente em menores depósitos no barro do
barranco do rio. De tal maneira, as tribos que não a encontram no território em que
habitam, devem fazer viagens prolongadas para negociá-la, a fim de adquirir o quanto
lhes é necessário. (...) (: 545, grifo meu).
Em nota a esta citação, Koch-Grünberg (2005) completa que “as vasilhas de Cururu-Cuára
[maloca próxima à atual comunidade de Canadá, médio Aiari] (...) são feitas de uma argila
muito boa e por isso constituem um objeto desejado de negociações.” (: 545). Como se vê,
determinadas características da massa cerâmica implicam o aumento do valor das peças,
diferenciando-as de outros artefatos semelhantes. Além da massa cerâmica de qualidade, no
Aiari encontram-se também os depósitos exclusivos do pigmento eewa. Além disso, este rio
pode ser considerado a porte de entrada das “coisas” vindas da bacia do Uaupés, como as
pedras doowhe – que provavelmente vinham do Apaporis passando por intermediários
Tukano.
Estas pedras merecem nossa atenção, pois são ferramentas que garantem a produção
de um artefato de nível superior por pelo menos dois motivos: em primeiro lugar, permitem
um melhor polimento; em segundo, um melhor polimento permite que o verniz adira melhor

seja o clima, bactérias, etc. – e com os humanos, que as utilizam, que fazem sua manutenção, as dispensam, etc..
Estas dependências ligam as coisas em cadeias heterogêneas e extensas que se distribuem espacial e
temporalmente (: 48).
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aos artefatos – o que torna a cerâmica mais impermeável. Além disto, estes seixos auxiliam na
identificação de pequenas pedras que eventualmente tenham restado na massa e que poderiam
arruinar os potes durante a queima. O mesmo não ocorre com as sementes de inajá ou babaçu
usadas em seu lugar, que são menos eficientes no polimento e não auxiliam na identificação
das pequenas pedras na massa cerâmica. Assim, os seixos, combinados ao acesso aos
melhores depósitos de barro e de pigmento, fariam da cerâmica do Aiari um produto bastante
exclusivo na região.
No mapa abaixo podemos visualizar a distribuição destes materiais de forma gráfica.
A partir desta representação, é possível se ter uma ideia da complexidade envolvida da tarefa
de importação dos polidores vindos do Apaporis. Façamos a hipótese de que um dos
caminhos de entrada das pedras no sistema do Alto Rio Negro fossem as cabeceiras do
Tiquié, que se comunicam com a bacia do Apaporis, via o rio Japurá. Caso o caminho fossem
estes rios, poder-se-ia imaginar o número de atravessadores somente observando os pontos
pretos que indicam as comunidades que, atualmente, separam o Alto Aiari do Alto Tiquié (ver
Mapa 22). Seria preciso passar pelo Uaupés, descer este rio até a entrada do Tiquié e subir em
direção ao divisor de águas com os formadores do Apaporis para se chegar até os
fornecedores deste material. O mais provável é que, no passado, estas pedras circulassem de
mão em mão em um comércio que unia as diversas malocas da região.
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Mapa 22: Distribuição dos materiais usados na produção de cerâmica

Poodali e circulação de recursos
Na etapa de pesquisa de campo realizada em 2012, eu procurei complementar alguns
levantamentos feitos em 2011 a respeito da cartografia dos parceiros Hohodeni nos rituais
poodali (Dabucuri). Com estes dados eu pretendia enxergar a distribuição destes grupos no
mapa para compará-la à diversidade de paisagens do Rio Negro, como forma de entender
alguns caminhos da circulação de materiais usados na produção de artefatos. Entrevistando o
velho Laureano, registrei a sua participação em Dabucuris realizados em sete locais diferentes
da bacia do Rio Negro (Caderno de Campo, novembro 2012), conforme se pode ver no mapa
abaixo (Mapa 23). Vejamos os locais citados.
1) Toonoomadza um sítio no rio Quiari.
2) Doopahipani, sítio próximo ao atual sítio de Araripirá-Cachoeira, no Alto Rio
Aiari.
3) Tooradawa, Caruru-Poço, maloca situada abaixo da atual comunidade de Canadá.
4) Anearo, no Aiari, acima de Jurupari-Cachoeira, na foz do Igarapé Formiga de Fogo,
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abaixo do caminho que leva até Jutica, no Uaupés.
5) Marolipa, atual Santa Maria, no rio Querari, afluente do Uaupés.
6) Apitsepani, Taiaçu-Cachoeira no rio Uaupés.
7) Warookoa. No Uaranã.
Esta lista não exaure a abrangência das alianças hohodeni, mas dá uma ideia do quão amplas
elas eram. Poderíamos incluir nela ao menos mais uma comunidade, Santana, no Baixo Içana
(8), onde Dzamaika, avô de Laureano, havia conseguido uma esposa.

Mapa 23: Parceiros de Dabucuri dos Hohodeni

Ao projetarmos estas informações em um mapa, vemos que a abrangência das alianças dos
Hohodeni os colocava, por meio de seus parceiros matrimoniais reais e potenciais, em relação
com diversas outras áreas – e recursos materiais – do Alto Rio Negro.
Estes dados são importantes na medida em que os poodali eram ocasião de troca de
recursos. A principal forma como isto apareceu em minha conversar Laureano foi através da
troca de caça moqueada por peixe moqueado, características de quase todas as relações
descritas acima, exceto para o caso de Warookoa, que envolvia parentes consanguíneos,
situação para a qual Laureano não detalhou o objeto de troca destes rituais (ver Apêndice 2 –

310

parceiros de Dabucuri Hohodeni).268 Deve-se ter em mente que os Dabucuris eram espaço de
circulação de diversas espécies que não se limitava a peixes e caça. Pode-se verificar isso
ainda hoje, nos eventos chamadas Santa Ceia, que entre os evangélicos veio a substituir os
Dabucuris de inúmeros pontos de vista – como local de articulação política, celebração de
aliança, organização do calendário. Estes eventos são um espaço de troca de variedades
diferentes de mandioca e pimenta pelas mulheres, conforme relatos pessoais de Adeílson
Silva e Armindo Brazão269. Por estas evidências, é provável que os poodali fossem espaço em
que, noutros tempos, circulavam recursos como breu, curare e outras matérias-primas típicas
de determinadas regiões. Estas trocas ocorreriam ao lado das trocas de objetos prontos
(cestaria e trançados, mencionadas acima), de alimentos e de instrumentos (Journet 1995:
281-82, ver também Hill, 1987, 2009: 93; 2011).
Por meio de parceiros de Dabucuri, ou não, este comércio era bastante rápido. O
próprio Koch-Grünberg o comprovou ao encontrar no Alto Tiquié, em 1904, um terçado por
ele trocado em 1903 no Içana (2005). Contudo, este comércio não deixava de ser complexo:
envolvia o estabelecimento de parcerias, o risco do encontro com inimigos e dificuldades de
toda ordem.270 Revisar a experiência de Koch-Grünberg em atravessar o divisor de águas entre
as bacias do Negro e do Apaporis nos ajudará a ter uma ideia deste tipo de operação.
O célebre coletor alemão fez este percurso em 1904, passando do Tiquié ao Japurá,
com o objetivo de alcançar o Apaporis e depois o Solimões, seguindo de lá até Manaus e
Belém, de onde retornaria para a Alemanha. Devemos a ele – que eu saiba – o único registro
deste caminho presente na literatura etnográfica do Rio Negro. Àquela época, o autor relatava
o medo de seus companheiros Tuyuka em entrar no território de temidos inimigos, os
Huayana (identificação do autor) (Koch-Grünberg 2005: 589), que haviam matado os pais de
seus remadores num passado não muito distante. A viagem se desenvolveu com vários
268

A caça representa um recurso de terra firme, enquanto os peixes representam um recurso de regiões de igapó
e lagos em que predominam a vegetação da campinarana – solo característicos da maior parte das aldeias com
que os Hohodeni tinham parceiros.
269
Armindo é Walipere-Dakenai de Tucumã, no médio Içana, evangélico, e colaborou eventualmente nesta
pesquisa em 2012 e, mais diretamente, em 2014, quando foi o piloto da voadeira em que fui até São Joaquim.
270
A partir de exemplos das Guianas, e do Alto Xingu, pode-se dizer que o comércio interétnico ocorria entre
indivíduos (Basso 1973: 147-53; Gallois, 1986: 202) como representantes, ou segundo o interesse, de grupos.
Este comercio entre indivíduos é descrito como 1) realizado entre homens social e geograficamente distantes; 2)
sendo altamente formalizado; utilizando do idioma da “amizade” (cf. Gallois 1986: 200); e criando “laços de
confiança, cooperação e intimidade muitas vezes maiores do que aqueles existentes entre parentes próximos e
afins” (Santos-Granero 2007: 3-4). Neste tipo de comércio, como apontou Gallois (1986), as relações de
amizade implicavam em proteção e acompanhamento de um intermediário (banare) a um estrangeiro que
viajasse a negócios pelos territórios indígenas (:201). Esta autora descreve também como, entre os Waiãpi e
Wayana, na região do Oiapoque, havia “centros de troca” que articulavam o comércio anual entre estes grupos
(:203). Era no seio destas relações de troca que se estabeleceram também as relações de domínio entre estes dois
grupos (:204, 207 e ss.).
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incidentes, perdendo-se canoas, mantimentos e mercadorias de troca devido às condições
quase que impraticáveis do igarapé. Com a desistência de seus companheiros indígenas,
Koch-Grünberg se viu sozinho com Schmidt (seu auxiliar de pesquisa), atravessando o
divisor, passando pelo Pira-Paraná e chegando aos formadores do Japurá, numa viagem de
cerca de 5 dias.271
Era por caminhos como estes que chegavam as pedras usadas pelas mulheres na
cerâmica, e também por trilhas terrestres, certamente não menos penosas. Maria Fontes, de
Ucuqui, relatou-me que, mais recentemente, nos anos 1970, alguns homens de Ucuqui
chegaram ao Apapóris – sabe-se lá por qual via – para engajar-se no trabalho da borracha,
trazendo de lá os últimos exemplares da pedra doowhe que teriam chegado à comunidade de
Ucuqui (Caderno de Campo, novembro de 2011).
É importante ter em mente que o acesso difícil a materiais e a ferramentas não é uma
realidade exclusiva da cerâmica. Vimos isso no capítulo anterior, numa escala menor (o
igarapé Uaranã), em relação aos materiais envolvidos na confecção e uso da pintura corporal.
Inúmeros objetos, matérias-primas e ferramentas fluíam e ainda fluem por trilhas e rios da
região e entrelaçam os Baniwa entre si, com outras etnias, territórios e os diversos seres que
ali vivem. As almas das zarabatanas baniwa – distintas das dos Maku – por exemplo, são
feitas de um material raríssimo. 272 Koch-Grünberg (2005) já notara que esta planta, o
mawixapi, se encontrava “apenas em certas regiões e [que] os indígenas faz[iam] (...)
frequentemente viagens prolongadas para adquirirem estas hastes importantes.” (:122).
Segundo o meu levantamento, o máawixapi ocorre em locais com característica
ecológicas bastante específicas, de solo chamado kamookooni, típico de áreas de transição
entre caatinga e terra-firme. Segundo Laureano, existiria somente uma área no médio Içana
em que se encontra este material, próxima ao igarapé que recebe o nome desta planta,
Máawiphiali, situado entre Santa Marta e Tapira-Ponta. Segundo André da Silva, há também
um local em que se encontra este material no Alto Aiari, já em território Kubeu, de frente ao
poço de Akaiooana, acima do Igarapé Verruga (Kapattoali), de onde se acessa uma trilha para
o rio Querari. Tanto em um como em outro caso, de onde vivem, os Hohodeni teriam de
percorrer enormes distâncias para obter este material, atravessando territórios de outros clãs –

271

“...não é de se estranhar que as pequenas tribos do alto Pira-Paraná não tenham nenhum contato com os
brancos do Yapurá, porque subir rio acima, aqui, na época de cheia, e com uma embarcação maior, se é que seja
de algum jeito possível, não vale a pena, por causa da perda inevitável de tempo, esforço e de prejuízos
materiais.” (Koch-Grünberg 2005: 589)
272
“Alma” é a parte das armas de tiro pela qual passa o projétil.
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e/ou contando com parceiros que vivem nestas áreas.273
O mesmo ocorre com as pedras dos raladores. Berta Ribeiro (1995), assim como
outros autores (Koch-Grünberg 2005; Galvão 1979; Aloísio e Ricardo 2006) consideram que
as jazidas de quartzo leitoso de Tunuí são o único local de coleta destas pedras. Laureano e
Carlos afirmam, contudo, que no Dzookoali, formador do Uaranã, e logo abaixo de Uapuí,
ainda no Aiari, há jazidas de epittie, uma variedade azul das pedras usadas na produção deste
artefato. As pedras encontradas em Tunuí seriam da variedade Aadai, de cor vermelha. Isto
permitiria aos Hohodeni ter autonomia no acesso a este importante material, como já
comentamos no capítulo anterior, e os colocaria na posição de mercadores de raladores (ou de
pedras) – o que observamos até hoje, na medida em que eles vendem e trocam estes artefatos
entre os Wanana, no Uaupés e entre os Kubeu, no Querari.
Mesmo os animais de cujas penas se faziam os principais adornos, se distribuem de
forma desigual na região – os tucanos, por exemplo, só são encontrados na terra firme, nunca
na caatinga, e terra firme, como já vimos, é um recurso de acesso bastante desigual no Alto
Rio Negro em geral. As pedras de quartzo para se fazer os colares dzoono, só são encontradas
no Médio Içana. As sementes utilizadas nestes colares vem do Apaporis, como vimos acima.
Élitros de besouro encontrados em colares provém de espécies que os Baniwa não conhecem,
mas que afirmam ser da região do Rio Branco. Mesmo o breu, material empregado em
inúmeros artefatos – de instrumentos musicais à calefação de canoas – provem de uma árvore
de acesso exclusivo aos moradores das regiões dos lagos do Baixo e Médio Aiari e do Médio
Içana. Tudo isto faz destas matérias-primas, objetos de comércio ou de longas empreitadas
para sua aquisição, atravessando um território vivo (como vimos no capítulo 4) e em
constante envolvimento com os viajantes.
Mesmo quando a matéria-prima está disponível, em uma região relativamente
próxima, impedimentos de outra ordem podem obrigar os Baniwa a buscá-la alhures. Vimos
isto numa escala reduzida, no capítulo anterior, na produção de kerawidzo, no âmbito da qual
não se pode coletar as folhas dos pés de sabão do mato (padzóma) situados na aldeia ou nas
capoeiras, tendo sempre que se recorrer a deslocamentos maiores, para áreas de terra firme.
Este também é o caso, numa escala mais ampla, das sementes de que se faz os chocalhos de
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O curare, utilizado nas setas desta arma era, igualmente, produto de comércio pois seria fabricado sobretudo
no Médio Içana e no Alto Aiari, sendo que os índios reconheciam diferenças nos preparos de diversos produtores
aos quais recorriam para adquirir este veneno. Descola (2006) relata enormes viagens entretidas pelos Shuar para
adquirir curare entre índios distantes de seu território (:283). Os Kayapó também fazem expedições longuíssimas
à procura de materiais para certos objetos, como máscaras cerimoniais (André Demarchi, comunicação pessoal,
2014).
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fieira amarrados ao tornozelo, de nome wadzaapa. No território Baniwa, estas sementes são
encontradas somente próximo à comunidade de Nazaré, em uma serra chamada
Wadzolitsapani, “serra do Urubu”. Contudo, elas não podem ser coletada neste local devido a
sansões dos “donos” do local, os Urubus Wadzooli. Caso se retire estas sementes – e não só
elas, mas qualquer coisa desta serra – o incauto coletor seria punido envelhecendo
precocemente, ficando com a pele enrugada e careca, o que seria causado pelos Urubus. Para
contornar este impedimento, os Hohodeni obtém este material junto de seus cunhados na
Colômbia, e levam-no para Ucuqui, onde fabricam este chocalho. O velho Laureano
costumava adquirir esta matéria-prima junto dos Wanano de Taiaçu-Cachoeira, no Igarapé
Caruru (iiwiali) onde há uma paisagem em que esta planta é dominante – wadzapalima –, na
serra chamada Deerodzapani, no Uaupés colombiano. Hoje em dia troca-se dois aturas de
wadzaapa por três raladores baniwa, feitos de pedra.274
Estas limitações de ordem sobrenatural podem se desdobrar devido a características do
material considerado. Um dos tios de Laureano, o finado Emílio, conseguiu plantar wadzaapa
em Ucuqui, trazendo-a da região de Taiaçu-Cachoeira, à qual acabamos de nos referir.
Entretanto, segundo ele, as pacas comeram a planta enquanto ela ainda crescia. Isso ocorreu
por se tratar de um material especial para danças. As sementes de wadzaapa atraiam, por isso,
os animais, que escutavam sua presença como o som de uma grande maloca em dia de festa,
com danças e cantos. Ao escutarem este som, iam correram em direção às esta planta e
comiam do seu fruto (Caderno de campo, novembro 2012).
Os bens industrializados também circulam e circularam por estes caminhos, como o
exemplo do terçado de Koch-Grünberg nos sugere (2005). É este mesmo colecionador que
conta um relato ouvido de um comerciante árabe a quem conheceu junto de Germano
Garrido, o famoso patrão do Içana que apoiou as atividades de coleta do pesquisador alemão.
Este comerciante, chamado Miguel Pencil, lhe informou que outrora, espingardas eram
trazidas de Georgetown, na Guiana Inglesa – onde podiam ser adquiridas por preços melhores
– pelos índios chamados Makiritáre (Jayongóng, Karib) que as levavam pelo Rio Branco,
“onde eram vendidas aos Macuxi em troca de grandes cães de caça pretos. (...) [as]
‘espingardas Makiritáre’ chegavam até Manaos no mercado, e nos tempos passados tinham
sido muito procuradas” (:233) no Rio Negro. É este autor que relata também, inúmeras vezes,
ter encontrado índios em deslocamentos para áreas de trabalho extrativista, em viagens cujo
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Os Baniwa, contudo, não tem investido mais neste comércio, estando há tempos sem este material
imprescindível para as suas performances musicais.

314

objetivo era a aquisição de mercadorias, dentre as quais se destacavam ferramentas básicas
como os terçados e machados, largamente utilizadas na produção de artefatos e outras coisas
– como ainda veremos mais abaixo. Hoje em dia, os índios da região se direcionam
majoritariamente à São Gabriel da Cachoeira, em busca destas ferramentas. Num passado
recente, os Baniwa de Ucuqui iam com frequência também para a Colômbia e para
Venezuela, adquirir mercadorias industrializadas em centros mais urbanizados como Mitú,
San Carlos e Maroa.275
Estes são apenas alguns dentre os inúmeros exemplos que poderia ser apresentados
para descrever a dispersão dos materiais empregados na produção de artefatos pelo território
do Rio Negro – e das suas regiões vizinhas. No mapa abaixo indico as áreas de
disponibilidade dos materiais que acabei de mencionar.276

Mapa 24: Distribuição de algumas matérias-primas na bacia do Alto Rio Negro
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Entre os Hohodeni, ao menos, o menor recurso à Colômbia e à Venezuela para aquisição de mercadorias
industrializadas me parece uma função da sua participação em programas sociais implementados no Brasil nos
últimos anos, como o Bolsa Família, e também à maior acessibilidade de aposentadorias rurais. Estes benefícios
levaram-no a dirigir-se atualmente com muito mais frequência para São Gabriel da Cachoeira, cidade que, para
eles, é um centro urbano distante e de preços menos convidativos, se comparada, por exemplo, a Mitu.
276
No mapas avulsos, encontra-se referência à dispersão de materiais diversos no Igarapé Uaranã e no Alto
Aiari.
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O ponto principal do argumento que estou desenvolvendo aqui é que os artefatos
fornecem uma imagem cartográfica da obtenção de matérias-primas e ferramentas. Como eu
já disse, ao olhar estes objetos, os Baniwa são capazes de indicar precisamente – do seu ponto
de vista (sua aldeia, seu território) – as áreas onde podem encontrar estes materiais e os
intermediários necessários para obtê-los. Esta cartografia das matérias-primas soma-se à
cartografia dos objetos prontos, já apontada por diversos autores que mencionam o papel
chave na integração regional de artefatos como os raladores baniwa, as canoas tuyuka, os
aturás maku, etc.. (ver e.g Galvão 1976: 159-171; Berta Ribeiro 1995: 63; Cabalzar e Ricardo
2006: 42-53). A ideia por trás do argumento de que os artefatos fornecem uma imagem
cartográfica da obtenção de matérias-primas e ferramentas é que, ao contrário de nós,
alienados do contexto da produção capitalista, os Baniwa veem, por meio das coisas, as
cadeias de relações necessárias para que elas existam – ao menos das coisas que produzem e
adquirem de seus parceiros tradicionais. Estas trocas garantem que as tecnologias de ponta,
disponíveis no sistema, circulem de forma a uniformizar o padrão de uso de artefatos e
técnicas. 277
Outra decorrência desta afirmação em relação ao chamado “sistema de objetos” é que,
para que os objetos circulem, é preciso que as matérias-primas de que são feitos tenham
circulado antes. Podemos chamar este sistema de trocas de materiais – que não deixa de ser
um sistema de troca de técnicas em que são empregados – de microssociologia da produção
de artefatos. O termo microssociologia é empregado aqui, em oposição à macrossociologia
dos Dabucuris e das trocas de produtos prontos – os raladores, canoas, etc., mencionados
acima.278 Na próxima seção veremos que esta microssociologia não é feita apenas das trocas
de matérias-primas e ferramentas. Devemos considerar, também, os atos técnicos, os fluxos
de energia e os envolvimentos que fazem parte da obtenção destes materiais.
277

Não se pode dizer que os Baniwa não estejam alienados, contudo, das cadeias de produção das mercadorias
industrializadas de que fazem uso no dia a dia. A mitologia de emergência da humanidade abordada no capítulo
2 é um exemplo do que Appadurai (2008 [1986]) chamou de “mitologias especializadas” (:68) que procuram da
conta deste tipo de alienação que, no limite, é um tipo de “fetichismo da mercadoria” (Appadurai (2008 [1986]:
75). Segundo Appadurai, este tipo de mitologia teria origem na falta de conhecimento mais amplo dos sistemas
produção e circulação de mercadorias em que se está envolvido. Esta mitologia adquiriria “qualidades
especialmente intensas, novas e impressionantes quando as distancias espaciais, cognitivas ou institucionais
entre produção, distribuição e consumo são grandes. Tal distanciamento pode ser (...) uma função de novos tipos
de vínculo entre sociedades e economias até então separadas” (:68) – o que me parece ter sido o caso do Alto
Rio Negro.
278
Na distinção entre o micro e o macro não está em jogo uma diferença de complexidade, mas uma distinção de
escala, a exemplo da microhistória (cf. Revel 1998). A microssociologia é tão ou mais complexa do que a
macrossociologia, pois as trocas de matérias-primas envolvem inúmeros agentes, incluindo humanos e nãohumanos que encontram-se enredados no sistema de produção. Poderíamos dizer que menos do que uma
oposição entre esta micro e macrossociologia, trata-se de complementação: os micromovimentos alimentando os
macromovimentos e vice-versa.
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Cadeias operatórias da coleta
Pode-se dizer que, enquanto “projeto”, as coletas de materiais são iniciadas antes
mesmo das caminhadas na mata. Ao prepararem suas expedições à floresta, as mulheres
Baniwa verificam seus cestos cargueiros e, dependendo da distância a ser percorrida, munemse de farinha e potes para preparar uma reparadora refeição de chibé (água com farinha) a ser
feita em um intervalo durante o trabalho.279 Em Ucuqui, por exemplo, os melhores depósitos
de barro situam-se a sudoeste, a uma distância que pode ser percorrida em cerca de 2 horas de
caminhada, nas cabeceiras do Igarapé Maalikoapawa. Mesmo para os padrões indígenas,
trata-se de uma caminhada considerável na medida em que o caminho de volta será feito com
o aturá cheio de argila molhada e pesada. Este tipo de situação testa a resistência das mulheres
mas também dos seus aturás. Estes artefatos são um conjunto formado pelo cesto e a alça de
fibra vegetal que permite trazê-lo às costas, apoiados à testa. Enquanto o cesto envolve as
“coisas” transportadas, a eficiência deste transporte depende fortemente da qualidade da alça
(ettipa). Não é a toa que os Baniwa conhecem tantos vegetais de diferentes qualidades que
podem ser usados como alça destes artefatos – levantamos sete diferentes espécies vegetais
(não identificados) que receberam o nome de ettipa. Caso seja necessário substituí-las, ou
mesmo por prevenção, algumas mulheres coletam, no caminho para os igarapés, novas alças
para seus aturás, quando vão coletar argila. Para recolhê-las, munem-se de seus inseparáveis
terçados.
Uma vez que os cestos dos aturás tem uma trama vasada, é preciso também recolher
folhas grossas, largas e impermeáveis que serão utilizadas como forro. A preferida neste caso
é a sororoca (deeri), mas existem inúmeras outras que podem ser usadas com este objetivo.
Após serem utilizadas para embrulhar a argila, estas folhas serão amarradas com cipós finos e
flexíveis chamados Kamawa. As folhas servem também para apoiar a argila no chão em
pequenos montes, antes de colocá-la no aturá. Isto é feito para proteger a argila do contato
com qualquer impureza. Assim, as mulheres antecipam um dos problemas a serem
enfrentados na retirada do barro do igarapé – a limpeza da argila. Este problema está
relacionado a uma das últimas etapas da produção de cerâmica, a queima. Dependendo do
tipo de particula que estiver presente na massa de argila (pedra, areia, etc.), a peça pode se
quebrar ao dilatar-se e contrair-se durante a queima. Assim, a preparação do aturá e o uso de
279

Os cestos cargueiros são chamados kaame, ou tseeto, dependendo da procedência. O primeiro é de origem
Maku, do Uaupés, feito basicamente de cipó titica. O segundo, fabricado entre os Baniwa, é feito de arumã e
cipós diversos no arremate.
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folhas para apoiar a argila no solo constituem o início de um procedimento de limpeza da
massa que terá continuação durante a modelagem.280
A coleta do barro é um procedimento complicado e cansativo, pois os depósitos
encontram-se submersos nos leitos de pequenos igarapés ou em barrancos à sua margem. Nela
participam exclusivamente as mulheres, pois os homens idealmente, não devem tocar na
argila. Quando eles se envolvem nestas atividades, o fazem somente para melhorar as
condições de acesso à argila para as mulheres envolvidas, nunca coletando diretamente o
barro. Isso ocorre porque considera-se que o barro deixaria seus pênis moles. Como se vê,
trata-se de um material em forte interação com os corpos, um material que tem “agência”.
Discutir este tópico agora faria com que perdêssemos o foco nos procedimentos técnicos.
Voltaremos ao tema mais abaixo.
Na foto seguinte, vê-se um detalhe das primeiras prospecções de barro no barranco do
Igarapé Maalikoapawa, na região de Ucuqui, em 2012.

Figura 40: Coleta de barro no Igarapé Malikoapawa, novembro de 2012.

O barro cinza, bom para a produção cerâmica, aparece misturado a um barro amarelo, inútil
para o mesmo fim. Nesta ocasião, foi preciso prospectar outras áreas até encontrar a parte do
depósito que apresentava o barro cinza puro. Considerando o depósito como um todo, pode-se
280

J. J. Vidal relata os procedimentos de “higienização” da massa cerâmica entre os Suruí (2011: 47-49).
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dizer que a coleta seja um procedimento de seleção do material argiloso que resulta numa
espécie de purificação, na qual será separado do depósito apenas a parte que interessa à
produção de cerâmica. Este processo, que chamo de “descontextualização”, está presente na
cadeia produtiva da cerâmica como um todo, de diferentes formas.
A coleta é um momento de forte envolvimento com o igarapé. Ela pode resultar até na
interferência do seu curso, de acordo com o relevo da microrregião. Como vimos no capítulo
anterior, estas interferências constituem, depois, marcas na paisagem que serão lidas e
relacionadas a histórias, personagens, momentos dos “envolvimentos” de um determinado
grupo com o ambiente ao seu redor. Um destes procedimentos de interferência é a construção
de pequenas represas para conter e desviar o curso d`água, facilitando o acesso aos depósitos
mais fundos, como, aliás, se vê em primeiro plano, na foto abaixo, em que Paulo está
construindo uma parede de contenção para ajudar Lucia, sua irmã, a coletar a argila no
Igarapé Maalikoapawa.

Figura 41: Coleta de barro no Igarapé Malikoapawa, novembro de 2012.

Quando a ceramista reúne uma boa quantidade de massa argilosa, ela a coloca no aturá e
retorna para o igarapé, retomando a coleta. Abaixo vê-se uma fotografia do barro dentro do
aturá, em um embrulho de folhas.
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Figura 42: Aturá com argila protegida por folhas, novembro de 2012.

Na sequência, pode-se ver Lucia Brazão, de São Joaquim, fechando seu aturá com
cipó, para isolar o barro de outros produtos que seriam coletados, como as cascas de caraipé
(kawa) e os cocos de babaçu que seriam recolhidos no caminho de volta à aldeia.

Figura 43: Amarrando o embrulho de argila, junho 2014.
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Figura 44: Carregando aturá com argila, babaçu, e outros apetrechos, junho 2014.

Na coleta de kawa – a casca de árvore empregada como antiplástico da massa
cerâmica utilizada pelas mulheres – os Baniwa frequentemente derrubam um exemplar desta
árvore.

Figura 45: Coleta e retirada de casca de Kawa, novembro 2012
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Este trabalho é feito por homens parentes próximos das ceramistas – maridos, filhos
ou irmãos. Neste caso, eles também podem ajudar a descascar o tronco, mas não é comum
que se envolvam muito nesta atividade após a derrubada da árvore. Enquanto as mulheres se
ocupam do tronco, é comum que eles trancem cestos de expediente, ou que acorram até um
igarapé próximo para trazer água para o tradicional chibé. Na foto acima, vê-se André
mostrando a forma correta de se retirar a casca de kawa.
Esta retirada deve ser feita de acordo com o modo de se processar este material, o que
faz da retirada da casca e a sua transformação em cinza atos técnicos conectados. Nesta
retirada, utiliza-se o terçado para fazer cortes paralelos, afastados em cerca de 15 a 20 cm uns
dos outros. Feitas 4 ou 5 incisões deste tipo, passa-se a talhar a casca em sentido
perpendicular, em distâncias equivalentes, o que resulta em um quadriculado. Após estes
entalhes, retiram-se os pedaços de casca com auxílio da ponta do terçado, colocando-os nos
aturás em que serão transportados à aldeia.
Quando não conseguem levar todo o material retirado dos troncos de uma só vez, as
mulheres deixam-no, em pequenos montes, próximos aos troncos, com o plano de buscá-los
em outra ocasião. Ocorre que, a partir deste momento, estas cascas podem entrar em
envolvimentos inesperados com outras “coisas” que vivem naquele ambiente. É frequente que
cascas no chão da mata atraiam, por exemplo, formigas agressivas. Estas formigas
dificultarão a coleta do material deixado na floresta e podem levar mesmo ao seu abandono,
preferindo-se derrubar outra árvore a coletar as cascas nesta situação. Este tipo de situação
evidencia o fato de que os materiais que os baniwa extraem do ambiente ao seu redor estão,
eles mesmos, enredados em relacionamentos de acordo com suas características. A produção
de artefatos envolve justamente a retirada destas “coisas” do ecossistema em que vivem
(descontextualização)

e

a

consequente

inserção

em

“cadeias

de

produção”

(recontextualização) (ver Hodder 2012: 04, 58). Vimos que a argila deveria ser separada de
impurezas, não só por meio da proteção das folhas, mas também através da seleção das áreas
em que ocorre isolada da argila imprestável, nestes mesmos depósitos. No caso de kawa, a
retirada envolveria a separação da casca do tronco. Tudo isto são procedimentos que fazem da
coleta, ao mesmo tempo, uma conexão com estas cadeias, e uma desconexão, destes
materiais, de suas relações, inserindo-os em outros contextos: as cadeias operatórias da
produção de cerâmica.
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Figura 46: Levantando os aturás com casca de kawa, novembro 2012

Enquanto a coleta de dekai e kawa passam pelo uso dos aturás, as pequenas bolinhas de
resinas de oomaphitako implicam na produção de um “coletor de expediente”, feito com as
próprias folhas deste arbusto, na forma de pequenos cones de folhas, como aquele pode ser
visto na foto abaixo.
	
  

Figura 47: Coletor de expediente para resina oomapihitako, junho 2014.
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Os homens ajudam as mulheres nesta atividade, inclusive por ser bastante dispendioso
coletar as pequenas bolinhas para reunir a quantidade necessária para se usar este verniz. A
resina do oomapihitako é, segundo os Baniwa, uma espécie de “embrião” das folhas novas
deste arbusto. Elas apontam para uma compreensão do ciclo de crescimento desta planta, pois
cada folha foi, um dia, um pequeno globo de resina. A coleta é, portanto, uma conexão com
este ciclo de vida, com a temporalidade deste vegetal. Esta conexão com a temporalidade é
visível na medida em que, caso se retire muita resina de uma determinada área, leva-se um
tempo até que o material esteja disponível novamente nas quantidades necessárias para se
envernizar as peças.281
A coleta de materiais em arbustos como o oomapihitako é sempre um pouco delicada.
Ela envolve a manipulação dos arbustos, o que poderia fazer com que se mexesse com casas
de marimbondos ou se tocasse em lagartas, como era frequente me alertarem. Os
marimbondos oferecem um perigo evidente, assim como as lagartas que, muitas vezes,
queimam ao toque. Estes seres, como vimos no capítulo anterior, são uma das formas dos
seres sobrenaturais chamados Yoopinai. Tocá-los é expor-se às diversas doenças que eles
podem causar. No caso do oomapihitako, portanto, a desconexão consiste não só em separar
as pequenas bolinhas do ápice dos galhos, mas também retirar esta resina de um arbusto que
está envolvido com estes animais e sobrenaturais em um contexto próprio.
Ainda no tópico dos vernizes, passemos ao wakhamaali. O wakhamaali é a resina do
jatobá (Hymenaea courbaril). Os Baniwa perderam o costume de coletar este material, uma
vez que deixaram de fazer a cerâmica branca nas áreas de terra firme.282 A técnica de
envernizamento com oomapihitako é a única ainda dominada. Embora seja aplicado na peça
da mesma forma – esquentando-a após à queima e aplicando-a na cerâmica – a manipulação
281

Ainda sobre o oomapihitako poderíamos fazer uma hipótese um pouco mais ousada, ainda que altamente
conjectural. Muitas plantas de campinarana apresentam proteção contra herbivorismo, uma vez que vivem em
um ambiente muito pobre em nutrientes e, portanto, muito competitivo (sobre herbivorismo na campinarana no
Alto Rio Negro ver Stropp et al 2010). É provável que a resina do oomapihitako seja parte da proteção contra
herbivoria desta planta. As propriedades desta resina – o cheiro e a própria camada protetora – poderiam impedir
que ela servisse de alimento para insetos. De fato, ela não é encontrada como outras plantas – o kettowiphere,
por exemplo, utilizado na produção de daana – com sinais de forte predação por herbívoros. Se eu estiver certo,
e a resina do oomaphitako for uma proteção contra insetos, poder-se-ia dizer que as características deste vegetal,
decorrentes de sua interação com o ambiente – proteção contra herbevoria por meio de uma camada de resina –
foram associadas pelos Baniwa à impermeabilização dos seus artefatos. Evidentemente esta hipótese necessita de
comprovação por meio de métodos de “ciências duras”, que seriam benvindos para nos conectarmos à
materialidade destas “coisas” complexas com que temos de lidar ao abordar a cultura material destes povos.
282
Observando o modo como outros povos coletam esta resina – os Assurini do Xingu, por exemplo (Regina
Muller, comunicação pessoal 2014) – poderíamos dizer que seria necessário algum tipo de utensílio, a ser usado
como colher, e algum tipo de recipiente para recolher a resina que escorre da árvore naturalmente, como o breu.
Quando sai da árvore, esta resina ainda está mole. À medida em que o tempo passa, ela endurece
progressivamente tornando-se uma pedra âmbar, translucida ou opaca, de forma que, para se coletar a resina do
jatobá, não é necessário derrubar esta árvore.

324

do wakhamaali é mais difícil que a do oomaphitako, pois seu ponto de fusão é mais alto que o
da outra resina, o que implica esquentar mais os artefatos, dificultando toda a operação, como
veremos mais abaixo. Contudo, justamente por ter um ponto de fusão mais alto, esta resina é
considerada um verniz de qualidade superior, pois torna os potes mais resistentes à
temperatura dos alimentos e, com isso, transmite menos gosto aos mesmos. 283
Finalmente, dos materiais utilizados na cerâmica, o pigmento eewa é o único que
possui uma “temporalidade restritiva”, ou seja, é um material que não pode ser acessado em
qualquer período do ano. Ele se encontra no fundo de cursos d`água de médio porte, o alto
Aiari e o médio Uaranã. Sendo assim, só estão acessíveis quando as águas baixam, no verão.
Isto faz com que a coleta deste material deva ser antecipada uma vez que é condicionada a
fenômenos que os Baniwa não tem como interferir.
As operações que acabamos de apresentar, em conjunto, constituem as atividades
envolvidas na coleta de materiais necessários à produção cerâmica.

Diagrama 5 : A coleta de cerâmica, materiais, ferramentas, territórios

O diagrama acima reúne estas atividades, resumindo a descrição que acabei de fazer:
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Esta diferença de pontos de fusão entre os dois vernizes foi verificada por meio de observação direta. No caso
de oomapihitako era possível trabalhar mais vagar no envernizamento, enquanto que com wakhamaali era
preciso ser mais ágil, aproveitando o momento em que a peça estava mais quente. Também aqui métodos
laboratoriais seriam benvindos.
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para coletar as matérias-primas (verde), a ceramista precisa das ferramentas (azul) e de
acessar locais (vermelho) muitas vezes entrando em contato com outros seres que ali vivem
(vermelho sem caixa de texto). Nesta forma visual fica evidente que a coleta dos materiais
insere os humanos em uma trama complexa, um emaranhamento, com as coisas ao seu redor
– ferramentas, paisagens, matérias-primas, animais, vegetais, e outros seres não-humanos.
Fica evidente também que um artefato é um ponto de convergência de uma série de cadeias de
operação e de relações. A obtenção destes materiais, desta forma, insere as artífices em
relações pré-existentes com outros seres e com sua temporalidade própria, ao mesmo tempo
em que os desloca para as cadeias operatórias da produção da cerâmica.

O dono, os donos
Das relações expostas no diagrama, a única que não abordei ainda é aquela entre o barro
(dekai) e o Sucurujú (Omawali). O Sucuriju é considerado o “dono”, liminali, da argila
utilizada na cerâmica. Quando chegamos ao igarapé para coletar barro em Araripirá, em 2012,
esta foi a primeira informação que Carolina Campos forneceu ao grupo presente (Caderno de
Campo, junho de 2014). A argila é considerada as fezes (liixa) de Omaawali Haroorhi, um
dos avatares de Omawali. Omawali é dono do ambiente aquático e da maior parte das coisas
que vivem neste ambiente – o que inclui várias espécies de peixes e anfíbios, mas também
vegetais, como o arumã, que é nativo de olhos d`água e beiras de igarapé. Esta relação com os
donos é evocada nos momentos de coleta, como ocorreu em Araripirá, mas também nos
benzimentos relacionados à couvade, aos rituais de iniciação e à reclusão pós-morte, como
veremos no capitulo 6.
Existe uma diferença entre os donos das matérias-primas e os donos dos artefatos
prontos. Enquanto Oomawali é dono de dekai e pooapoa, argila e arumã, os donos dos
artefatos prontos são personagens que tem alguma relação com estas “coisas” nos tempos
mitológicos. A cerâmica é de Amaro (as mulheres primordiais), e a cestaria de Kowai, assim
como os instrumentos e adornos utilizados no cerimonial do Dabucuri, são de Kaali; e os
animais-instrumentos do cerimonial de iniciação masculino são também de Kowai. Da mesma
forma, as armadilhas de pesca e armas de caça e pesca são de Ñaperikooli – considerado o
arquétipo do guerreiro e do caçador baniwa (Journet 1995: 110, 113, 241, 245).
Ao mesmo tempo Kowai é o dono da maior parte das matérias-primas e dos seres
viventes, uma vez que foi ele quem nomeou todas as coisas e as fez existir. Poucas coisas
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escapam ao seu domínio e a argila e o arumã, pertencentes aos Sururijú Omawali, são uma
destas exceções. Desta forma, do ponto de vista da produção, existe propriedade retrospectiva
– do artefato para as matérias-primas – e uma propriedade prospectiva, do artefato para
aqueles que os legaram à humanidade. No caso da coleta, as relações entre os materiais e seus
donos são as que se destacam. Estas relações são interações preexistentes aos atos de coleta
que são levadas em conta pelos Baniwa em seus projetos. O diagrama abaixo representa
esquematicamente estas relações ressaltando tanto as atribuições de donos de artefatos
prontos, quanto de matérias-primas. As linhas contínuas indicam os donos efetivos de
artefatos, enquanto as linhas pontilhadas indicam as relações de propriedades das matériasprimas.

Diagrama 6: Os donos dos materiais e artefatos

A ideia de que há “donos” das matérias-primas é bastante difundida na América
indígena (Fausto 2008). Lévi-Strauss (1986) fez um pequeno inventário dos donos da argila e
da arte da cerâmica em A Oleira Ciumenta. Citando Garcia (1935-37, vol. 17, 223), ele afirma
que entre os Machinguenga, a argila da cerâmica teria sido criada pelo “mau demiurgo”, uma
vez que é imprestável à agricultura e se oporia, neste sentido, à terra boa, criada pelo “bom
demiurgo” (:36). Citando Tastevin (1925: 172-206), relata um mito em que a Boiúna284, teria
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Mboy una, em Tupi quer dizer “cobra preta”.
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ensinado a cerâmica aos índios, e que a argila seria suas fezes (:36-37), como ocorre entre os
Baniwa. A relação entre uma cobra e a argila seria encontrada também entre os Waurá de
acordo com Penteado Coelho (1984: 12-13; Lévi-Strauss 1986, 38).
Mais recentemente, Jean-Jacques Vidal (2011) relatou que os Suruí de Rondônia
consideram que dono da argila utilizada na cerâmica é o Caranguejo. No caso destes índios,
esta relação implica procedimentos rituais que são observados durante a coleta e na partida de
volta para a aldeia. Nestes momentos, faz-se o maior silêncio possível para que o Caranguejo
não acompanhe as mulheres no caminho de volta à casa, abandonando o depósito do barro e
tornando-o imprestável para a produção de cerâmica (:109). Entre os Baniwa, a relação de
propriedade não leva a nenhum rito que eu tenha observado na coleta, exceto que é interditado
às mulheres coletar barro quando estão menstruadas, proibição que se estende ao ato de
modelar nestas mesmas condições.
A interdição de tocar a argila quando “não se está bem”, paráfrase que as mulheres
utilizam para não nomear o estado menstrual, é característica da ideia de que a menstruação é
um estado liminar pelo qual as mulheres passam mensalmente e em que ficam mais expostos
à ação de seres sobrenaturais, como os donos de matérias-primas e os Yoopinai. Neste
momento, elas devem ficar mais recolhidas, tomar banho em portos diferentes e usar
caminhos diversos dos homens – o que demonstra não só que estão expostas, mas que
também expõem aqueles ao seu redor. Esta interdição, relacionada ao corpo e ao sangue, é
encontrada em outros povos da América indígena. Entre os próprios Suruí somente as jovens
e as idosas podem retirar argila dos depósitos (Vidal 2011: 43); ou seja, mulheres aquém e
além das capacidades férteis. Entre os Wayana, somente as idosas, além destas mesmas
capacidades, poderiam realizar esta tarefa (Comunicação de Van Velthem: Seminário Arte da
Terra - Museu do Índio, 2014).
Estes fatos são importantes e se conectam à interdição que mencionei mais acima, que
proíbe os homens Baniwa de coletar estes materiais, uma vez que tornaria seus pênis moles.
Este tipo de fato foi também tematizado quando abordei as interdições de recolher as
sementes para o chocalho wadzaapa na Serra do Urubu. Naquele caso, a coleta poderia levar
ao envelhecimento precoce. Há “coisas”, portanto, que são alvo de sansões colocadas pelos
donos dos territórios em que são encontradas. Proponho discutir estes fatos mais adiante,
tratando-os em conjunto com uma série de restrições relacionadas não só à coleta de
materiais, como também à produção de artefatos como um todo.
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A produção em cadeias operatórias
Pode-se dizer que a coleta é só o início do envolvimento dos Baniwa com seus
artefatos. Este envolvimento se torna ainda mais complexo ao longo das etapas de
manufatura. Nas cadeias operatórias destas etapas, a artífice realiza uma série de atos
transformativos por meio de técnicas que preveem o auxílio de ferramentas bastante
específicas. O leitor deve se lembrar que no início do capítulo anterior, ao descrever a
confecção dos pigmentos para pintura corporal, apresentei uma série de atos produtivos que
envolviam diversas técnicas e ferramentas – secagens, cocções, filtragens, panelas, peneiras,
etc.. Estas interações foram deixadas de lado naquela ocasião na medida em que eu procurava
destacar os envolvimentos dos Hohodeni com o seu território, o que constituía o tema daquele
capítulo. Aqui retomo, portanto, os envolvimentos com técnicas, artefatos e ferramentas,
considerando-os como um aspecto tão marcante da “pré-história” dos artefatos quanto as
interações de que me ocupei mais atrás. A partir da descrição das cadeias operatórias pretendo
demonstrar que os artefatos são, ainda em outros sentidos, pontos de articulação de uma série
de relações que está em sua origem. Nesta seção vou descrever estes procedimentos para, na
seção seguinte, analisar mais de perto, seus aspectos principais.
Grosso modo, o trabalho da ceramista consiste em criar as condições para que a argila
recolhida no igarapé siga um fluxo de transformações na direção de se tornar um artefato. Isso
implica em acrescentar antiplástico e cuidar, ao longo de toda modelagem (crescimento da
peça, raspagem e polimento), para que a perda de água sofrida pela massa cerâmica se dê em
um ritmo compatível com o tempo necessário para a realização do projeto da ceramista. Uma
vez conformado, o artefato será pintado, queimado e envernizado. Os procedimentos de
modelagem são semelhantes para as três categorias de artefatos mencionadas acima –
cerâmica de serviço, de transformação e de armazenamento. As diferenças de processo
surgem somente no acabamento característico de cada artefato. Somente no caso da cerâmica
branca este acabamento começa a ser aplicado antes da queima. Nos outros, ele é feito após a
queima das peças. Na descrição abaixo, relato a sequência de procedimentos presentes na
elaboração da “cerâmica de serviço” baniwa – um pouco mais complexa do que a envolvida
nos outros dois tipos. Completado este percurso, apresentarei a técnica do esfumaçamento,
utilizada como acabamento da cerâmica de “transformação”.285
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Devemos as primeiras descrições da manufatura da cerâmica no rio Negro à Alexandre Rodrigues Ferreira em
sua nota “A louça que fazem as índias do estado”, (2004 [1786]) e a Koch-Grünberg (2005: 545-548).
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A sequência das técnicas
O início da produção de cerâmica se dá com o processamento da casca de caraípe,
kawa, o que é feito em três etapas. Primeiro, queima-se as cascas em pequenos montes
cônicos, acesos por baixo.

Figura 48: Processamento da casca de kawa, junho 2014 (esq.) / novembro 2012 (dir.).

A dimensão ideal das cascas, à qual me referi durante a descrição da coleta, é importante para
a conformação do monte. Reduzida à cinza, a casca será levada ao pilão e socada longamente,
resultando em cinzas filiformes, que podem ser vistas abaixo, à esquerda. Em seguida, esta
cinza será passada na peneira e reduzida a um pó fino e uniforme, a terceira fase de sua
transformação (abaixo à direita). Neste processamento, a ceramista utiliza o fogo e o próprio
corpo como fonte de energia (calorífica e mecânica, respectivamente). Ela lança mão também
de um pilão, de bacias, cestos e peneiras como artefatos auxiliares e ferramentas de
transformação. O uso do fogo, por sua vez, implica em cadeias operatórias específicas, que
passam pela coleta de lenha, uso dos aturás, etc.286

286

Para as cadeias operatórias de um “simples fogo”, ver Hodder (2012: 45).
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Figura 49: Casca de kawa incinerada e peneirada, junho 2014.

Uma vez processada, a casca de kawa será misturada ao barro coletado no igarapé.
Durante a mistura das cinzas com o barro, a ceramista procede como quem sova uma massa.
O procedimento é lento pois, enquanto se acerta o ponto da mistura, é preciso retirar pequenos
pedaços de pedra e areia ainda presentes na argila, completando a descontextualização
iniciada na coleta. Esta mistura é feita dentro de uma grande bacia de alumínio. No passado,
utilizavam-se grandes balaios trançados.
Após descansar deste trabalho, cuja fonte de energia envolvida vem apenas de seu
corpo, a ceramista passará à modelagem, procedimento que inclui três etapas: subida e
conformação inicial do pote; abertura e raspagem com um pedaço de cuia; e, por último, o
polimento com a pedra doowhe. Vejamos estas etapas mais de perto.

Figura 50: Preparação da massa cerâmica, junho 2014.
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Sentada em um pequeno banco, ou agachada, a ceramista inicia o pote fazendo uma
base redonda, o fundo do pote (liwaphita), achatando com a mão um bolo de massa e
colocando-o sobre um pedaço de madeira. Alternativamente pode-se usar uma folha de
palmeira ou pedaço de trançado. O importante é que seja uma superfície móvel, pois ela
funcionará, daí em diante, como base giratória para a primeira fase da produção da peça: a
conformação do pote por meio da técnica do acordelado, uma técnica bastante difundida na
América indígena (ver Ribeiro 1988). Em seguida, a ceramista produzirá os diversos rolos, ou
cordéis, de massa que serão juntados à base com auxílio de água.287 Com a mão esquerda, a
ceramista juntará os cordéis uns aos outros enquanto, com a mão direta ela conduz o
movimento de um cordel sobre o outro.

Figura 51: Primeiras etapas da modelagem, novembro 2012.

Com acréscimo dos cordéis, o contorno do objeto apresenta-se, inicialmente, em plano
perpendicular ao da base. Tendo atingido a altura desejada, a ceramista iniciará a abertura
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Os termos para o enrolamento dos cordéis, em Baniwa são pakalapitanikha – “enrolado” e pattipilanikha,
“torcido”. Os termos para juntar os cordéis são peroetaka, algo como “colocar na forma” e papatikakani, algo
como “amassar na forma”. (Caderno de Campo, novembro 2012)
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(pametakani) – o contorno do pote – utilizando pedaços de cuias chamados wiia. Durante este
procedimento é preciso controlar continuamente a umidade da massa, acrescentando água na
medida do necessário. Feito isso, deixa-se o objeto descansar.
O objeto inicial, rústico, é aparado com auxílio de objetos cortantes como pequenos
pedaços de facas. É assim que se regula, por exemplo, a espessura da base que, geralmente é
mais grossa no início da modelagem do que ao final. Com isso, os objetos vão adquirindo um
formato mais delicado.

Figura 52: Raspagem com faca, junho 2014.

Figura 53: Raspagem com pedaço de cuia, junho 2014.

A abertura dos potes é feita de forma lenta e progressiva, assim como o acréscimo de novos
cordéis. Estas etapas são feitas ao longo de todo um dia, ou mesmo de dois dias, pois é
preciso esperar as primeiras partes moldadas se acomodarem e secarem levemente.
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Figura 54: Subida do pote, acréscimo de cordéis de massa cerâmica, junho 2014.

Isso ocorre sobretudo em objetos de contorno carenado, como as bilhas, em que a parte
inferior, feita em ângulo aberto, é seguida de uma parte superior, em que a ceramista deve
fechar o pote em direção à borda, num ângulo oposto ao do início da subida. O acréscimo de
camadas de argila sobre um pote ainda bastante mole, implica no uso de escoras que ajudam a
sustentar o peso do barro. No caso dos grandes camutis para fermentação de bebida de
mandioca, as escoras são internas, no caso de pequenos camutis para armazenamento de água,
elas são internas, como se vê na fotografia abaixo.

Figura 55: Escoras de apoio à subida do pote de contorno complexo, junho, 2014.

!
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Com os seguidos alisamentos com pedaços de cuia, as paredes se afinam
progressivamente.

Figura 56: Abertura com pedaço de cuia, junho, 2014.

Quando o artefato já está mais seco e não responde mais à abertura com o pedaço de
cuia (o chamado ponto de osso), inicia-se a etapa do polimento (pakhetsitakani) com a pedra
doowhe ou, na ausência deste material, como já me referi, com as sementes do fruto do inajá
(weeteri) ou do babaçu (taawhi). O polimento é feito ao longo de dois ou três dias. É preciso
polir, deixar secar, e polir novamente, até que a peça esteja realmente seca. Após os
sucessivos polimentos as peças adquirem um aspecto mais escuro e brilhante. Os ângulos das
pedra e sementes são usados também para se fazer determinadas reentrâncias nos objetos –
nas bases, por dentro e fora, e nas bordas.

Figura 57: Polimento com pedra doowhe, junho 2014.

É neste momento que se pode identificar os derradeiros pedaços de pedra ou outras
impurezas que porventura ainda estejam presentes na massa. A pedra doowhe ao passar sobre
o local em que estão estas impurezas, soa diferente e alerta a ceramista sobre a sua presença.
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Ao ouvir este barulho, a ceramista cava com as unhas o local, abrindo um pequeno buraco na
parede do objeto e retira a pedrinha encontrada. Este buraco é recoberto com um pouco do
preparado de argila e kawa, sendo em seguida raspado e polido. Controla-se o procedimento
com água para que a nova porção de massa adira adequadamente ao conjunto.

Figura 58: Polimento com caroço de inajá, junho, 2014.

A eficácia da pedra na localização destas impurezas depende de potes construídos com
paredes finas, uma vez que, em paredes grossas, a pedra não soa da mesma forma ao passar
sobre as impurezas. Estas características de interação com os artefatos fazem do uso da pedra
doowhe um dos fatores determinantes da sua qualidade, na medida em que esta ferramenta
está perfeitamente ajustada ao projeto, ao conhecimento e à prática da ceramista Baniwa. O
uso destes seixos permite produzir uma cerâmica fina, leve e livre de impurezas; impurezas
que, como já vimos, levariam o artefato à quebra durante a queima.
Um dos desafios da ceramista é polir um certo número de peças modelado em um
intervalo de tempo curto, pois neste momento, eles começam a secar mais rapidamente, de
forma que o ponto do polimento pode passar e a peça se tornar inerte às intervenções –
ficando sem brilho, com aspecto grosseiro e comprometendo a aderência do verniz que será
passado após a queima. A falta do verniz tornará a cerâmica, como um todo, mais permeável
e, portanto, mais frágil e suscetível à interação com o calor, a umidade e outras características
dos alimentos nelas servidos. É a capacidade de se fazer cada uma destas etapas da maneira
certa, no tempo certo, interagindo com a massa e o artefato modelado, o que diferencia a boa
cerâmica de uma cerâmica ruim e, consequentemente, a boa e a má ceramista.
Findada a modelagem do pote, quando ele não aceita mais polimentos iniciam-se os
preparativos para a pintura da peça. Para se fazer a tintura é preciso juntar em uma cuia o
líquido solvente – suco de limão, cubiu (Solanum sessiliflorum) ou manicoera (caldo de
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mandioca amarga) – com um fragmento do barro eewa e misturar.

Figura 59: Sequencias de procedimentos para a pintura: pincel, solventes e pigmento, junho 2014.

Para passar a tinta nas peças as mulheres utilizam pinceis feitos de seus próprios cabelos,
feitos com cabos de massa cerâmica já mais ressecada. Para serem pintados, os potes são
colocados novamente sobre uma superfície móvel – tábuas, folhas, pedaços de trançado – ou,
como é bastante comum, sobre o colo das mulheres.

Figura 60: Pintura dos potes, junho, 2014.
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Figura 61: Potes pintados, placas e fotografias para treinamento e para referência dos padrões, junho 2014.

Neste momento os potes adquirem um aspecto contrastado entre o cinza esverdeado da
argila polida e seca, e o amarelo reluzente do pigmento eewa. Na foto acima, podem-se ver
algumas placas de cerâmica usadas para treinamento durante a oficina realizada em São
Joaquim, em junho de 2014. Ao lado destas placas, veem-se também fotografias de objetos de
acervo que foram usadas como referência na modelagem e pintura dos potes. Já na oficina de
2012, eu havia constatado que a decoração externa dos potes era o campo da cerâmica baniwa
que apresentava maiores perdas na transmissão de conhecimento, uma vez que potes
decorados eram utilizados nos Dabucuris que deixaram de ser feitos na região do Içana na
década de 1950.
A pintura tradicional Baniwa é feita por meio da aplicação de padrões distintos nas
diferentes partes dos potes – o fundo, as paredes laterais, suas diferentes inclinações, além das
partes internas, externas e as bordas. As linhas usadas apresentam espessuras diferentes,
sobretudo na transição entre as partes dos potes. É comum ainda a alternância entre seções em
que são empregadas linhas simples, com outras em que se empregam formas preenchidas,
como se vê na fotografia abaixo.
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Figura 62: Coleção Baniwa-Kadaapolitani / Koch-Grünberg /
Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905

Estas características refinadas de decoração são uma marca das mais belas peças de
cerâmica encontradas nas coleções mais antigas, como as do naturalista austríaco Johann
Natterer, de Koch-Grünberg e mesmo a coleção mais tardia de Eduardo Galvão.288 A partir de
meados do século passado, nota-se que os artefatos coletados apresentam uma decoração mais
simples. Não só padrões geométricos são menos sofisticados, como há menor interação entre
os padrões e as diversas partes dos artefatos. Não se encontram também as diferentes
espessuras e preenchimentos seletivo das formas.
A peça acima, é do começo do século XX, e foi recolhida por Koch-Grünberg
fazendo, hoje, parte do acervo do MPEG. A fotografia abaixo mostra uma peça mais recente,
da coleção de Eduardo Galvão, recolhida nos anos 1950, e depositada no acervo do Museu do
Índio.
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Johann Natterer passou 18 anos viajando pelo Brasil fazendo parte da “Expedição Austríaca”, que contou com
figuras como Spix e Martius. Natterer foi certamente o cientista mais engajado dos austríacos que passaram por
aqui. Participou de diversas expedições que atravessaram o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e
Mato Grosso. Desta última região alcançou o Amazonas pelo Madeira e da foz deste rio seguiu para a Barra
(Manaus) de onde alcançou os Rios Negro – seguindo para a fronteira com a Venezuela – e Branco – atingindo
as Guianas. Natterer permaneceu no Brasil mais do que qualquer outro pesquisador da Expedição Austríaca
tendo, inclusive, se casado com uma brasileira, em Barcelos, em 1831. Só deixou o país em 1835, seguindo para
Londres e de lá para Áustria. Durante este período fez inúmeras coleções, sobretudo botânicas. Sobre Natterer e
a Expedição Austríaca ver Augustat (2012: 13-17)
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Figura 63: Coleção Baniwa Baixo Içana, Eduardo Galvão,
Acervo Museu do Índio, 1954

A pintura em si é uma atividade delicada, posto que é irreversível. Qualquer erro será
permanentemente incorporado à peça – mesmo as tentativas de apagar erros com raspagem
deixam marcas perceptíveis nos objetos. Assim, a pintura é um procedimento de longa
duração e de intimo envolvimento com o artefato. Um dos maiores desafios é adequar a
proporção de cada desenho às dimensões de cada parte da peça a ser decorada.
Ao final desta etapa, os potes estão prontos para se iniciar os procedimentos de
queima. Estes procedimentos consistem no aquecimento e na queima propriamente dita, e
incluem também transporte entre a aldeia e a área fora da aldeia em que serão queimados os
potes. Ainda antes de queimar, é preciso aquecer as peças. Isso pode ser feito colocando-as
em um giral (um moquém) sob fogo baixo. Algumas mulheres optam por fazer este préaquecimento das peças nos torradores de farinha de suas cozinhas. No caso de se optar pelo
torrador, é preciso coletar lenha e folhas secas para acender o fogo de casa. No caso de se
fazer o giral, levam-se as peças para o local onde será feito o forno da cerâmica (geralmente
próximo à roça das mulheres) e monta-se a estrutura neste local, coletando madeiras e cipós
específicos para amarração desta estrutura. As peças são transportadas nos aturás e bacias das
mulheres.
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Figura 64: Aquecimento das peças no torrador de farinha, junho 2014.

Figura 65: Bacia e aturás com peças aquecidas, prontos para o transporte, junho 2014.

Figura 66: Mulheres a caminho do local da queima, junho 2014.
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Figura 67: Aquecimento das peças no giral, junho 2014.

Aquecidas, as peças começam a escurecer progressivamente, adquirindo um tom marrom
fechado e brilhante, que realça a pintura. Esta, por sua vez, vai passando do amarelo original
do pigmento eewa a um tom alaranjado.
Para queimar a cerâmica é preciso colher lenha de madeira de boa qualidade – duras e
resistentes. Além de sustentar um fogo mais duradouro, a queima destas madeiras resulta na
produção de carvão vegetal, material que será utilizado mais tarde no aquecimento das peças
durante o seu envernizamento. As peças são aquecidas no giral (ou forno) até ficarem quase
negras, com pintura entre o vermelho e o laranja. Monta-se a fogueira para queimar as peças
agrupando toras de forma organizada, como para um estoque.

Figura 68: Montagem da fogueira para queima da cerâmica, junho 2014.

!

Sobre esta lenha as peças são colocadas emborcadas. Com isto visa-se impedir que
brasas e fuligem se depositem dentro das peças, o que faria que manchas negras marcassem a
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superfície pintada, prejudicando o aspecto final dos artefatos. Peças grandes como Camutis
para caxiri são queimadas separadamente em uma fogueira de configuração distinta.

Figura 69: Fogueira para queima de peças grandes, como camutis, dezembro 2012.

Nesta fogueira os pedaços de lenha formam uma espécie de cabana em volta do objeto – não
há problema na criação de manchas neste caso, pois o objeto tem outro tipo de acabamento. O
aquecimento anterior à queima é realizado também de forma diferente, colocando-se a peça
diretamente ao fogo, no próprio local da queima (primeira foto acima). Há mulheres que
espalham pedaços de ninhos de cupins entre os galhos em que atearão fogo. Os ninhos de
cupins secos ajudam a espalhar o fogo rapidamente sobre a peça, permitindo uma queima
uniforme.
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Figura 70: Detalhe da queima, junho 2014.

Durante a queima ocorre a transformação mais radical da cerâmica: já em meio ao fogo, é
possível ver as peças passando de cinza-esverdeado a um tom claro, entre o branco e o bege
levemente avermelhado. É neste momento que a pintura que era amarela adquire finalmente a
coloração vermelha aberta. Somente a aplicação do verniz fará com que este tom de vermelho
se feche um pouco. O mesmo acontece com o tom da cerâmica, que ficará mais próximo do
bege. Após um intervalo de queima que leva de uma a três horas – dependendo do tamanho da
fogueira – inicia-se a retirada das peças.

Figura 71: Retirada dos potes da fogueira, junho 2014.

!

Esta é uma operação bastante delicada, dado o calor acumulado nos potes. Neste
momento é preciso evitar que as peças caiam umas sobre as outras e que fiquem expostas ao
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carvão e à fuligem – que criam manchas pretas nos objetos. Com ajuda de varas de madeira
de cerca de 3 metros – de espécies mais resistentes ao calor – como num jogo de varetas, as
mulheres retiram, um por um, os objetos que se encontram na fogueira. O uso das varas de
madeira deve ser cuidadoso uma vez que elas se incineram em contato prolongado com as
peças quentes, o que pode criar manchas adicionais. Utiliza-se também pás neste processo.
Com estas ferramentas as mulheres retiram as peças que estão mais brancas e reposicionam
sobre as áreas com mais cinzas aquelas que estão mais enegrecidas. As cinzas brancas tem
efeito contrário ao do carvão e da fuligem, ajudando a embranquecer as peças.
Acompanhar a queima é uma atividade muito dura, dado o calor da fogueira e pelo
fato de a queima ser feita em uma área sem cobertura vegetal – geralmente nas roças. O fluxo
de energia neste momento é fortíssimo. A fumaça e a fuligem entram nos olhos. As mulheres
se protegem com toalhas de banho. Eventualmente fazem pequenas barracas para se
abrigarem do calor lancinante que vem do sol e da fogueira.

Figura 72: Potes dentro de bacia resfriando, junho 2014.

!

As peças, uma vez retiradas do fogo, esfriam dentro de bacias de alumínio. Estes
artefatos são os melhores amigos das mulheres para lidar com a cerâmica quente, pois evitam
que o calor das peças faça a matéria orgânica presente no solo pegar fogo – o que também
levaria a manchas negras. Antes da difusão deste objeto – que veio tomar o lugar de diversos
tipos de cerâmica e trançados na cozinha baniwa –, as mulheres posicionavam suas peças
sobre pedras previamente levadas até o local da queima para receber os artefatos ainda
quentes.
Após o resfriamento das peças, as mulheres retornam à aldeia, conduzindo o produto
da queima em seus aturás e bacias. No dia seguinte, aquecerão novamente as peças para
iniciar a passagem do verniz vegetal. Pode-se usar wakhamaali ou oomaphitako, conforme
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vimos mais atrás. Enquanto a resina de wakhamaali já se encontra em forma sólida, como
uma pedra que será utilizada para aplicação, as pequenas bolinhas de oomaphitako precisam
ser previamente transformadas, sendo unidas entre si com auxílio de água e de uma panelinha,
resultando em um pequeno bastão de resina (foto abaixo). Isto é feito sobre o fogareiro
Ttidzeeda, que conhecemos na apresentação da cerâmica baniwa, um artefato de origem
alienígena, desconhecida. O carvão utilizado no fogareiro deve ser buscado no local da
queima dos potes, sendo trazido com ajuda dos aturás.

Figura 73: Bastão de resina de oomapihitako, junho 2014.

!
Para receber a aplicação de resina, o artefato é também aquecido no fogareiro

ttidzeeda.

Figura 74: Aquecimento da peça no fogareiro ttidzeeda, preparação para o verniz, junho 2014.

O aquecimento da peça deve ser preciso: se a temperatura do artefato estiver aquém da
temperatura do ponto de fusão do verniz vegetal, o verniz não irá aderir à peça. Se a
temperatura passar deste ponto, o verniz queimará, criando manchas escuras nos potes. Mas

346

há uma solução nestes casos: a aplicação mal sucedida do verniz pode ser revertida
queimando-se a peça novamente. Enquanto a peça está emborcada no forno, a ceramista vai
testando o ponto do verniz aplicando o bastão sobre a peça, até sentir que pode retirá-la do
fogareiro e colocá-la na bacia, espalhando agilmente o verniz em sua superfície. A operação
deve ser rápida, evitando-se retornar muitas vezes com a peça para o fogareiro sob o risco de
queimar o verniz já aplicado. Para manusear a peça quente, a ceramista usa folhas coletadas
na árvore mais próxima e apoia a peça em bacias de alumínio completamente limpas.

Figura 75: Detalhes da aplicação do verniz oomaphitako, junho 2014.

Qualquer erro neste momento pode causar sérias queimaduras e o procedimento depende
fortemente do papel protetor das folhas e das bacias de alumínio. Passa-se o verniz,
primeiramente, nas partes em que se vai segurar a peça com auxílio das folhas. Em seguida
ocupa-se das partes externa e interna da peça, nesta ordem. Tanto por fora, quanto por dentro,
começa-se das bordas para o centro, pois as bordas esfriam mais rapidamente do que o centro
da peça. A resina desprende um cheiro fortíssimo, entre adocicado e azedo, enquanto é
aplicada à peça.289 Terminado o envernizamento, as peças estarão prontas. Leva-se cerca de
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A sequência de operações com o fogo, calor fumaça e resíduos voláteis foi bastante agressiva para o
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10 a 15 dias para concluir uma fornada de peças de cerâmica em contextos em que a
ceramista pode dedicar-se amplamente a esta produção – ou seja, fora das temporadas de
trabalho intensivo nas roças, características do verão no Alto Rio Negro.
O acabamento da cerâmica de “transformação” utilizado pelas mulheres Baniwa,
como vimos mais acima, é compartilhado com os demais grupos da região. Trata-se de uma
técnica de esfumaçamento (foto abaixo).

Figura 76: Acabamento esfumaçado, dezembro 2012.

Neste tipo de acabamento, utilizam-se folhas de ucurum (pirimapa) ou cubiu (koopiro).
Passa-se o sumo de uma destas folhas no interior do pote e posiciona-se a peça emborcada
sobre três trempes. Abaixo da peça acende-se uma fogueira que deve ser controlada para que
a queima do combustível resulte apenas em fumaça e não, efetivamente, em fogo. Algumas
ceramistas usam folhas de heemapi (umari) e pimittidoale (não identificada) para fazer a
fumaça que defumará a peça, o que deixará a superfície mais brilhante. O procedimento pode
levar até uma hora por artefato, produzindo uma enorme quantidade de fumaça que a
ceramista deve controlar continuamente. Ao final, algumas mulheres passam um pouco de
breu para dar mais brilho ao acabamento. Quando se deseja fazer pintura em negativo, uma
antropólogo. As mulheres eventualmente comentavam este tópico, mas mostravam-se bastante acostumadas a
lidar com o alto consumo de energia calorífica.
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massa de cinza e água é aplicada na forma do desenho desejado. Faz-se o esfumaçamento e,
quando a peça esfria, retira-se a cobertura de cinza com auxílio de um pano, revelando o
desenho. Esta cinza é obtida da queima e processamento no pilão de kadzaane e itewirhina
(ambas árvores não identificadas). Nesta técnica não há acabamento externo aplicado à
peça.290
Fornos de torrar farinha e trempes não recebem nenhum tipo de acabamento. Potes de
camuti e alambiques são laqueados por dentro com uma tintura feita de pigmentos obtidos de
cinzas (politai) de lamparinas, ou mesmo de panelas de cerâmica, misturada ao leite de sorva
(iwidzolia), sendo a sorva uma planta de terra-firme, o que faz dela um recurso de acesso
limitado, portanto. Em locais em que não se pode encontrar a sorva, utiliza-se a sorvinha
(pimiiwidzooli).291

Conexões entre materiais
Ao considerarmos a Amazônia indígena e a “cultura popular” no Brasil, como um
todo, nos deparamos com inúmeros modos de se fazer cerâmica. Estes modos, em grande
parte, estão condicionados pelos materiais e técnicas empregados. Os Suruí de Rondônia, por
exemplo, coletam a argila utilizada em sua produção de cerâmica em igarapés secos, durante a
estiagem de verão. J-J. Vidal (2011) observou que a coleta envolve a identificação de um
nível muito preciso no depósito em que o barro tem uma consistência tal que – a experiência
das mulheres Suruí atesta e as análises laboratoriais encomendadas pelo autor comprovaram –
é possível empregá-lo diretamente na fabricação de cerâmica sem que seja necessário
acrescentar nenhum material antiplástico. “A argila utilizada por elas (...) é a que fica logo
abaixo das matérias orgânicas e da terra de superfície, até meio metro de profundidade.”
(Vidal 2011: 45). Conforme as referidas análises laboratoriais, esta argila só pode ser
modelada sem acréscimo de nenhuma “mistura” por possuir Ferro e Carbono não-cristalizado
(oriundo de materiais orgânicos novos) em quantidades ideais. O primeiro, presente na
proporção de cerca de 20% da massa, é um material cujo ponto de fusão determina a
temperatura de queima (em torno de 700º); já o segundo, ao mesmo tempo que garante a
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Algumas ceramistas afirmam que não se deve passar o breu para que ele não passe gosto aos alimentos
cozidos na panela.
291
A sorva é também usada para laquear os bancos Tukano. Sobre esta matéria-prma ver “Banco Tukano”
(minilivro) e estudo de sustentabilidade e manejo da sova (Manejo do Mundo).
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plasticidade na modelagem, ao ser carbonizado na fogueira aumenta a porosidade da peça,
fazendo com que da queima não resultem rachaduras. A porosidade também permite o
emprego da cerâmica no fabrico de panelas que vão diretamente ao fogo, sem deformar ou
mesmo arruinar-se (Vidal 2011: 93-103). De um modo geral, a porosidade, é uma
característica de toda cerâmica cuja utilização prevê o seu uso direto no fogo.
Enquanto as índias Suruí trabalham sua massa cerâmica por meio da técnica do
acordelado, como as mulheres Baniwa, as paneleiras do Espirito Santo, para abordarmos um
exemplo não indígena, trabalham-na por meio de um processo distinto. Nele, as panelas são
praticamente esculpidas a partir de blocos de barro previamente amassados e compactados, o
que é feito de dentro para fora. 292 Este processo está completamente interligado às
características da massa cerâmica que utilizam, uma massa que não poderia ser submetida
nem ao torno, nem ao acordelado.
Comparativamente a outras, a argila do Vale do Mulembá é bastante arenosa. Análises
da granulometria do barro indicaram a seguinte composição média: 40% de argila,
26% de silte, 13% de areia fina, 13% de areia média e 8% de areia grossa. É essa
composição que condiciona o modo de fazer – sem torno, nem forno – e dota o
produto de uma série de atributos, como a menor ocorrência de rachaduras e a maior
rapidez no processo de secagem, o aquecimento em tempo relativamente mais curto e
a boa resistência ao fogo de 600°C, o que não deixa que as panelas estourem na
fogueira. De fato, a composição do barro condiciona não só o modo de fazer e o
aspecto das panelas, como também a propriedade de conservar o calor dos alimentos
mesmo depois do seu cozimento. As moquecas são servidas borbulhando e assim se
mantêm por vários minutos depois de retiradas do fogo. (Dossiê Paneleiras, Abreu
2002: 31)293
As panelas de Goiabeiras são extremamente porosas, pela quantidade de areia presente
na massa cerâmica utilizada, a ponto de não conterem o líquido nelas depositado por longos
períodos (Comunicação Carla da Costa Dias; Seminário Arte da Terra - Museu do Índio,
2014). Estes dois exemplos demonstram que um determinado material leva a um determinado
procedimento. Na cerâmica esta interconexão faz parte de toda cadeia operatória.
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Conforme descrito no dossiê de registro deste “bem imaterial”: “O barro escolhido é colocado sobre uma
tábua. As paneleiras executam a puxada do barro com as mãos e depois com a cuia. A forma é dada com as
mãos, puxando e levantando o bojo, definindo a concavidade e a espessura com a cuia e modelando a borda com
as mãos. Com a faca são retiradas as impurezas e com o arco, os excessos de argila. As alças das tampas e as
orelhas das panelas - pequenas pegas presas à borda - são feitas com roletes de barro e fixadas com os dedos. As
paneleiras utilizam água para colar as orelhas e dar acabamento às panelas. Isto feito, as panelas são postas
novamente para secar até o dia seguinte, quando será trabalhado o fundo. Na modelagem do fundo, a panela é
retirada da tábua e virada; o fundo chato é arredondado pela remoção dos excessos com o arco; a superfície
externa é alisada com a faca, utilizada na limpeza e acabamento da peça.” (Abreu 2002: 35)
293
Toda análise técnica contida no dossiê do IPHAN foi baseada no trabalho de Carla Costa Dias (1999).
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Não foi possível realizar análises técnicas do material utilizado pelas mulheres
Baniwa, mas é possível tecer alguns comentários sobre sua materialidade a partir das nossas
observações de campo e de informações bibliográficas disponíveis. Como vimos, para
preparar a massa cerâmica as ceramistas Baniwa acrescentam cinzas de kawa ao barro dos
igarapés.294 No preparo de massas de argila pode-se acrescentar tanto materiais para aumentar,
quanto para reduzir a temperatura de cocção da argila. Estes materiais são chamados
antiplástico, pois reduzem a plasticidade – a capacidade das massas cerâmicas de serem
moldadas, de dilatarem e de absorverem líquidos (Fernandez Fernandez Chiti 2011: 39).
Antiplásticos refratários aumentam o ponto de fusão da massa, e antiplásticos fundentes,
rebaixam este ponto. As cinzas, empregadas pelas mulheres Baniwa, são consideradas
fundentes, o que quer dizer que do composto de argila que as mulheres extraem dos igarapés é
naturalmente refratário (Fernandez Chiti 2011: 50). A argila suruí, no caso, é colhida em um
nível extremamente preciso, em que se encontra já pronta para modelagem e queima, como
vimos.295
Pela observação da coloração do barro retirado pelas mulheres no igarapé, é possível
sugerir que se tratem de depósitos com uma composição muito alta de argila, nos quais se
encontram poucos materiais de outra procedência (Caiado, comunicação pessoal 2014). A
coloração das peças queimadas, bastante brancas, como vimos, indicaria que a mistura do
caraipé não acrescenta materiais como ferro, por exemplo, presentes em muitos tipos de
cerâmica, cuja presença tornaria as peças mais avermelhadas (Fernandez Chiti 2011: 39).
Acima, vimos que o pote de caapi recolhido no Uaupés por Koch-Grünberg (Figura 29) tem
uma tonalidade avermelhada muito distinta da cerâmica Baniwa, o que indica que tenha sido
utilizada em sua confecção uma argila de características distintas daqueles utilizados pelas
mulheres baniwa. Talvez seja este tipo de particularidade que fazia, no passado, a cerâmica
baniwa ser um objeto valorizado no comércio intertribal da região (Koch-Grünberg 2005:
216).
Se o barro de melhor qualidade também permite (afford) resultados melhores, ele não
faz isso sozinho. A leveza e delicadeza da cerâmica baniwa é uma característica observada há
mais de um século (Koch-Grünberg: 547-548). Para atingi-la é necessário que aquela argila,
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Ao referir-se ao antiplastico utilizado pelas índias de Barcelos, Rodrigues Ferreira apontou que poderiam ser
usada a casca do caraipé e que, “[q]uando não há a tal casca, para se incorporarem com o barro, suprem as
escórias do aterro pisadas e moídas; se nem escórias há, suprem os cascos das tartarugas, depois de calcinados.
Sem este adubo, qualquer que seja dos 3, mas uns na tábua dos outros, estala a louça.” (Ferreira 2005:73)
295
Agradeço a Caiado (C. Eduardo) de Carvalho Santos pela indicação da obra do especialista em cerâmica
Jorge Fernandez Chiti e pelas observações sobre o material apresentado neste capítulo.
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misturada ao caraipé, seja raspada e polida com a pedra doowhe, como já vimos. O uso de
raspagem e polimento – característico da cerâmica ameríndia como um todo – deve ser
entendido com uma técnica entre outras possíveis de acabamento. Poder-se-ia empregar um
acabamento esmaltado, por exemplo, como se faz no Japão há tempos imemoriais (Keiko
Mayama, comunicação pessoal, 2014). Ao mesmo tempo, as ferramentas utilizadas como
raspadores e polidores são também diferentes de acordo com cada tradição. As mulheres
Suruí, utilizam como raspador as sementes chamadas pipibap, em sua língua (Vidal 2011:
53). Como polidor utilizam “um seixo de rio, bem roliço e liso (...) [fazendo] um polimento
interno e externo [que] (...) tem como função fechar os poros da argila, tornando-a menos
porosa, mais impermeável, lustrosa e mais adequada a cumprir sua função utilitária de conter
líquidos sem vazar. (Vidal 2011: 60).
A porosidade necessária para se levar a cerâmica diretamente ao fogo implica maior
comunicação com o material a ser colocado dentro dos potes – alimentos líquidos, na maior
parte das vezes. Para compensar esta comunicação, que permitiria aos alimentos penetrarem
progressivamente nas panelas, é preciso investir em algum tipo de proteção. Esta é a função
que os polimentos e vernizes vêm cumprir. O interessante é que, do ponto de vista físicomecânico, a técnica da raspagem e polimento utiliza as características das próprias moléculas
de argila para criar uma camada externa nos artefatos. Esta camada é resultado dos sucessivos
gestos da ceramista com as ferramentas, que encaixam as moléculas da cerâmica umas às
outras resultando em uma película brilhante (Caiado, comunicação pessoal, 2014; Vidal 2011:
99). Daí podemos entender o valor de uma ferramenta mais adequada para esta atividade, os
polidores doowhe.
Durante a raspagem com cuia, feita durante os dois primeiro dias da modelagem, as
peças estão ainda bastante molhadas, no chamado “ponto de couro”, momento em que a
massa cerâmica ainda aceita maior intervenção sobre a forma. A ceramista deve controlar a
umidade da massa para afinar as paredes e conformar os artefatos ao seu projeto. Já o
polimento é feito quando a peça chega ao “ponto de osso”, podendo levar de dois a três dias
seguidos, dependendo das condições climáticas. As ceramistas observam que os alisamentos e
polimentos internos são mais duradouros do que os externos, o que indica que a massa
cerâmica modelada transpira neste sentido, de dentro para fora, de cima para baixo. Desta
forma, é mais fácil criar a camada vitrificada na parte interna do que na parte externa dos
artefatos.
Todo o processo é bastante suscetível às mudanças de temperatura e umidade. Isso
ocorre também por conta da porosidade da massa cerâmica. Esta porosidade liga-a ao
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ambiente ao seu redor: caso faça muito calor, a ceramista tem de controlar mais atentamente a
perda de água da peça, sendo difícil trabalhar em muitos potes ao mesmo tempo; caso chova
muito e o calor esteja mais ameno, as condições de trabalho são facilitadas. Assim, os gestos e
técnicas elencados acima não podem ser vistos deslocados de um espaço-tempo específico,
não estando afastados de fatores contingenciais e, mesmo, imponderáveis.
Estes fatores estão presentes também na queima. Caso chova neste momento, corre-se
o risco de perder completamente a produção. Dependendo do volume da chuva é possível
cobrir o forno com objetos que estejam à disposição, como pedaços de telha e outros
materiais mais resistentes ao fogo. Contudo, se chover pesado, nenhum esforço será capaz de
salvar o trabalho de semanas geralmente reunido em uma queima. A única forma de se
prevenir este tipo de acidente é conhecer bem o calendário anual, as características das
estações e das alterações climáticas que tomam lugar no dia a dia.
O acabamento utilizado após a queima também se encaixa à sequência de atos
técnicos feitos até aquele momento. Enquanto na cerâmica de serviço – que não vai ao fogo –
utiliza-se um verniz vitrificado, o oomapihitako e o wakhamaali – na cerâmica de
transformação utiliza-se um acabamento por esfumaçamento, como já vimos. Estes dois
acabamentos complementam a ação da raspagem e do polimento de forma diferentes. No
primeiro caso, como já vimos, um bom polimento é fundamental para aderência do verniz. No
segundo, os sumos das plantas utilizados se somam à fuligem da fumaça em suspensão
agregando uma camada extra à parte interna das panelas (ver Vidal 2011: 99, para um
exemplo suruí). Em ambos os casos o procedimento envolve novo aquecimento da peça.
Contudo, enquanto no envernizamento o calor cria as condições para a fusão do verniz; no
esfumaçamento, ele promove a transformação de um líquido previamente passado na peça – o
sumo do urucum ou cubiu – por meio do aquecimento e pela fuligem volatilizada na fogueira.
Ambos os procedimentos deixam esta superfície menos porosa, o que faz com que interajam
menos com os alimentos. Contudo, o segundo tipo de acabamento é mais eficaz em relação ao
aquecimento que o primeiro, pois o verniz se desprende mais facilmente com o calor que a
fuligem. Isso, como vimos, está em conformidade com os usos distintos desta cerâmica: para
o serviço de alimentos e para a transformação de substâncias.
Em resumo, a tecnologia cerâmica baniwa é integrada em um todo por meio de
procedimentos conectados em cadeias operatórias marcada por extrema coerência entre os
materiais e técnicas utilizados. Como vimos, um determinado tipo de material enseja uma
determinada característica técnica do processo, que, por sua vez, implica a entrada de outro
material no sistema, que vai levar a outra técnica, que empregará determinada ferramenta e
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assim sucessivamente. Tivessem recolhido outro tipo de barro, as mulheres estariam
trabalhando-no de forma diferente, acrescentando um outro antiplástico ou outro tipo de
“tempero” (como pedras ou conchas trituradas, por exemplo); ou ainda não acrescentariam
nenhum material à argila, como fazem as índias Suruí e as paneleiras do Espírito Santo. Isso
faria o sistema como um todo ter outras características, uma vez que uma determinada
característica produz (afford) uma determinada conexão que resultará em um primeiro
conjunto; conjunto este que, por sua vez, levará a outras conexões, e assim por diante.
Mas isto não é tudo. Como vimos, a própria argila, do ponto de vista molecular, é feita
de componentes que estão em jogo na relação com os outros materiais e ferramentas
empregados. Ela não é um “objeto” neste sistema, fechada em si, interagindo com os outros
materiais e ferramentas. Estes também não são “objetos”, entes de contorno definido. A
argila, como tudo que está em jogo aqui, é uma “coisa” cujas as características interagem de
forma diferente com cada uma das ferramentas e energias em curso – a forma molecular, se
relaciona com os polidores, a composição mineral reage ao calor que determina a cor final,
etc..
Estes pontos levam a pelo menos duas conclusões. Em primeiro lugar, podemos
compreender que a “materialidade” do sistema e o “projeto” dos artefatos são indissociáveis.
Não é possível defender um primado da forma sobre a matéria, concebendo esta última como
um componente passivo na sua relação com o projeto humano (Ingold 2008: 339). Não
podemos reduzir a interação entre o projeto e a materialidade a uma relação sujeito-objeto.
Até porque, como vimos, entre o projeto e a matéria há toda sorte de intermediários (técnicas,
ferramentas, energias, características do ambiente, etc.). As cadeias de produção de um
artefato são heterogêneas, compreendem inclusive seres não-humanos, e a interação de todos
estes agentes faz parte das forças em jogo (Hodder 2012: 48). Menos do que um binarismo
(sujeito-objeto; mente-matéria), precisamos de um modelo diferente para dar conta de
descrever estes processos.
Esta complexidade envolvida na produção nos leva a um ponto importante,
relacionado à história destes sistemas técnicos. Ao verem as peças de cerâmica produzidas por
suas antepassadas no acervo do Museu do Índio, as mulheres baniwa ficaram impressionadas
com o acabamento e a conformação geral destes artefatos, ao mesmo tempo simétricos, leves
e bem decorados. Chegar a tais resultados implica um longo envolvimento e domínio de toda
a cadeia operatória da cerâmica, como vimos acima. Este envolvimento deve atravessar
gerações por pelo menos dois motivos. O primeiro é relativo ao momento do aprendizado. Ao
longo das oficinas de que participei, presencie diversas mulheres já adultas se defrontando
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com estes processos pela primeira vez. Estes encontros deixaram bastante evidentes as
dificuldades envolvidas em se aprender todos os detalhes de cada procedimento de uma só
vez, sem ter tido contato com estas operações em etapas sucessivas desde a infância. Ao
aprender com uma mulher mais velha, geralmente a avó, as crianças tem, ao mesmo tempo, a
oportunidade de ver alguém trabalhando o barro em alto nível e a possibilidade de ter uma
relação de aprendizado com o material, sem nenhum tipo de cobrança, com muita
experimentação. Isso se dá fazendo artefatos em miniatura, inicialmente, pintando-os à sua
maneira, queimando-os na cozinha de casa. Somente após este período de experimentação é
que as meninas irão arriscar-se em potes progressivamente maiores, atingindo as formas e
tamanhos convencionais.
O

segundo

motivo

intergeracional

que

devemos

considerar

refere-se

ao

desenvolvimento desta tecnologia. O encaixe das operações técnicas e materiais envolvidas na
produção da cerâmica leva a uma pergunta: quanto tempo seria necessário para se
desenvolver um sistema artístico e tecnológico com tamanha coerência interna? Um sistema
não só complexo, como também extremamente abrangente, atravessando os vários campos da
vida baniwa e se concretizando em inúmeros artefatos, cada um com uma forma diferente e
ligado a uma função específica.296 Que empréstimos culturais ou invenções locais estariam em
jogo neste desenvolvimento? O uso do caraipé, por exemplo, é reportado em diversos locais
da Amazônia. Rodrigues Ferreira (2007) foi, talvez, o primeiro a descrevê-lo, ainda em
Breves, na foz do Amazonas, onde recolheu a cerâmica produzida pelas mulheres do lugar.297
Como explicar a difusão desta técnica de uma ponta a outra da bacia amazônica?
O que estou querendo dizer é que a interrelação entre técnicas e artefatos nos processo
de elaboração (e uso) permitiria, de um lado, presumir uma longa história de desenvolvimento
de um campo tecnológico e, de outro, conectar, do ponto de vista histórico e geográfico, este
sistema aos diversas sistemas tecnológicos semelhantes – algo inalcançável no atual estágio
de nosso conhecimento da cultura material dos povos ameríndios, sobretudo se considerarmos
o isolamento da Antropologia Social das disciplinas mais técnicas do campo das ciências
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Não mencionei anteriormente, porque as informações são muito lacunares, mas existiam até instrumentos
musicais feitos de cerâmica no Alto Rio Negro. Ver Koch-Grünberg (2005: 227).
297
“Desejando obter espécimes de uma árvore chamada “caripé”, cuja casca serve para o fabrico de potes do
país, perguntamos a Isidoro se ele a conhecia e onde seria encontrada. Respondeu-me que a conhecia muito bem,
mas só seria encontrada muito longe, na floresta. Numa bela manhã, após frugal almoço, demos-lhe ordem para
que pegasse o seu machado e fosse conosco à procura do “caripé”. (...) Em seguida, veio o próprio “caripé”, mas
era uma árvore tenra, sem fruto e sem flores, de modo que tivemos de contentar-nos com a amostra somente de
sua madeira e de sua casca.” (Rodrigues Ferreira, 2007: 68-69).
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humanas, como a Arqueonometria por exemplo (Hodder 2012).298

Conexões de conexões
Todo o processo de elaboração da cerâmica pode ser representado graficamente por meio de
uma linha sequencial que une as técnicas empregadas entre si aos outros componentes do
sistema. Cada cor, abaixo, indica uma dimensão em que estão reunidas “coisas” de um
mesmo tipo e que ocupam uma posição semelhante na cadeia de operação da cerâmica: os
locais, as matérias-primas, as técnicas, as ferramentas, o tipo de energia empregado e as
fontes desta energia em questão. Por meio desta descrição, podemos ter um olhar menos
antropocêntrico das cadeias operatórias, enfocando a relação das coisas entre si.
Evidentemente, uma representação esquemática como esta não pode ser nunca considerada
“completa”. Há sempre novos elementos a serem considerados em cada uma das etapas (e.g.
fatores contingentes como a temperatura, a umidade, o clima; ou a experiência das ceramistas;
etc.). Estes fatores agregariam, ainda, outras dimensões ao gráfico.
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Os artefatos de cultura material, presentes nas reservas técnicas são, sem dúvida, uma fonte largamente
inexplorada para a história das tecnologias amazônicas. No campo da cerâmica, poder-se-ia associar os
procedimentos técnicos presentes nas diversas regiões por meio da análise das características das misturas de
argila utilizadas, dos traços de alimentos, do ponto de queima. Há um sem número de avanços que seriam
possíveis com o foco nas características materiais destes objetos que nos escapam (a nós antropólogos pelo
menos) pelo nível em que nossa abordagem da cultura material se dá – sempre em direção ao signo e ao
significado; sempre dos artefatos a outros campos da cultura.
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Diagrama 7: Fluxos de energia, ferramentas, técnicas, materiais e locais envolvidos na produção de cerâmica.

A figura abaixo oferece uma imagem para o mesmo gráfico em três dimensões, em que cada
plano representaria o que as cores no gráfico acima descrevem.
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Figura 77: Representação tridimensional (esquemática) da produção de cerâmica

O leitor pode imaginar que cada artefato e ferramenta empregados poderiam também
ser representados a partir de um gráfico semelhante. Este gráfico seria mais ou menos
complexo em cada caso, mas com tantas ou mais dimensões que esta figura. A partir do plano
das ferramentas e das matérias primas, por exemplo, seria possível articular outros tantos
planos de forma perpendicular. E poderíamos inserir ainda dimensões suplementares ao
gráfico, articulando-o às técnicas, implementos e locais presentes nas atividades de coleta que
vimos acima, aos parceiros comerciais – parentes ou não, índios ou brancos – e ainda a seres
não-humanos, como os donos das matérias-primas, os yoopinai, etc..
Nesta análise procurei focar nos dois primeiros níveis de descrição dos sistema técnico
sugeridos por Lemmonier (1993) – os componentes materiais e técnicos e suas inter-relações.
Ao chegar nos donos das matérias-primas e nos “parceiros comerciais”, já estaríamos no
terceiro nível de descrição dos sistemas técnicos, aquele que se refere às conexões “externas”
destes componentes às operações de produção. Como se sabe, são estas as conexões
usualmente descritas na antropologia; conexões que relacionam a produção de artefatos à
cosmologia e outros “entendimentos sociais e culturais mais amplos” (Hodder 2102: 52-53),
como as diferenças de gênero, de organização do trabalho, etc.. Contudo, frequentemente, isto
conduz a simplificação dos complexos envolvimentos entre os humanos e seus artefatos –
relações que passam por ferramentas, técnicas, paisagens etc., que estão na origem de um
dado artefato e que constituem o campo relacional primário a partir do qual eles tem uma
“vida social”, para evocar o termo que, a partir de Appadurai (2008 [1986]), inspirou toda
uma geração de estudos.
Nas próximas seções deste capítulo, vou retomar alguns pontos deixados de lado,
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mantendo o foco na materialidade, mas expandindo o frame em direção a outras
características de “terceiro nível” deste sistema material. Assim, o meu último movimento
será integrar à análise feita até aqui a relação da materialidade com os corpos. Este
movimento também nos conduzirá ao último capítulo deste trabalho.

A matéria e o corpo
Comecemos esta seção considerando a percepção das mulheres baniwa a respeito dos
atos técnicos que praticam. A cerâmica é uma arte difícil e é preciso insistir em seu
aprendizado. É desta insistência e do desenvolvimento de uma interação persistente com a
materialidade do barro que as mulheres vão se acomodando à argila e a argila vai se
“acomodando” a elas. Durante a modelagem, por exemplo, é comum, que alguns potes
desabem. Quando isto ocorre, elas afirmam que é preciso reiniciar o trabalho imediatamente,
para que a ceramista não desista do artefato em elaboração por medo dele cair novamente.
As mulheres tematizam as relações entre a argila, as técnicas, o projeto e o próprio
corpo em alguns níveis. O primeiro deles se refere à dificuldade de se dominar a forma dos
diversos tipos de artefatos conhecidos. É muito comum ouvir das ceramistas-aprendizes
baniwa – e eventualmente das mais experientes – que tal ou tal artefato “não saiu para mim”.
As mulheres falam assim, em português, indicando que não basta saber fazer um determinado
modelo para se fazer outro. Cada artefato corresponde, de certa forma, a uma técnica
(Entrevista Nazária Montenegro; Caderno de campo, junho 2014).299 E a técnica da cerâmica
é mais complexa do que se imagina. Quando encontramos em nossos registros de museus que
tal grupo utiliza a técnica do “acordelado” tendemos a ver uma certa uniformidade no
processo de elaboração, uma uniformidade que não está presente na visão das ceramistas
Baniwa, ao menos. Não basta saber fazer cordéis e saber juntá-los. É preciso relacionar este
saber a uma determinada forma de se atingir um formato – isso requer, por exemplo, o uso
das escoras mencionado mais atrás, requer um tipo de interpretação do ponto da massa, da sua
temporalidade (ou seja, do tempo em que seca em um determinado ambiente) e assim por
diante.
O segundo nível é decorrente deste. Cada uma das ceramistas imprime aos artefatos
características próprias, difíceis de serem reproduzidas pelas outras. Os camutis de Nazária,
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Da mesma forma que ocorre com os trançados, diga-se de passagem.
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por exemplo, segundo ela própria, ficam sempre com o bojo caído, mesmo que ela se esforce
em fazê-los de outro forma (pote da esquerda, fotografia abaixo). Os potes de Carolina, por
sua vez, tem sempre o contorno carenado muito angulado, com a parte inferior subindo em
um ângulo constante até se dobrar em um ângulo agudo – não sem antes passar por uma
ligeira correção da inclinação que fará a borda do vaso fique em ângulo reto com a base do
pote (pote da direta, fotografia abaixo). Nazária afirma que já tentou imitar o estilo de
Carolina inúmeras vezes, mas nunca foi bem sucedida. O contorno carenado de seus potes
acabava ficando sempre da mesma forma, caído. Estas características fazem com que, numa
arte considerada tradicional (e, como se imagina, coletiva), as produtoras saibam reconhecer
os estilos individuais muitas vezes apenas ao passar os olhos sobre um determinado
artefato.300

Na oficina de São Joaquim, realizada em 2014, vi argilas de diferentes procedências
sendo usadas com diferentes quantidades de kawa, resultando em massas cerâmicas de
características distintas – mais secas, mais molhadas, etc. As mulheres, naquela ocasião, de
origens diferentes e reunidas em uma só aldeia, observavam o trabalho umas das outras,
ficando curiosas e intrigadas com as consequências destas diferenças. Muitas achavam que o
trabalho de suas colegas não daria certo por verem-nas seguindo procedimentos distintos
daqueles aos quais estavam acostumadas. Pode-se afirmar que as características dos potes
estejam, também, conectadas a estas micro-diferenças. Massas cerâmicas mais molhadas, por
exemplo, vão resultar em potes como os de Nazária caso não se espere que a primeira parte
modelada do artefato – a subida até o ângulo do contorno – seque adequadamente antes de se
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O mesmo foi registrado por Carla Dias (1999) entre as paneleiras do Espírito Santo, numa situação em que a
uniformização da produção é muito maior do que entre os Baniwa.
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colocar os cordéis da segunda parte.301
O terceiro nível se refere à adequação dos materiais às mulheres, menos do ponto de
vista técnico e mais de um ponto de vista que poderíamos chamar de “simpático”. Como
vimos mais atrás, sempre que se acha um novo depósito é preciso testar o barro, pois ele pode
parecer bom e não ser. Isto não é um fator geral do tipo: o barro que é ruim, é ruim para todas
as ceramistas. Ele pode ser ruim para todas, mas também pode ser bom para uma mulher e
não o ser para outra. Este mesmo tipo de observação também é feito na relação com os
pigmentos utilizados na cerâmica. Segundo Maria de Lima, cada mulher deve experimentar o
solvente que melhor lhe convém na mistura com o pigmento eewa. Há mulheres que irão se
dar melhor com o limão, enquanto outras se darão melhor com a manicuera ou com o cubiu.
Tanto neste caso quanto no da massa de argila isto é verificado por meio de testes indiretos.
No caso do pigmento, por exemplo, a afinidade com o solvente é medida ao se pintar um
pedaço de massa de argila seca, em “ponto de osso”, com pigmentos de cada um dos
solventes já mencionados, levando-o, em seguida, ao fogo. Ao aquecer este fragmento, a
ceramista deve observar a mudança de cor do pigmento, do amarelo ao vermelho. Aquele que
ficar mais vermelho após o aquecimento é o solvente que melhor se relaciona à ceramista. Da
mesma forma, deve-se moldar uma peça com o barro recém-encontrado e levá-la ao fogo para
ver se quebrará ou trincará. Estes testes visam, portanto, a encontrar uma forma de verificar
algo inicialmente imponderável e muito particular.

Interdições
Mais atrás, ao discutir a coleta de matérias-primas, me referi às interdições relativas às
condições corporais das mulheres. Entre as Baniwa, como vimos, não se pode coletar o barro
enquanto se está menstruada. Quando perguntada a respeito deste assunto em uma entrevista
realizada no contexto da oficina de São Joaquim (junho 2014), Nazária deu o seguinte
depoimento, no qual desenvolve outros aspectos do tema das interdições. Vejamos.
A cerâmica tem suas próprias regras. Os velhos já falavam disso. Minha mãe... as
pessoas que trabalhavam com cerâmica, falavam que não se pode fazer isso quando a
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Isso leva a crer que, conhecendo bem a materialidade do processo, seria possível inclusive indicar, a partir de
um objeto pronto, não só o ponto de uma massa cerâmica empregada mas até o modo de proceder de uma
determinada ceramista – se ela é mais ou menos paciente, se modela muitos potes ao mesmo tempo, etc.
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pessoa “não está normal”. 302 Quando se está menstruada não se pode modelar. Não se
pode tirar o barro nem manusear. Só se pode trabalhar quando estamos num bom
estado. Se não o trabalho não dá certo. Pois esta argila é perigosa. Segundo os velhos,
esta argila são as fezes de Omawali. Por isso quando não “estamos bem”, a gente não
pode mexer com isso, porque, para os velhos, sempre foi muito perigoso. Isto é
mesmo muito perigoso. Eu mesma não mexo com isto estando neste estado porque é
perigoso para nós mulheres.
Outra coisa, é que, na hora de queimar, só pode ir quem está em “bom estado”
também. Não pode banhar, não pode comer pimenta. Tem que sair bem cedo, em
jejum, para queimar. Aí fazemos fogo, queimamos as peças maiores, para não quebrar.
Às vezes, depois de comer pimenta, não dá certo. Se queimamos, pode quebrar.
Depois do banho, se queimamos também quebra. Assim que falavam nossas mães,
este era o conselho delas. Não se pode permitir que as crianças estejam com a gente
quando a gente queima as peças grandes, só pode estar presente quem trabalha com
cerâmica, só adultos. Se estiverem crianças, quebram a regra, como diziam os velhos.
Concepções muito parecidas foram mencionadas por Lévi-Strauss, baseando-se em um relato
de Pellizzaro, referente aos Ofaina, índios da Colômbia.
A fabricação de grandes panelas de barro para fazer beiju [torradores] requer
precauções. O trabalho é feito num lugar determinado da aldeia, e as mulheres
grávidas ou menstruadas, “quentes demais”, não podem se aproximar. Se as panelas
são cozidas de dia, as crianças são afastadas e impõe-se o silêncio. A ceramista não
come nem bebe, não toma banho, observa abstinência sexual, e arruma o cabelo para
que nenhum fio possa cair sobre a sua obra. Ninguém pode entrar molhado na aldeia,
porque a panela é sensível ao frio. Para ser cozida, é colocada no centro da casa
coletiva sobre três suportes de barro que representam os pilares cósmicos. Se esses
pilares forem abalados pela cobra enrolada em torno deles, a estabilidade do mundo
em que vivem os humanos, e também dos outros mundos, corre perigo. O centro da
casa é, com efeito, o centro do mundo, espaço sagrado onde ninguém circula ou
trabalha durante o dia, e onde os homens se reúnem à noite para mascar coca e contar
mitos. (Pellizzaro 1978: 121, apud Lévi-Strauss 1986: 40).
O primeiro ponto a se observar no relato de Nazária, que se repete e se amplia no
testemunho de Pellizzaro sobre os Ofaina, é que a relação que vimos entre o barro e a
ceramista se mantém, de certa forma, até o final da confecção do pote. Se, inicialmente, a
argila deve “simpatizar” com a mulher, assim como o pigmento, no decorrer dos processos de
elaboração certas condutas das mulheres com seu corpo podem ter influencia naquele que é o
momento crítico da produção cerâmica, a queima. Neste caso, é a mulher que pode “arruinar”
o pote, invertendo o sentido da ação que, como vimos atrás, vinha antes do material para a
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Depoimento traduzido direto para o português, sem transcrição para o Baniwa, com ajuda de Orlando Fontes.
Segundo Orlando, efetivamente Nazária usou a expressão “matsikada nakopha”, que quer dizer algo como “não
estar bem/normal”, uma perífrase que se refere à menstruação e que adotamos nesta passagem.
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ceramista.
Contudo, e este é o segundo ponto, enquanto as interdições centradas na coleta da
argila relacionam-se ao corpo feminino exclusivamente – a menstruação – , aquelas
observadas na queima se assemelham às restrições de circulação e interação presentes na
relação dos Baniwa com seu território, tematizada no capítulo anterior. Neste sentido, pode-se
dizer que “fazer” artefatos está intimamente conectado ao viver, habitar um território/habitat
(dwell/dwelling). Estas seriam duas dimensões de uma só concepção da produção como
envolvimento; uma concepção que partiria da ideia de que o corpo é uma “coisa”, no sentido
que estamos usado neste trabalho, e que, como tal, se conecta às outras “coisas” com as quais
se envolve.
Este é um tema difundido a respeito da produção de artefatos no Rio Negro, tendo
sido documentando entre outros povos e em outros campos da cultura material da região.
Corredor e Cabalzar, por exemplo, referindo-se respectivamente aos Kotiria e aos Tuyuka,
destacam a importância das restrições alimentares e sexuais observadas pelos construtores das
grandes armadilhas de cachoeira, os caiás e cacuris (Corredor 2011: 43, 55; Cabalzar 2005:
309-310) – eles, como as ceramistas, também não podem comer alimentos quentes, com
pimenta e ter relações sexuais durante o período em que estão elaborando estes imensos
artefatos. Já os autores de Pássaros-Adornos, velhos conhecedores e jovens alunos da escola
Tuyuka, destacam a observância destas regras na produção de plumária (Ramos et al 2012:
88, 96, 100). Laureano, ao comentar a fabricação de zagaiais, também se referiu a necessidade
de se observar estas dietas restritivas (Caderno de Campo, novembro 2012).303
Estes casos apontam para um certo modelo geral da relação com a produção de
artefatos, no qual o momento de produção é marcado por interdições relacionadas a condutas
corporais adequadas, àquilo que, por meio de Lévi-Strauss, ficou conhecido como o tema da
“boa distância”. Eu gostaria de propor a hipótese de que este modelo engloba, inclusive, a
relação particular das mulheres com os artefatos, abordada acima, relativa à menstruação. A
partir de análise do território, da obtenção de matérias-primas, é possível dizer que é naquilo
que é mais mundano – a coleta de materiais, e a interação com estes materiais nos processos
transformativos – que reside uma complexidade relacional que atravessa todo o campo da
cultura material, uma vez que estes materiais, como vimos, estão conectados aos seus “donos”

303

Registrei pelo menos um caso de dieta prescritiva em relação aos artefatos. Não para sua produção, mas para
execução. Os homens que afinam os clarinetes japurutu devem comer a cabeça da rã chamada paitsi para serem
bem sucedidos. Não que isso deve ser feito sistematicamente antes de afinar o instrumento, mas é preciso ter
feito isto na vida, antes de se colocar tal propósito.
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em um sentido muito profundo – que remete, inclusive, à conformação de todo o universo,
como vimos no capítulo 3. Neste sentido, no Rio Negro, não seria só a cerâmica uma “arte
ciumenta” na qual se observariam “cuidados, preceitos e proibições múltiplas” como afirma
Lévi-Strauss (1986 [1985]: 34 e ss.). Este seria o caso da produção de qualquer artefato; ou
melhor, este seria o caso da “produção” como um todo, na medida em que o conjunto de
restrições aqui relacionado está presente também em diversas etapas do ciclo de vida. Neste
sentido, a produção artefatual precisa ser contextualizada no seio produção de pessoas e este
vem a ser, precisamente, o tema do próximo capítulo.

364

Capítulo 6
Os benzimentos e a agência dos artefatos

365

Figura 78: O pequeno João, pintado de carajuru para ser protegido dos Yoopinai
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Capítulo 6: Os benzimentos e a agência dos artefatos

Neste capítulo pretendo aprofundar a investigação sobre a materialidade dos artefatos
que venho apresentando até aqui descrevendo uma teoria nativa sobre a agência dos materiais
de que estes artefatos são compostos. Esta teoria se torna compreensível em um contexto
específico que será o foco deste capítulo: o contexto dos benzimentos que fazem parte do
conhecimento ritual dos povos do Alto Rio Negro. No interior deste conhecimento, terão mais
destaque os atos rituais realizados pelos Baniwa em torno do nascimento de uma criança.
Para chegar até os benzimentos utilizado em torno do nascimento, farei uma breve
descrição dos especialistas rituais conhecidos pelos Baniwa, da especificidade de suas
atividades e da mitologia que descreve a origem de seu conhecimento. Em seguida
descreverei os benzimentos utilizados pelos Baniwa após o final do período mais restrito da
couvade com o objetivo de coletar os materiais empregados na confecção de seus artefatos
sem fazer mal ao corpo ainda em formação de seus recém-nascidos. Como veremos, estes
benzimentos são manipulações de “nomes complexos” – os nomes dos seres cantados na
expansão do mundo realizada pela ascensão celeste de Kowai. É por meio destas
manipulações que os artefatos e os alimentos se tornam inofensivos aos seres humanos. E
será por meio do estudo das estruturas que organizam este conhecimento, e da pragmática
destes atos rituais, que teremos condição de compreender o modo como os Baniwa concebem
a agência dos artefatos. Assim, meu principal objetivo aqui é avaliar o impacto do conceito
baniwa de benzimento sobre os seus envolvimentos com os artefatos de sua cultura material.
Embora eu acredite que poderei esclarecer alguns pontos sobre a tecnologia dos benzimentos
baniwa, é preciso ter em mente que o contexto ritual, aqui, é mais um pretexto do que o fim
da análise.

Os rituais e os especialistas
Entre os povos indígenas do Alto Rio Negro existem – ou existiam – basicamente dois tipos
de especialistas rituais: o ñapakaitta e o maliri. Neste texto, seguindo a forma como os
Hohodeni traduzem estes termos para português, vou chamar o ñapakaitta de “benzedor” e o
maliri de “pajé”. Ambos realizam atividades que cabem dentro do rótulo de xamanismo, mas
estas atividades diferenciam-se entre si, assim como se diferencia a participação destes
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especialistas na vida cotidiana das comunidades. Estas especialidades rituais se opõem do
ponto de vista das técnicas, das performances e da origem do conhecimento que lhes
orientam. Ao mesmo tempo, elas se complementam como modos distintos de abordar a
doença e a cura (Hill 1993: 198; Wright 1998: 88-89). A existência destes dois especialistas é
característica comum aos povos do Alto Rio Negro, o benzedor correspondendo ao que HughJones chamou de “xamã vertical” e o pajé ao que o autor chamou de “xamã horizontal”
(Hugh-Jones 1996: 33; ver também Buchillet 1992). 304
Nas próximas seções apresentarei de modo esquemático o contraste entre dois tipos de
xamãs visando a uma descrição da totalidade do sistema ritual da região. Assumo o risco de
fazer algumas afirmações superficiais e genéricas sobre um tema bastante complexo, mas
busco apenas traçar um esboço geral do sistema para fins de compreensão de minha análise
dos benzimentos dos materiais utilizados na produção dos artefatos.305

O benzedor ñapakaitta
O que se costuma designar pelo termo “benzer”, no Alto Rio Negro, consiste no ato de
proferir um conjunto de versos formulaicos acompanhado por uma inspiração e expiração
marcadas que são descritas como um “soprar”. Segundo Hill, que estudou a fundo esta
especialidade ritual, o próprio termo ñapakaitta, pelo qual são designados estes especialistas,
referir-se-ia a este ato: “em última instancia, o termo ñapakatti especificaria uma exalação
vocal e aspirada da respiração, um tipo de sussurro associado a um som exalado em alto
volume (/hm-m-m-p-f-f-h-h/) liberado com um espesso véu de fumaça de tabaco sobre os
participantes rituais...” (Hill 1993: 126).306
Estes benzimentos são soprados sobre determinadas substâncias – como plantas,
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Embora estes conhecimentos sejam opostos, eles podem ser dominados por um só homem ao mesmo tempo.
Segundo Wright (1998) este era o caso ao menos do grande pajé, Koodoi (:89), sobre quem já falei neste
trabalho (capítulo 4). Contrapondo-se a Hill (1993: 192), Wright (1998) afirma que não há superioridade entre o
conhecimento destes dois especialistas e que os pajés, ao menos entre os Hohodeni, gozam de mais prestígio
social que os benzedores (: 89) – observações sobre as quais, diga-se de passagem, estou em pleno acordo.
305
Levarei em conta nesta explanação trabalhos referentes a outros povos do Alto Rio Negro, como Buchillet
(1992) – especialista na descrição dos Desana sobre a saúde e a doença –; e Lolli (2014), especialista nestes
temas a partir de uma descrição dos Yuhupde do Tiquié. Esta aproximação é feita com base no argumento já
apresentado neste trabalho, de que o sistema ritual constitui um dos pontos fortes de coesão do sistema
multiétnico do Alto Rio Negro.
306
O benzedor é também considerado o malikai liminali, “dono do conhecimento malikai” (Hill 1993), uma
categoria mais ampla de saber que inclui não só estes benzimentos, mas o conhecimento do cerimonial do
Dabucuri e do jurupari; temas abordado no capítulo 3.
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resinas e líquidos – que transmitirão o seu conteúdo ao destinatário dos benzimentos. A rigor,
estes benzimentos poderiam ser soprados diretamente sobre os corpos humanos, sobretudo em
caso de tratamentos de doenças, mas isto é considerado menos eficaz (Buchillet 1992: 220).
Desta forma, o uso de “coisas” como veículo dos benzimentos deve ser considerado como
uma característica importante da pragmática deste tipo de ação ritual. Segundo Buchillet
(1992), as substancias utilizadas para receber as palavras conferem aos benzimentos um
caráter mais duradouro e permanente (:220). De posse de uma resina benzida, como o breu,
por exemplo, pode-se levar os versos soprados por um benzedor que vive em uma
determinada comunidade até um doente que se encontra convalescendo em outro local.
Faz parte do repertório dos benzedores tanto os ñapakatti – fórmulas de cura –, quanto
os hiwiatti – fórmulas usadas para provocar doenças. 307 Estas últimas são consideradas
imanheka, “maldade” e também fazem parte dos emblemas clânicos discutidos no capítulo 2.
Segundo Buchillet (1992), durante a aquisição deste conhecimento, o candidato a benzedor
teria que, inicialmente, aprender de forma precisa todas as fórmulas de cura (no caso baniwa,
os ñapakatti) para depois passar às fórmulas que provocam doença (os hiwiatti) (: 214-215).
Estes conhecimentos seriam complementares, na medida em que aprender a causar doenças
faria o benzedor ter um conhecimento mais amplo sobre como curá-las. O termo hiwiatti.
designa o que os Baniwa traduzem por “sopro”, um tipo de feitiçaria que pode ser feito até
pelo olhar, mas geralmente é colocado no caminho ou em torno da casa da vítima, tendo sido
previamente aplicado sobre artefatos como cigarros (hiwiatti dzeema yoodza) (Caderno de
Campo, junho 2014). Nota-se como, também no caso dos “sopros”, a objetificação é parte
fundamental dos atos xamânicos do benzedor-soprador.
Um caráter distintivo desta especialidade ritual é que seu aspecto performativo não é
público – daí também sua associação a um “soprar” ou “sussurrar”. O benzedor faz o seu
trabalho de maneira reservada. Quando este especialista recebe um pedido de benzimento
para curar determinada pessoa, ele se recolhe em um cômodo de sua casa (ou recolhe-se em si
mesmo, na presença das outras pessoas), e passa a uma recitação interior dos benzimentos, de
forma muito baixa, praticamente imperceptível. Este tipo de conduta ritual levou Buchillet
(1992) a afirmar que se trata de um discurso sem destinatário (addressee), que “violaria as
principais funções da linguagem, percebida como meio de comunicação e transmissão de
pensamentos”, o que faria desta técnica um “xamanismo silencioso” (1992: 226-227).
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Estou usando o termo fórmula para facilitar a exposição: mais abaixo veremos em detalhe a estrutura destes
benzimentos.
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Esta ideia de um “xamanismo silencioso” tem algumas consequências. Em primeiro
lugar, ela é justificada pela concepção de que este conhecimento não deve ser ouvido, ou seja,
que se trata de um conhecimento “socialmente restrito” (Buchillet 1992: 225). Isso ocorre na
medida em que este conhecimento faz parte dos “emblemas” clânicos (Journet 1995: 54),
como eu já disse. Este status explica porque seria um risco torná-lo público: trata-se de um
conhecimento potencialmente perigoso se mal empregado (Buchillet 1992: 227), sobretudo
para as pessoas do clã ao qual está relacionado.
Em segundo lugar, não se pode aprender este conhecimento em sessões de cura. Isto
desvincula a condição de paciente-doente da condição de aprendiz – associação presente em
algumas sociedades ameríndias (Buchillet 1992: 225). Além disso – e esta é a terceira
consequência –, não se pode pensar a eficácia terapêutica dos benzimentos como resultado do
poder das palavras sobre o “espírito” do paciente, como sugere, por exemplo, a análise
clássica de Lévi-Strauss sobre o xamanismo Kuna (2008c [1949]). Esta eficácia deve ser
pensada justamente como uma resultante da condição de emblema clânico. Ou seja, estaria
ligada, de um lado, ao modo como o pertencimento a uma linhagem de especialistas conferiria
ao benzedor a autoridade para fazer aquilo a que se propõe (Buchillet, 1992: 227) e de outro,
ao fato de que os emblemas clânicos são pensados como específicos para o corpos dos
indivíduos de cada clã (Journet 1995: 55). Lembremos da ideia de que as pessoas e as coisas
do clã fazem parte de uma mesma “coisa”.
Somando-se a isto, deve-se considerar que o aspecto reservado deste conhecimento é
também resultado de uma concepção das palavras rituais como portadoras de uma eficácia
extrema sobre o mundo. Neste sentido, Buchillet (1992) afirma que os benzimentos nunca são
reputados ineficazes, mesmo nos casos em que o doente não responde ao tratamento. O erro
nunca estaria no benzimento como técnica e como ato verbal dotado de poder, mas na
falibilidade dos benzedores como oficiantes (:224).
Estes especialistas são responsáveis por conduzir ações rituais relacionadas a diversos
momentos do ciclo de vida das pessoas. Estes momentos estão descritos na tabela abaixo, que
apresento como referência geral para a análise deste capítulo.

370

Tabela 8: Os principais contextos dos benzimentos entre os Baniwa

Contexto

Termo
Baniwa

Tradução

Nascimento

Iñapakatti
Medzenikada
nako keramo

Conjunto de
benzimento
(Medzeni) em torno
do nascimento dos
bebês.

Iniciação
(feminina e
masculina)

Kalidzamai
(fem.)/
Kowaipan
(masc.)

Doenças

Iñapakatti
idzaamikatti
ioodza

Luto

Não
identificado

Kalidzamai são os
benzimento dos
alimentos (inhawa)
ou da pimenta (atti)
Benzimento para
doenças
(idzaamikatti)
diversas
Benzimento de
artefatos e alimentos
(Kalidzamai).

Atos rituais
complementares

Reclusão e
restrição de dieta

Outros atos rituais e
benzimentos incluídos
Inclui uma série de benzimentos antes,
durante e depois do nascimento: benzimento
do local de nascimento, de busca de nome,
de fixação do umbigo, de proteção da
criança, dos alimentos dos pais e da criança,
(Kalidzamai – o que inclui o leite materno),
de ferramentas e materiais empregados na
produção.

Tempo de
reclusão

Entre 7 e 10
dias.

Inclui benzimento de matérias-primas
para que os jovens possam usá-las
durante seus aprendizados

Cerca de 30
dias

Pode incluir benzimento de
artefatos e alimentos

Variável

Destruição (ou exclusão) dos
artefatos dos mortos

Entre 2 a 3
dias

Nesta tabela vê-se que as ações rituais relacionadas ao nascimento e à couvade das quais me
ocuparei neste capítulo devem ser compreendidas em um contexto mais amplo de
procedimentos que preveem condições semelhantes de reclusão/resguardo (-kanoopa),
restrição de dieta (itakawa). Ou seja, além de estar presente em torno do nascimento, esta
estrutura, com variações de conteúdo, é encontrada também nos contextos da iniciação
(masculina e feminina), nos rituais mortuários e também nos tratamentos de doenças (para
este último caso ver Buchillet 1992; Hill 1993: 161; Lolli 2014).
A variação de conteúdo entre um contexto e outro abrange, em primeiro lugar, o
tempo de reclusão – cerca de 30 dias na iniciação; entre 7 e 10 dias na couvade; entre 2 e 3
dias no caso do luto (Koch-Grünberg 2005: 190), sendo de tempo indefinido no caso de
doenças.308 Em segundo lugar, esta variação se encontra também no que diz respeito às
condutas em relação aos artefatos: nos rituais mortuários, os artefatos do morto são destruídos
com sua partida – ou benzidos para que possam ser herdados por algum de seus filhos (KochGrünberg 2005: 189-190). Nos rituais de iniciação, os jovens se aproximam dos artefatos, na
ótica da produção, de forma mediada, após os materiais terem sido benzidos. Na couvade, os
pais e o recém-nascido se afastam temporariamente de todo e qualquer objeto, sem que haja
destruição, sendo posteriormente reintegrados lentamente ao mundo das “coisas”, por meio
308

Apesar do período mais restrito da couvade durar entre 7 e 10 dias, os atos rituais em torno do nascimento e
crescimento dos recém-nascidos podem se estender por um período variável. Os benzimentos dos primeiros
alimentos a serem ingeridos pelas crianças, por exemplo, só serão realizados em alguns casos quando a criança
tem quase um ano. Da mesma forma, os benzimentos sobre os materiais envolvidos na produção de artefatos tem
uma temporalidade também mais estendida, como veremos.
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dos benzimentos.309
Entre os Hohodeni e seus vizinhos ainda é frequente que se recorra a este tipo de
especialista em diversas ocasiões: em casos de doenças, de ataques sobrenaturais – como
yoopinai – para a caça, pesca, etc. Entre os Walipere-Dakenai, evangélicos, que vivem no
médio Içana, recorre-se a estes especialista em casos doenças consideradas como tendo
origens sobrenaturais ou sociais (feitiços) (cf. Penido, 2005). Já entre os Koripako, segundo
Xavier (2013), este tipo de recurso ritual foi totalmente abandonado. Esta mesma escala de
disponibilidade e recurso ao ñapakaitta poderia ser descrita para estes grupos e regiões no que
se refere ao segundo gênero de xamanismo que vou abordar aqui: a “pajelança”, conduzida
pelos especialistas rituais maliri. Como veremos, as ações e os meios do pajé maliri são
bastante distintos daqueles do benzedor ñapakaitta.

O pajé maliri
Os pajés maliri atuam basicamente no caso de doenças. Segundo Wright (1998) esta atuação
se distribui basicamente em 5 diagnósticos: (i) “doenças de gente” (sicknesses of people).
Doenças graves, que podem levar à morte, sendo provocadas por feiticeiros (os sopradores
que conhecemos acima); (ii) “envenenamento” (manhene) de alimentos ou bebidas também
atribuídos a feiticeiros; (iii) “doenças do mato” (sicknesses of the forest), causadas por
yoopinai e “donos” de animais; (iv) “doenças enviadas por outros pajés” e (v) casos de não
observância dos ritos ligados às mudanças no ciclo de vida que vimos acima; considera-se
que o não cumprimento do resguardo e das restrições alimentares podem trazer doenças
graves, levando até mesmo à morte (:86)
Segundo Hill (1993), o maliri atua simultaneamente em duas frentes. De um lado,
junto do paciente, ele trabalha na extração de componentes materiais da doença – na forma de
pelos, cabelos, pedras, penas etc., que retira do corpo do doente. De outro, ele realiza viagens
cósmicas em busca das almas dos pacientes (: 186). A extração dos componentes materiais da
doença é feita geralmente por meio de sucção (lipotsoaka) e do arremesso de água (liarooka
309

Dentre estes contextos, a única situação em que os benzimentos não são executados de forma silenciosa é nos
rituais de iniciação dos jovens. Um dos benzimentos feitos nesta ocasião, os longos cantos Kalidzamai, são
proferidos por um benzedor e alguns assistentes que tem a oportunidade de ouvir e aprender estes cantos neste
contexto. Eles não chegam, contudo, a serem ouvidos pelos jovens que irão comer do alimento benzido. Neste
sentido, o volume acrescido estaria de acordo com a ideia de que estas fórmulas só podem ser proferidas para
serem ouvidas em ocasiões em que estejam sendo alvo de aprendizado consentido, um ponto estabelecido por
Buchillet (1992: 213).
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ooni). Já as viagens cósmicas são realizadas em transes alucinógenos causados pela inalação
de paricá.310 Em ambos os casos o maliri está sempre acompanhado de seu maracá: quando da
procura dos componentes materiais da doença, ele é passado sobre o corpo dos pacientes; já
nas viagens cósmicas, ele faz parte do acompanhamento de canções xamânicas. 311 O tabaco
está presente também nas duas ocasiões, sendo utilizado para entrar em contato com Dzóoli –
o irmão de Ñaperikooli, que é considerado o pajé primordial – durante as viagens cósmicas e
também para tratar o corpo do paciente por meio de esfumaçamento. Além destes recursos,
este especialista possui ainda cristais que são usados nos contextos de cura, sendo colocados
no mesmo ambiente que o doente e atuando como auxiliares do pajé.312

Figura 79: Kottirooda, Coleção Banica, Eduardo Galvão / Acervo Museu do Índio / 1954

Finalmente, é preciso lembrar que aos pajés ainda é atribuída a capacidade de metamorfosearse (-padamawa, Wright 1998: 82) em animais, sendo o principal deles o jaguar. Esta
capacidade está ligada a de um dos seus objetos diletos: o colar de dentes deste animal. Seria
transformado em jaguar que os pajés combateriam outros pajés e feiticeiros.

310

Segundo Wright (1998), é o paricá que mostra as coisas para os pajés (: 87).
A relação com o maracá é bastante complexa. Ele seria usado também em alinhamentos dos astros para se
estabelecer o momento certo para a cura (Wright 2013). Ainda segundo este autor (1998) “[m]ais do que
qualquer outro objeto (...) o maracá (kuteruda) representa os símbolos centrais da arte xamânica. Dizem que é
sua alma e que um pajé destituído da seu maracá imediatamente se torna vulnerável à morte. A sua forma geral é
a de uma cabeça de pássaro com um longo bico e penas erguidas. Seu cabo está cortado na ponta como um bico,
e seu corpo globular está inciso com desenhos representando Dzuliferi, Kuwai, e os caminhos do mundo. Quatro
buracos pequenos são cortados em cada lado pelos quais, dizem os pajés, eles ‘veem’. Pequenas sementes ou
pedras dentro estão vivas, veem do céu, das cabeças de Dzuliferi e Kamathawa...” (Wright 1998: 86).
312
Segundo Wright, 2013, “The rattle – as well as the pajés sacred stones – are his soul companions, “like pets,”
the pajés say. They will even take care of the pajés family in his absence. If one of the family members becomes
sick, for example, the rattle will let the pajé know that something is wrong at home and that he should go back
and see.” (:95). Para uma descrição do uso das pedras nas curas ver Hill (1993: 193)
311
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Todo este conhecimento é usado para “curar o mundo” (healing the word), como
ressaltou Wright (1998: 65; 2013: 07). Contudo, assim como no caso dos ñapakaitta, existe
uma dimensão maléfica do conhecimento destes especialistas também relacionada ao fato de
que o aprendizado de cura passa pelo aprendizado dos modos de causar doença. Aos pajés são
reputados ataques por meio de raios e trovões (littírika éeno) e de cigarros que contém
venenos (littirika dzéema) – dentre outros.
Enquanto o benzimento é uma tradição clânica, passada de pai para filho, avô para
neto, a pajelança é, geralmente, uma tradição à parte do conhecimento familiar, sendo
transmitido de pajé a pajé, por meio de longas iniciações que envolvem, inclusive,
pagamentos substantivos.313 Estas iniciações implicam também um gradativo afastamento da
vida social – longas viagens, longos períodos de internação na floresta, anos de abstinência
sexual, etc.. 314 Os pagamentos fazem parte também das retribuições pelos tratamento
xamânicos, podendo chegar a altos valores. O mesmo não ocorre com os benzedores. Neste
caso, há retribuições pelos serviços rituais (em caso de doença), mas elas são concebidas
antes como “agradecimentos”, pagamentos que, muitas vezes, entram na dinâmica de
reciprocidade entre familiares próximos e vizinhos do que exatamente como pagamentos. O
benzedor é, geralmente, um ancião, avô de muitas pessoas na comunidade.315 Pelo isolamento
e pelo fato de operar por meio de um conhecimento exógeno, o xamã, por sua vez, é muitas
vezes um pária, vivendo em locais isolados ou em seções mais afastadas de aldeias maiores,
como é o caso atualmente em Ucuqui. O benzedor, ao contrário, é geralmente o líder
comunitário local.316
A performance do maliri se diferencia daquela do ñapakaita por ser mais pública e
ostensiva. Wright (1998) chega a descrever três ou quatro xamãs cantando juntos em uma

313

Existiu, contudo, pelo menos uma “linhagem de pajés” no Aiari, aquelas de Kodoi, seu filho e neto. Me referi
a este grupo familiar no capítulo 4 quando mencionei os vários deslocamentos dos Hohodeni pelo igarapé
Uaranã.
314
Ver Wright (2013: 31) para a história do último xamã jaguar do Aiari, Manuel da Silva, o Mandu. Neste
trabalho, o autor afirma que se considera que o período de formação de um pajé dure cerca de 10 anos (:46).
315
Os pagamentos feitos aos pajés estão inseridos na dinâmica de trocas entre este especialista e seres
sobrenaturais com quem ele entra em contato. Eles fazem parte, portanto, do ritual de cura. Estes pagamentos
são dirigidos a Dzóoli (Hill 1993: 186, 193) ou Kowai (Wright 1998: 87). São denominados pelo termo
dawainaku por Hill, e dawai por Wright. Constiuem ofertas aos personagens míticos acima mencionados, feitas
por meio do xamã, como forma de potencializar as curas. Segundo Hill (1993) “[p]ayments also formed one of
the magical forces of attraction through which the shaman sought to bring back his patients' body-souls from
iyarudati” (:186). Na impressionante performance xamânica descrita por este autor, as ofertas à Dzóoli
aumentavam a cada sessão de cura, tendo chegado – no desespero de salvar uma criança – a abarcar os melhores
bens de toda aldeia em que se passava esta sessão (:197). Este autor afirma que o pagamento só é recebido pelo
pajé caso seja bem sucedido na cura (:186).
316
Não obstante existiram, claro, maliri que foram chefes de aldeia, como Mandu e Kéeroaminali, citados por
Wright (1998: 75).
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única sessão de cura (:88). Para se ter uma ideia do contraste, mesmo em um caso de cura
coletiva, relatado por Hill (1993), decorrente de uma epidemia, o ñapakaitta foi descrito
pronunciando suas fórmulas reservadamente, em sua casa, sobre a cera de uma abelha
específica – considerada a única capaz de atuar neste tipo de situação. A cera foi depois
defumada por toda a aldeia e também comida por seus habitantes (:180-81).317
Embora haja pessoas se formando no conhecimento dos maliri neste momento, na
região do alto Aiari, pode-se dizer que esta seja uma prática ritual em decadência na região.
No Uaupés ela é considerada inexistente em vários locais (ver Hugh-Jones 1996a). Mesmo
entre os Baniwa, todos interlocutores foram unânimes em dizer que já não existem mais
“verdadeiros pajés” (maliri khentsa) – afirmação que deve ser modulada pela percepção do
passado como um tempo em que as coisas eram diferentes, mas que, de todo modo, está de
acordo com aquilo que pude observar durante as etapas de trabalho de campo desta pesquisa.
Este desaparecimento pode ser atribuído a vários fatores. Por um lado, ele está relacionado às
dificuldades extremas de aprendizado às quais nos referimos; por outro, ele é consequência,
também, do aspecto mais performático das atividades destes especialistas, uma vez que elas
estão baseadas no transe alucinógeno, em horas e horas de viagens cósmicas muitas vezes
feitas no meio da aldeia, brandindo os maracás para o céu e cantando melodias e fórmulas em
alto e bom som (ver Wright 1998: 88). Como notou Buchillet (1992), este aspecto público e
performático teria feito deste especialista um alvo mais visível para os missionários em seu
ataque às tradições rituais da região. O aspecto discreto e silencioso dos benzedores, por outro
lado, teria colaborado para que seu conhecimento ficasse relativamente à margem deste
mesmo assédio (:228).318
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Na pesquisa sobre o carajuru (kerawidzo), o pigmento vermelho usado em pinturas como adorno e, sobretudo,
como meio de proteção contra diversos agentes maléficos presentes no mundo, Laureano afirmou que este
pigmento é considerado o “sangue de Kowai” (liraana mahekanali) (Caderno de Campo, novembro 2011).
Wright, como vimos no capítulo 3, afirma que o sangue de Kowai é considerado pelos pajés maliri, a origem do
paricá. Este tipo de divergência aponta para o fato de que estes dois especialistas também abordam de forma
distinta um mesmo corpo-natureza-kowai.
318
Concordando parcialmente com a relação entre a pressão dos missionários e o fim do xamanismo horizontal
(os pajés) na área tukano, Hugh-Jones (1996a) oferece a hipótese de que este declínio estaria, na verdade, ligado,
ao papel messiânico que assumiram estes especialistas rituais em toda região. “[J]aguar shamans became
especially prominent as the prophet-leaders of millennial cults. Among the Tukanoans these have subsided, and
with them the true jaguar shaman has all but disappeared; among the Arawakans, where there is still strong
messianic fervor, jaguar shamans maintain a stronger, if increasingly tenuous, presence. Although some prophets
displayed some of the attributes of the kubu, the evidence suggests that they were above all payes. If my
argument about the relatively greater weighting of the paye's role among the Arawakans is correct, this and their
earlier more intense exposure to the pressures from colonial society would be consistent with the fact that
millennialism evolved earlier and was more pronounced among them” (:71). O autor complementa esta
constatação afirmando que o contraste estrutural entre os benzedores e pajés teria, no contato com os brancos, se
exacerbado. Como líderes proféticos, os pajés causavam distúrbios do ponto de vista dos benzedores, na medida
em que chamavam muita atenção por meio de suas performances e seguidores. Após este período e com a
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A mitologia dos benzimentos
Os benzimentos são conhecimentos fortemente relacionados a uma mitologia que
fundamenta sua origem e descreve sua eficácia. Em certo sentido, como me explicou Afonso,
“benzimento e mito são a mesma coisa” (Caderno de Campo, junho 2014). A diferença
residiria na forma como um mesmo conteúdo se manifesta: ora como narrativa de origem
(como mito), ora como atualização de ações dos heróis primordiais (como rito). O mito seria a
versão mais pública e menos poderosa de um evento primordial, ao passo que os benzimentos
seriam a manifestação menos pública e mais poderosa deste mesmo evento. A relação entre
mito e rito aqui evocada sugere, como propôs Severi, que “[e]xistem pelo menos dois modos
de construir memórias sociais: um opera através da narração (e renovação contínua) de uma
série de histórias; o outro, sempre vinculado à elaboração da memória ritual, tende a criar um
número relativamente estável de imagens cada vez mais complexas, cada vez mais
“carregadas” de significados e cada vez mais persistentes ao longo do tempo (...).” (Severi
2000: 148, minha inserção). Veremos que as fórmulas usadas nos benzimentos se adequariam
bem a este segundo modo de se “construir memórias sociais”.
A origem mitológica dos benzimentos é contada como parte da cosmogonia baniwa,
tema que já abordei nos capítulos 3 e 4, quando apresentei, respectivamente, o modo como o
corpo múltiplo de Kowai dá origem a artefatos e a expansão do mundo com fruto do roubo
dos instrumentos cerimoniais pelas Amaronai, as mulheres primordiais. Aqui, retomarei os
principais aspectos desta narrativa concentrando-me na origem dos benzimentos contida em
alguns episódios desta saga.319 Tomo como referência uma versão narrada por Laureano sobre
a gênese do mundo registrada em 23/11/2011, transcrita, traduzida e revista por Nazária
Montenegro, Orlando Fontes e Ilda Cardoso entre 2013 e 2014.

O poder criativo de Kowai
Como sabemos, a cosmogonia baniwa contém uma série de episódios conectados em
uma longa história que narra a passagem entre o mundo dos Hekoapinai, “seres do

desestruturação ritual imposta pela presença cada vez mais forte dos missionários, por forças internas e externas,
os pajés desapareceram, enquanto os benzedores entraram no underground (:71-73).
319
O leitor deve ter percebido que, entre os Baniwa, uma mesma história pode ser tomada sob vários ângulos
para explicar assuntos diversos. Sobre esta característica da mitologia Baniwa, ver Wright (1998: 140).
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amanhecer”, e o mundo dos Walimanai, “seres atuais”. Segundo alguns relatos existentes na
tradição baniwa, o mundo anterior ao atual era diminuto, existindo apenas uma aldeia. Este
mundo era uma versão comprimida do mundo atual. Com o nascimento de Kowai este mundo
diminuto começa a se alterar.320 Isto ocorre inicialmente com o deslocamento terra-céu, que
isola este herói do convívio com os outros Hekoapinai (“seres primordiais”). Neste
deslocamento, os sons emitidos por Kowai expandem o universo criando, ao mesmo tempo,
todos os seres do mundo. Estes sons seriam a primeira manifestação do conteúdo dos
benzimentos, sendo formados pelos “nomes” dos seres criados.321
Após passar um tempo isolado no céu, Kowai retorna e coloca Ñaperikooli e os três
sobrinhos de Ñaperikooli em reclusão. Durante este período, os quatro aprendem o
conhecimento de Kowai por meio dos sons de seu corpo, como vimos no capítulo 3. O
aprendizado da reclusão masculina é constituído de um contato íntimo com os sons que deram
origem a todas as coisas – ou melhor, com o próprio som destas coisas. Passado mais de dois
verões em jejum, os meninos quebram a proibição de comer, e são devorados por Kowai –
episódio ao qual também já nos referimos, quando descrevemos a topografia do Uaranã, e as
pedras Hekoapinai. Ñaperikooli descobre este feito e resolve matá-lo. Ciente do desejo de
Ñaperikooli, Kowai manda avisar-lhe que ele não pode ser morto senão pelo fogo, pois ele é
feito de “todas as coisas”. Este episódio deixa claro que aquilo que existe na forma de som,
também existe como singularidades pré-individuais no corpo deste herói. Não é por acaso
que, como vimos no capítulo 2, armas poderosas como terçados, espingardas e machados já
existiam na origem dos Walimanai (humanos atuais) – pois se Kowai criou tudo, também as
criou.
Seguindo o mito, vimos que, aceitando um convite de Ñaperikooli para oficiar um
ritual de iniciação masculino (Kowaipani), Kowai desceu à terra e lhe ensinou – em algumas
versões à Dzóoli – os benzimentos da pimenta (Kalidzamai) e os cantos Kowaipani. Tendo
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Cf. Wright, 1998: “His birth sets in motion a rapid process of growth in wich the miniature and chaotic world
of Iaperikuli opens up into the life-size world of forests and animals, birds, and fish.” (: 46).
321
Na versão deste mito recolhida por Hill (1993), Hernan, seu principal informante, narra que “o canto (...) de
Kowai era um som poderoso que abriu o mundo, expandindo-o pela primeira vez. Kowai começou cantando o
nome daapa (Cuniculus paca), e o mundo se abriu um pouco. Então ele voou para todas as regiões e cantou,
transformando em seres [sang into being the names] os nomes de todas as espécies de animais, pássaros, e
peixes. Ele foi até o rio Guaviare na direção norte, e para o Uaupés, na direção sul e oeste, abrindo o mundo por
toda parte e preenchendo-o com todas as criaturas vivas” (: 64, meu grifo). No original: “[t]he singing and
humming of Kuwai was a powerful sound that opened up the world, enlarging it for the first time. Kuwai began
by singing the name of the daapa (Cuniculus paca), and the world opened up somewhat. Then Kuwai flew to all
regions and sang into being the names of all animal, bird, and fish species. He went as far as the Guaviare River
to the north and the Vaupes River to the south and west, opening up the world everywhere and filling it with all
living creatures. The people listened to Kuwai's voice from far away” (op. cit. p. 64, meu grifo).
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aprendido estes benzimentos e cantos, Ñaperikooli atira Kowai ao fogo, e o herói tem seu
corpo consumido. Uma parte imaterial do herói sobe para o último nível do céu, a outra parte
é transformada em palmeira, depois em instrumentos cerimoniais.
Enquanto Kowai sobe, o mundo retorna ao seu tamanho primordial. Descrevi
detalhadamente no capítulo 4, como as Amaronai roubam estes instrumentos, reavendo o filho
que lhes foi retirado por Ñaperikooli, e dão início a uma nova etapa da expansão do mundo,
novamente para todas as dimensões, mas desta vez com Kowai cantando sob uma forma
artefatual. Ao participar, disfarçado de sapo, do ritual de iniciação feminino, Ñaperikooli
aprende os benzimentos Kalidzamai utilizados neste contexto ritual junto das Amaronai e dos
instrumento-kowai. Após mais este aprendizado, ele recupera os instrumentos e retorna para
Uapuí-Híipana. No caminho Ñaperikooli canta – isto é, dá nome, a cada acidente geográfico
do Uaranã, o que transforma os animais-guerreiros em pedras. Chegando a Uapuí e tendo,
desta forma, criado o mundo por meio do poder de seu filho, Ñaperikooli começa a retirar os
Walimanai do mundo subterrâneo e transmite a eles, por meio dos emblemas clânicos, o
conhecimento de Kowai, que será utilizado para reproduzir pela humanidade para se
reproduzir ritualmente dali em diante.
Assim, tudo no mundo tem um nome (lipitana) porque tudo, para existir, foi uma vez
pronunciado, cantado, por Kowai. Há duas considerações importantes a se fazer a partir desta
história. Em primeiro lugar, podemos dizer que a gênese do benzimento é a gênese do mundo
(ver. Lolli 2014: 06); ou seja, o mundo que se expande é fruto de um poder musical que será
legado aos humanos na forma de uma tradição oral. Em segundo lugar, Pela coincidência
entre a totalidade corporal e a totalidade sonora de Kowai, pode-se dizer que, os benzimentos,
vistos em conjunto – reunidos todos os cantos que fazem parte deles –, seriam uma imagem
verbal do corpo múltiplo deste herói (Hill 1993: 79, 98). Não é por acaso que os grandes
benzimentos Kalidzamai, soprados sobre os alimentos, levam mais de 12 horas para serem
completamente executados. Isto se deve tanto à extensão de seres nomeados, como à forma
como se nomeia, criando diversas figuras parciais desta totalidade corporal que é o Kowainatureza. Laureano, falando em português, certa vez fez a conexão entre o herói e a natureza,
afirmando que “todos conhecem Kowai: Kowai é a natureza.” (Caderno de Campo, novembro
2012). Isso inclui também, como sabemos, os Walimanai, ou seja, todos nós humanos. E é
esta contiguidade entre signo e referente (a “coisa” falada e a “coisa” materializada) que
constitui, até onde pude compreender, o fundamento do poder ritual de Kowai que é
transmitido aos homens, um poder do qual os benzimentos é uma das expressões mais
complexas.
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Ritos em torno do nascimento
Já me referi à couvade e aos ritos em torno dos nascimento, quando, no capítulo 2, mencionei
a não observância destas práticas por Afonso e Ilda. Naquela ocasião, usei esta história como
contexto para indicar os laços que unem os indivíduos aos clãs a que pertencem. Aqui vou
retomar a descrição da couvade centrando o olhar nas condições do nascimento, nas restrições
impostas aos pais e ao recém-nascido, e na interação entre pessoas e coisas.
Como sabemos, após o nascimento de um filho, o casal deve entrar em reclusão,
modificando sua dieta e restringindo seus contatos sociais a quase nenhuma interação. Devese afastar de pessoas, artefatos e das atividades cotidianas. Enquanto a mãe se dirige para fora
da aldeia, geralmente para a roça, onde costumam ocorrer os partos, o pai retira de casa todos
os artefatos, seja qual for sua origem – nativa ou alienígena. Quando a mãe retorna com o
bebê, o casal recolhe-se ao interior da casa – às vezes em um compartimento dentro de um
grande cômodo –, de onde não receberá senão a visita dos pais e sogros e onde passará entre 7
e 10 dias consumindo apenas mingau de farinha de mandioca frio e beiju.322
Toda ação em torno do nascimento – a retirada das coisas de casa, a escolha do local
para o parto, etc. – é acompanhada de atos rituais nos quais os benzimentos são fundamentais.
Na tabela abaixo apresento a lista destes procedimentos rituais para que possamos
compreender a complexidade envolvida na entrada de um novo indivíduo no mundo.
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Segundo Hill (1993), as transformações em curso durante o nascimento são perceptíveis a partir dos termos
pelos quais são chamados os três participantes da reclusão: o pai é chamado kinénerri ao invés de hnunírri, a
mãe é chamada kinédua ao invés de hnúdua, e o recém-nascido é chamado kérramu, ao invés de -iniepe (: 100).
Trata-se de termos que descrevem as mesmas posições – pai, mãe, filho – só que o fazem de acordo com o
vocabulário empregado na linguagem dos benzimento. Eles não constituem, portanto, uma mudança nos status
das pessoas, como no caso Huaorani da Venezuela, analisado por Laura Rival (1998), no qual os pais tratam o
recém-nascido por termos que empregam para se referir aos hóspedes da família (: 625–6; ver Vilaça 2002: 353).
Assim, no caso baniwa, trata-se menos de uma mudança de status do que de uma mudança de registro
discursivo.
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Tabela 9: Visão geral dos Benzimentos em torno do nascimento

Nome descritivo Baniwa

Iñapakatti Medzenikada nako keramo
(benzimento para o nascimento dos bebês)
Tradução

Objetivo

1

Iñapakatti Medzenikaroaphi kéramo

Benzimento para o local do
parto

Para esconder a criança e a mãe dos espíritos da
floresta, pois o parto é realizado na mata ou em sua
proximidade, nas roças.

2

Pittanai (ou Lipittanana) Medzenikada
nako keramo

Benzimento de busca de nome
do recém-nascido

Para nomeação dos bebês, baseado na mitologia de
origem da humanidade; busca-se um nome-umbigo
do repertório clânico.

3

Iñapakatti Yhepooletti liodze keramo

Benzimento do umbigo do
recém-nascido

Para proteção do cordão umbilical, considerado um
dos principais alvos de ameaças externas no corpo
das crianças.

4

Iñapakatti idawaketti keramo idaaki

Benzimento para esconder o
corpo do recém-nascido

Para proteção da criança: usado quando do
nascimento mas também em deslocamentos, em
viagens diversas. Se o destino é a cidade, o
benzedor “esconde” a criança das coisas da cidade
(pessoas estranhas, automóveis, barulho, etc.); se o
destino é a mato, esconde-se das “coisas” do mato;
se o destino é o rio esconde-se das “coisas” que
habitam os rios e assim por diante.

5

Iñapakatti linhaka ipedza

Benzimento para a
alimentação dos pais

Para evitar contaminação do bebê por meio dos
alimentos ingeridos pelos pais.

6

Iñapakatti kéramo ipitakaro

Benzimento para o primeiro
banho do recém-nascido

Para que os seres presentes na água não ataquem o
corpo da criança.

7

Iñapakatti kéramo inhawa

Benzimentos para os
alimentos do recém-nascido

7.1

Iñapakatti iniatti nako

Benzimentos para o leite
materno

7.2

Iñapakatti kéramo inhawa atti

Benzimento para a pimenta
(atti)

7.3

Iñapakatti kéramo inhawa haikotsheda

7.4

Iñapakatti kéramo inhawa haikotsheda
ipaniatti

7.5

Iñapakatti kéramo inhawa Koophenai

Benzimento para o consumo
de peixe (Koophenai)

7.6

Iñapakatti kéramo inhawa itsilinai

Consumo animas de caça
(itsilinai)

8

Iñapakatti noakadanako keramo
iaapidza

Proteção ao deslocamento –
noakadanako (referente aos
locais de deslocamento, a pé,
canoa, avião, etc.).

Para esconder a criança, da forma como nos
referimos acima, mas com a particularidade de
referir-se aos meios e ambientes do transporte –
caminho, canoa, carro, etc.

9

Ñapakaitti kéramo ioodza

Benzimento para afastar da
criança – para as ferramentas e
instrumentos de trabalho

Para que os pais possam retornar as atividades
cotidianas. As atividades dos pais tem
consequências sobre os corpos do bebê.

Ñapakaitti kéramo ioodza

Benzimento para afastar da
criança – para os materiais
empregados na confecção de
artefatos

Para que os pais possam desconectar “coisas” de
seu habitat. Único conjunto que não é feito pelo
especialista, mas pelo próprio pai da criança, após o
fim do período mais restritivo da couvade, sendo
utilizado na primeira vez que se retirar uma
determinada coisa de seu habitat..

10

Benzimento para o consumo
de frutas do mato
(haikotsheda)
Benzimento para o consumo
de alimentos cultivados
(ipaniatti)

Todos alimentos ingeridos podem fazer mal ao
bebê. De um lado, pela sua origem mitológica, de
outro pela sua relação com atos predatórios dos pais
sobre as “coisas” do mundo. Este conjunto de
benzimentos sobre alimentos conforma o
Kalidzamai dos recém-nascidos.
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Esta tabela foi produzida a partir de uma conversa com Ilda e Afonso sobre os
benzimentos baniwa na qual comentávamos uma publicação recente dos Tukano do Tiquié
(AEITYPP 2011).323 Desta forma ela deve ser entendida mais como um comentário geral
sobre os procedimentos rituais relacionados ao nascimento entre os Baniwa, do que como
uma listagem exata da ordem e do modo como os Baniwa concebem e realizam estes
procedimentos rituais. O que nos interessa aqui é que esta tabela coloca em evidencia as
inúmeras dificuldades envolvidas no nascimento, na medida em que este evento está
amplamente relacionado ao contato com uma série de agencias não-humanas descrita ora
como habitantes de determinados territórios – “coisas” que vivem na floresta, no rio, na
cidade, nas casas (como os curupiras, os yoopinai, os automóveis, os brancos, as ferramentas
e objetos de uso cotidiano, etc.) – ora como substâncias que podem fazer mal aos recémnascidos – como os alimentos.
Wright (1998) e Hill (1993), quando se debruçaram sobre este assunto, deram
explicações complementares para o antagonismo entre humanos e não-humanos presentes
neste contexto. A explicação de Hill é, em certo sentido, mais generalista. Segundo o autor,
todas as “coisas” cantadas por Kowai na criação da “natureza” – pelo fato de serem uma
transformação sonora do corpo deste herói – são também uma transformação do enorme
poder deste herói. E a principal característica de Kowai é que o poder que ele encarna e canta
é ambíguo: tudo o que Kowai criou contém a capacidade de fazer o bem e o mal. Assim, o
lado maléfico da criação de Kowai, presente em todos os seres, é descrito pelo termo
linupana, “o perigo sobrenatural” (“supernatural danger”, Hill 1993: xviii). Este perigo
estaria presente inclusive nos seres humanos, e faria com que houvesse um antagonismo
potencial entre todas as coisas do mundo, o que constituiria o fundamento dos interditos
presentes na couvade e em outros ritos baniwa. Por isso, “cortar plantas, cavar o solo, remar
323

Neste livro – publicado exclusivamente na língua Tukano – os especialistas rituais destes grupos (os
benzedores kumus) fizeram uma lista de 13 benzimentos diferentes para proteger os envolvidos no contexto de
nascimento de uma pessoa: 1) Benzimento de auto-proteção do benzedor, para que ele possa proteger os pais e o
recém-nascido; 2) Benzimento do local do parto; 3) Benzimento de nominação da criança; 4) Benzimento do
cordão umbilical; 5) Benzimento de proteção da criança; 6) Benzimento de água, mingau, beiju e maniva, os
primeiros alimentos dos pais; 7) Benzimento do leite materno, primeiro alimento do recém-nascido; 8)
Benzimento do primeiro banho da criança; 9) Benzimento da pimenta ancestral; 10) Benzimento para o consumo
de frutas do mato; 11) Benzimento para o consumo de peixe; 12) Benzimento para o consumo de animais de
caça; 13) Benzimento de proteção para os deslocamentos da criança fora da aldeia (Pena et al. 2010, p: 233-236).
A publicação se chamou Nirõ Kahse Ucuri Turi – O livro dos benzimentos dos Tukano do alto Tiquié e tinha o
objetivo de registrar um conhecimento que se considera em risco de desaparecimento pela perda das cadeias de
transmissão deste conteúdo entre a gerações. Concentrando-se nos benzimentos em torno do nascimento, ela
constituiria um dos instrumentos básicos para que as futuras gerações pudessem continuar reproduzindo-se a si
mesmas enquanto Tukano.
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uma canoa, caçar e pescar podem fazer mal aos recém-nascidos, uma vez que estas são ações
que se direcionam ao mundo de nomes espirituais musicalmente criado por Kowai (...).” (Hill
1993: 102).324
Já a explicação de Wright (1998) enumera com precisão alguns dos não-humanos – e
também os humanos – que podem influenciar no momento dos partos, dificultando o
nascimento de uma pessoa. Ele afirma que “[a]ssim como a morte, o nascimento é
considerado um caminho extremamente perigoso, um processo de escape dos espíritos
doadores-de-doença (“a process of escaping from sickness-giving spirits into life”) (:164).325
Como exemplo destes espíritos, Wright (1998) lista os diversos tipos de yoopinai e curupiras
(awakaroonanai) presentes, por exemplo, nas matas – onde ocorrem os partos – e nos rios –
onde a criança e os pais tomam banho (:206). Além disso, o autor (1998) também relaciona
agentes humanos que podem fazer feitiços contra o nascimento de uma criança, como
feiticeiros e pajés (: 205-207) que agem por interesse próprio ou de outrem.
Nota-se que ambas as explicações permitem inserir este tema no conjunto mais amplo
de ações que Vilaça (2002) chamou de “produção do parentesco”. Em um texto em que
explora a noção de alteridade interna à consubstancialidade, por meio da descrição de
concepções de sociedades amazônicas a respeito do parentesco como algo continuamente
fabricado – algo que se expressa sobretudo em tabus alimentares na couvade – Vilaça
questiona uma certa divisão entre a vida doméstica e o domínio cosmológico comumente
estabelecida nas descrições antropológicas sobre estas sociedades. 326 Segundo a autora
(2002), a “produção de parentesco não pode ser relacionada exclusivamente aos domínios
doméstico ou intertribal, uma vez que o parentesco emerge através de um diálogo constante
com entidades não-humanas.” (:347) Esta forma de descrever a produção de pessoas nos
324

“[c]utting plants, digging the soil, paddling a canoe, fishing, and hunting can cause harm to the (…)
[newborn], since they act upon Kuwai's musically created world of spirit-names (nakuna) and, by implication,
upon the raw, biological, and unsocialized life force embodied in the newborn infant.” (Hill 1993: 102)
325
De acordo com o autor (Wright 1998) o nascimento seria “uma passagem que, em vários aspectos, é a
imagem-espelho da passagem da morte (...) ambos são, de fato, jornadas ou caminho espirituais perigosos.”
(:208) Isso porque a morte é “a alienação progressiva [do morto] em relação aos vivos, e a sua absorção em uma
natureza espiritualizada e alheia; [acompanhada] de uma descida e integração dos restos corporais ao predatório
e invertido mundo de baixo; [concomitante a] uma ascensão e/ou integração dos elementos da alma em
indiferenciada e coletiva alma ancestral patrilinear e a um enclausuramento final da alma-coração no mundo
eternamente repetitivo dos mortos” (idem).
326
De acordo com Vilaça: “among a wide variety of Amazonian groups the fact that parents are humans is no
assurance of the child’s humanity. According to Gow (1997: 48), at the moment of birth the Piro baby is
inspected to decide whether it is human or not: it could be a fish, tortoise, or other animal. Among the Piaroa, the
baby is called ‘the young of animals’ (Overing pers. comm.). Among some groups, such as the Jê-speaking
Panará (Ewart 2000: 287), the Tupi-Guarani-speaking Araweté (Viveiros de Castro 1986: 442), Guayaki
(Clastres 1972: 16), and Parakanã (Fausto 2001: 396), the body of the child is literally moulded with the hands
after birth, in this way acquiring human form. According to Fausto (pers. comm.), the Parakanã explain that the
moulding of the baby’s body has the aim of differentiating it from the bodies of animals.” (:349)
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interessa de perto, uma vez que vimos justamente que inúmeros atos rituais estão envolvidos
no nascimento de uma criança visando, justamente, salvaguardá-la de interações com o
exterior. Ainda de acordo com Vilaça, o “exterior” deve ser entendido como uma parte
constitutiva do parentesco porque a humanidade é concebida como uma posição
essencialmente transitória, continuamente produzida em relação a uma ampla variedade de
subjetividades, que incluem animais (:349) – e no caso baniwa, outras “coisas”, como
humanos, vegetais e artefatos. É a instabilidade da condição humana que permite entender
porque os benzimentos estão relacionados não só ao nascimento, mas aos diversos momentos
liminares do ciclo de vida, como vimos mais atrás – na iniciação, na doença e no luto.

O corpo Baniwa
Aqui é preciso recuperar algo que já vimos no capítulo 2, a noção baniwa dos
componentes da pessoa. Estes componentes são o corpo físico e as duas forças vitais que o
animam: a “alma ancestral”, o umbigo (yhepole), e a “alma-consciência”, o coração (ikaale).
Os corpos de pais e filhos, no momento do nascimento e durante a infância, são considerados
como conectados. Isso se justifica porque, em primeiro lugar, a criança é formada por
elementos corporais de ambos os pais – o sangue e o sêmen, como já nos referimos várias
vezes, mas também porque existe uma ligação entre o indivíduo e o clã que é preciso ser
preservada neste momento. Para entender isto precisamos voltar primeiramente à “alma
ancestral, o umbigo-yhepole.
Vimos no capítulo 2 que o cordão umbilical interno dos indivíduos Baniwa é a sede de
sua alma ancestral – é aquilo que o liga ao clã e ao patrimônio clânico. 327 Este componente da
pessoa é considerado também o centro do corpo, o local de entrada de perigos, da proteção
que virá por meio dos benzimentos (Hill 1993: 102-103) e também de remédios chamados
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Segundo Wright (1998) esta alma-consciência deve ser assimilada ao mundo dos mortos, enquanto o seu
componente ancestral será assimilado à alma coletiva. Esta alma coletiva poderia (se eu bem entendo) se
reintegrar ao mundo dos vivos, um dia, por meio de um renascimento. Assim diz o autor (Wright 1998): “[a]s
preocupações principais dos vivos (...) se referem à proteção contra os sinais da morte, principalmente os seus
cantos, e no despacho da alma do recém-falecido para várias partes do cosmo. A alma-coração e o cordão
umbilical espiritual do indivíduo ascendem e são assimilados ao mundo ancestral coletivo de Kowai, e neste
sentido estes são os elementos imortais de uma pessoa; enquanto os ossos e o corpo – seus elementos materiais –
descem para uma existência invertida no mundo embaixo da terra. As sombras individuais dos mortos podem
continuar neste mundo como inyame, e fazerem mal aos humanos. A ‘alma-coração’ das pessoas seguem em
uma existência alienada e imaginada como uma eterna repetição. O que volta à vida e renasce nos recémnascidos é o cordão umbilical espiritual” (Wright 1998: 164).
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monotsi (puçanga, em língua geral) aplicados no umbigo não-cicatrizado dos recém-nascidos.
Estes remédios visam oferecer às crianças certas potencialidades e proteções de que elas vão
desfrutar durante o resto de sua vida, caso sigam, até o ritual de iniciação, certas prescrições
relacionadas a sua administração. Por meio de substâncias aplicadas no umbigo, habilidades
de caça e pesca, por exemplo, são passadas às crianças; assim como imunidade a picadas de
cobra e também beleza e atração física. Isso faz do umbigo uma abertura do corpo para o
exterior e, ao mesmo tempo, uma ligação do corpo com a memória clânica.328 O resguardo dos
pais visa, sobretudo, proteger o umbigo dos recém-nascidos (Hill 1993: 102, 106).
Quando comentou o caso de sua filha que havia sido exposta a “tudo quanto era coisa
ruim” por eles não terem feito o resguardo, Afonso exemplificou que os espremedores de
mandioca (tipiti/tirolipe), por exemplo, seriam vistos pelas criança como uma cobra, o
Sucuriju-primordial, Omáwali. Ao ver este artefato, a criança se “assustaria” e choraria
desesperadamente (Caderno de campo, junho 2014). Este tipo de choro desesperado poderia
fazer com que ela rompesse o cordão umbilical interno que sustenta a alma ancestral presente
em seu corpo. Esta seria, portanto, um tipo de interação direta, “artefato-pessoa”, que
influenciaria na estabilidade da vida daquele indivíduo. Ao mesmo tempo em que a exposição
direta às “coisas” constitui uma fonte de danos às crianças; há uma série de danos indiretos
que podem ser causados pelos pais aos recém-nascidos, justamente pela existência de uma
conexão entre os corpos de pais e filhos que nos interessa aqui.
A exposição dos pais a artefatos, alimentos e mesmo ao trabalho cotidiano, uma vez
que ele envolve a manipulação de ferramentas diversas e implica em ações sobre o mundo,
podem causar danos à criança. Se os pais manipulam motores, espingarda e outros artefatos
que produzem calor, considera-se que este calor será transmitido ao recém-nascido, causando
febre e choro, o que levaria ao rompimento do cordão umbilical. Se a mãe arrancar uma erva
daninha da terra ao limpar sua roça, ela estará arrancando o umbigo da criança para fora. Se
cortar uma touceira de arumã, o pai estará cortando o cordão umbilical da criança. Da mesma
forma, se visse um animal na mata, ao caminhar ou sair para caçar, por exemplo, o pai estaria
expondo a criança ao olhar deste animal; o que faria com que ela se assustasse levanto ao
choro e ao rompimento do umbigo.
O recém-nascido é assim, afetado pelo modo como os corpos de seus pais se
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O menino que receber monotsi para caçar e pescar deverá comer somente alimentos mornos até a iniciação;
não poderá comer as nadadeiras dos peixes, bem como cabeças de peixes e outros animais, sob risco de o
remédio provocar reações adversas que podem levá-lo à morte. Somente após a iniciação, o jovem poderá fazer
uma dieta normal.
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comportam e se relacionam com o mundo – o modo como produzem a vida. É por isto,
também, que a dieta deve ser restringida antes do benzimento da pimenta, dos frutos e das
carnes de caça e pesca. Além do calor e da viscosidade, a “crueza” (“pitiú”) dos alimentos
passaria também ao corpos dos recém-nascidos caso seus pais não restringissem a dieta. E de
forma indireta, ou por meio de substâncias partilhadas com a mãe, como o leite materno, o
bebê teria reações como diarreia e febre que, consequentemente, levariam ao desequilíbrio
corporal de seu corpo. 329
O calor das coisas é um tema importante neste ponto. Segundo Buchillet (1992), os
Desana afirmam que o calor está presente em todas as plantas cultivadas, porque elas derivam
do corpo incinerado de Balibó, o “dono das plantas cultivadas” – a versão Desana de Kaali,
herói que conhecemos no capítulo 3. Por implicação, todas as plantas derivadas deste corpo e
os artefatos derivados destas plantas, como arcos e flechas, cabos de facas e terçados, linhas
de pesca feitas de tucum e cabaças seriam quentes. Da mesma forma, os artefatos de metal,
por terem sido fundidos e modelados em alta temperatura, também seriam originalmente e,
por isso, contemporaneamente, quentes. E este calor provocaria febre, dores de cabeça e
mesmo conflitos dentro das casas (: 221).330
Tanto a ideia de que haveria um calor potencialmente perigoso na origem dos artefatos
e matérias-primas, quanto a ideia de que tudo o que foi criado por Kowai tem linupana, um
“perigo supernatural” (supernatural danger, Hill 1993: xviii) indicam como a experiência que
os índios do Rio Negro tem das coisas, no presente, está intimamente conectada ao modo
como eles concebem a origem destas coisas. Veremos abaixo que esta conexão entre as
“coisas” e sua biografia – a sua origem – encontra um ponto de condensação nos nomes de
benzimento e que este é um dos fundamentos do poder destes nomes sobre o mundo material.
329

A contaminação por pitiú é um tema amplo entre os ameríndios ligado, de forma geral às relações de
predação, especialmente à guerra e ao canibalismo. Segundo Fausto (2001), entre os Parakanã há uma
categorização própria para o odor de sangue: “o sangue é classificado em uma categoria olfativa que lhe é quase
exclusiva (-pyji'o) [pitiú] (...). Todo sangue derramado -pyji'o, “tem pitiú”, embora a ênfase recaia no sangue
humano.” (: 220) O contágio [pelo pitiú] (...) não depende do contato com o sangue, mas da vizinhança com
alguém impregnado por seu cheiro, em particular quando mediado pelo consumo alimentar.” (: 223). Vê-se que
aqui, como entre os Parakanã, estamos em um mesmo campo de sentido a respeito do resguardo, da relação entre
corpo e alimentos neste contexto e da conexão entre as pessoas do ciclo familiar próximo por meio de
substancias. Para os Parakanã, o termo usado para o resguardo do matador é o mesmo termo usado para a
couvade -je-koakom (“resguardar-se”) (: 220). A diferença é quem se beneficia do resguardo – se o próprio
matador, ou um filho seu.
330
“By implication, so are all the objects obtained from these plants, such as bows and arrows, handles of knives
or machetes, fishing lines made from the fibers of tucum (Astrocmyum tucuma Marti us), calabashes, and
gourds. All the cooking utensils made from different types of earth or clay are equally hot by reason of the
cooking processes to which they have been subjected. Likewise, machetes, axe heads, fish hooks, and so on, are
hot because they are made of a metal that was smelted and shaped at high temperatures. The heat inherent in
these beings, plants, or objects is supposed to provoke fever, headaches, and also frequent household conflicts.”
(Buchillet 1992: 221)
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A formação dos nomes de benzimento
Como já vimos, os benzimentos são atos verbais que manipulam, de diversas formas, os
nomes cantados por Kowai. Para compreender claramente esta manipulação vou analisar em
detalhes a formação destes nomes e o modo como eles: (i) constroem a imagem das “coisas:
nomeadas; (ii) apontam para a existência de “donos” destas “coisas” por meio destas imagens;
(iii) constituem um caminho para uma visão biográfica destes materiais e (iv) tem eficácia
ritual. Acredito que a compreensão destes quatro pontos permitirá relacionar a materialidade
dos artefatos a sua capacidade de agência sobre os seres humanos, permitindo compreender
esta agência de modo mais complexo.
Nesta seção vou realizar o primeiro passo desta descrição, apresentando, parte a parte,
o modo como são compostos os nomes de benzimento. Vou me referir a um contexto ritual
específico: os benzimentos “para esconder o corpo de uma criança” – Iñapakatti idawaketti
keramo idaaki (Tabela 9, n 4), um tipo de benzimento usado para preparar o local do parto ou
para prevenir ataques aos recém-nascidos em diversas situações. As traduções de nomes de
benzimento referidas aqui foram feitas junto de Afonso Fontes e Ilda Cardoso contando, em
alguns casos com a ajuda de Orlando Fontes e Ronil Fontes.
Os nomes de benzimentos são chamados pelos Hohodeni de ñapakatti lipitana –
literalmente “benzimento-dele-nome”. 331 A menor unidade de um ñapakatti lipitana é
formada basicamente por duas partes: de um lado, um descrição sensorial do ser nomeado e,
de outro, uma descrição das relações de domínio em que se encontra este ser (ver Hill 1993:
97-99). Enquanto o primeiro aspecto do nome aponta para uma característica sensível (um
índice, pode-se dizer), o segundo aponta para uma relação de pertencimento e para uma
biografia daquela espécie (uma relação de englobamento) que o conecta a outro ser –
geralmente um “dono” (liminai), ou a um habitat relacionado a este “dono”. Uma vez que não
se pode reduzir as duas partes destes nomes a apenas um procedimento, proponho chamar
estes nomes – mesmo que provisoriamente – de “nomes-complexos”, para marcar a
heterogeneidade de sua composição. Quando se juntam em uma determinada estrofe (um
conjunto de nomes), considero também que estes nomes são um verso deste conjunto.
A forma mais comum de se compor o menor elemento de um nome complexo é
através da união do referente para uma característica sensível da “coisa” nomeada –
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Hill (1993) os chama pelo termo liakuna (: xvii, 105). Não encontrei um correspondente Hohodeni deste
termo em campo, mesmo tendo colocado esta questão mais de uma vez para diferentes interlocutores. Este termo
é traduzido pelo autor como spiritual name, ou place (idem).
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geralmente na forma de uma metonímia derivada da percepção tátil, olfativa, visual ou
auditiva desta “coisa” – a um classificador que situa esta “coisa” em um determinado
“ambiente”. Os classificadores mais gerais são ooleñenai, éenoonai e keepinai, usados para se
referir, respectivamente, a seres aquáticos (koophenai); terrestres (itsilinai e suas subdivisões,
itsili hipairiko, terrestres; itsili iwatshakape, arborícolas); e celestes (itsili iarakapewa). 332
Um exemplo prático tornará isto mais claro. Vejamos o nome da onça parda, chamada
na linguagem cotidiana baniwa de kerapi. Nos benzimentos este animal é chamado de
neramanapida éenoonai. O primeiro termo, neramanapida, refere-se à visão do pelo pardo da
onça entre a folhagem da floresta. O segundo termo, éenonai, é um classificador que relaciona
esta imagem a uma paisagem terrestre. Assim, poder-se-ia traduzir este nome por algo como
“a cor parda dos animais terrestres”. Durante a couvade é justamente a visão desta “cor parda”
que se evita por meio da reclusão dos pais. É esta visão que afetaria o pai do recém-nascido,
causando-lhe medo; medo que, por sua vez, seria transmitido à criança, fazendo-a chorar
constantemente até estourar o umbigo.
A segunda maneira básica de se criar nomes complexos combina a forma que
acabamos de ver (descrição sensível + domínio-ambiente) a uma referência biográfica que
aparece em um segundo nome, juntado ao primeiro em uma estrofe mínima, feita de dois
versos. Esta junção abre uma porta, a partir do nome, para um conteúdo mitológico a ele
relacionado. Este conteúdo geralmente aponta para uma conexão entre a “coisa” nomeada e
um ser sobrenatural por meio de uma relação de domínio. Um exemplo deste tipo de nome
complexo seria aquele atribuído aos caititus. Na linguagem cotidiana baniwa o caititu é
chamado dzamoolito. Nos benzimentos ele é nomeado pelos seguintes versos:
ropirana pida rhoa Maliweko itto
nañhepiada nha éenonai
O segundo verso deste par – nañhepiada nha éenonai – é composto da forma como
vimos acima ao examinar o nome da onça parda: de um lado, temos uma imagem visual,
nañhepiada, que pode ser traduzido por algo como “a listra dele”. Esta imagem se refere a
uma característica física dos caititus – a listra branca que possuem no pescoço, a partir da qual
este animal também é nomeado na língua inglesa – white coloured peccary. De outro lado,
este nome é relacionado ao mesmo classificador ao qual me referi mais atrás: éenonai, que
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Os seres aquáticos são classificados como Omáwali, para os Wakuenai, segundo Hill (1993: 113).

387

relaciona a imagem do animal listrado ao ambiente terrestre. Assim este verso poderia ser
traduzido como “a listra dos animais terrestres”.
Já o verso inicial apresentaria o componente biográfico. O nome ropirana pida rhoa
Maliweko itto poderia ser traduzido como “o xerimbabo da filha de Maliweko”. O termo –
pirana, em Baniwa, refere-se a “animal cativo” ou “animal de estimação”, um xerimbabo. Itto
é “filha”, e refere-se à filha de Maliweko, considerado o “dono” (liminali) dos porcos do
mato. Assim, vemos combinar-se uma referência aos “donos” destes animais, Maliweko e sua
filha. Mas isto não é tudo: esta referência biográfica do segundo verso, de acordo com
Afonso, traria consigo uma outra alusão, desta vez cartográfica: uma menção à ilha onde vive
Maliweko, considerada a “casa” dos porcos do mato na linguagem dos benzimentos.
Maliweko vive – no tempo presente, note-se bem – em uma ilha próxima à Ilhas das Flores,
no Rio Negro, um local situado não muito acima da sede do município de São Gabriel da
Cachoeira. Esta ilha é considerada a “casa dos porcos do mato”. Assim teríamos uma dupla
referência cosmográfica para estes animais. A primeira referente ao ambiente em que se
encontram com os homens – por meio do classificador éenonai. A segunda referente ao seu
local de origem, a ilha de Maliweko. Este tipo de composição, que alia um nome complexo a
um conteúdo biográfico é um procedimento através do qual os Baniwa criam nomes mais
singulares. E estes nomes mais singulares se referem, justamente, a “coisas” cuja importância
na vida cotidiana é maior, como é o caso dos porcos do mato.
Gostaria de apresentar um terceiro exemplo, desta vez com três versos, no qual os
benzedores utilizam imagens que vão além do domínio da visão. Vejamos, para ficar ainda na
categoria “porcos do mato”, o nome do queixada:
ropitanina pida rhoa maliweko itto
Xerimbabo da filha de Maliweko
nadidikada éenonai
O som de animais terrestres
naphaphakada éenonai
Os animais terrestres “phá phá”
A imagem do queixada contém a mesma referência mitológica à Maliweko e a sua
filha, mas a parte sensível do nome é criada através de duas referências à imagens sonoras
características destes animais: o som que fazem ao bater as mandíbulas. Como se não bastasse
evocar o “som” (nadidikada), o nome contém ainda uma imagem icônica deste som, na forma
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de uma onomatopeia – “phá phá” – que procura reproduzir o barulho característico desta
espécie de porcos do mato. O traço saliente destes animais evocado pelo benzedor é, portanto,
a batida da mandíbula que, como sabemos, também está na origem de seu nome amazônico.
Percebe-se portanto, como, nos nomes de benzimentos, “a diversidade de espécies naturais no
alto rio Negro é usada como um tableau poético de cores, sons, texturas e outras imagens”
(Hill 1993: 15, 112).
Nos benzimentos de proteção aos locais de nascimento, o benzedor, em um primeiro
momento, listará os nomes das “coisas” que habitam a mata e que podem afetar a mãe e a
criança durante o parto. Para efeito demonstrativo, apresento um pequeno bloco com os
nomes que acabamos de conhecer:
neramanapida éenoonai
a cor parda dos animais terrestres
ropirana pida rhoa Maliweko itto
xerimbabo da filha de Maliweko
nañhepiada nha éenonai
a listra dos animais terrestres
ropitanina pida rhoa maliweko itto
xerimbabo da filha de Maliweko
nadidikada éenonai
o som de animais terrestres
naphaphakada éenonai
o animais terrestres “phá phá”
Em seguida, ele atua sobre este seres, com versos que podem ser chamados de refrão
(ñapakatti idiahikáawa), e que, neste caso, visam esconder a aparência (nakapakana) dos
indivíduos a serem protegidos, da agência destas “coisas”. Isto pode ser feito através da
construção de um esconderijo, um cercado de fibras vegetais – chamado pari em língua geral.
O refrão que produz a imagem deste cercado contém os seguintes versos:

lidanamakamitsa pide Ñaperikooli
com o que Ñaperikooli se cercava;
lhiwawatsa nokadaa nodsoolikadapanaliko
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eu vou cercar a minha casa.
Com estes versos, o benzedor evoca o cercado de talas amarradas, usado nas antigas
armadilhas e paliçadas que protegiam as malocas. Já me referi a estas armadilhas no capítulo
4. Este refrão também pode ser usado nos benzimentos feitos para proteger a casa em que a
criança se encontra, ou em que um doente está abrigado. Ele também está presente nos versos
soprados sobre a resina de oorokai (carãnha), que vai ser usada para defumar os caminhos da
roça após uma jovem sair da reclusão pubertária, ou após uma mulher sair da couvade.
Uma alternativa para esconder os indivíduos em reclusão do alcance dos seres
sobrenaturais é criar a imagem de uma cortina de fumaça. Este é o verso preferencial para o
benzimento da resina que vai defumar o local do nascimento, conforme indica este outro
refrão:
litakanipoko liko lhie dzeema
dentro da fumaça do cigarro
lirikooda nookada nookeramooli
eu vou deixar o meu filho.
Assim, tratando-se do cercado de pari ou da cortina de fumaça, o soprador intercala estes
refrãos aos blocos de nomes de animais e outros seres malignos como os yoopinai e curupiras
(awakarunanai). A partir destes exemplos, já podemos fazer uma ideia da composição destes
nomes e da composição com estes nomes. Passarei então ao modo como são elaborados os
nomes dos materiais utilizados na produção de artefatos, aquilo que chamamos comumente de
matérias-primas.

Benzimentos para produção de artefatos
Os benzimentos necessários para a produção de artefatos, são chamados de “benzimentos
para afastar do recém nascido” (Ñapakaitti kéramo ioodza) (ver Tabela 9, item 10). Eles tem
algumas especificidades. Em primeiro lugar, segundo Laureano, eles são realizados após o
final das restrições mais severas que marcam a couvade – que dura de 7 a 10 dias após o
nascimento dos bebês – após terem sido feitos todos os procedimentos rituais referidos na
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Tabela 9, entre os itens 1 e 9. Estes benzimentos ocorrem, portanto, no retorno dos pais as
suas atividades cotidianas. Após terem os alimentos e as ferramentas benzidos por um
especialista, caberá ao pai, por conta própria, realizar fórmulas rápidas, mas imprescindíveis,
para benzer os materiais utilizados na produção de artefatos – madeiras, cipós, palmeiras,
enviras, etc. – no momento de sua coleta-descontextualização. 333
Isso nos leva ao segundo ponto. A temporalidade destes atos rituais. Segundo
Laureano, cada benzimento individual deve ser feito uma única vez para cada espécie
extraída. Após isto, não há mais restrições a serem observadas para aquela espécie, até que se
tenha outro filho. Desta forma, será somente uma vez que o pai fará o benzimento para o
arumã que será empregado na produção de um cesto, por exemplo, ou o cipó-titica que será
utilizado na amarração de uma armadilha de pesca. Contudo, segundo Laureano, mesmo anos
após o nascimento de um filho, diante de uma nova espécie que não tenha sido coletada até
aquele momento, o pai deverá fazer um benzimento que evoque o nome desta espécie
(Caderno de Campo, novembro 2012). Assim, o tempo de emprego destes atos rituais é, de
certa forma, indeterminado. A manutenção da necessidade de se benzer todo novo material
coletado ao longo do tempo aponta para o fato de que a continuidade da ligação corporal entre
pais e filhos é concebida para além do período mais restritivo da couvade.334
A terceira especificidade destes benzimentos refere-se ao fato de que eles são
proferidos diretamente sobre as espécies a serem retiradas, visando o bem estar dos bebês.
Assim, a espécie é, de certa forma, a substância intermediária do benzimento, tomando o
lugar das resinas e líquidos de que falei mais atrás, quando apresentei em linhas gerais o
trabalho dos benzedores. Até onde puder apurar, não se emprega nem mesmo tabaco como
veículo dos versos contidos nestes atos rituais. Simplesmente, segundo Laureano, diante de
uma touceira de arumã, por exemplo, um homem recitará determinadas fórmulas antes de
passar ao seu corte.335

333

Na descrição de Hill (1993) sobre os benzimentos que encerram a couvade entre os Wakuenai, os
benzimentos para os materiais usados na produção de artefatos estaria contido, de forma sumária, no conjunto de
fórmulas sopradas pelo benzedor sobre artefatos e ferramentas de uso cotidiano presentes na casa dos pais (:102113). Neste caso, tratar-se-ia de uma referência aos principais materiais utilizados nos trabalhos manuais, como
os cipós e alguns tipos de palmeiras. Aqui, ao contrário, trata-se, segundo Laureano, de um benzimento para
cada material coletado – ainda que, como veremos abaixo, isto passe por um sistema classificatório que permite
subsumir certos materiais a outros.
334
Esta longa duração deve ser matizada pelo fato de que, geralmente, os casais tem quatro ou cinco filhos em
um período relativamente curto de tempo (entre 5 e 7 anos), o que faria com que as restrições decorrentes de um
nascimento se sobreponham àquelas relativas a outro.
335
Ao descrever uma cura coletiva (motivada por uma epidemia) realizada por um benzedor entre os Wakuenai,
Hill (1993) fornece um exemplo deste tipo de benzimento feito diretamente sobre uma espécie vegetal a ser
retirada do seu contexto. Neste caso, o benzimento foi feito diante de uma árvore em que se encontrava a
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Eu tenho dito “o homem” ou “o pai” aqui, porque isto me foi narrado como uma
atividade masculina. Aparentemente, contudo, as mulheres teriam algum acesso a este
conhecimento. Segundo comunicação pessoal de Melissa Oliveira (2014), as mulheres
Tukano do Tiquié empregariam este tipo de fórmula quando, por exemplo, da retirada de
barro dos igarapés. Ao coletar este material com Carolina Campos, Hohodeni de Araripirá
que conhecemos no capítulo anterior, pude notar que ela conhecia a origem mitológica deste
material pois, como eu mencionei mais atrás, a primeira coisa que Carolina explicou ao grupo
que se dirigiu até o igarapé foi que a argila usada na massa cerâmica tem origem nas fezes do
Sucuriju Omawali – e este tipo de informação, como veremos, é parte fundamental do
conhecimento acionado nos benzimentos.
Dito isto, podemos passar a composição de nomes complexos empregados nos
benzimentos utilizados para retirada de materiais que fazem parte do contexto de produção de
artefatos. Veremos que, nestes nomes, o componente da atribuição de domínio é, quase
sempre, uma referência a um “dono/mestre” e que alguns nomes-complexos descrevem não
só um ser, mas um conjunto de seres que se considera ter uma origem comum. Comecemos
com o nome do arumã, o material empregado nos implementos cesteiros dos Baniwa e demais
índios do Alto Rio Negro.
Os Baniwa reconhecem 5 variedades de arumã.
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. Quando perguntei ao velho

Laureano como se chama o arumã nos benzimentos, ele me respondeu que “o arumã tem três
nomes”, dizendo, em seguida, de forma ritmada e monotônica os seguintes versos:

Omáwali Ttiririnali,
Sucuri cumatá-dono,
Omáwali Ttilooriweri,
Sucuri tipití-avô,

colmeia de uma abelha cuja cera se desejava retirar e contou com sopro de tabaco. Esta abelha, chamada eenui,
ou dzawi kumaruli Kuwaiiiainai é considerada o único agente capaz de auxiliar em curas coletivas. A cera desta
abelha, após retirada, é levada para a aldeia, benzida, e defumada sobre o local, sendo também ingerida em
pequenas quantidades pelos moradores. Segundo Hill (1993) “[w]hen an epidemic of contagious disease
threatens the village, the chant-owner leads a group of adult men into the forest at night to cut down a tree where
the eenui have built a hive. Before he can strike his axe against the tree, he blows tobacco smoke and utters a
special malikai prayer at the eenui so that they do not become angry and attack the group of men” (: 181).
336
Estas variedades recebem o nome de poapoa kantsa (arumã verdadeiro), poapoa halepana (arumã branco),
oni-poapoani (arumã d`água), poapoa attine hiorhi (arumã canela de jacamim), poapoa tolípa (arumã peludo).
Todos estes tipos são variedades do Ischnosiphon spp., da família das marantáceas (Ricardo e Martinelli 2000:
19; Shepard 2004)
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Omáwali Limootookana éeno.
Sucuri que rasga em direção ao céu,
Nhoa neta liodza keramo, karokaro lidzetakawa.
Afaste-se do bebê para que ele não chore constantemente.
Estes nomes recobrem o conjunto das variedades de arumã à qual me referi. Eles
começam com Omáwali, o nome do Sucuriju primordial, que, neste benzimentos funciona
como um classificador que situa este recurso no ambiente aquático e no domínio deste ser.
Junto deste classificador, dois nomes referem-se a artefatos feitos de arumã, sendo que o
primeiro, doopitsi (peneira de nome cumatá em língua geral), vira tíriri-, uma onomatopeia
para o som da massa de mandioca sendo passada na peneira – e recebe o sufixo -nali,
derivado de liminali, “dono”. O segundo nome é formado pela palavra tiloolipe (tipiti) com o
sufixo -weri, que é derivado de -wheri, avô, termo que é uma forma de se referir-se aos
ancestrais, mas também remete a uma relação de domínio, como vimos no capítulo 2. O
terceiro nome, limootookana, refere-se ao som rasgante que se ouve quando o homem abre as
fasquias do arumã, separando-as no tamanho que vai usar para trançar. É este som que rasga
em direção ao “céu” (éeno).
Neste exemplo, vemos então uma nomeação complexa referente ao arumã ser feita por
meio da relação entre um ser primordial, Omáwali, e três imagens distintas: duas referentes a
objetos comuns na cozinha baniwa, e uma referente a um ato que se vê frequentemente no dia
a dia dos Baniwa, um homem sentado à soleira de sua casa, preparando fasquias de arumã
para fazer objetos trançados. Em formas de versos há, portanto, toda uma descrição
“cosmoprática” deste material.337
O verso nhoa neta liodza keramo (“afaste-se do recém-nascido”), que fecha o
conjunto acima, é o refrão empregado neste tipo de benzimentos. Estes benzimentos são
chamados “benzimentos para afastar do recém nascido” (ñapakaitti kéramo ioodza)
justamente por conterem esta ideia no refrão. Este refrão relaciona a ação de extração do
recurso ao perigo que ele poderia causar ao filho daquele que está retirando arumã. Este verso
é sempre empregado nestes benzimentos após se nomear a “coisa” a ser descontextualizado
(ver Tabela 10 abaixo).
337

Este tipo de benzimento é dito de forma rápida e monotônica, segundo o registro em áudio feito com
Laureano. Este forma de pronuncia evoca aquilo que Hill (1993) chamou de um procedimento de “mitificação”
contido nestes cantos, caracterizado pelo uso de uma linguagem monótona, em volume baixo, de ritmo
constante, visando a produção de listas extensas de nomes como uma forma de ordená-los em categorias mais
amplas, “empilhando-os” (hipping up names) (: 25, 113).
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Além disso, pode-se recorrer a este refrão de uma outra forma, como uma espécie de
“nome-genérico”, caso não se saiba o nome-complexo da espécie a ser descontextualizada.
Neste caso, este refrão é acrescido de alguns versos que reforçam a imagem de afastamento da
criança:
Nhõe Neta Liodza Keramo
Afaste-se do recém-nascido
Nomidzaka ikeramo lena liodza.
Os que minha transformação pode lhe causar.
Ade Liyoka Nokanoopa Nomidzaka Ikeramo Lena
O que o meu resguardo e minha transformação pode causar ao recém-nascido.
Este benzimento relaciona o estado corporal do pai, considerado em transformação,
com o do bebê. O termo nomidzaka foi traduzido como “transformação da minha essência”,
por Ilda e Afonso, após alguma dificuldade em encontrar as palavras adequadas para
descrever esta expressão na língua portuguesa. O prefixo no-, refere-se à primeira pessoa do
singular, e a palavra midzaka é um adjetivo usado para designar as coisas da origem do
mundo, dos tempos primordiais, como na expressão hekoapi midzaka. Ramirez (2001) define
este termo como “coisas feitas pelo criador” (:220). Segundo Afonso e Ilda, seria preciso, no
contexto dos benzimentos, acrescentar à ideia de “primordialidade” a ideia de
“transformação”. Nomidzaka deveria ser, assim, traduzido por “transformação da minha
essência primordial”. 338 Embora isto seja um tanto quanto nebuloso, esta fórmula é o
testemunho de algo já havia sido notado: a relação íntima entre o corpo dos pais e o corpo dos
recém-nascidos.
Apenas em três ocasiões, entre os mais de 50 nomes de materiais que listamos juntos,
Laureano recorreu a estes versos. Em um dos casos ele se referia ao caraípe (kawa), material
que vimos ser empregado como antiplástico da massa cerâmica no capítulo anterior. Em
outro, estes versos foram usados para nomear o fixador dos pigmentos empregados na
cestaria, chamado weraama, e o terceiro foram as sementes utilizadas em chocalhos de fieira,
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Note-se que a imagem da transformação é evocada aqui a partir de um vocábulo diferente de lipadáamaka
que vimos descrevendo a ideia de transformação dos personagens míticos em pedra (capítulo 4). Ela emprega o
mesmo termo utilizado por Laureano para descrever a transformação dos Hohodeni em brancos, (capítulo 1).
Naquela ocasião, o velho Laureano disse: “oopidekha wawadzakawa”, “nós já havíamos nos transformado”, no
qual temos, ao invés de nomidzaka, wawadzaka, uma passagem da primeira pessoa do singular, para a primeira
pessoa do plural.
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chamadas moorhé Assim, mesmo em um amplo conjunto de “coisas”, nota-se como cada um
dos materiais empregados na produção de artefatos é alvo de uma atenção particular por meio
dos cuidados com a nomeação. Como Laureano é um benzedor reputado, seria preciso
investigar se um não-especialista em benzimentos lançaria mão, mais vezes, destes versos
genéricos para nomear espécies úteis – uma verificação que espero fazer no futuro.
A partir deste mesmo procedimento, em que uma série de nomes compõe uma
imagem complexa de um conjunto de coisas classificadas como tendo uma mesma origem,
nomeia-se diversos outros recursos. Neste tipo de nomeação, feito por meio de imagens
sucessivas, há também formas de singularizar determinadas “coisas” nos conjuntos em
questão. Este tipo de procedimento de singularização fica claro em alguns dos nomes dados a
diversas espécies de palmeira. As espécies chamadas na linguagem cotidiana de mapanali
[n.id.], mawixaapi [n.id.] e poonama [patauá] recebem um só nome-complexo, formado por
três versos somados ao refrão que já conhecemos:
Limotakanatse éeno
Que rasga/abre em direção céu
Littoropitsa éeno
O eixo do céu
Éeno kaphewida pokooali
As folhas pendendo do céu
Nhoa neta liodza keramo
Afaste-se do recém-nascido
Limotakanatse, como vimos anteriormente, refere-se à ideia de abertura em direção ao
céu. Littoroopi é uma parte enrugada entre os “gomos” ou “nós” do espique (tronco) de
palmeiras e canolas. Numa tradução mais sofisticada, segundo Afonso, esta parte enrugada é
chamada de “eixo do céu”. Kaphe- é folha e -wida é cabeça; pokooali significa “recobrir
tudo”. Este último nome remete à imagem das folhas das palmeiras que se erguem do tronco
antes de pender em direção ao chão. Desta forma, o nome da palmeira comporta
simultaneamente uma imagem da palmeira erguendo-se para o alto, com o tronco marcado
por gomos, as folhas caindo de sua copa. Ao mesmo tempo, esta é uma imagem da dimensão
vertical do mundo, uma vez que éeno é céu, mas também universo, no sentido mencionado no
capítulo 3, ao comentar o simbolismo do corpo de Kowai que se transforma em palmeira.
Vejamos mais um exemplo. Para singularizar o nome da palmeira que deu origem,
justamente, ao corpo de Kowai, e da qual foram feitos os instrumentos cerimoniais, Laureano
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repete parte do nome destas palmeiras que acabamos de ver, acrescentando outros dois nomes
exclusivos:
Liwittalepi éeno
O chiado do céu
Littoloopi éeno
O eixo do céu
Éeno kapewida pokoali
As folhas pendendo do céu
Hiepoolepie éeno
O umbigo do céu
[+ refrão]
Com o acréscimos dos nomes liwittalepi éeno e hiepoolepie éeno esta palmeira seria
destacada do conjunto das outras palmeiras. Liwittalepi éeno, foi traduzido por “o chiado do
céu”. Esta é a mistura de uma imagem visual com uma imagem sonora. Isso porque liwittalepi
é menos “chiado” do que “sujeira”; ou seja, a ideia presente aqui é justamente do “som” como
“sujeira”. Esta imagem icônica refere-se à ação do vento contra as folhas das palmeiras e ao
barulho característico que elas produzem ao chocarem-se umas contra as outras. Já
hiepoolepie éeno refere-se ao “umbigo do céu/mundo”. Este último nome tem referência no
local onde Kowai foi queimado e transformado em palmeira no rio Aiari. Esta palmeira,
cortada, como sabemos, dará origem aos instrumentos cerimoniais.339
Outra complexidade presente na formação destes nomes é que nem sempre os seres
nomeados se encaixam em uma classificação que nos é familiar. O caso dos cipós, por
exemplo, é emblemático. Existe um cipó, chamado no cotidiano de Koopi que nos
benzimentos é conhecido pelos seguintes versos:
Lianoowhã Kowai Lianoowhã
A baba de Kowai, a baba
Lianoowhã Manhenkanali
A baba do desconhecido.
Neste nome, a relação entre imagem e domínio é direta. Manhenkanali é um dos

339

Como eu já disse, embora seja conhecido na literatura o nome da espécie da palmeira usada nestes
instrumentos, os Hohodeni solicitaram que ele não fosse registrado neste trabalho, como forma de zelar pela
invisibilidade destes instrumentos aos não iniciados.
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nomes de Kowai, significando “aquele que não se sabe de onde veio”; isso porque
Ñaperikooli, como sabemos, escondia ser seu pai. Lianoowhã é um termo para baba que não
utiliza nenhuma imagem especial, evocando, por exemplo, o brilho ou viscosidade desta baba.
Ao contrário, usa-se apenas o termo comum para baba. A referência à baba de Kowai tem
uma origem mitológica bastante clara para os Baniwa. Ela está presente no episódio em que
os iniciandos são engolidos por Kowai. Como sabemos, quase no final da reclusão, os jovens
queimam e comem o fruto da awiña (uacu, em língua geral), quebrando o jejum que havia
sido imposto por Kowai durante a reclusão. Observando-os do alto de uma árvore, Kowai
sente o cheiro vindo da cabana em que eles se encontravam isolados. O cheiro do alimento faz
Kowai salivar muito, babando incontrolavelmente até desmaiar. A saliva que escorre do alto
das árvores dá origem aos cipós. Por meio desta continuidade corporal, como se pode
imaginar, Kowai é considerado o “dono” destes recursos. A partir de um verso deste nome,
lianoowhã manhenkanali, nomeia-se diversos tipos de cipó, como palowá [cipó uambé],
dzamakhoapi [não identificado], kaparo iñada [não identificado]), compondo-se uma estrofe
simples, de dois versos:
Lianoowhã manhenkanali,
A baba de Manhenkanali
Nhoa neta liodza keramo
Afaste-se da criança
Poderíamos imaginar que todos os cipós deveriam ser nomeados a partir de uma forma
derivada deste nome. Mas não é isto que ocorre. Um dos cipós mais importantes para o dia a
dia dos baniwa, o cipó-titica, é chamado na linguagem cotidiana de daapi khentsa. Este termo
é traduzido frequentemente como “cipó verdadeiro”, na medida em que na linguagem
cotidiana usa-se o termo daapinai, que poderíamos traduzir como “família do cipó”, ou
‘coletivo dos cipós” para se referir a “cipó” de um modo genérico. Desta forma, este cipó
está, na linguagem comum, para os demais tipos de cipós, como o cipó koopi está, na
linguagem dos benzimentos, para os tipos de cipó que acabamos de mencionar.
Contudo, nos benzimentos, o cipó-titica tem outro nome e outra origem mitológica.
Esta origem esta relacionada ao Hekoapinai chamado Heeri, um dos irmãos/cunhados
(dependendo da versão) de Ñaperikooli:
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Litiaka Heeri
Medula do Heeri
Litiami pida hie heri
Medula daquele que foi Heeri
Kakoaka Linako hie kaali ka thadapa
Pendurado na árvore kaali ka thadapa.
Conta-se que, antes de morrer, Heeri foi até kaali ka thadapa, “a árvore primordial”
(ver capítulo 3), e deixou seu cabelo pendurado para as futuras gerações fazerem cestos
cargueiros como o aturá e outros artefatos. Os termos litiaka e litiami foram ambos traduzidos
por medula. Eles evocam, contudo, duas imagens diferente da medula óssea: de um lado, a
camada externa que é um invólucro e, de outro, a substância que está contida dentro desta
camada. Estes dois termos, segundo Afonso, de forma indireta, referem-se ao cabelo de Heeri
e, assim, ao cipó-titica.340
Na próxima seção, eu gostaria de passar à relação entre as coisas nomeadas e os seus
donos, ou seja, à relação que, como vimos, é a mais sublinhada na formação destes nomes.
Antes disso, porém, apresento duas listagens para apreciação do leitor. Elas contém os nomescomplexos recolhidos durante a pesquisa. Na primeira, estão presentes os nomes-complexos
de vegetais utilizados na produção de artefatos. Na segunda, apresento nomes de benzimento
de animais cujas partes são utilizadas também para este fim. Neste caso é preciso fazer um
esclarecimento. Os benzimentos de alimentos que ocorrem ao final da couvade são
considerados suficientes para que o pai da criança volte a poder caçar os animais com um fim
alimentar. Contudo, para produzir artefatos a partir de partes destes animais é preciso recorrer
a benzimentos e mesmo a jejuns e reclusões especiais (Ramos et al 2012: 88, 102). Como será
possível ver pela tabela, estes nomes referem-se a materiais empregados na confecção de
adornos corporais – um tipo de artefato que não é feito senão por especialistas, ou por jovens
ao final da reclusão, como já vimos (ver Hugh-Jones 2009: 49), sendo alvo de restrições
próprias em torno da produção. Assim, a elaboração de artefatos com estes materiais será,
sempre, alvo de prescrições e, nestes casos, estes nomes serão usados nos benzimentos
utilizados para poder manipular estes materiais.

340

Esta posição à parte do grupo dos cipós nos benzimentos talvez tenha uma relação com o fato de este cipó ser,
na realidade, uma raiz aérea do gênero heteropsis, e não exatamente um cipó típico. Isto sugeriria a ideia de que
os nomes de benzimentos comportariam uma distinção análoga àquela contida no discurso científico ocidental,
uma distinção que a linguagem cotidiana nem sempre comporta, ao tratar todos os cipós como daapinai.
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Tabela 10: Nomes de benzimento de vegetais

Nome em Baniwa

Nome em
português ou
língua-geral

poapoa kantsa

arumã
verdadeiro

poapoa halepana

arumã branco

oni-poapoani

arumã d`água

poapoa attine
hiorhi

arumã canela
de jacamim

poapoa tolípa

arumã peludo

Palowa

Cipó para
arremate

Cipó para
arremate

Tipo de material
e utilização

Fibra vegetal para
trançar

Cipó para
arremate

Corda vegetal
para arremate

Aro de arremate

Resina

Pigmento
Vermelho

341

Benzimento / Iñapakati
Lipitana

Exegese

Dono

Omáwali Ttiririnali,
Omáwali Ttilooriweri,
Omáwali Limootookana
eeno

Sucuri tipiti
Sucuri cumatá
Sucuri que saiu do céu
Afastar estes do bebe, para que
não venha choramingar em
constante

Omáwali

cipó uambé

Liaoa whã
manhenkanali, Liodza
Keramo

O saliva do manhenkanali/
Do recém-nascido

Kowai

ookana

cipó uambé
de catinga

Kakoaka Kaali
Kattadapanako / Nhõe
Neta Liodza Keramo

Ookaana fica pendurada na
árvore de Kaali / É saliva de
Kowai/ Afastai do recémnascido

Kowai

Daapi Khentsa

cipó titica

"Litiaka Heri" ou
"Litiami pida hie heri;
Kakoaka Linako hie
Kaali Kataadapa"

Medula do Heeri, Medula
daquele que foi Heeri. pendurado
na arvore Kaali Kataadapa

Heeri

Kowai341

Heriwai

curauá

Lio Whã Kapooki Eeno /
Liwittalepooki Eeno

Assento do céu (onde o céu está
apoiado, os pilares do mundo.
Refere-se às plantas que estão
assentadas como as
bromeliaceas)
A Sujeira do céu

Hemaaphi

“osso de
anta"/
Bara ou
barinha, em
lingua geral

"Kaaliapo"

Árvore-cipó, Kaali é árvore, e
apo refere-se à algo cumprido.342

Kaali

Tooirimanini: Limaxale
Hiwidape / Lie Dzóoli

Breu japu:
Cabeceira da trilha (referindo-se
à igarapé) de Dzóoli (Dzóoli tem
relação com o animal epônimo
Anta, ele é do clã Walipere).
Refere-se à localização do breu,
em igarapés, relacionados por
sua vez, às antas.

Dzóoli

Ikoolimanini: Litikaka
eeno / Litakokai
Tooiriwheri

Breu do cabeçudo (refere-se à
cor preta):
A chiadeira do céu (refere-se à
onomatopeia titititi) / o catarro
do nariz do avô do japu.343

Dzóoli

"Likoolikaapa Kaali"

"Ele enfeita o corpo de Kaali."
Conta-se que Kaali se pintava
todo de vermelho para dançar. O
corpo todo. Os antigos também
parece que o faziam, mas com
Daana (pigmento negro).

Kaali

Máini

Pilimapa

breu

Urucu

Laureano diz que se este recurso pertence ao Kowai, pois é usado nos chicotes de adabi. "para surrar, para
amarrar aquele adabi".
342
É tudo que lembra Laureano. Inicialmente disse não ter dono o recurso, depois passou a considerar Kaali
como dono.
343
Assim como o breu, o japu tem diversas variações de tom de preto, são três variedades de japu.

Pigmento
Vermelho

Limhen/Kerawidz
o Mattooloonali

Carajuru

Kerawidzo/kalidzá
awinali

Carajuru

Padzooma

Fixador/Mordent
e

Fixador/Mordent
e

Fixador/Mordent
e

Antiplástico de
massa cerâmica

Argila para massa
cerâmica

Resina para
benzimentos e
também para
colar penas e
pelos em adornos
plumários

Entrecasca, fibra
vegetal para uso
diverso

Iwidzóoli Iwidzóolia já é
nome do leite de
sorva

Weraama

Wirita

Kawa

Dekai

Orokai

koodama

Liraname Pida Hie
Manhekanali / Likooli
Kamitsa Hie
Manhekanali

O sangue do Manhekanali
(Kowai)/
O adorno de daquele
Manhekanali 344

Kowai

“sabão do
mato”

Nhõe Neta Liodza
Keramo /
Hitakoolikoona Liodza
Hie Keramo / Limidzaka
Liodza Hie Keramo

Afastar do bebê
Do nariz do bebê
Do corpo do bebê
(o perigo é a espuma fechar o
nariz dele – tem que separar este
efeito do corpo do bebê).

Kowai345

Sorva

Nhõe neta Liodza
Keramo / Limidzaka
Liwedalikoona Liodza /
Limidzaka
Hitakoolikoona Liodza

Afastar do bebe
Do garganta de bebe
Do nariz do bebe

Kowai

?

Nhõe Neta Liodza
Keramo / Ade Liooka
Nokanoopa / Nomidzaka
Ikeramo Lena

Esta é uma fórmula genérica de
benzimento. Weraama não tem
benzimento específico.

?

?

Liwirittanale Pida Hie
Dzóoli / Nhõe Neta
Liwidzaka Liodza Hie
Keramo / Ade Lioka
Nokanoopa Nomidzaka
Ikeramo Lena

Não informado

?

Nhõe neta Liodza
Keramo / Nomidzaka
ikeramo lena liodza /
Ade lioka nokanookapa
nomidzaka ikeramolena

Esta é uma fórmula genérica de
benzimento. Kawa não tem
benzimento específico.

Kaali

argila

Lipoolekakaia Eeno /
Lidako Eeno /
Liewakakai Eeno

A brancura do céu
A pintura do céu (refere-se ao
modo como o barro pinta o
igarapé)
A cor amarelada do céu Se não
benzer tapará o nariz da criança.

Omáwali346

carãnha

Liwetokai Dzóoli /
Hipookokai Dzóoli /
Limenikai Dzóoli /
Tsokoonali Dzóoli

A caranha do Dzóoli
A cera do calcanhar do Dzóoli/o
adorno cheiroso do Dzóoli
(limeni refere-se à folha que se
colocava no cinto para dançar)/
O assento de Dzóoli.347

Dzóoli

Lidapa Linatsa Eeno /
Liewaka Eeno ou
Liramania Eeno

A cor do céu/o céu amarelo
(refere-se à coloração da seiva
do tururi)
Ou casca vermelha do céu
(talvez se refira aos sacos para
guardar carajuru, feito da casca
desta árvore)348

Omáwali
(dúvida)

?

344

Segundo sr. Laureano, Limhen, é o nome do kerawidzo depois de preparado. Ele foi dado para Ñaperikooli
para passar nos iniciandos. Ele é o sangue do kowai. Para legar às novas gerações este recurso, Ñaperikooli o
transformou em planta, kerawidzo pikha (rama de carajuru).
345
Padzooma foi atribuído à Kowai em virtude de ser o sabão dele e de ser usado para os vômitos de limpeza
ritual do corpo – antes de inalar paricá e antes do contato com os animais instrumentos.
346
Dekai é Omáwali Ixa, merda da sucuriju mãe dos peixes, em um motivo conhecido e com larga distribuição
na américa indígena.
347
O benzimento de Orokai serve também para espantar curupira. Esta fórmula enumera partes do corpo de
Dzóoli, um dos Hekoapinai que tem mais relação com o sobrenatural.
348
É usado na confecção do andador das crianças.
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Entrecasca, fibra
vegetal para uso
diverso

Fibra vegetal

wetima

koomalia

Tururi

Nhõe netta Liodza
Keramo / Limidzaka
Idakena Ioodza / Noma
Maweka Kamikani

Vou afastar do bebe
Os males que pode causar o
corpo dele/quero que não venha
coçar

não tem dono

tucum

Limotakanatse Eeno /
Littoropitsa eeno / Eeno
Kapewida Pokooali /
Eeno Dzáawikoomalia

A colina do céu
A listrada do céu
Céu de cabeça folhagem
Céu-onça tucum349

Kowai

Colina do céu
que fixa no igapó
céu de folhagem que vive no
igapó.350

Omáwali

não tem dono

Folhas como
fibra vegetal

itewi

buriti

Limotakanatse Eeno /
Kemaka Liephealeriko /
Eeno Kapewida
Pookoali / Kemaka
Lilapheleriko

Folhas como
fibra vegetal

koiaphe

tipo de
palmeira

Limotookanatse Eeno /
Liowhã Kapookitsa Eeno

Saí em direção ao céu / está
verde sentado.

Folhas como
fibra vegetal

mapanali

tipo de
palmeira

Littoroopi Eeno/ Eeno
kaphewida pokoali/
Limootookanatsa Eeno

O enrugamento do céu
Que tem grande folhagem
Que saiu do céu.

cariçu

Littihenko Kaali /
Limottokanatsa eeno /
Kowai Ttolettoleadoa

A rama de Kaali
Que saiu do céu
Kowai cercado com folhas de
palmeira

Kaali

A rama do dono de plantação
Que saiu do céu
Ara (cabeçudo sp) vermelho
Céu de folhagem baixo.

Kaali

Utiliza-se o
colmo para fazer
instrumentos
musicais (Flauta
Pã)

pheloma

Instrumentos
musicais,
armadilhas,
zarabatanas

Mawi

Jupati / Pari

Litihenko Kaali /
Limootookanatse Eeno /
Lirepoami Ara / Eeno
Kapewida Pokoali

Para fazer alma
das zarabatanas.

Mawixapi

?

Limotakanatse Eeno /
Littoropitsa eeno / Eeno
Kapewida Pokooali

Que saiu do céu
A listra do céu (gomos)
Céu de folhagem para baixo.
A sujeira do céu
O eixo do céu
Céu de folhagem de baixo
Umbigo do céu (origem dos
instrumentos)

Kowai

Diversos usos,
instrumentos,
girais.

Poopa

Paxiúba

Liwittalepi Eeno /
Littoloopi Eeno / Eeno
Kapewida Pokoali /
Hiepoolepie Eeno

Cipó de arremate

Kamawa

Jacitara

Liowhakapokitsa Pida
Eeno / Limotookanatsa
Eeno / Liowha Linomapi
eeno

Assento do céu / saindo em
direção ao céu / sentado à beira
do céu

?

Sementes para
chocalho de fieira

wadzaapa

?

Littimakana Kaali

Alegria de Kaali

Kaali

Utilizado para se
fazer cuias.

cuia

cuia

Littimakana Kaali

Alegria de Kaali (em função do
Maracá Kottiro)

Kaali

Madeira resinosa
para lume

kamaraitta

Turi

?

?

Katsili

A medula de Heeri
vou afastar do corpo do bebe

Heeri

A sujeira do céu
O eixo do céu
Céu de folhagem para baixo

Kowai

Cipó de arremate
e sustentação

Apenã

?

Litiaka Mitsapida Hie
Hëri / Nhõe neta
Limidzakana Lioodza
Hie Keramo

Instrumentos
musicais,
armadilhas,
gaiolas

pooperi

bacaba

Liwittalepi Eeno /
Littoloopi Eeno / Eeno
kapewida pokoali

349
350

Dzáawi refere-se a Dzáawi-Ñaperikooli, um dos avatares de Ñaperikooli.
Dzóoli é o dono dos Igarapés e Igapós.
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Armadilhas,
gaiolas

poonama

Patauá

Limotookana Eeno /
Littoropitsa Eeno / Eeno
Kaphewida Pokoali /
Nhõe neta Nomidzaka
Ikeramolena Iodza

Que saiu do céu
A listrada do céu
Céu de grande folhas/
Afastei este do meu corpo

?

O Fio preto do céu
O fio vermelha do céu da arvore
de Kaali
afastarei de mim mesmo e do
corpo do meu bebe

Kowai ?

Fibra vegetal

kaparo iñada

"pecuma"

Litakaka Pida Hie Eeno
/ Liramaka
EenoKakoaka Kaali
Katadapana / Nhõe neta
nomidzakana iodza /
Limidzakana iodza hie
keramo

Semente para
chocalho de fieira

Moorhé

---

Nhõe Neta Liodza
Keramo

Esta é uma fórmula genérica de
benzimento. Moorhé não tem
benzimento específico.

Kaali

Veículo para
benzimentos

Dzeema

tabaco

Dzóoli Imaapini

A prostração de Dzóoli

Dzóoli

Pedra para
ralador

Adalo Koonale

Pedra azul
escuro

Liwanaita Eeno

Liwanaita é pedaço/partícula.
Então seria:
“pedaço do céu”.

Pedra para
ralador

Aadai

pedra
vermelha

Liwanaita Eeno

“pedaço do céu”.

Conta de colar

Dooirhe

Liowhakapooko Eeno

Assento do céu.

Kaali /
Likooliare Kaali
Littomonhiwa Kaali
Lhiepokoa Kaali

Manicuera de Kaali dono de
plantas
Mingau de Kaali
Beiju do Kaali
A mandioca do Kaali.351

Kaali

Pó para baixo
relevo dos
maracás

Mhentti

goma de
tapioca

Madeira para
bastão percussivo

Waana

Ambaúba

Kaali kataadapa

A árvore de Kaali.352

Kaali

Cipó de arremate
e para chicotes
cerimoniais

Dzamakhoapi

Tipo de cipó

Liano whã
manhenkanali, Liodza
Keramo

Saliva de Manhekanali
Afastai do bebe353

Kowai

Pedra para colar
de “chefe”

Dzoonohoinko

Pedra

Pedras auxiliares
de pajés

Dzoono de pajé

Pedra

Solvente do
pigmento para
cerâmica

Kainia Kamanhai

Manicoera
azeda

o Kaali / Likooliare
Kaali / Littomonhiwa
Kaali / Lhiepokoa Kaali

Manicuera de Kaali
Mingau de Kaali
Beiju do Kaali
A mandioca do Kaali354

Verniz para
cerâmica

Wakamalhi

Resina do
Jatobá
(Kenoa)

Limalaana Kaali
Kataadapa

O pó em suspensão da árvore de
Kaali355

Kaali
Laureano não conhece por ser
conhecimento específico de pajé.

Kaali

Kaali

351

É o mesmo benzimento da mandioca.
Este é o que ele conhece, mas outros conhecedores podem saber de outra forma. O da pimenta, por exemplo,
ele viu que as pessoas conhecem diferente em Uapuí.
353
Mesmo que palowa, kapaaro iñada.
354
Mesmo da mandioca:
355
Wakamali não tem porque é subproduto de uma árvore, mas Kenoa tem. Kenoa tem dentro da fruta um tipo
de pó, Limalaana. É esta a imagem evocada.
352
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Tabela 11: Nomes de benzimento de animais
Nomes de benzimento de animais usados na produção de artefatos356
Parte do animal
utilizada

Nome do
animal

Benzimento

Tradução

dente

ariranha

napadamakhe herieni

O Heriene que se transformou

dente

esquilo

neramaitanhaa eenoonai

Um dos vermelho dos animais

dente

onça

eenoonai tawalinooma

Animais de boca algodão

dente

Kerapi (onça
parda)

eenoonai kakoai thewidali ou
neramanapida eenoonai

Animais de cabeça castanha
ou
Animais vermelha

dente

Kadanani

eenoonai tawalinooma

Animais algodão

dente

Wiima (onça
preta)

nettakanatsa eenoonai

O preto do animais

dente, ossos

piranha

Omáwali hiwirhiadoa ienipe /
Omáwali memedoa iyenipe/
naiñhonami nha eenonai

Sucuri filha da estela
Sucuri filha da brilhante
Que os animais morderam e mataram

dente, ossos

jacaré

naiñhonaami eenoonai / Omáwali
kamawaana ienipete / eeno
kattononona ienipete

Comedor dos animais
Sucuri jacitara yenipetti
Filhote de animais katonononali

dente

caititu

ropirana pida rhoa maliweko itto /
nañhepiada nha eenonai

Xerimbabo da filha de Maliweko
A listra dos animais

dente

queixada

ropitanina pida rhoa maliweko itto /
nadidikada eenonai / naphaphakada
eenonai

Xerimbabo da filha de Maliweco
O som dos animais/
Os animais phá phá

pelos

preguiça

naxicada nhã eenonai

O babá dos animais

casco

tatu

nhetsiakada pida nha eenonai /
namoorookada pida nha eenonai

Animais “engatinhadeira”
Animais que enfiam nariz no chão

unha

tamanduá

Eenonai phetakopiwali

Animais narigudos

penas e plumas

Aadaro

Eenonai Bolanooma

Animais balanooma

penas e plumas

Paraka

Ñhepoolekaapa Kepinai / Eenonai
Bolanooma

Pássaro verde
Animais balonooma

penas e plumas

Aadaro (Iraipali)

Eenonai Bolanooma

Animais balanooma

penas e plumas

Deelo

Deelo Kepinai

Deelo passarinho(pássaro)

penas e plumas

Garça

Nhãlekaapa Kepinai / Liwanahe
Eeno / Limalitsiali Itaada Dzaawi
Ñaperikooli

Pássaro branco/
Do outro lado do céu
Que fica no campo de Onça Ñaperikooli

penas e plumas

Japú

likepinaite dzáawi ñaperikooli

Os pássaros de Onça Ñaperikooli

penas e plumas

Waaro

likepinaite dzáawi ñaperikooli

Os pássaros de Onça Ñaperikooli

penas e plumas

Koolikooli

likepinaite dzáawi ñaperikooli

penas e plumas

Tucano

eenoonai kepinai koekoenoomali

Os pássaros de Onça Ñaperikooli
Animais, passarinho
Que faz koekoen, com a boca

penas e plumas

Galo da Serra

makaama kepinai

356

Galo da serra, passarinho

Todos são do domínio de Kowai.
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Donos, biografias e cartografias
De todo o caminho que percorremos acima para chegar até os benzimentos dos materiais
empregados na confecção de artefatos podemos tirar pelo menos três conclusões importantes
que constituiriam o impacto do conceito de benzimento sobre a visão e o envolvimento dos
Baniwa com seus artefatos. A primeira destas conclusões diz respeito à relação destes
materiais com os seus “donos”.
Ao descrever o modo como se compõem os nomes de benzimento, vimos que eles são,
desde os mais simples exemplos, feitos por meio de alguns princípios de classificação dos
seres do mundo. No caso dos nomes dos materiais empregados na produção de artefatos,
vimos que estes princípios relacionam claramente estas “coisas” a um dono. Mesmo um
rápido exame da Tabela 10, apresentada acima, permite concluir que estes donos não são
muitos. Entre estes personagens encontram-se velhos conhecidos nossos: Kowai, Kaali,
Dzóoli e Omáwali em primeiro plano. Ao lado destes seres primordiais de mais destaque,
encontramos Heeri, ao qual já me referi, e Katsiri, o jacaré. O primeiro é considerado o dono
de duas coisas – o cipó-titica e o cipó apeña – e o segundo é considerado o dono de apenas
uma “coisa” – a madeira para lume chamada em língua geral de turi. Heeri e Katsiri são
donos de recursos que se destacam em certos mitos em que figuram como o personagem
principal. Heeri, como vimos, teria deixado seu cabelo na árvore kaali ka thadapa, o que deu
origem ao cipós que são, portanto, uma parte destotalizadas de seu corpo; Katsili, em um mito
conhecido, é considerado o dono primordial do fogo antes de Ñaperikooli o roubar, por isso é
considerado o dono do turi, uma madeira resinosa para lume, em que o fogo era conservado
no passado.357
Por outro lado, todos os personagens de primeiro plano, como vimos ao longo deste
trabalho, estão relacionados a domínios inteiros do mundo vivido baniwa:
- Kaali é o dono das plantas cultivadas e das plantas que nascem nas capoeiras, bem
como destes terrenos;
- Kowai é dono dos animais (domínios, terrestre, arborícola e celeste), além de cipós e
palmeiras diversas – o seu domínio é a mata, a floresta;

357

Ambos os personagens são referidos a locais específicos do igarapé Uaranã. Locais que fazem parte da
cartografia dos Hekoapinai, que vimos no capítulo 4. Conferir a tabela Tabela 12 do apêndice 1.
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- Dzóoli é dono das resinas e do tabaco (cultivado), seu domínio são os igapós e
igarapés;
- Omáwali é o dono dos peixes e dos recursos aquáticos, como o arumã e o barro, o
seu domínio é o mundo aquático.
Num certo sentido, estamos diante de uma nova cartografia das matérias-primas, diferente
daquela que apresentei nos capítulos 4 e 5 – que relacionava os recursos à paisagens e aos
detentores de certos territórios. Aqui, trata-se de uma cartografia de domínios do mundo
vivido dos walimainai.
Dentre estes donos e domínios, como vimos, não se encontra Ñaperikooli.
Ñaperikooli, de fato, não é considerado o “dono” de nada aqui.358 De sua maloca ele sairia
para interagir com os “donos do mundo”. Como sabemos, as histórias de Ñaperikooli
descrevem-no como um ser que possui somente conhecimento – na forma de benzimentos – e
que, por meio deste conhecimento é que ele consegue adquirir as coisas que pretende deixar
para a futura humanidade. Mas suas ações são geralmente ou uma transformação das coisas –
como na origem artefatual das pessoas – ou um roubo. Nunca se trata exatamente de criar
algo a partir do nada.
A segunda conclusão importante diz respeito ao modo como, a partir da referência a
estes donos, se acessa toda uma mitologia. A relação de domínio-engendramento constitui a
porta de entrada para um conteúdo mitológico que estou chamado aqui de um índice
biográfico dos materiais empregados nos artefatos. O nome de benzimento do tabaco,
chamado na linguagem cotidiana de dzéema e na linguagem dos benzimentos de Dzóoli
imaapini é um caso exemplar da relação entre mito e rito envolvida na composição destes
nomes.
Afonso traduziu o verso Dzóoli imaapini como “a prostração de Dzóoli”. O termo
imaapini, como ele me explicou, refere-se ao estado corporal pelo qual os sobrinhos de
Ñaperikooli passaram ao receber a visita de Dzóoli na maloca de seu tio. Ñaperikooli estava
fora de casa e Dzóoli viera lhe entregar o tabaco que aquele lhe pedira. Dzóoli então rodeou a
maloca e se despediu, deixando lembranças para Ñaperikooli. Enquanto passava pela
habitação, Dzóoli deixou magicamente o tabaco plantado no terreno ao redor. Quando ele se
virou para partir, ao descer para o porto, as crianças viram as plantas de tabaco saindo de suas
358

Entre os nomes de animais, existem alguns cujo classificador é Dzáawi Ñaperikooli. Segundo Hill (1993),
trata-se de nomes muito poderosos que se referem a episódios míticos particulares, relacionados geralmente a
animais assistentes de Ñaperikooli nestes episódios (: 121)
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costas: o tabaco era o próprio corpo de Dzóoli. Ao verem este corpo-tabaco os sobrinhos de
Ñaperikooli ficaram maapikapha (prostradas, pasmadas). Isso se deveu ao poder inebriante do
tabaco. Ñaperikooli ao retornar, encontrou os sobrinhos neste estado e teve de benzê-los para
que voltassem ao normal. Neste benzimento, deu ao tabaco o nome de Dzóoli imaapini, “A
prostração de Dzóoli”, referindo-se ao estado maapikaapha por que passaram seus sobrinhos.
A relação entre mito e rito no caso dos benzimentos fica bastante evidente a partir
deste exemplo: o verso usado no rito não só tem uma origem no mito, como o próprio evento
do mito encontra-se condensado na fórmula usada no ritual. É neste sentido que se pode dizer
que as fórmulas do mito e do rito, compõem diferentes maneiras de se “construir memórias
sociais” (Severi 2000: 148), como mencionei mais atrás. Ou, mais simplesmente, elas fazem
parte de diferentes dispositivos mnemotécnicos, relacionados a um conhecimento mais amplo
da natureza e das “coisas” que nela habitam, uma vez que não se trata, aqui, de uma forma de
se construir, por meio de artefatos materiais, mecanismos que se articulam a uma memória do
contato interétnico (como o caso das estatuetas kuna analisado por Severi), mas sim de
mecanismos de constituir “artefatos verbais”, tópico ao qual retornarei mais abaixo.
Este exemplo também deixa claro algo que já havíamos visto em diversos momentos
neste trabalho: o alto rendimento da linguagem da transformação corporal e da metamorfose
para dar conta da origem das “coisas”. No caso de Dzóoli, o mito refere-se ao tabaco, em
singular, mas nos casos de Kaali e Kowai, como vimos, a destotalização e metamorfose
fornecem os meios de se passar de um corpo múltiplo a singularidades que compunham este
corpo e estavam, portanto, nele, em estado latente. Nesta passagem os corpos-conhecimento
são feitos “coisas” e dentre estas “coisas” encontramos inúmeros materiais utilizados na
produção de artefatos. E é esta relação, me parece, que se faz evidente nos benzimentos.
Contudo, no caso de Omáwali, a relação daquilo que ele domina com o seu corpo não
é tematizada da mesma forma na mitologia baniwa. No caso do arumã, por exemplo, esta
relação parece passar por uma identificação entre os “modos de produção” de certos artefatos
e o “modo de produção” do Sucuriju – a capacidade constritora encontrada tanto no tipiti
quando na sucuri. Entretanto, quanto aos peixes, que conformam a maior parte do domínio de
Omáwali, não se pode dizer que ele seja uma “matriz corporal” que teria dado origem a estes
animais. Me parece que a relação dos peixes com Omáwali é mais próxima da relação dos
homens com Ñaperikooli. Há, aliás, um mito em que se narra que Omáwali seria um
carpinteiro que fazia raladores...
Um dia, ele foi ao igapó tirar madeira de uma árvore com a qual se fabrica o ralo;
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depois voltou para casa e começou a cortar aquele pau como se fosse um ralo, mas, na
realidade, estava fabricando peixes. Ele pintava a madeira com a pintura própria de
cada peixe: tinha a pintura do tucunaré-açu, do surubim, do tucunaré, do pacu e de
outros peixes grandes. À medida em que terminava de fazer os peixes, ele os deixava
numa fileira, todos bem organizados, ficando os peixes grandes em uma só fila. Como
o carpinteiro dos peixes lavrava muito, restavam muitos pedacinhos da madeira que
cortava; ele, então, decidiu jogá-los no rio; quando os mesmos caíam, já se
transformavam em pequenos peixes, como o araripirá; se o corte de madeira era
redondo, esta se transformava em piranha ou pacu... (Garnelo 2005: 73)
Neste mito vê-se que os peixes são parte de algo, mas não do corpo de Omáwali. A bem dizer,
trata-se, aqui, de uma produção artefatual de peixes, enfileirados, que lembra a imagem do
modo como Ñaperikooli retira os homens do mundo subterrâneo, em fila, sopra neles o tabaco
que lhes conforma o corpo. Os peixes, assim, teriam sido criados de uma forma parecida com
a qual os homens se originaram, a partir de uma origem artefatual.
Há uma versão da história de origem dos peixes em que não teria sido Omáwali, mas o
próprio Ñaperikooli quem teria criado estes animais a partir de pedaços de madeira. Estes
peixes, como os homens que emergiram de Híipana, tinham os corpos moles e Ñaperikooli
teve de procurar ossos nos quatro cantos do mundo (por meio de benzimentos) para soprarlhes tabaco, afim de que ficassem com os corpos duros e se espalhassem por toda as partes,
para o melhor proveito da futura humanidade.359
Esta distinção de origens – origem artefatual e corporal – parece-me sugerir uma
forma de compreender uma diferença importante no que se refere ao modo como os Baniwa
descrevem as relação de domínio e maestria. Como vimos, eles utilizam os termos liminali ,
para “dono” e thairi, para “mestre” ou “chefe”. Seguindo aqui o modo como Wright (1998:
73-75) propõe a distinção entre os dois termos, eu diria que o termo liminali se aplicaria aos
“donos” de coisas que são resultado de um engendramento corporal, como Kaali e Kowai.
Por outro lado, quando se trata de uma produção artefatual, eu diria que o termo mais preciso
seria thairi, para “mestre” ou “chefe”. Este termo, quando relaciona criador e criatura, se
referiria mais à “fabricação” do que à metamorfose. De fato, Ñaperikooli poderia ser descrito
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Veja-se um trecho (adaptado) deste mito: Ñaperikooli criou os peixes para viver ali. Cortou árvores em
pedaços de várias cores: branco, vermelho, preto, etc. Com este material fez os peixes. As cores dos peixes ele
tirava do sol. A luz do sol tem várias cores. É por isso que o Tucunaré, por exemplo, tem as cores vermelho e
preto. Depois de fazer os peixes de madeira e da cor do sol, Ñaperikooli lhes deu vida soprando um benzimento
com o cigarro. Jogando-os na água, transformaram-se em peixes. Os peixes assim criados eram mansos, podendo
ser facilmente pescados. Não tinham medo das pessoas. Não tinham ossos. Eram moles, mas vivos. Como os
peixes não davam espaço para Ñaperikooli povoar o rio [com pessoas?] ele deu um jeito de dar-lhes ossos.
Ñaperikooli acendeu um cigarro e começou a pensar. Viajou, no seu pensamento, para os quatro cantos do
mundo e pegou ossos destas quatro regiões. Colocou os ossos nos peixes que, ao caírem na água, rapidamente
foram embora. Deixou os peixes desta forma para as futuras gerações. (Garnelo 2005: 31-32)
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como o “mestre” dos Baniwa, sobretudo como o seu “chefe” na medida em que é aquele
quem ensina os humanos a viver. O mesmo poderia ser dito de Omáwali em relação aos
peixes. Omáwali é descrito nas narrativas efetivamente como um humano, vivendo em uma
maloca, tendo mulher, filhos, fazendo festa e tomando caxiri. Os peixes na mitologia de
Omáwali são descritos como fazendo Dabucuris, usando adornos e viajando para as malocas
dos cunhados (ver Garnelo 2005). Antes da emergência da humanidade, Omáwali é descrito,
inclusive, como o sogro prototípico de Ñaperikooli. Tudo isto leva a entender que a relação
entre Omáwali e o seu domínio é diferente da relação corporal que os “donos” tem com o seu
legado.
De todo modo, esta situação de chefe de uma humanidade aquática aproxima, ainda
em outro sentido, Omáwali de Ñaperikooli. Poder-se-ia dizer que Omáwali é um humano em
um mundo onde ser humano é ser peixe. Percorrer este mitema, contudo, nos levaria longe
demais, uma vez que teríamos que entrar nos temas da comutação de perspectiva (Viveiros de
Castro 2002, 2004) e em suas consequências para a relação entre pessoas e coisas.
Correríamos o risco de nos perder no mito, e o importante aqui é evitar que o mito nos leve de
volta ao mito. Afinal, estamos tratando da materialidade dos artefatos.
A questão mais relevante então seria: qual a importância de se conhecer a origem
destes materiais, sua mitologia, sua biografia, do ponto de vista da produção dos artefatos?
Ora, uma velha formulação oferece-nos uma resposta adequada: o conhecimento, aqui, é
poder. Isso porque o conhecimento das origens é necessário para se envolver com as “coisas”,
descontextualizá-las ou, se quisermos, objetificá-las. Um exemplo ajudará a compreender
melhor este ponto: quando perguntei para Laureano o benzimento para descontextualizar as
pedras usadas pelos pajés maliri em suas curas, ele me disse que não conhecia estes
benzimentos pois, mesmo sendo um bom benzedor, ele não era pajé, e somente os pajés
sabem as fórmulas usadas para retirar estas pedras de seus contextos.
Laureano efetivamente conhece locais onde existem estas pedras, mas nunca ousou
retirá-las. O mesmo se pode dizer da árvore utilizada para fazer o cabo dos maracás de pajé,
bem como das pedras que se encontram dentro da cabaça destes maracás. É o conhecimento
das fórmulas para retirar estes materiais de seu contexto que define a capacidade de agir sobre
uma determinada parcela do território em que estes materiais se encontram. Daí a relevância
dos benzimentos e do conhecimento da origem das coisas: eles são uma forma de acesso à
matéria em um estado objetificado, no qual ela é inofensiva aos humanos. De certa forma, o
conhecimento dos benzimentos pode ser compreendido como uma “licença” ou “patente”
neste sistema regional. Não basta saber onde há determinado material, é preciso os meios e os
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requisitos para poder descontextualizá-lo e recontextualizá-lo na produção de artefatos; do
contrário, os donos destes materiais voltar-se-iam contra o incauto coletor.

Do benzimento ao artefato
Para concluir esta capítulo, gostaria de propor uma comparação, do ponto de vista da
produção, entre os benzimentos e os artefatos. Como vimos, os nomes de benzimento são
feitos a partir de imagens parciais das “coisas”, reunidas em uma sequência de versos, de
forma a compor uma imagem complexa destas “coisas” – o tronco que se ergue para o céu, as
folhas que pendem e seu farfalhar conformam, por exemplo, a imagem de uma palmeira.
Podemos dizer que aquilo que se passa na produção de artefatos – a seleção de uma parte
destotalizada e a sua recontextualização está presente também nos benzimentos. Mesmo a
“busca”, em um local diferente do qual se encontra o produtor – uma característica da
produção de artefatos –, é algo que ocorre igualmente na elaboração dos benzimentos: os
benzedores são aqueles que “buscam” nomes em locais distantes. Acabamos de ver um
exemplo deste tipo de procura, ao comentar o modo como Ñaperikooli se dirige aos quatro
cantos do mundo para buscar ossos para os peixes que criou. Estes locais percorridos pelos
benzedores constituem uma cartografia de domínios, à qual me referi acima, uma cartografia
que deve ser percorrida pelo benzedor. 360 Os benzimentos poderiam, portanto, ser entendidos
como artefatos verbais fabricados segundo um modo de produção similar àquele dos artefato
materiais.361
O que estou propondo, portanto, é uma aproximação dos benzimentos e dos artefatos
sob a lógica da produção. Para que esta aproximação fique mais clara, vou recorrer a uma
rápida descrição dos benzimentos utilizados na cura de doenças – um tema que só vimos de
passagem até aqui, quando apresentei, de forma resumida, o campo de ação dos benzedores.
Os exemplos que utilizarei provêm de etnografias de outros povos do Rio Negro, os Desana
(Buchillet 1992) e os Yuhupde (Lolli 2014).
Os benzimentos de cura e proteção contém uma estrutura que obedece a três
360

Um dos principais processo de composição com nomes de benzimento notados por Hill (1993) nos
benzimentos Kalidzamai, é o processo de searching for (“wadzuhiakaw nakuna”) (: 23). Este processo é
caracterizado justamente por percorrer, rapidamente, diversos domínios cósmicos.
361
Não estou ignorando aqui a materialidade dos sons. Hill (1993), por exemplo, faz uma análise exemplar das
mudanças de tons, andamentos e de toda manipulação deste aspecto destes nomes (: 123-130, 148). Gostaria
apenas de chamar atenção para a distinção entre artefatos mais e menos perenes, verbais e materiais,
respectivamente.
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movimentos básicos (Buchillet 1992): em primeiro lugar, o benzedor produz uma lista de
nomes dos agentes da doença; em segundo lugar, ele age sobre esta lista por meio de
destotalizações dos agentes – arrancando, quebrando, cortando em pedaços, mastigando,
lavando e esfriando-os (:220).362 Em terceiro, os benzedores protegem e reconstituem as parte
do corpo afetadas pela doença também por meio de uma lista nomes-complexos (: 220-221).
O primeiro ponto importante a se notar é que tanto a lista de nomes que descrevem os
agentes da doença, quanto a lista de nomes que descrevem o antídoto para doença, apresentam
partes destotalizadas de corpos. No caso da imagem verbal da doença, como notou Buchillet
(1992), “as principais (...) partes corporais [dos animais] potencialmente danosas para os
indivíduos incluem: pele, cabelo, parasitas de pele, membros (patas, asas, barbatanas, caudas),
dentes, bicos, calor residual do corpo; líquidos como sangue, suor, urina, cheiros, reflexos da
pele, gritos, e assim em diante” (: 221).363
O segundo ponto é que as ações sobre estas coisas envolvem ainda outras
destotalizações: arrancar, quebrar, cortar, etc. Assim, nos termos da comparação que estou
propondo, a sequência de atos do benzedor seria: a) a composição de uma imagem complexa
da doença como artefato verbal; b) ações de desconstrução destes artefato e; c) a composição
de um antídoto para esta doença na forma de um segundo artefato verbal, desta vez para
fortalecer o corpo. Isso ficará mais claro a partir de um exemplo Yuhupde.
Pedro Lolli (2014) analisou um benzimento de um especialista Yuhupde para dor no
braço no qual a doença era descrita pelo benzedor como um emaranhado de partes
destotalizadas de corpos de diversos seres, ela é feita do...
“veneno de Éd sap [tipo de peixe elétrico] 364, que é composto, por sua vez, por
veneno de formiga de fogo, de escorpião, de aranha e de kój; [e também de] (...)
enfeites de Éd sap que estão amarrados no braço [doente] – enfeites que são
compostos por pelos de macaco barrigudo, de guariba, de macaquinho preto, zoguezogue (...) de várias pimentas; [e também pelo] (...) peixe mandi, piaba, piranha e os
362

Para ficar mais claro, veja-se o exemplo da autora: “These earthworms wasikabi, the black, the greenish, the
whitish, I have joined the parasites [literally, "those that inhabit"] of their limbs; I tear their legs; I break their
teeth; I break them; I throw them all in the subterranean world ["toward the source"]; I cool them [I "cut" their
heat]; I express the fluids of their bodies [I "cut" their liquids]; I catch their smell [I "cut" them]; I wash them
from head to foot.”(op. cit. 221)
363
Pelas capacidades vitais destas partes a autora as chama de “armas” (idem), termo também empregado por
Hugh-Jones (1996b) ao comentar a necessidade de xamanização dos alimentos entre os Tukano, mas em um
sentido ligeiramente distinto: para este autor estas armas não são somente instrumentos de ataque, mas são armas
heráldicas, ou seja, são distintivos das capacidades de ação destas “coisas” (:140). No vocabulário que estou
empregando neste trabalho elas seriam relacionadas aos aspectos diferenciadores do modo de produção dos
animais.
364
Segundo a exegese dos interlocutores Yuhupde do autor: “Ed sap éuma cobra vermelha que dá choque,
parecida com poraquê e seu choque engole o braço causando dor.” (Lolli 2014: 18)
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piolhos que vivem nesses peixes” (Lolli 2014: 19-20).
Como notou o autor, o primeiro ponto que salta aos olhos nesta composição é a
heterogeneidade daquilo que compõe a doença (Lolli 2014: 20).
O benzedor lista estes agentes e os afasta. Em seguida, ele enumera diversas coisas
destotalizadas que reúne em um outro artefato verbal: o antídoto. Na composição deste
artefato, o benzedor chama
“o dedo [do doente] de cariçu [(flauta pã) e depois passa a uma identificação entre o
braço doente e algumas árvores ao] “chamar a pele do braço de casca de pau-brasil,
casca de pein tëg, casca de inajá; [para depois chamar] (...) o braço de galho paubrasil, de galho pein tëg, de galho ingá.” (Lolli 2014: 19-20).
Assim, tanto antídoto quanto doenças seriam “artefatos fabricados” pelos benzedores tendo
como matéria-prima nomes-complexos: são artefatos verbais feitos de partes de corpos
animais e vegetais destotalizados.365
O mais interessante é que esta analogia poderia ser feita no sentido inverso: os
artefatos podem ser descritos como manifestações materiais daquilo de que são feitos os
benzimentos. Pode parecer mero truque retórico, mas esta afirmação tem um embasamento
etnográfico: ela deriva da necessidade de se benzer os materiais usados na fabricação de
artefatos e os próprios artefatos, em certas contextos liminares do ciclo de vida. Poder-se-ia
dizer que esta necessidade resulta de ver-se, nestes artefatos, uma multiplicidade de agentes
patogênicos reunidos em uma singularidade material. Isto ocorre porque, como vimos ao
longo deste trabalho, os artefatos são feitos justamente de partes destotalizadas de animais e
vegetais. Esta é uma característica, sobretudo, daqueles que, no conjunto da cultura material
altorionegrina, são considerados os artefatos mais poderosos e perigosos: os adornos
corporais. Os adornos oferecem a imagem do emaranhamento mais complexo de materiais de
origens heterogêneas presentes nos artefatos produzidos na região.366
Os adornos corporais encontrados nas coleções referentes ao Alto Rio Negro estão

365

O exemplo do benzimento Yuhupde deixa clara uma antinomia entre complexidades feitas de partes
destotalizadas de animais – “as doenças” – e complexidades feitas de partes de vegetais – “os antídotos”. Esta
antinomia está presente também na forma como Hugh-Jones (1996) descreveu os interditos alimentares de
alguns grupos Tukano, como os Barasana e Makuna. Segundo o autor, “quando os xamãs pedem aos mestres dos
animais de grande porte a permissão de caçar, eles não demandam dons de carne, mas sobretudo dons de
vegetais. As invocações que eles sopram então sobre o produto da caça reiteram esta mudança, transformando a
carne animal em mandioca, bananas, abacaxis e outros vegetais cultivados...” (:129).
366
Poderíamos dizer mais do que isso, eles articulam duas fabricações: a do corpo e a dos artefatos, na medida
em que no seu uso, pessoa e coisa tornam-se uma só “coisa”.
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repletos de elementos que caberiam na descrição de “armas” (Buchillet 1992: 221; HughJones 1996b: 140) dos animais: há pendentes de élitros de besouro, bicos de tucano, cascos de
caramujos, cascos de tatu, pelos de macaco, peles, penas e plumas. Há pendentes, nos acervos
mais antigos, que contam até com pequenos crânios de pássaros: todos são, portanto, partes
destotalizadas de animais que poderiam figurar nos benzimentos.
Certa vez, Laureano me contou uma história que corrobora a ideia de que estas partes
destotalizadas, mesmo sob a forma material de adornos, têm agência sobre o mundo. Nessa
história, um adorno de cabeça foi usado, justamente, como um “remédio” numa situação
peculiar. Ouvi esta narrativa em novembro de 2012, após Laureano e eu termos observados
inúmeros artefatos rionegrinos por meio de fotografias. Em um dado momento do trabalho,
nos deparamos com um pente cerimonial do Uaupés – tecnicamente um “pente duplo de uma
haste” (Ribeiro 1988: 177).

Figura 80: Pente duplo de uma haste, Coleção Tukano-Tiquié, Koch-Grünberg /
Museu Paraense Emílio Goeldi / 1905

Trata-se de um adorno plumário, feito a partir de uma haste de pau brasil sobre a qual se
enrola um finíssimo trançado de arumã ao centro, do qual saem pequenos lascas de paxiúba.
Ao final da endentação, as lascas de paxiúba dão lugar a plumas e penas de tucano, presas por
uma emplumação embricada em círculo. Estas plumas também pendem do pente em fios de
heriwai (curauá), envolvidos, eles também, em plumas brancas. Quando mostrei a foto deste
artefato para Laureano, não imaginava que ele seria usado na região de Ucuqui, dado ser um
adorno característico do Uaupés, como eu sabia até então pela literatura etnográfica.
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Laureano, contudo, confirmou seu uso entre os Hohodeni com uma história um tanto quanto
impressionante.
Em vez de chamar este pente de mawida, como ele depois me disse ser seu nome em
baniwa, Laureano o chamou, rindo, de Kowai itaape, “remédio de Kowai”. Como eu não
entendesse a referência, ele explicou que isso dizia respeito ao que ocorreu com um casal de
velhinhos que, certa vez, subia o Rio Aiari em direção a Seringa-Rupitá, num tempo não
muito distante. Nesta época ainda não havia aldeia em Uapuí – o que situa esta história antes
da passagem de Nimuendajú pela região, como vimos no capítulo 4. Naquele tempo, era
preciso passar a cachoeira por um caminho por terra. Este caminho era usado, inclusive, para
garantir que as mulheres não chegassem nem mesmo a olhar a cachoeira de Híipana, o sítio da
emergência da humanidade. Laureano me disse que chegou a conhecer este casal quando era
criança; a mulher chamava-se Kolhipeemi, um nome tradicional feminino do clã Hohodeni e
o homem se chamava Halene (macaco-prego branco).
Após arrastarem a canoa pelo caminho que contorna a cachoeira, eles subiram o rio
parando um pouco acima da cachoeira de Surubim {A11}, ainda não muito distante de
Híipana. Neste local, encostaram a canoa para fazer uma refeição. Como vimos no capítulo 4,
esta é uma área sujeita a inúmeras interdições devido, justamente, à proximidade com o sítio
de emergência da humanidade e com diferentes pedras da topografia dos Hekoapinai. Por
descuido, contudo, eles não aqueceram adequadamente os alimentos – uma regra fundamental
para quem deseja fazer uma refeição nas imediações de Híipana. Assim, logo que começaram
a comer, o céu fechou-se e vieram, de todas as direções, raios e trovões: “eram os Kowai”,
segundo Laureano. Do alto do rio, de baixo, de cima e do céu, eles se aproximavam
rapidamente. Percebendo-se progressivamente encurralados e prevendo seu fim, a velha
Kolhipeemi procurou o pente Mawiada no meio de suas bagagem, encontrando-o quando a
ameaça já estava muito próxima. Kolhipeemi então jogou o pente ao fogo. Imediatamente, os
Kowai se dispersaram e os trovões passaram a zoar distantes, como que se afastando, indo
cada vez mais e mais ao longe... (Caderno de Campo, novembro 2012).367
Este uso do pente cerimonial como “remédio” permitiria reforçar a ligação exposta
acima, entre benzimentos e artefatos. Esta ligação teria de ser vista, como eu disse, no sentido
inverso ao que estabeleci anteriormente: considerando-se agora os artefatos como
“benzimentos materializados”. Este ponto chama atenção para algo que não está presente nas
367

Após ouvir que eram “os Kowai” – ou seja, mais de um Kowai –, eu perguntei imediatamente a Laureano se
não seriam curupiras (awakaronanai), ou outro seres aos quais se refere sempre em plural, mas ele me assegurou
que eram “os Kowai” – ou seja, vários Kowai.
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explicações a respeito da agência dos objetos apresentadas mais acima. Autores como Hill e
Buchillet referem-se às “causas” desta agência por meio de noções como linupana, “perigo
supernatural” (Hill 1993: xviii); ou “o calor” oriundo da transformação primordial das coisas
(Buchillet 1992: 221). Parece-me que estas noções explicam apenas uma parte da questão – a
parte “biográfica”, para usar o termo ao qual recorri neste trabalho para me referir à relação
entre as “coisas” e o conteúdo mítico por elas evocado. No entanto, não explicam outra parte,
que poderíamos chamar de “corporal”. Como vimos, um adorno, do ponto de vista material, é
composto de um emaranhado que se assemelha àquilo de que, em uma forma verbal, os
benzimentos são feitos: corpos de animais e vegetais destotalizados. O ponto é que este modo
de produzir, por meio dos processos de destotalização e retotalização, faz parte da forma de
agir sobre o mundo nos dois casos: na produção de artefatos materiais, é por meio destes
processos, que se transforma os materiais obtidos fora da aldeia em “matérias-primas”,
conformando-os para se adequarem ao projeto de um artefato. Da mesma forma, os
benzedores também utilizam estes processos para transformar os agentes patogênicos e o
próprio corpo das pessoas. Existiria, portanto, uma dimensão produtiva e corporal, que é
também importante para a compreensão da constituição e da agência destes artefatos verbais e
materiais. Isso faz com que seja preciso integrar à explicação “biografica” desta agência
aquilo que destaquei ao longo da segunda parte desta tese: os modos de produção e
constituição das “coisas”.
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Conclusão

Este percurso – já bastante longo – esteve dividido em duas partes. Na primeira delas, abordei
a tradição oral hohodeni relacionando-a à tradição oral baniwa e koripako e à tradição oral de
outros povos do Alto Rio Negro. Na segunda parte, por meio de uma investigação mais
fenomenológica, explorei a produção de artefatos materiais – os pigmentos corporais, a
cerâmica baniwa – e também de artefatos verbais, os benzimentos; sem, contudo, deixar
inteiramente de lado a mitologia.
Em ambas as partes, mais do que descrever “a visão” baniwa de seus artefatos,
procurei abordar o envolvimento dos indivíduos deste povo – ou mais especialmente dos
indivíduos Hohodeni – com sua cultura material e imaterial. Com o termo envolvimento, com
o qual traduzi a noção de engagement, procurei chamar atenção para uma característica da
análise que pretendia colocar em prática neste trabalho: o foco privilegiado nas relações
concretas entre pessoas e coisas durante a produção de artefatos. Isto requeria não tomar
“relação” em sentido meramente lógico ou ontológico, como algo da ordem dos conceitos,
mas sim tomá-la como um produto concreto da atividade humana no mundo, a qual conduz ao
efetivo entrelaçamento (ou emaranhamento) entre pessoas e coisas.
Na primeira parte desta tese, como vimos, o envolvimento entre pessoas e coisas
apareceu sob duas formas: pela noção de uma relativa indistinção entre uns e outros, e por um
desdobramento desta indistinção, relacionado às concepções de origem das pessoas e das
coisas entre os Baniwa. No que se refere ao primeiro tema, vimos que ele é resultado de uma
concepção “clânica” do indivíduo, tema presente tanto na história de Kéeroaminali, quanto na
mitologia de origem da humanidade. Esta concepção estava presente também nos contextos
que relacionamos à tradição oral nos dois primeiros capítulos. O primeiro deles se referia ao
uso de adornos, em uma festa na qual meus interlocutores apresentavam sua “cultura” por
meio de performances de dança e música. A justificativa para uma determinada ausência –
aquela dos “adornos originais” – vinha por meio do recurso a uma história que, como eu
espero ter demonstrado, descrevia a íntima relação entre as transformações históricas e as
transformações no envolvimento do clã com as suas “coisas”.
Nesta história, era justamente pela mudança do envolvimento com as “coisas” que os
Hohodeni descreviam a sua pacificação e as mudanças concomitantes no modo de reprodução
do clã: da guerra ao matrimônio, como afirma Wright (1998: 112) em sua análise de uma
versão deste mesmo mito, recolhida nos anos 1980. Eu procurei descrever esta transformação
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mostrando tratar-se da passagem de um modo guerreiro de reprodução – que envolvia a
captura de cativos, a produção de troféus e o roubo de adornos – a um modo pacífico de
reprodução clânica por meio da aliança e do ritual do Dabucuri. Esta passagem foi descrita
não a partir de algo que estava exatamente evidente na narrativa, e sim por meio de uma
análise estrutural dos diferentes envolvimentos entre pessoas e coisas, em fases distintas da
narrativa – durante a descida e após o retorno de Kéeroaminali para o Igarapé Uaranã.
Assim, menos do que um testemunho da aculturação – a perda de objetos da cultura
como resultado de um movimento de fora para dentro –, a história de Kéeroaminali poderia
ser descrita, de um lado, como uma adesão à transformação, que passou pelo extermínio do
clã de servos e pela destruição dos adornos cerimoniais; e de outro, como uma recusa a esta
mesma transformação, tema condensado no motivo da volta de Kéeroaminali. É precisamente
na contradição entre adesão e recusa da violência presente neste momento do contato
interétnico, que se encontra aquilo que chamei como uma subversão mitológica da história.
Isto porque me parece que é na oposição e mesmo na aparente incompatibilidade entre estes
dois movimentos – adesão e recusa – que se pode descrever a agência dos Hohodeni em um
contexto marcado pela reordenação dos modos de compreensão de si mesmo e do outro.
Como vimos, algo se passou entre a descida e a subida de Kéeroaminali. O envolvimento com
as coisas se transformou, sobretudo na medida em que o caminho para “virar branco” – uma
transformação cuja ambiguidade fica evidente tanto no status dos soldados/brancos Baré,
quanto na posição do “remador”, que é ao mesmo tempo soldado para os índios e servo para o
capitão das tropas de resgate – tornou-se parte da realidade cotidiana dos Hohodeni.
A história de Kéeroaminali e o envolvimento entre pessoas e coisas apresentado ali
levou-nos a buscar o melhor contexto para entender a concepção baniwa sobre a
interdeterminação de pessoas e coisas, que se encontrava na narrativa do guerreiro hohodeni.
O contexto escolhido foi o mito de emergência da humanidade, analisado a partir de um
conjunto de versões. Vimos ali que uma série de “coisas” (o tabaco ancestral e a pimenta
ancestral, a língua, os nomes, os benzimentos, o território etc.) conformavam uma dimensão
material e imaterial do clã, constituindo os meios rituais através dos quais é possível produzir
e cuidar das pessoas e dos seus envolvimentos com o mundo. Mas além disso, este mito
permitia ver que – do ponto de vista do clã, entendido como um “indivíduo coletivo” (Journet
1995: 48) – haveria menos uma diferenciação, do que um envolvimento original e permanente
entre os seus componentes humanos (as “pessoas”) e não-humanos (o tabaco, a pimenta etc.).
Percebe-se que, por meio desta proposição, eu indicava um deslocamento sutil na definição
ritual do clã fornecida por Journet (1995: 60):

não me parece que as pessoas sejam
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exatamente definidas por meio da relação com os seus emblemas clânicos. Elas e os
emblemas, em um sentido forte, são os componentes heterogêneos de uma mesma coisa: o
clã.
Ao longo deste trabalho, procurei manter ativo o diálogo com a literatura produzida
acerca dos outros povos da região, em especial acerca dos povos de língua Tukano, com os
quais os Baniwa convivem no sistema interétnico do Alto Rio Negro. Talvez o meu maior
esforço, neste diálogo, tenha sido realizar uma articulação conceitual entre os modos como se
aborda o tema da produção de artefatos e de pessoas entre os Tukano, os Arawak e (mais
marginalmente) os Maku. Um dos conceitos fundamentais que destaquei nesta articulação, foi
o de reprodução artefatual de pessoas (Hugh-Jones 2009), conceito correlato à ideia de que,
no Alto Rio Negro, a “[o]bjetificação é... o mesmo que personificação” (Andrello 2006: 262263). No capítulo 2, os conceitos de reprodução artefatual de pessoas e objetificação foram
importantes para a compreensão da emergência da humanidade emaranhada em coisas, na
medida em que permitiram inserir os dados baniwa em um contexto mais amplo da descrição
antropológica sobre os envolvimentos dos humanos com seus artefatos. Ao mesmo tempo,
eles serviram de contraponto para se pensar, já no capítulo seguinte, aquilo que poderia ser
chamado de uma “imagem espelhada” da reprodução artefatual de pessoas: a origem corporal
de artefatos e dos conhecimentos produtivos.
Dedicado à mitologia de origem das plantas cultivadas e da coleta de frutos selvagens,
dos rituais do Dabucuri e do jurupari, dos instrumentos cerimoniais, cantos e benzimentos,
bem como das doenças, o capítulo 3 é aquele que mais se aproxima de uma descrição da
“estética da produção” baniwa, termo usado por Van Velthem (2003) – inspirada em Overing
(1989) – para descrever, de modo integrado, a produção de pessoas e coisas entre os Wayana
do Oiapoque. A ideia de uma estética da produção permite destacar um tópico fundamental
deste capítulo, que está presente no restante do trabalho como um todo: o papel das
destotalizações e retotalizações na concepção baniwa de produção. Pode-se dizer que os
processos de destotalização e retotalização se conectam à imagens presentes na estética do
Grotesco, que se encontra na literatura e nos afrescos europeus pré-modernos (Bakhtin 1987
[1965]; Gruzinski 2001; Morel 2001). Vimos que, nas mitologias de Kaali e Kowai, os
corpos destes e outros seres poderosos constituem uma matriz material e simbólica de alto
rendimento para se pensar e descrever a origem do conhecimento produtivo – seja ele ritual
ou não. Eles são também a origem de um sem número de artefatos-conhecimento transmitidos
à humanidade. Eu diria que não só o legado material destes corpos destotalizados, mas
também a sua inscrição territorial constitui um aspecto Grotesco da estética da produção
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baniwa, que deve ser colocado em primeiro plano. Kaali e Kowai tem seus corpos inscritos
no território, o que é uma outra forma de externalizarem seu conhecimento para as futuras
gerações e uma outra forma de fazerem-se presentes, de maneira transformada, no mundo dos
humanos atuais, os Walimanai. 368
A inscrição de corpos na paisagem, aliás, foi o tema do capítulo seguinte, no qual me
dediquei à análise da mitologia destes heróis. Já no capítulo 2, ao narrar a história do
“equívoco” de Afonso e Ilda em relação ao próprio corpo, este tema se esboçava como que
em um negativo fotográfico. As prescrições rituais não realizadas, ao mesmo tempo em que
apontavam para a contemporaneidade do mito no cotidiano dos “Baniwa tradicionais”,
ressaltava as dimensões materiais da cultura, e a materialidade dos envolvimentos dos Baniwa
com o seu território. No capítulo 4, por meio da apresentação de sucessivas cartografias – de
pedras Hekoapinai, Amaronai, de Yarodatti de animais e peixes – procurei ressaltar um
componente fundamental da descrição que os Hohodeni me fizeram de sua relação com o
Igarapé Uaranã, em particular, e com o território altorionegrino, de forma geral: a presença
marcante de não-humanos no seu mundo vivido. A estas cartografias procurei articular outras,
referentes à ocupação humana deste igarapé e à distribuição de matérias-primas na mesma
região. Esta articulação permitiu que eu construísse um argumento global sobre a
circunscrição social da produção no mundo vivido hohodeni.
Os humanos e não-humanos que destaquei neste capítulo constituem a “vizinhança”
dos Hohodeni. São aqueles com quem eles habitam e com quem dividem um espaço de
produção. Neste espaço de produção, o deslocamento a pequenas, médias e longas distâncias
368
O que estou chamando de estética do Grotesco recobre tanto os afrescos decorativos (re)descobertos nas
grutas de Roma durante o Renascimento (Gruzinski 2001: 165) quanto a literatura popular medieval estudada
por Bakhtin (1987 [1965]). Ambos seriam manifestações “do imenso universo da imagem grotesca que existiu
em todas as etapas da Antiguidade e que continuou existindo na Idade Média e Renascimento” (Bakhtin 1987:
29). De acordo com o autor haveria duas formas de conceber o corpo na tradição ocidental: a grotesca e a
clássica. A primeira seria regida por um princípio material e corporal que nos interessa de perto: “O princípio
material e corporal (...) opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento e
confinamento em si mesmo, (...) a toda pretensão de significação destacada e independente da terra e do corpo.
(...) O corpo e a vida corporal adquirem simultaneamente um caráter cósmico e universal; não se trata do corpo e
da fisiologia no sentido restrito e determinado que têm em nossa época [moderna]; ainda não estão
completamente singularizados nem separados do resto do mundo.” (: 27). Assim Gargantua, o pai de Pantagruel
– dois personagens das narrativas do “realismo grotesco” – empresta seu nome, ou de parte de seu corpo, a uma
infinidade de acidentes geográficos na França até os dias de hoje. Isto nos remete, é claro, ao Igarapé Uaranã,
feito de corpos destotalizados de personagens míticos. Mas isto não é tudo. A exemplo do que ocorre no corpo
de Kowai, a relação entre o corpo e o mundo poderia ser, no Grotesco literário, também invertida: a boca de
Pantagruel guarda todo um “universo desconhecido: vastos prados, florestas, cidades fortificadas. Essa boca
abriga mais de vinte e cinco reinos. Os seus habitantes estão convencidos de que seu mundo é mais antigo que a
terra...” (Bakhtin 1987: 295). Estas aproximações me parecem profícuas e merecem um desenvolvimento
ulterior, na medida em que desestabilizam alguns entendimentos superficiais sobre as diferenças entre o
“pensamento ocidental” e o “pensamento indígena”.
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é uma constante nas atividades cotidianas. Como sabemos, a necessidade de deslocamentos
(ou negociações) em função da localização dispersa de recursos nas paisagens do Alto Rio
Negro é uma característica marcante da produção de artefatos, há muito tempo notada por
outros autores (Koch-Grünberg 2005; Galvão 1979; B. Ribeiro 1980, 1995). Minha
contribuição aqui foi a de integrar à descrição uma dimensão que não estava presente, senão
de forma marginal, na literatura que havia se dedicado até então a compreender este
fenômeno; a saber, a parte sobrenatural das “coisas” envolvidas na circunscrição social da
produção de artefatos. Pedras em que se concebe a presença de donos de animais e peixes,
matas em que se encontram curupiras e yoopinai, tudo isto implica um número de interações
entre humanos e não-humanos, que devem sempre ser levadas em conta, pelos Baniwa, na
produção de seus artefatos e de outras “coisas”.
No final do capítulo 5 discuti como toda produção de artefatos no Alto Rio Negro
deve ser considerada “uma arte ciumenta”, termo usado por Lévi-Strauss (1986[1985]) para
descrever a produção de cerâmica na américa indígena. Este “ciúme”, é algo relativo às
pessoas e às coisas. Vimos em detalhes, como todo o processo de produção da cerâmica
envolve – na coleta de matérias-primas e depois na queima – um cuidado duplo:
primeiramente, é preciso saber se relacionar com os não-humanos presentes na mata,
sobretudo os yoopinai e “donos”. Em segundo, é preciso seguir regras de controle corporal,
como abstinência sexual e alimentar em alguns momentos da produção. No primeiro caso, os
encontros com sobrenaturais podem fazer mal ao corpo da ceramista ou de quem a
acompanha. No segundo, o autocontrole está ligado menos à autoproteção do que à proteção
daquilo que está sendo produzido. É neste campo – das prescrições feitas em prol de outrem,
que se encontra o ponto de contato entre a produção de coisas e de pessoas. Este fato permite
compreender como a fabricação de artefatos deve ser pensada, para parafrasear Vilaça (2002),
como “emergindo de um diálogo constante com entidades não-humanas”.
Todas atividades de coleta e obtenção de materiais, neste sentido, podem ser
entendidas a partir de uma lógica de descontextualização; lógica esta que chama atenção para
a forma como os não-humanos (que não são só os seres chamados sobrenaturais) têm uma
existência independente dos humanos, em seus contextos particulares. Lembremos da casca
de kawa que, para ser retirada, implica a derrubada da árvore do solo, e que, se for deixada
para ser coletada noutro dia, se conectará às formigas e a outras “coisas”. Na retirada de um
contexto relacional e na passagem para outro (da árvore-formiga para as cadeias operatórias
da produção de cerâmica) estão presentes ferramentas, técnicas, gestos e artefatos que nos
remetem a outras cadeias operatórias. Neste sentido, a produção baniwa deve ser vista, de um
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modo geral, como resultado de envolvimentos com “coisas” diversas e cadeias produtivas
complexas que se estendem no tempo e no espaço (ver Hodder 2012: 48).
A ideia de que as “coisas” existem em um contexto próprio estava presente já na
descrição das cartografias de pedras, cachoeiras e casas de animais no Uaranã, locais que
foram descritos como “nichos ecológicos”. Na consecução de seus projetos, os Baniwa
necessariamente se envolvem com estas “coisas” e, neste caso, são eles que podem ser
“descontextualizados” – o que pode ocorrer tanto em relação ao clã, quanto em relação a eles
próprios. Explico. Como argumentei no capítulo 2, do ponto de vista do clã, tanto o ataque
aos seus componentes humanos (o rapto, a produção de troféus e cativos, por exemplo),
quanto o ataque aos seus componentes não-humanos (os adornos, a árvore-tabaco dos
Hohodeni e etc.) fazem parte das coisas que podem afetar este indivíduo coletivo. Devemos
somar a estas possibilidades de perda-ataque a captura de almas que podem ocorrer em
situações cotidianas de produção da vida. Por outro lado, esta captura é sentida também como
um perda individual, uma destotalização de pessoas compostas de uma mistura de coisas
heterogêneas: o sangue e sêmen dos pais (substâncias geradoras da parte física do corpo, as
carnes e os ossos) e as almas, que são pulsões vitais concebidas não só como tendo uma
origem distinta, mas como desempenhando um papel exclusivo na “totalidade” da pessoa (a
consciência-coração-ikaale e o umbigo-ancestral-yhepole). Numa dialética entre conteúdo e
continente (o clã e o corpo dos indivíduos), poder-se-ia dizer que é por ser parte e todo ao
mesmo tempo, que a pessoa pode ser afetada da mesma forma que afeta as “coisas” do mundo,
por meio de descontextualizações e destotalizações.
Ao aproximar, no último capítulo, a produção de artefatos materiais à produção de
artefatos verbais (os benzimentos), procurei mostrar que a lógica da destotalização e
retotalização – aquilo que chamei agora há pouco de uma “estética Grotesca da produção” –
pode ser descrita como um modelo mais amplo para a produção de artefatos entre os Baniwa e
entre os demais índios do Alto Rio Negro. Este modelo já se mostrava presente na origem
mítica de “coisas” legadas à humanidade, como os artefatos-conhecimento dos heróis Kaali e
Kowai. No caso dos benzimentos de cura e proteção, vimos que, por meio deste tipo de
procedimento produtivo, é possível compor e recompor imagens verbais complexas para a
doença e para os antídotos envolvidos na recuperação dos corpos, ou partes afetadas dos
corpos dos doentes.
Uma consequência direta desta estética de produção, é que ela evidencia “o caráter
heterogêneo da composição da pessoa”, como bem notou Lolli (2014: 20), na sequência dos
benzimentos de dor de braço que apresentei a partir de sua etnografia dos Yuhupde. Esta
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noção de um corpo heterogêneo, que é atravessado por misturas também heterogêneas como
os venenos e benzimentos, corrobora a imagem inicial da pessoa como “coisa” apresentada na
Introdução deste trabalho. Ou para ser mais preciso: corrobora uma imagem da pessoa como
um artefato fabricado por outras pessoas a partir do envolvimento com diferentes “coisas”. Se
considerarmos os benzimentos realizados em torno do nascimento como uma etapa da
fabricação de corpos humanos, podemos dizer que a pessoa rionegrina entra em contato de
forma lenta e progressiva com corpos de “coisas” destotalizadas e retotalizadas pelos
benzedores ao longo dos inúmeros ritos a que estão submetidas durante os primeiros
momentos da vida. Da mesma forma, nos momentos liminares, é por meio desta homeopatia
das “coisas” que se controla as interações entre humanos e não-humanos.
Ao considerar os benzimentos analisados no último capítulo, não tive espaço para
desenvolver uma ideia que gostaria de mencionar aqui. A ideia de que os benzimentos dos
materiais empregados na produção de artefatos dão acesso a uma cartografia corporal que se
soma às outras duas cartografias de que tratei neste trabalho – aquela de sua dispersão
geográfica e aquela dos donos e domínios do mundo vivido baniwa. Há plantas como o tucum
(koomalia) que, se não forem benzidas, podem “espetar” o recém-nascido, criando feridas em
seu umbigo (o tucum tem o espique coberto de espinhos, como vimos); há outras, como o
tururi (koodama) usado no andador das crianças, que apodreceria as nádegas do bebê; há
outras ainda, como o sabão do mato (padzooma), que podem tapar os orifícios corporais do
recém-nascido, o mesmo ocorrendo com plantas cujos frutos são viscosos, e assim por diante.
Esta estética da produção como fruto de destotalizações e retotalizações evidencia,
como bem notou Lolli (2014), que é preciso colocar “a ênfase nos efeitos dos agenciamentos
produzidos pelos heterogêneos, pois é o escrutínio deles que nos informa ‘o que é capaz de
afetar nosso corpo’, [e] o que é capaz de destruí-lo. São as afecções que importam. Não
somente as classificações e a anatomia. Nesse sentido, [eu] diria que o conhecimento contido
nos benzimentos constitui muito mais um mapa etológico dos afetos do que uma
determinação genérica e específica dos seres.” (: 21) É este “mapa etológico dos afetos” que
estou chamando aqui de uma “cartografia corporal” da relação entre os materiais empregados
na produção de artefatos verbais e o corpo dos recém-nascidos.
Assim, dizer que as pessoas são também “coisas” não é obliterar que a condição
humana é distinta daquela dos artefatos e que toda a produção humana está envolta,
justamente, em uma série de interditos para controlar a interação do corpo com as outras
“coisas”. Não é também ignorar que uma das questões mais importantes para os humanos é
manter-se distintos dos outros habitantes de seu território. É precisamente a necessidade
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permanente de construir esta separação que sugere a possibilidade da afecção e a interconexão
entre os procedimentos de produção das diversas “coisas” humanas e não-humanas.
Findo este longo percurso, eu diria que, pelo modo como os Baniwa efetivamente
produzem seus artefatos – aquilo que vimos sobretudo na parte II – é possível dizer que eles
são uma “coisa” dentre outras, a viver em um determinado território, produzindo a vida em
constante interação com as “coisas” que ali habitam. De forma semelhante, pelo modo como
os Baniwa descrevem a sua origem como intimamente vinculada à “coisas” não-humanas (os
emblemas clânicos), é possível dizer que eles também se veem como mais uma das “coisas”
que “habitam” esta mistura complexa que é o clã. Estes contextos – das concepções acerca da
relação entre pessoas e coisas, e da produção de artefatos e da vida de um modo geral – foram
aqueles que procurei analisar neste trabalho, a partir de uma etnografia sobre os
envolvimentos entre artefatos e pessoas, feita junto com os Hohodeni do Igarapé Uaranã.
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Figura 81: Laureano Valência
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Apêndice 1
Levantamento cartográfico Igarapé Uaranã
Tabela dos acidentes geográficos do Igarapé Uaranã. Produzida a partir de levantamento realizado
com Carlos Fontes, Orlando Fontes, André da Silva e Laureano Valência em Ucuqui Cachoeira, entre
Novembro e Dezembro de 2012.
Tabela 12: Levantamento Igarapé Uaranã – foz à cabeceira

Número
mapa
1

Distância entre
o locais
1 curva

Foz do Uaranã

Tipo de
local
Foz

2

no mesmo local

Dzookooeni

Lago

3

2 curvas

Poolakaliahã

4

Local

Tradução do nome

Capoeira /
Sítio antigo
Armadilha de

?

5

4 curvas

Koowhipani

6

no mesmo local

Korawali

Topografia

guerra
Piaba branca- cachoeira;
Briconops sp.
Uru, fasianideos Odontophorus
gyfanensis

Cachoeira

Pedra

Amaronai

Pedra

Hekoapinai

Duas espécies de sarapó:
7

1 curva

Kaméettinai ou

esternopigideo Eigenmannia

Ówhiinai

macrops; esternopigideos
Sternopygus macrurus

8

2 curvas

Capoeira

9

1 curva

Dokotsialeda

10

1 curva

Taralenai

11

no mesmo local

Oliamaalida

Capoeira
recente
dokotsiali é o pássaro manasa

Pedra

Hekoapinai

pássaro

Pedra

Hekoapinai

sucuriju

Pedra

Hekoapinai

Pedra

Hekoapinai

Pedra

Hekoapinai

morphoeus, prancha

lugar onde Ñaperikooli
12

no mesmo local

e Hoíniri ficaram para
matar Omawali
lugar onde Ñaperikooli

13

2 curvas

e Hoíniri ficaram para
matar Omawali

14

1 curva

Katsiripanaita

15

no mesmo local

Warookoa

16

no mesmo local

Warookoa

Casa do jacaré

Poço
Capoeira /
Sítio antigo
Armadilha de
guerra

17

no mesmo local

Warookoa

Cemitério

18

1 curva

Tapalikoa

Pedra

19

no mesmo local

Tapaliaronomana

Foz do Igarapé Tapaliro

20

Hekoapinai interdição

Igarapé
Pedra

21

no mesmo local

iittíto

bicho de pé

Pedra

22

2 curvas

iittítoali

Igarapé bicho do pé

Igarapé

23

no mesmo local

Hinirikoroda

Pedra de Ucuqui

Pedra

Hekoapinai interdição
Hekoapinai interdição

Amaronai interdição
Amaronai -

24

no mesmo local

Hinirhipani

Cachoeira de Ucuqui

Pedra-

local de

Cachoeira

parada das
mulheres

Sítio de

25

26

27

petroglifos
no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima

Koliripaana

Pedra de suribim.

Pedra

Kolirhipani

Cachoeira do Surubim

Cachoeira

1 curva

Sítio antigo

29

no mesmo local

Heemanaida

Pedra de Anta

Pedra

30

2 curvas

Heemaali

Igarapé de Anta

Igarapé

31

1 estirão

Pidoitani

"porrada"

Pedra

32

1 estirão

Pidoitanipawa

Igarapé Pidoitani

Igarapé

33

no mesmo local

Pidoitanipawa

"porrada"

Pedra

35
36

no mesmo
estirão, acima
1 estirão
no mesmo
estirão, acima

Pimniali

Sítio antigo

Igarapé beija-flor, Beija Flor,
piimni é Thalurania furcata

Attineali

Igarapé Jacamim

Wittakoa

Espécie de macaco da noite

37

2 curvas

Attinenaida

38

1 curva

Ttophiaro

39

no mesmo local

Omawali

40

no mesmo local

Ttopihipani

Casa de almas

Capoeira /

28

34

Yarodatti /

Pedra de jacamim, Aramides
cajanea
igarapé Acariquoara,
Minquartia Guianensis
Pedra cabeça de sucuriju
Cachoeira Acariquoara,
Minquartia Guianensis

Amaronai

Hekoapinai interdição

Hekoapinai interdição

Igarapé
Igarapé
Capoeira /
Sítio antigo
Pedra

Amaronai

Igarapé
Pedra

Hekoapinai

Cachoeira
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41

42

43

no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima

Capoeira /

Sítio antigo

Omawaliipana

Sítio antigo
Casa da sucuriju

Pedra

Yarodatti /
Casa de almas

Capoeira /

Maalikoami

Sítio antigo

44

no mesmo local

Maalikoapawa

Igarapé

45

no mesmo local

Kowai

Pedra

Hekoapinai

Kowai anus

Pedra

Hekoapinai

46

47

no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima

Capoeira /

Maalikoa

Sítio antigo

48

1 curva

Iinapanaita

Pedra

49

1 curva

Kerawidzophetani

carajuru, ???

50

3 curvas

Daapiphani

Cachoeira Cipó Titica

Cachoeira

51

no mesmo local

Mháitsiana

Trempe

Pedra

52

no mesmo local

Mháitsiana

Trempe

53

4 curvas

Mháitsiana

Trempe

54

3 curvas

Dzaliroaromana

Foz do Igarapé…

55

no mesmo local

Dzaliroaromana

Foz do Igarapé…

Hekoapinai interdição

Capoeira /
Sítio antigo

Não
identificado

Local de
piracema
Capoeira /
Sítio antigo
Igarapé
Local de
piracema

Foz do Igarapé Korowa é o
56

no mesmo local

Korokoroalimana

Inambú pequeno, que anda em
grupo. Odontophorus

Igarapé

gujanensis
Local de

57

piracema
Sítio antigo, dentro do

Capoeira /

Korokoroali

Sítio antigo

58

4 curvas

59

4 curvas

60

no mesmo local

61

4 curvas

Pomoroapi

62

no mesmo local

Kamaromana

63

2 curvas

Sítio, dentro do

Koetanianaa, no
Uaranã
Koetanianaa, no
Uaranã

Poço da cobra Koianale

Poço da cobra Koianale

Poço
Capoeira /
Sítio antigo
Igarapé

Foz do Igarapé-Kamaro,
espécie de rã

Igarapé
Capoeira /
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Kamaromana

Sítio antigo

no mesmo local

Espadahaa

65

3 curvas

Espadahaa

66

no mesmo local

Pookoowheriana

67

no mesmo local

Pookoowheriana

68

2 curvas

Sítio

69

1 curva

Dotaali

70

no mesmo local

Moliaro kodzoa

Lago

71

no mesmo local

Moliaro

Igarapé

Manapialinomanaa,
72

1 curva

sítio acima do Igarapé
Moliaro

73

74

no mesmo local

no mesmo
estirão, acima

Local de retirada de
Eewa

Espada

Capoeira /

64

Sítio antigo
Local de
piracema
Lago
Capoeira /
Sítio antigo
Capoeira /
Sítio antigo

Igarapé mosca grande

Igarapé

Foz do igarapé Manapi (sarapó

Capoeira /

pintado)

Sítio antigo

Eewa, barro amarelo

retirada de

Local de
Eewa
Capoeira /

Póopoliana 01

Sítio antigo

Póopoliana, também
75

no mesmo local

pode ser chamado

Poço da coruja

Poço

Póopolimi

Pedra da coruja

Pedra

Ttiñalima

caranazal

Caranazal

Kalitta
76
77
78

no mesmo
estirão, acima
no mesmo local
no mesmo
estirão, acima

Sítio antigo

no mesmo local

Íitsirialimanaa

Foz do Igarapé Guariba

80

no mesmo local

Íitsirialimanaa

Foz do Igarapé Guariba

81

no mesmo local

Wadzoolanami

no mesmo
estirão, acima

piracema

Capoeira /

Waanalima

Awiñakapinani

Local de

guerra

Sítio antigo

Itsirialimanaa.
83

Igarapé

Armadilha de

2 curvas, dentro
do Igarapé

identificado

Capoeira /

Póopoliana

79

82

não

Awiña é o Waku

Capoeira /
Sítio antigo
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84

no mesmo local

Awiñakapinani

Awiña é o Waku

85

2 curvas

IItaponaa

Itapo = paraná

86

3 curvas

Iralinami

Armadilha de
guerra
Local de
piracema
Local de
piracema
Local de

87

no mesmo local

Iralinami

coleta de
minhoca

88

1 curva

Manakaromanaa

Foz do Igarapé Açai

Igarapé

89

no mesmo local

Manakaro

Igarapé Açai

Caranazal
Local de

90

1 curva

Dzaakapena

coleta de
minhoca
Iawaahi nome de uma palmeira

91

1 curva

Iawahidapawá

92

1 curva

Kawianaa

93

no mesmo local

Kooitsialimana

Foz do Igarapé do Mutum

94

no mesmo local

Koitsiali

Foz do Igarapé do Mutum

95

2 curvas

Dzamathowidalina

96

no mesmo local

Dzamathowidalina

97

1 curva

Eenooipanaapi

98

no mesmo local

Eenooipanaapi

99

no mesmo local

Eenooipanaapi

100

no mesmo local

Omawaliaha

101

1 curva

Omawaliéwhe

102

1 curva

kaaiwipida

103

1 curva

104

no mesmo
estirão, acima

105

no mesmo local

106

no mesmo local

Enooipanaapi
Hiwidahaa

muito espinhosa

Local para
tinguejar

mapa]
Heemaali [inserir no
mapa]

Igarapé
Capoeira /
Sítio antigo
Lago
Local para
tinguejar
Lago
Local para
tinguejar
Capoeira /
Sítio antigo
Lago

Pedra ovo de sucurijú

Pedra

Yarodatti /
Casa de almas

Sítio atual
Enooipanaapi, tipo de abelha

Manaakaromanaa
Heemaali [inserir no

Igarapé

Lago

Igarapé

Igarapé Anta

Igarapé

Igarapé Anta

Caranazal
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107

1 curva

Ooroahaa

108

1 curva

109

2 curvas

Halapekinomana

110

1 curva

Poorealimanaa

111

1 curva

Ewhepani

112

no mesmo local

Dzéekaliko

113

no mesmo local

Doohirita, Oophi

114

no mesmo local

115

no mesmo local

Wadzoli ixaapawa
nomanaa

“Ooro” é peixe, parente do

Lago, dentro

bodó (Tamuatá).

do mato

Foz do Igarapé Fezes do Urubu

Igarapé

Foz do Igarapé Branco

Igarapé

Foz do Igarapé do peixe
“jeju”, da família do Traíra.

Igarapé
Capoeira /
Sítio antigo

Seringa-Rupitá

Capoeira /
Sítio antigo

casa de sarapó-espada e de

Local de

sarapó pequeno

piracema

Hipadahaiko oowhiikali

Pedra "coração do sarapó”

Pedra

Maadzero Kaiáwa

“mestre de dança/buraco”

Pedra-buraco

Yarodatti /
Casa de almas
Território terapia
Amaronai -

116

no mesmo local

Dzéeka itahindami ou

(toco/parte do tronco da

dzeeka ikooloodami

Seringueira, Dzeeka)

Pedra

local de
parada das
mulheres

Sítio de

117

no mesmo local

Petroglifos

118

1 curva

Dzéekaali

Igarapé Seringueira

Igarapé

Kopihaida

Pai dos tumores (Abcessos)

Pedra

119

no mesmo
estirão, acima

petroglifos

120

no mesmo local

Manakaíomana

Foz do Igarapé…

Igarapé

121

2 curvas

Áadaroewhenai

Cobra vermelha

Pedra

122

1 curva

Attálehepani

123

1 curva

Attálearo

124

1 curva

Sítio antigo

125

1 curva

Kamaroaromanaa

126

1 curva

Marearo

127

no mesmo local

Marearo

128

no mesmo local

Patoolitana

Cachoeira Attále, sorva da
caatinga
Igarapé Attále, sorva da
caatinga

Hekoapinai interdição

Hekoapinai
criação das

Cachoeira

Amaronai,
Afonso

Igarapé
Capoeira /
Sítio Antigo

Foz do Igarapé cupim.
Igarapé do Jacú (Penelope
Jacquacu)
Igarapé do Jacú (Penelope
Jacquacu)
Patooli é uma espécie de rã
grande, Burujá em língua-geral

Igarapé
Igarapé

Pedra

Cachoeira

Amaronai
criação das
Amaronai,
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Afonso
129

no mesmo local

Patoolitana

Patooli é uma espécie de rã

Sítio de

grande, Burujá em língua-geral

petroglifos
Yarodatti /

130

no mesmo local

Patoolitana

Casa de
almas

131

1 curva

Patoolitana

132

no mesmo local

Patoolitana

133

1 curva

Kamalialimana

134

1 curva

Erhitopani

135

2 curvas

Khiaromanaa

136

no mesmo local

Khiaroalimanaa

137

no mesmo local

Khiaroali

138

1 curva

itsídanai

139

no mesmo
estirão, acima

Capoeira /
Sítio antigo
Caranazal
Foz do igarapé kamã; é outra
espécie de rã
Cachoeira do acará listrado
Igarapé tucano pequeno,
chamado Khiaro

Igarapé
Cachoeira
Igarapé

Foz do Igarapé tucano

Capoeira /

pequeno, chamado Khealo

Sítio antigo

Igarapé tucano pequeno,

Pedra

Amaronai

Pedra do jabuti

Pedra

Amaronai

Mapaalimanaa

Foz do igarapé maapa (abelha).

Igarapé

chamado Khealo

140

no mesmo local

Maapali

igarapé maapa (abelha).

Pedra

141

no mesmo local

Maapali

igarapé maapa (abelha).

Caranazal

142

143

no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima

Pedra-poço
Pinaiiwali Irhoakalooni

lugar de deitar de Pinaiiwali

Pinaiiwaali

Pedra

1 curva

Maapana

Abelha (irá) cachoeira

145

no mesmo local

Maapana

Abelha (irá) cachoeira

146

no mesmo local

Maapana

Abelha (irá) cachoeira

no mesmo

Whewhe madeli mikoiri

estirão, acima

idzakaalemi

148

149

150

no mesmo local

no mesmo local

no mesmo local

(buraco) de

Hekoapinai

pedra

144

147

Amaronai

Whewhe madeli mikoiri
idzakaalemi
Whewhe madeli mikoiri
idzakaalemi
Maapaxadami

cachoeira do vovô esquilo

cachoeira do vovô esquilo

Hekoapinai

Cachoeira
Local de
piracema
Capoeira /
Sítio antigo
Cachoeira
Capoeira /
Sítio antigo
Local de

cachoeira do vovô esquilo

coleta de
caruru

pedra ventre de abelha

Pedra

Amaronai
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151
152

1 curva
no mesmo
estirão, acima

Varadouro
khedzolhipani

Varadouro
japim – cachoeira

PedraCachoeira

Amaronai

Local de
153

no mesmo local

khedzolhipani

japim – cachoeira

coleta de iwi
(caruru)

154

155

no mesmo
estirão, acima
no mesmo local

Ttalalaliko

Cachoeira
Local de

Ttalalaliko

piracema
Local de

156

no mesmo local

Ttalalaliko

coleta de iwi
(caruru)

157

158

no mesmo

Cachoeira - nome

estirão, acima

desconhecido

no mesmo
estirão, acima

Ttewatsepani

Cachoeira

Tewa é peixe

PedraCachoeira

Amaronai

Local de
159

no mesmo local

Ttewatsepani

Tewa é peixe

coleta de iwi
(caruru)

160

3 curvas

161

3 curvas

162

163

no mesmo
estirão, acima
no mesmo
estirão, acima

Apitsepani
Kapitalianami /
Ooliohipa

Queixada/cachoeira

Sujeira-remanso

PedraCachoeira
Capoeira /
Sítio antigo

Dzamatha hipana

Casa do Dzamatha

Pedra

Iwiali manaa

Foz do igarapé Caruru

Igarapé

164

no mesmo local

Kolikolhipani

165

no mesmo local

Iwiatanai e pedra Iwi

Amaronai

Hekoapinai interdição

Cachoeira
Cachoeira Carurú

166

Cachoeira
Pedra

não
identificado

Local de
167

coleta de
caruru

168

no mesmo local

Madalikodzoa

169

3 curvas

Whetsialimanaa

170

1 curva

kattiwawheri

171

1 curva

Komadanai

Capoeira /
Sítio antigo
Foz do igarapé gripe
Kaattiwa – caxiri de cana/
wheri – avô
cachoeira pato

Igarapé
Pedra

Cachoeira

Hekoapinai interdição
criação das
Amaronai,
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Afonso

Dzawakai – árvore da caatinga,
172

1 curva

Dzawakaitainai

tem fruta igual wacu, só que

Cachoeira

mais comprido
173

1 curva

Varadouro

174

1 curva

Póoperhipani

Cachoeira Bacaba

175

no mesmo local

Póoperhipani

Cachoeira Bacaba

kadadalhipani

Cachoeira Formiga

kadadalhipani

Cachoeira Formiga

Kapítthipani

Quati-cachoeira

176

177

178

no mesmo
estirão, acima
no mesmo local
no mesmo
estirão, acima

Varadouro

179

no mesmo local

Kapítthipani

Quati-cachoeira

180

1 curva

Kapítthipani

Quati-cachoeira

181

no mesmo local

Kapítthipani

Quati-cachoeira

Cachoeira
Local de
piracema
Cachoeira
Local de
piracema
PedraCachoeira

Amaronai

Local de
piracema
Capoeira /
Sítio antigo
Caranazal

Kamakali ou Koomati Cumati
(l.g.) [Provavelmente] Myrcia
182

3 curvas

Kamakali

atramentifera, é uma das
plantas que se usa como

Igarapé

fixador de pigmentos no
arumã.

183

184

3 curvas

no mesmo local

185

no mesmo local

186

no mesmo local

187

4 curvas dentro
do Igarapé

Makatsipani ou

Pedra-

Makowatsihipani

Cachoeira

Makatsipani ou
Makowatsihipani

coleta de

Amaronai,

caruru

Afonso

Makowatsihipani

Sítio antigo

Hemaalimanaa

Foz do Igarapé Anta

Igarapé

Hemaali

Igarapé Anta

Igarapé
Poço

Deerianami

Sororóca – poço

189

no mesmo local

Deerianami

Sororóca – poço

190

1 curva

Varadouro

Afonso
criação das

Capoeira /

1 curva

Amaronai,

Local de

Makatsipani ou

188

criação das

Capoeira /
Sítio antigo
Varadouro /
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Caranazal
Varadouro, dentro do

191

no mesmo local

192

2 curvas

Wiipalima

tipo de sapo

Pedra

193

no mesmo local

Eeniali

Igarapé eenia, aranha

Igarapé

194

no mesmo
estirão, acima

Caranazal

caminho

Wakinaida

Pedra
Igarapé

195

3 curvas

Eewaali

196

no mesmo local

Heeriopitte

197

2 curvas

Dekaipawa

Lago

198

no mesmo local

Dekaipawa

Caranazal

199

no mesmo local

Whaipane

Cachoeira

200

no mesmo local

Whaipane

Árvore

matapi do Heeri

Pedra

Amaronai

não
identificado

Hekoapinai

Coração dos
201

no mesmo local

Whaipane

Hohodeni Árvore
Yarodatti /

202

1 curva

Whaipane

Casa de
almas

203

204

no mesmo
estirão, acima
no mesmo local

komálialimanaa

Foz do Igarapé Tucum

komáliali

Igarapé Tucum

Igarapé
Local de
piracema
Yarodatti /

205

1 curva

komáliali

Igarapé Tucum

Casa de
almas dos
Hohodeni
Capoeira /

206

2 curvas

Komálialimanaa (sítio)

207

1 curva

Doowiritanaita

208

1 curva

Péerhipani

Gavião Cachoeira

Sítio atual

Péerimi

Pedra do gavião

Pedra

Lua Igarapé

Igarapé

209

Sítio antigo
Capoeira /
Sítio antigo

210

2 curvas

Keriaro

211

1 curva

Kamalenaita

212

2 curvas

Heemaniana

Poço anta

Poço

Heemani

Pedra da anta

Pedra

213

Pedra

Amaronai

Yarodatti /
Casa de almas

Amaronai
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214

1 curva

Píitirirhipani

Cachoeira do Morcego

Cachoeira

215

3 curvas

Íitsiana

Poço do macaco guariba

Poço

216

no mesmo local

íikoliale

217

no mesmo local

íikoliale

218

1 curva

Íikolini

219

3 curvas

Memiali

Igarapé

220

no mesmo local

Memiali

Sítio atual

221

1 curva

Ixidami

ixidami, besouro

Sítio atual

222

no mesmo local

Ixidami

ixidami, besouro

Pedra

223

no mesmo local

Marolianaa

224

2 curvas

Marolimi

225

2 curvas

Dzatoaro

226

no mesmo local

Kaparo yaxakarona

227

1 curva

kaaparo poole

228

1 curva

Dowaalimana

229

1 curva

Dzokoalimana

230

no mesmo local

Karaparo (manaa)

231

no mesmo local

Karaparo (manaa)

232

4 curvas

Karaparo (manaa)

Igarapé cabeçudo (íikoli =
cabeçudo, quelônio aquático)
Igarapé cabeçudo (íikoli =
cabeçudo, quelônio aquático)
?

Igarapé

Varadouro
Pedra

Amaronai

Amaronai

Capoeira /
Sítio antigo
pásssaro araçari
Igarapé pariká do veado
(Dzato)

Pedra
Igarapé

“lugar de travessia de macaco

Capoeira /

barrigudo”

Sítio antigo

Forno do macaco barrigudo

Pedra

Foz do Igarapé Dowaali (tipo
de madeira)
Foz do igarapé Dzokoali

Amaronai

Yarodatti /
Casa de almas

Igarapé
Igarapé
Igarapé
Capoeira /
Sítio antigo
Igarapé
Coração dos

233

no mesmo local

Karaparo (manaa)

Hohodeni Árvore

234

13 curvas

Iitsitinaiyaroda
yarodatti

235

5 curvas

Tiatsi (nomana)

236

4 curvas

Lidkoodzooami

237

2 curvas

Malitsikoapami

Yarodatti /
Casa de animais

Casa de
almas

Tiatsi é um tipo de caruru (alga
usada como sal)
volta grande ?

Igarapé
Volta de rio

maalitsi é capim, genérico, de

Local de

qualquer tipo

piracema
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238

5 curvas

Kalakaphimi

kalaka é galinha

Local

239

6 curvas

Deerida

Sororóca – poço

Poço

240

?

Iraipeki (nomanaa)

Igarapé vermelho

Igarapé

241

5 curvas

Katsiriyewheroda

242

4 curvas

Wapalimaita

Cachoeira
Capoeira /
Sítio antigo
Local de

243

3 curvas

Epittiepawa (nomanaa)

epittie é a pedra de endentar os

coleta de

raladores

pedras para
ralador

244

245

no mesmo local

3 curvas

Epittiepawa (nomanaa)

Khewakapi /
Dzáawikowhale

246

10 curvas

Newiki yiwidani ?

247

10 curvas

Iraipeki (nomana)

248

1 curva

Mapanaliali (nomana)

epittie é a pedra de endentar os
raladores

Pedra

não
identificado

Yarodatti /
Casa da gente onça

Casa de
almas
Capoeira /
Sítio antigo

Foz do igarapé vermelho
(outro)

Igarapé

Foz do Igarapé Mapanali
(palmeira parecida com

Igarapé

babaçu)
Igarapé Mapanali (palmeira

Bebedouro

parecida com babaçu)

de anta

Mapanalhipani

Cachoeira Mapanali

Cachoeira

no mesmo local

Halepeki (nomana)

Foz do igarapé branco

Igarapé

no mesmo local

Mothipami yapowanaa

Caminho para Mothipani

Varadouro

249

no mesmo local

Mapaniali

250

12 curvas

251
252

253

254

3 curvas

no mesmo
estirão, acima

Omapi yaphiwidanai.

Caminho para pegar minhoca
da serra

Local de
coleta de
minhoca

Psithirikomi

Cachoeira Cotia

Cachoeira

Cabeça de negro

Pedra

255

no mesmo local

Taapahiwadamia

256

no mesmo local

Áadaropanharo

Igarapé

257

2 curvas

Sítio, dentro do

Capoeira /

Áadaropanharo

Sítio antigo

258

7 curvas

Omawali Iipana

259

10 curvas

Keramoanaa

Pedra Casa de Sucuriju

Pedra

Hekoapinai

Hekoapinai interdição

Capoeira /
Sítio antigo
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260

20 curvas

Yamopali

Cachoeira

261

13 curvas

Dzoanaropani

Cachoeira

262

um dia de
viagem

Dzáawikarhorami

Dzáawika é a borboleta
Morphus (Azula)

Cachoeira

Amaronai,
Afonso

263

?

Iraipekinoman

264

?

Hiparhopani

Cachoeira

Kadanekoe

Cachoeira

265

Foz do igarapé vermelho

criação das

Igarapé
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Levantamento cartográfico Alto Aiari
Tabela dos acidentes geográficos do Igarapé Alto Aiari – entre Uapuí-Cachoeira e Jacaré Cachoeira.
Produzida a partir de levantamento realizado com Carlos Fontes, Orlando Fontes, André da Silva e
Laureano Valência em Ucuqui-Cachoeira, entre Novembro e Dezembro de 2012.
Tabela 13: Levantamento Igarapé Alto Aiari – entre Uapuí-Cachoeira e Jacaré Cachoeira

Número
mapa

Distância
entre o
locais

Local

Tradução do nome

Tipo

1

1 curva

Eeno Hiapole

Umbigo do mundo

Cachoeira

2

1 curva

Dzooliwheri

Avô-Dzooli

Pedra

Hekoapinai

3

1 curva

Maaliwheri

Avô-Garça

Pedra

Hekoapinai

4

3 curvas

Khanetoda

Fruto kámhero, uva-daamazônia/cucura moraceae
Pourouma cecropiaefolia

Pedra

Fruto

5

1 curva

Nowhenaikaleda

Pedra

Coração / Casa de
animais

6

2 curvas

Eedainai

Pedra banco

Pedra

Amaronai

7

3 curvas

Toopinai

Tamaquari (Caraipa fasciculata)–
Cachoeira

Cachoeira

8

3 curvas

Wadzoolinai

9

no mesmo
estirão,
acima

Kapitiliaronomana

10

3 curvas

Heemapeleenai

Local
Foz do igarapé seta de
zarabatana

Igarapé
pedra

12

no mesmo
estirão,
acima
3 curvas

13

1 curva

Sítio antigo

14

1 curva

Sítio antigo

15

1 estirão e
1 curva

Oolimalipana

Casa da sucurijú

Pedra

16

3 curvas

Pitsialinomana

Foz do igarapé Uaranã

Igarapé (grande)

11

Koolirhipani

Cachoeira Surubim

Cachoeira

Kooliriali

Igarapé surubim

Igarapé
Capoeira / Sítio
antigo
Capoeira / Sítio
antigo

Aadanai

Cachoeira ralador

Cachoeira

18

no mesmo
estirão,
acima
3 curvas

Áadaroiali

Igarapé arara

Igarapé

19

2 curvas

Maapirika

Pedra

20

2 curvas

Cachoeira

Cachoeira

21

4 curvas

Neerihipani

17

22
23

no mesmo
estirão,
acima
no mesmo
local

Cachoeira veado vermelho

Hekoapinai

Coração / Casa de
animais

Cachoeira
Capoeira / Sítio
antigo

Taaronai
Taaronai

Cartografia

Tamanduá

Pedra
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Capoeira / Sítio
antigo

24

2 curvas

Sítio antigo

25

no mesmo
estirão,
acima

Taaliaro

igarapé Aracú

Igarapé

26

no mesmo
local

Taaliaro

igarapé Aracú

Capoeira / Sítio
antigo

27

2 curvas

Dzapãnha

Pedra do tucunaré

Pedra

28

1 curva

Pikiali

Igarapé

29

no mesmo
local

Pikiali

Bebedouro de anta

30

3 curvas

Pikialinimana

Foz do igarapé minhoca (piki)

Capoeira / Sítio
antigo

31

1 curva

Waawiaro

Igarapé Jacundá Vermelho
[ciclideos Crenicichla guentheri]

Igarapé

32

6 curvas

Dzáawiana

?

Varadouro

33

no mesmo
local

Dzáawiana

?

Capoeira / Sítio
antigo

34

2 curvas

Dzakaalo

Igarapé Camarão

Igarapé

35

3 curvas

Sítio antigo

Capoeira / Sítio
antigo

36

1 curva

Sítio atual

Sítio atual

37

1 curva

Kapaliaro

Igarapé macaco barrigudo

Kapaliaro

Igarapé macaco barrigudo
Igarapé Muçum

38

Igarapé
Capoeira / Sítio
antigo / Roças
atuais
Igarapé

39

1 curva

iitsítsiali

40

1 curva

Kerekeretta

41

1 curva

Kerekerepani

Kerekere é um tipo de periquito
(Brotogeris cyanoptera)

Cachoeira

42

4 curvas

Heeriopite

Matapi do Heeri

Pedra

43

no mesmo
local,
acima

Inttaipani

Jurupari Cachoeira

Cachoeira

44

no mesmo
local

Inttaipani

Jurupari Cachoeira

Sítio de
Petroglifos

45

3 curvas

Iñami

46

2 curvas

Toolema

Parede feita de folha de patawa

Lago

47

6 curvas

Kadanali

Pinima, Árvore família buriti

Igarapé

48

4 curvas

Daapiana

Poço do cipó titica

Poço

49

no mesmo
local

Daapiana

Poço do cipó titica

Capoeira / Sítio

Teephiako

Igarapé Piaba

Igarapé

Halepeki

Igarapé Branco

Igarapé

50
51

no mesmo
local,
acima
2 curvas

Coração / Casa de
animais

Capoeira / Sítio
antigo

Pedra

Hekoapinai

Hekoapinai
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Capoeira / Sítio
antigo
Capoeira / Sítio
antigo
Capoeira / Sítio
antigo
Capoeira / Sítio
antigo

52

2 curvas

Kaaliahã

53

1 curva

Holitokoanami

54

1 curva

Mothipani

55

2 curvas

Sítio antigo

56

no mesmo
local

Kalitialo

Igarapé batata doce

Igarapé

57

2 curvas

Halepeki

Igarapé Branco

Igarapé

58

2 curvas

Dzáawida

Pedra da onça

59

4 curvas

Sítio antigo

Pedra
Capoeira / Sítio
antigo

60

no mesmo
local

Dzoattealinowana

Foz do igarapé Dzoattea, um
tipo de orquídea

Capoeira / Sítio
antigo

61

3 curvas

Bebedouro de anta

Bebedouro de anta

62

no mesmo
local, em
frente

Kaliliapiwidana

Capoeira / Sítio
antigo

63

3 curvas

Kaliliapiwidana

Varadouro

64

3 curvas

Varadouro

Varadouro

65

no mesmo
local

Sítio antigo

Capoeira / Sítio
antigo

66

no mesmo
local,
acima

Varadouro

Varadouro

67

no mesmo
local

Sítio antigo

Capoeira / Sítio
antigo

68

2 curvas

Varadouro

Varadouro

69

Sítio antigo

Jacaré Cachoeira

Capoeira / Sítio
antigo
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Apêndice 2
Os parceiros de Dabucuri Hohodeni
Este levantamento é um complemento às informações oferecidas no capítulo 4 e 5 a respeito
das alianças matrimoniais e comerciais dos Hohodeni. Ele foi realizado junto de Laureano
Valência, com quem, nesta ocasião (Dezembro de 2012), conversei por intermédio de um de
seus netos, Ronil Fontes.
1) Toonoomadza um sítio no rio Quiari. Laureano se lembra de ter levado macaco
barrigudo moqueado e outros animais como jacaré, paca e mutum. Era um poodali de
retribuição. Eles haviam ofertado um poodali antes em Seringa, para o qual os
Toonoomadza levaram peixes e cabeçudos. Estes cunhados eram da fratria WalipereDakenai, descendentes do grupo com quem Kéeroaminali, na narrativa que
comentamos no capítulo 1, estava em relação de aliança. Segundo Laureano, nesta
época havia relação de aliança entre os dois clãs.369
2) Doopahipani, sítio próximo ao atual sítio de Araripirá-Cachoeira, no Alto Rio
Aiari. Ali viviam Walipere-Dakenai, do clã Maiakooliene, parentes ascendentes de
Nazária, esposa do capitão Carlos. Os Hohodeni ofertavam caça moqueada, quando
iam até Doopahipnai, e os de Araripirá ofertavam peixes moqueados quando iam até
Seringa.370
3) Tooradawa, Caruru-Poço, maloca situada abaixo da atual comunidade de Canadá,
local citado na etnografia de Koch-Grünberg. Neste local viviam Walipere-Dakenai do
clã Wanapiene. Os Hohodeni ofertavam caça moqueada e bebida destilada, em troca
recebiam peixes moqueados e caxiri (yarake). Não havia troca de mulheres na época,
mas havia relação de troca de bens e alimentos entre os dois clãs. Hoje em dia há
diversos casamentos entre Hohodeni de Ucuqui e mulheres da comunidade de Canadá,
comunidade que se sucedeu a esta maloca.

369

Maalipanaka, do Quiari, havia levado Madzakaale, filha de Hipapooliko, sobrinho de Malinhaiko (avô do
Laureano que abriu o sítio de Seringa) para viver entre eles.
370
Na época, era a irmã de Laureano que havia se casado nesta localidade.

4) Anearo, no Aiari, acima de Jurupari-Cachoeira, na foz do Igarapé Formiga de Fogo,
abaixo do caminho que leva até Jutica, no Uaupés. Os Kubeu iam até o Querari pescar
para os Hohodeni que retribuíam com caça. No Querari os peixes abundam e são de
espécies diferentes daquelas encontradas no Içana e Aiari. Há tucunaré (Dzaapa),
traíra (imiri) e jacundá (Kettinani), por exemplo, peixes que não chegam às regiões de
cabeceira, como Ucuqui.371
5) Marolipa, atual Santa Maria, no rio Querari, afluente do Uaupés. Neste local
viviam Kubeu do clã Dzodemeni. Também trocava-se caça moqueada por peixe
moqueado.
6) Apitsepani, Taiaçu-Cachoeira no rio Uaupés. Diversos clãs entre os quais Laureano
citou os Koophetidakenai e Kadaapoolieetteni. São clãs Wanano com quem também
se trocava caça por peixe.372
7) Warookoa. No Uaranã, ondem viviam outros Hohodeni da linhagem hohodeni de
pajés, referida mais atrás anterior através da figura de Koodooi. Segundo Laureano
havia também poodali feitos entre os grupos hohodeni que, no Aiari, viviam na região
de Seringa e aqueles que viviam em Warookoa. O que sugere que os poodali eram
instâncias formais de intercâmbios diversos realizadas também entre grupos
considerados consanguíneos.

371

Duas primas de Laureano viviam aí, assim como uma tia – da família do tio de Laureano, Graciliano, que
havia se casado com mulher Kubeu desta maloca.
372
O finado Cândido era casado com a irmã Carmem, do Laureano e Laureano foi inúmeras vezes a esta
comunidade celebrar esta aliança. O tipo Emílio, e o pai de Laureano, Ricardo, haviam se casado com mulheres
daí.
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Anexo 1
Mitos utilizados no capítulo 2
resumos e adaptações

A origem da humanidade, versão II
	
  
Policarpio Ventura (Awarim)
da aldeia de Pittirriuhre, do clã Tuuke-Dakenai.
In: Journet 1995: 299-301
[resumo]

um cartucho, o outro pega o machado e o maneja
perfeitamente. Assim os brancos ficaram com o
metal. “Os índios ficaram com o arco e a zarabatana
com os quais abatem a caça. Mas todas as coisas
como o metal, o papel, o tecido, foram dadas aos
brancos. É por isso que os brancos são assim
habilidosos e tem com o que procurar esposas. Nós
índios somos pobres: temos apenas a zarabatana,
sabemos pescar e isso é tudo.” Ñaperikooli fez em
seguida as mulheres. Sem o orifício da vagina.
Deixou isso para os homens resolverem.374 Já os
homens, estes foram feitos com são hoje.
(cont. após pergunta de Journet)

O mundo já estava pronto. Havia comida e alimento
para os animais e para os homens. Mas estes ainda
não haviam sido encontrados. Ñaperikooli pede
então ajuda de Dzóoli, Kuaikaniri373 também estava
lá. Dzóoli conduz todos até Kuphipan, no Içana. Ele
sopra tabaco em um buraco numa pedra no meio da
cachoeira. Este buraco é a porta da casa dos
homens. Insiste no sopro até que consegue abrir a
porta. Entram e encontram perto da porta um
Aiahnen (filho do Tatu). Ele o coloca para fora.
Depois faz o mesmo sucessivamente com um
Walipere-Dakenai (neto das plêiades), um KumadaMinanai (mestre dos patos), um Paiuwariene (filho
do Paiuwa), depois um Kenimari-Dakenai
(desconhecido). Todos mudos. Eles não sabiam
ainda falar. Depois foi a vez dos Brancos que
vinham de fato de além do horizonte, mas estavam
instalados nesta casa. E por fim um Negro, soldado.
Uma vez fora, Dzóoli lhes sopra a fumaça
do tabaco. Seu corpo ainda não estava bem feito. E
eles começam a falar, os Tuuke-Dakenai, os
Walipere-Dakenai, os Paiuwarieni, os Dzawinai, os
Riedawieni. Dzóoli, seguindo ordem de Ñaperikooli
os banha na água. Os brancos ficam bem lavados,
os índios não tão bem e o Negro fica escuro, porque
Dzóoli já estava cansado.
Em seguida, Ñaperikooli oferece aos
índios, um a um a espingarda. Nenhum deles aceita.
O negro quase aceita, mas fica em seu lugar. Então
ele oferece um pedaço de pau para os presentes.
Imediatamente o Aiahnen pega. Ñaperikooli
lamenta o erro dele. Finalmente é o branco que
pega a espingarda e as mercadorias. Um deles atira
373

Criador da cura por sucção.

Origem dos Maakunai
Os Maakunai foram feitos também por Ñaperikooli,
mas não no mesmo lugar. Os Tuuke-Dakenai, os
Brancos, os Aiahnem, os Walipere-Dakenai, os
Hohodene, os Kenimari-Dakenai estes eram
antigamente os governadores dos homens
(Tarikanatti).
Um dia Ñaperikooli visitou a casa de um
espírito da floresta que vivia só com seus filhos,
sobre um rochedo. No telhado da casa ele encontra
um esqueleto de Itsida, a tartaruga terrestre, que era
o brinquedo dos filhos do homem. Ele deixa o
brinquedo cair. Um dos osso faz um barulho que o
atrai. Dzóoli então sopra fumaça de tabaco no osso
e os Kapiti-Minanai se levantam. Eles tem seu
próprio costume, estes são os Maakunai.
Origem dos servos
Quando Dzóoli terminou de fazer a humanidade,
lhes lavando o corpo, Ñaperikooli avistou alguns
restos (doopem 375 ). Pede que Dzóoli acenda seu
374

Journet observa que esta afirmação está em acordo
com a concepção Baniwa de que o aparelho sexual das
mulheres fica completo com o ritual de iniciação, feito
pelos homens, após a primeira menstruação. Esta
afirmação implicaria em um caráter fisiológico no rito
de iniciação feminino que não estaria presente no rito
masculino.
375
Journet observa que Doopem designa todo tipo de
fragmento ou pedaços proveniente de um objeto
talhado ou cortado em pedaços. Neste caso trata-se das
partes “animais” dos warimanai, removidas pelos
heróis para lhes humanizar. São comparadas ao muco
e aos fragmentos de placenta que são retirados do

cigarro e faça com isso alguma coisa. Ele obedece e
daí nascem os Wetsiri-Dakenai, servos dos
TuukeDakenai, assim surgiram os Kokoriede. Então
Ñaperikooli diz aos chefes que é graças a eles que
eles podem dormir tranquilos. Tudo que
precisarem, eles farão: ascender o cigarro, fechar as
portas carregar suas coisas. Com o tempo eles se
tornaram homens como os outros. Antigamente eles
trabalhavam para nosso avós, acendiam o cigarro,
traziam moqueado. Faziam isso em signo de
respeito. Vieram ao mundo por isso. Nós não lhe
pagávamos por isso. Mas eles viviam bem.
Ñaperikooli permitiu que eles fizessem
magia. Eles conheciam muitas plantas mágicas e
remédios. Eles casavam-se entre si, por isso eram
todos iguais. Podíamos pegar uma mulher deles,
mas não lhes dávamos nossas irmãs.
_____________________________________

Origem da humanidade, versão III
	
  
Joaquim Marco,
chamado Kamida,
clã Kumada Minanai
in Journet 1995: 303-305
[resumo]
Ñaperikooli queria os brancos e os índios. Ele os
viu em Kuphipan e os fez sair da terra, um por um.
A fumaça do tabaco de Dzóoli anima os homens,
ela os faz saber sua origem376, lhes dá consciência e
permite que vejam a beleza do mundo. Aproximaos de seu clã. “O tabaco é nosso coração, é nossa
humanidade, é nossa consciência.” Os homens
nasceram com rabo, como os animais. Dzóoli é
quem os corta.
Ñaperikooli deu a cada um dos homens
uma língua diferente, e permitiu que eles se
espalhassem. Em Kuphipani foram originados os
clãs que depois se espalharam, mas Ñaperikooli faz
com que saibam que tem uma origem única.
Os primeiros a nascer foram os Kumada
minai, depois os Tariana, depois os irmãos mais
novos dos Tariana. Depois os Aiahnen. E assim por

recém-nascido em seu primeiro banho.
376
Journet observa que o tabaco é “o sopro da vida”, e
induz a consciência e a memória, faculdades
especificamente humanas.

diante. Assim que Ñaperikooli terminou, nós ainda
estávamos lá. Os brancos se apresentaram por
último.
Ñaperikooli fez um pacote e o jogou no rio.
Os Brancos mergulharam prontamente, nadaram à
montante e subiram nas pedras. Ficam expostos à
ao spray da cachoeira e assim adquirem um corpo
bonito, branco. E depois recebem uma língua
diferente da nossa, muito feia (laide).
Em seguida nasceram as mulheres, uma
para cada grupo. A dos Kumada minanai chamavase Dzaikaw. A irmã mais velha dos Kuamada
Minanai. Nossa avó. Assim todos os homens,
Aiahnem, Puinave, etc., receberam uma ancestral.
Dzóoli também se ocupou de nossos
corpos: ele ofereceu pimenta para nossa avós. Elas
aceitam. Por isso a temos hoje.
Os homens nascidos recebem o tabaco e a
pimenta que dão força aos grupos. Havia ainda
outro homem, o dono do beiju, Kaalitairi. Ele era o
mestre das roças e deu aos homens a arte de
preparar e cultivar as plantações de mandioca. Os
criadores eram três, Ñaperikooli, Dzóoli e
Kaalitairi.
Como eles fizeram nascer muita gente, eles
ficaram cansados. Ainda havia homens dentro da
cachoeira, mas Ñaperikooli entendeu que já estava
suficiente. Eles ainda estão lá embaixo.
_____________________________________

Origem da humanidade, versão IV
Horacio,
Neeripan, clã Dzawidakenai
Journet, 1995: 305-307
(originalmente contém apenas o episódio
final de distribuição dos emblemas clânicos)
[resumo]
Após ter feito os instrumentos-Kowai, Ñaperikooli
atribui um território para cada grupo. Ele começa
pelos Walipere-Dakenai, depois os Dzaawinai, em
seguida os Kuterruen e Adzoolonai; depois os
Kumada-Minai, os Kapiti-Minanai, os Paiuwarieni,
os Metadarieni e os Mawettana [para cada grupo a
narrativa detalha um trecho do Içana].
Enfim, ele distribui o território a todos os
homens; Brancos, Americanos, Colombianos,
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Venezuelanos, Brasileiros. Todo mundo.
Aos Aiahnen ele dá o Guainia, onde vivem,
mais abaixo, os Waiupinai (Baniwa de Maroa) e
mais abaixo os Baré. De frente a Cucuy ele só
coloca gente sem clã, povos que falam a língua
geral, que creem em Tupana e que batizam os filhos
como os brancos. São os sem clãs que chamamos
nienkatu. Como eles são os Warekena, do Rio
Negro.
Em seguida, Ñaperikooli distribui os
instrumentos musicais, dando a cada grupo o seu.377
Aos brancos ele dá o rádio e les machine à musique.
A nós ele dá as flautas yapurutu.
A todos, ele dá os instrumentos sagrados.
Todos os levam para casa. Da mesma forma como
eu levo um presente que alguém me dá hoje: eles
vão ficar na minha aldeia, eu vou viver com eles,
mesmo que eles tenham sido fabricados em outro
lugar. Ñaperikooli fez o mesmo. Produziu os
instrumentos em Híipana e depois lhes distribuiu
aos homens que os levaram para suas aldeias.
_____________________________________

A origem da humanidade, versão V
Versão contada por Keramunhe,
o mais velho dos Hohodeni
“Ñaperikooli procura os Hohodeni”
In: Cornelio et. al. 1999: 82-84
[resumo]
O mundo estava cheio de maldade, doenças,
tocandiras, animais que mordem, serpentes,
demônios, inyaime. Para dar um fim a isto tudo
Ñaperikooli inundou o mundo e depois queimou
tudo. Depois saiu a procura dos homens. Assim
todo este mal desaparece e ele vai a procura da
humanidade, ele nos procura abaixo da terra.
Ñaperikooli é o sol primordial, não são senão a
mesma coisa.
Ele tinha junto dele Kowai, ele estava junto
dele. Antes de nós, subiram os Uiainoma
[Maoliene], nossos irmãos mais velhos.378 E depois

377

Journet salienta que o autor diz: “as coisas de
escutar”, perífrase que designa todos os instrumentos e
aparelhos produtores de música. Aplica-se, dentre
outros, aos instrumentos-Kowai, que prefere-se não
nomear em publico.
378
Segundo Wright, “Uainoma é na verdade um sítio

os Maoolieni. Depois deles os Moole-Dakenai.
Depois deles, nós. Nós nascemos no meio. E depois
nossos irmãos mais novos, os Aiahnen (filhos do
Tatu). E depois nosso irmão caçula. E foi tudo.
Todos vieram com o kowai à cabeça379 . A
vespa madenhali é um kowai também, assim ela
apareceu entre eles, cantando madenhalimadenhali-madenhali-madenhali. Ñaperikooli lhes
envia para viver em outro lugar, são nossos
antepassados.
Atrás dos Maolieni, os netos da cobra
Mole, vem seu kowai, mole-mole-mole-mole-molemole... Eles vão viver no seu lugar. São enawinai,
chefes.
Depois deles, nós: o inambu, bobole [o
kowai]
vem
no
meio
de
nós,
Hohohohohohohohoho... Era meio dia e nós
podíamos ver o sol no alto. Ñaperikooli nos chamou
“filhos do sol primordial” [Heeriene]. Ele nos
benzeu e soprou o tabaco sobre nós. Depois de nós
vieram nosso irmãos mais novos, filhos do Tatu.
Eles vem e os outros também, os irmãos mais novos
deles. E isto foi tudo.
A ordem foi: os netos de Mole, depois nós,
depois os filhos do Tatu e depois seus irmãos mais
novos. São cinco formando um só grupo. [faltou os
Mauliene em primeiro lugar].
Ñaperikooli nos deu pimentas de todo tipo.
_____________________________________

Origem da Humanidade, Versão VI
Recolhida por W. Saake,
in: Brüzzi da Silva (1994 : 155-6)
Yapirikuri e os primeiros homens
Yapirikuri significa "todo de osso portanto sem
carne. Os ossos são cobertos diretamente pela pele.
A carne seria uma coisa desnecessária. Só o espirito
tem valor e importância. Se ele teve pai e mãe, isso
não se sabe. Não teve esposa alguma. Teve dois

de habitação Maoliene. Os Mauliene do Ayari são
considerados como os Maku dos Hohodene e estes
últimos os chamam de avôs.”
379
Expressão que, no rio negro quer dizer à frente da
fila de dançarinos. Uma posição guardada
frequentemente pelos Maadzero, que são geralmente
dois, nas danças e também fecham as filas.
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companheiros, cujos nomes são: Dzúri e Meríri,
ambos feitos por ele. Estes dois têm corpos
carnosos. Dzúri é pajé e "sopra" os alimentos.
Meríri é também pajé, ele chupa para fora dos
corpos dos doentes, ossos, cabelos, pedras ou
pedaços de pau e, desta maneira, os cura.
Yapirikuri "da terra" fez estes dois homens.
Depois fê-los acordar. E assim a terra se
transformou em homens.
Yapirikuri fez um passeio com Dzúri e
Meríri. Disse-lhes: "Vamos ver onde é o caminho
dos homens". E chegaram até Uapui-Cachoeira.380
E Yapirikuri disse-lhes: "Aqui há homens!", disse
ele. Virou depois o espelho para a terra, olhou e
disse: "Lá embaixo há homens! Façam um
buraco!". Fizeram na terra um buraco de um metro
de profundidade, porém não encontraram nenhum
homem. Fizeram um buraco em um outro lugar,
mas também lá não encontraram ninguém.
Finalmente, quando Yapirikuri mostrou outro lugar,
eles começaram a cavar e encontraram homens.
Meríri pegou um deles pela mão e puxou-o para
fora. Depois vieram muitos para fora, coma uma
manada de porcos do mato.
Yapirikuri ia-os contando, finalmente
disse: "Basta! Fechem novamente o buraco". Os
homens estavam todos em fila. Yapirikuri disse a
Dzóri: "Você é o chefe de toda essa gente, pois eu
não fico aqui! Pois eu vou embora porque esse
mundo não vai ser bom". Ele disse ainda: "Você
fique aqui. Eu vou rio abaixo até a cachoeira (que
se denomina em Baniwa) Puquepani. Eu quero ver
se lá posso puxar fora dos buracos da cachoeira
outra raça de seres humanos". Lá onde há uma
pequena ilha, ele escutou um barulho. Chamou,
então o pássaro pica-pau para fazer um buraco onde
estava se ouvindo esses rumores.
Lá Yapirikuri puxou para fora um
Uariperesdâkenai. Este saiu com uma espingarda e
deu logo um tiro, mas o chumbo não foi parar
longe. Ele pôs a arma de lado e ficou observando o
restante da raça. Logo depois saiu o Branco.
Yapirikuri viu-o sair. Ele tomou a espingarda e a
levou consigo até as fontes do rio Amazonas [é
provável que seja à foz]. Por isso, os Brancos estão
até hoje com as armas, armas que deveriam estar

com os índios. Quando o Siuci deu o primeiro tiro,
ouviu-se também o primeiro trovão que ele não
soube explicar. E a raça dos Brancos usou a arma
para procurar seus alimentos. Dzúri foi seguindo rio
abaixo até a cachoeira da Araripira. Levou consigo
todas as raças, colocou-as em fila e deu a cada
grupo a sua língua. Enxugou-os (?), depois
distribuiu a cada grupo a sua terra.
Os Iauretê-tapuya (Dzaawi dakenai)
receberam a sua terra em Juivitera. Os Arara-pira
(Adarru dakenai) em Pupunha-rupitá. Os Siuci
acima de Pupunha-rupitá. Os Hohodeni em Uapuí
Uarana Os Surucucu-tapuya [seriam os kubeus?]
em Jurupari-cachoeira [Kuhaipan]. Os Muuriwen
em Siringa-rupitá. Os Parratana em Tunuí. Os
Dzaawi-Minanai na boca do Umaço-igarapé. Os
Jurupari (Mapaatsi dakenai) em Santa Ana. Os
Uiperieni em Piraiauara.
_____________________________________

Origem da Humanidade, Versão VII
Recolhida por W. Saake,
in: Brüzzi da Silva, 1994 :155-6
Segundo uma outra versão, foi Ñaperikooli que
atribui os nomes dos grupos que saíram dos buracos
e os dividiu em subgrupos diferentes. Foi ele que
lhes atribuiu território e lhes proibiu de casar-se no
mesmo grupo.381
_____________________________________

Origem da Humanidade, Versão VIII
Ñaperikooli procura Walipere-Dakenai,
Luís Manuel, WD, de Ucuqui
In: Cornelio et. al. 1999: 85-88
Os Walipere-Dakenai, vieram ao mundo em
Híipana. Dzóoli 382 e Ñaperikooli 383 procuram o

381

Esta nota não está publicada em Brüzzi da Silva,
mas sim na versão de Journet.
380

Journet afirma que Kuphipan também é chamada
de Uapuí, ou Wapuí, embora reconheça que deve se
tratar de Hipana no Aiari, neste caso.

382

Wright informa que Dzóoli é considerado o avô dos
Walipere dakenai
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tabaco e a pimenta deles. Depois localizam o
buraco na cachoeira. Antes de tirar os Walipere,
Ñaperikooli tirou os Maku dos Walipere, os
Kutheroeni, que vivem em Jandu Cachoeira
(Ehnipan). Depois ele viu o avô dos Walipere,
Maahlena. Ñaperikooli sopra tabaco sobre a cabeça
e o umbigo dos Walipere, o corpo dos Walipere era
mole. Ele da as coisas a eles: ele dá três tipos de
tabaco sagrado e cinco tipos de pimenta sagrada
para este povo.384 A pimenta é a companheira do
tabaco.
Ñaperikooli dá em seguida o território do
grupo e dá também as plantas cultivadas que
encontrou em Waliró.
Em seguida faz a terra dos Walipere no
Içana, no Dzookoali e no Pámaali.385 Depois fez a
casa da morte para o grupo, chamada Heemápana.
“Nosso lugar dos mortos, nuaruda.”386 Depois ele
fez o lugar das flautas sagradas, Dthuwanaika.
Há muito tempo os Walipere-Dakenai eram
enauinai, chefes de aldeias. Eles governavam o
povo como os brancos tem governantes, newiki
ithalikana. Assim foi. Hoje os Walipere-Dakenai
estão no Cuiary, no Quiary e no Içana. Os TookeDakenai, e os Tariana são parentes deles, nasceram
juntos, mas depois dos Walipere-Dakenai.

383

Ñaperikooli é aquele que os brancos conhecem
como Jesus, segundo o narrador.
384
“Ele nos deu nossas coisas, todas elas. Ele nos deu
tabaco: tabaco kathímali, tabaco putsuanali, tabaco
maapanali. Ele nos deu pimenta: pimenta Dzuuli
danafia, Dzuulí Waako, pimenta pamalefia, pimenta
panumali, pimenta Maahledua, assim é o nome da
nossa avó, a mulher. Nhãpirikuli deu pimenta para
nós, a companheira do tabaco.” (Wright et all, p. 86)
A pimenta é usada para benzer Kalidzamai, segundo
Robin. Assim como o tabaco é o agente transformador
encontrado em todos os mitos.
385
Embora Wright afirme que ambos são igarapés no
Içana, o Dzookoali é o chamado igarapé cotia, que
forma o Uaranã. Esta informação é relevante, embora
não estejamos entrando neste nível de detalhamento
em nossa discussão, porque esta é a região dos
Hohodene, originalmente, antes do descimento de
Keroaminali. Luís está fazendo uma apropriação
mitológica do espaço, aparentemente, ou replicando
informações do clã que os recebeu no Uaranã.
386
Nota de Wright: todas as fratrias têm suas próprias
casas dos mortos, onde as almas dos mortos vão
depois da morte; a dos Hohodene fica no alto Uaraná e
é chamada Putupana. (…)
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Anexo 2
Mitos utilizados no capítulo 3
resumos e adaptações

Kaalittairi, versão II
Valentin Marco,
Kumada minanai
Oomawaliana, Alto Içana
Journet 1995: 323
[resumo]
Kaali é irmão mais novo de Ñaperikooli. Foi
nomeado por ele dono das roças. Ele vivia em um
local chamado Emoorrotahre. 387 Ele tinha uma
mulher e quatro filhos. Dois homens crescidos, uma
menina e um menino. O mais velho deles era
casado. Ele tinha uma grande roça, onde havia
todas as espécies comestíveis. Não faltava comida.
Um dia ele pediu a sua esposa que
preparasse Yarake, a cerveja forte de mandioca.
Após dois dias a bebida ficou pronta. Havia muito e
todos começaram a beber. Bebem muito, não
comem nada. Não tinham fome. Todos ficam
bêbados e vão deitar em suas redes, o pai, o filho e
a enteada. Mais tarde, Kaali se levanta querendo
saber se sua enteada será uma boa preparadora de
caxiri. Pega um pouco de polvilho de mandioca, se
aproxima da rede dela, encontrando-a com as
pernas afastadas. Coloca o amido junto ao seu sexo,
ele é logo é absorvido. 388 Quando vai testar
novamente sua esposa o surpreende, denunciandoo. Ele se defende dizendo que não estava fazendo
mal, que era apenas amido. Mas não é suficiente, o
filho, furioso, bate até matá-lo. O filho mais novo
sai a sua defesa, mas ele cai inconsciente. A caçula
chega, chorando, ajuda levar o corpo do pai até a
beira do rio, onde choram sua morte.
Contudo, após alguns minutos Kaali volta à

387

nota original: “Lieu du pic noir a tète jaune". Les
pics sont souvent présents dans la mythologie comme
bûcherons.”
388
Nota de Journet: Em outra versão Kaali coloca o
polvilho na boca da enteada, ela o cospe. O episódio
tem ligação com o rito de puberdade feminino: para
que façam boa cerveja, coloca-se um pouco de amido
ou mesmo farinha em sua boca.

vida. Se levanta e diz para seus filhos que como sua
mulher e o filho mais velho quiseram matá-lo, ele
vai deixá-los passar fome. Mas explica-lhes um
artifício através do qual irá garantir a alimentação
dos dois caçulas, conquanto eles não partilhem da
comida com os outros. Dirigindo-se somente a
menina explica que quando a comida da casa
acabar, ela deve subir o pequeno igarapé até ouvir o
grito do Dzaare (sapo moolitto). Aproximando-se
calmamente, deve pegá-lo com um puçá no
momento em que ele pular no igarapé.
Quando se virava para partir, Kaali vê o
filho caçula chorando. Então ele retira um pelo
pubiano e joga no igarapé. O pelo se transforma em
camarão de água doce. 389 Enquanto as crianças
pegam o camarão, Kaali vai embora.
De volta a casa, as crianças percebem que a
provisão de mandioca já havia baixado bastante, e
que logo eles não teriam mais do que comer. No dia
seguinte, eles comem o ultimo beiju e mão chora de
desespero. As crianças saem então à procura do
sapo no igarapé, sedentas por um chibé. Ouvem o
barulho do sapo e, pegando-o antes de cair na água,
como disse o pai, trazem o puçá cheio de mandioca
fresca, todo cheio. Eles se escondem no mato,
fazem um fogo para assar a mandioca e fazer
farinha. Depois comem da mandioca e bebem do
chibé (patsiaka) à vontade.
Guardam o resto da farinha em uma folha e
voltam para casa, brincando como se nada tivesse
acontecido. Encontram a mãe e o irmão mais velho
chorando de fome. No final do dia eles retornam
para o mesmo lugar, bebem chibé e dormem de
barriga cheia.
Assim passa uma semana, os jovens
fingem que vão se banhar, e comem camarão com
mandioca no igarapé, enquanto a mãe sofre com
fome. Toda vez que eles voltavam a mãe pergunta,
desconfiada, se eles haviam encontrado do que
comer. Eles se mantém negando e começam a
chorar a morte do pai.
Com o tempo, para não morrer de fome, o filho
mais velho começa a coletar bagas selvagens
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Os pelos pubianos de Kaali são considerados a
origem das raízes que envolvem o tubérculo da
mandioca. Diz que quando há briga em casa, as os
tubérculos das mandiocas da roça da família tornam-se
apenas raízes.
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(wahne).
Kaali decide então retornar para rever os
filhos. Na hora da refeição da noite ele chega no
igarapé e encontra os filhos mais novos, e confirma
que estão se alimentando bem. Prova da farinha e
afirma que se trata realmente da comida civilizada.
Ele toma chibé com os filhos e diz que vai ensinálos a fazer uma roça. Explica que, no dia seguinte, o
filho deveria ir até a mata (la jachère) e seguir o
barulho do sapo Dzaare até avistá-lo. Neste local
ele deverá começar a limpar o terreno.
O menino faz isso no dia seguinte e no
outro, quando estava por terminar o serviço Kaali
reaparece. E diz ao menino que ,após terminar a
limpeza do terreno, deve esperar quatro dias, até
que ele estará bom para queimar.
No quinto dia, o menino queima a
derrubada e Kaali reaparece. Diz que agora ele deve
esperar três dias sem retornar ao terreno. No quarto
dia, o menino retorna. Na roça ele encontra o pai
que lhe esperava e uma planta de mandioca
crescida. Kaali anuncia que o menino será
Kaalitairi de agora em diante, e que deve espalhar a
mandioca pelos quatro cantos do mundo – e assim
que o filho fez.
O pai dá adeus ao filho e avisa que voltará
quatro dias mais tarde. No dia marcada eles se
encontram no mesmo lugar e a roça está cheia de
mandioca amarga, mandioca doce, banana, batata
doce, e de tudo o mais. Ele assenta-se sobre um
tronco e chama sua filha. Pede para ela retirar um
tubérculo para ele. Ela tenta, mas arranca uma
planta sem tubérculo. Ele desconfia se ela é ou não
sua filha. Manda-a fazer outra tarefa, pegar o peixe
que ele havia deixado no caminho. A menina vai,
bate nos peixes que ainda estavam vivos e lhes
carrega. Como ela não tinha o hábito de carregar
peixe, na entrada do jardim ela tropeça e cai. Os
peixes que caem e se misturam com os tubérculos,
entrando no solo. Ele ordena que ela tire um
tubérculo novamente, ela o faz e com apenas uma
planta enche seu cesto. Os peixes haviam se
transformado390 em mandioca.
Então Kaali anuncia que vai voltar para sua
nova casa, mas que os aguarda lá em breve. E libera
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Journet explica que a noção de transformação
encontrada nos recitos é dada pela palavra padama,
que eles comparam à transformação da lagarta em
borboleta.

a dieta da mãe e do irmão mais velho. No dia
seguinte as crianças mandam os dois se banharem,
culpando-os pela própria fome. Quando eles
retornam encontram uma refeição pronta: havia
mandioca cozida e povilho bem branco. Uma vez
que eles comem, o menino Kaaritairi convida-os a
ir à roça colher mandioca. Uma vez na roça eles
veem que está tudo como nos velhos tempos de
Kaali. Eles colhem e a caçula prepara a mandioca.
Por cinco dias eles ficam trancados em casa
comendo tudo que podiam e preparando caxiri. Ao
final deste período vão visitar o Kaali. Seu pai
estava em Waliló (Waarriru), mais abaixo no Içana,
onde ele havia se casado novamente. Ele havia
arrumado a casa e aguardava ansioso pela visita de
seus filhos. Enquanto isso o jovem Kaaritairi
retarda um pouco a chegada, para descontar o
tempo em que ele o deixou com fome. Depois entra
no terreno da casa, tocando cariçu alegremente e
cumprimentando seu pai. A mãe e o irmão mal
velhos também entram, com ar contrariado e sem
cumprimentar o velho Kaali.
Kaali lhes passa um sermão, dizendo que
eles se achavam superiores e não deram
importância ao seu papel de fornecedor de comida
da casa. Afirma que os deixou sem comida para
entenderem que sem ele eles não podem viver e que
agora estavam quites. Assim acaba. É por isso que
desde então os homens brigam entre si por questões
de inveja.
_____________________________________

Kaalittairi, versão III
Hill 2009: 82
[resumo]

Assim começou a mandioca em um
passado distante. Havia um homem chamado Kaali,
o homem-mandioca. Ele tinha uma corda enorme,
com a qual abria roças sem o menor esforço.
Um dia um outro homem foi ver como ele
fazia para abrir as roças tão rapidamente. Quando
Kaali esticou a corda, ela quebrou. Assim, a futura
humanidade passou a ter muito trabalho para abrir
roças.
Para plantar as manivas, Kaali contava com
a ajuda de seu aturá, que carregava a si mesmo com
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as raízes a serem plantadas. Uma mulher, curiosa,
se escondeu no caminho dos aturás para ver como
isto acontecia. Quando ela viu o primeiro aturá se
aproximando, andando sozinho sentiu uma faixa
envolvendo a sua cabeça. Era outro aturá que lhe
disse que, de agora em diante, ela teria que carregálo, por ter agido errado.
_____________________________________

Versão IV
Hill 2009: 83
[resumo]
Kaali vivia com a esposa e duas crianças, um
menino e uma menina. Depois de anos vivendo
juntos, sua esposa se cansou dele, e começou a
olhá-lo com raiva, pois queria se casar novamente.
Um dia ele se transformou em um pequeno picapau e a acompanhou até a roça. Uma vez lá, a
mulher olhou para o pássaro e o xingou.
Possesso ele prometeu destruir-lhe toda a
roça. Quando sua esposa retornou até a roça,
encontrou todas as manivas transformadas em
kauíru, uma planta cujas folhas são semelhantes à
mandioca. Quanto viu a roça, ela ficou triste, voltou
para casa e chorou. As crianças a culparam por ter
desprezado o pai e feito ele ir embora. Assim
começaram a passar fome.
Um dia Kaali voltou até a aldeia de seus
filhos e os encontrou com fome. Para dar-lhes
alimento, ele mostrou-lhes um grande sapo,
mandou que o pegassem, colocassem dentro de uma
caixa, fechassem bem a tampa e aguardassem até o
dia seguinte para abrir.
Assim fizeram os filhos de Kaali, e dentro
da caixa, na manhã seguinte encontram a urna cheia
de povilho, puro povilho (“full of manioc starch”).
Então eles tomaram caribé, e comeram do povilho.
E depois esconderam o resto da sua mãe.
A esta altura a mãe estava definhando. E
como os filhos estavam bem, desconfiava que
estivessem comendo com o pai. Então ela montou a
rede das crianças acima da sua, durante a tarde.
Quando comiam na rede, como de hábito, deixaram
cair o povilho. O pouco que ela comeu já lhe fez
sentir-se melhor. Ela então fez com que as crianças
lhe dessem o resto.
Mais tarde, Kaali se casou de novo e teve

quatro filhos, chamados Kaaliéni. Ele preparou uma
festa para ensiná-los a dançar mádzerokai. Todas
danças com japurutu, danças com adabi (chicote
usado também para açoitar os iniciandos, mas que
tem um cerimonial próprio, sem açoite), danças de
waana (bastão de ambaúba), danças com os
trompetes surubim, com a flauta déeto (veado); com
a flauta japurutu, tudo!
Então ele preparou bebida, cerveja, licor,
rum, e começou a beber com seus filhos. Mostrou a
dança do adabi e disse que esta é a forma certa de
pedir bebida, “ask for a drink”. E assim foi
explicando cada dança.
Para ver se os filhos aprenderam a pedir,
ele escondeu a bebida, tirando-a da canoa, e
mandou que fossem pegar. Como eles voltaram sem
nada, propôs que fossem dormir, pois a festa
acabara. Intrigados com o fim repentino da bebida,
o mais novo dos filhos refletiu e começou a dançar
com o adabi, pedindo a ele bebida. Os outros e
juntaram. Logo Kaali ficou satisfeito. Eles haviam
aprendido mádzerokai. Então saiu para ter com eles
e terminar de ensinar as danças, dando-lhes bebida.
Por isso o mais novo dos filhos é quem aprende
melhor mádzerokai, máalikai, seja o que for. Kaali
ensinou-os a dançar até que o sol raiou. Assim
acontece com os homens e as mulheres até hoje.
_____________________________________

Kaalithairi, versão V
Maria, de Canadá, Rio Aiari.
Cornelio et al. 1999: 112-115
“Kaali thayri cresceu neste mundo”. Era casado e
tinha três filhos. Um dos filhos também era casado.
[por um motivo não explicado] sua nora e sua
esposa ficam com raiva dele. A mulher do filho
arranca toda a roça.
Sentindo-se hostilizado Kaali vai embora,
deixando todos para trás. Morou no cubate, em
Waliro. Depois em Waracapory, em Hmetídzapani.
Para impedir que sua família cultivasse,
Kaali fez chover constantemente. Depois de um
tempo ele voltou, e tentou se reconciliar com a
esposa, mas ela não quis. Então ele foi embora
definitivamente.
Então Kaali disse aos filhos para
obedecerem à sua mãe e disse que voltaria em uma
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semana. Quando voltou encontrou os filhos na roça,
e pôs-se a queimá-la. Disse que os filhos deveriam
jogá-lo no fogo em seguida. Então pegou uma lança
Dzaawina – “Esta Dzaawina era dele”; “pegou o
seu escudo Liuapere”. Em seguida, ele tomou três
cuias de caxiri. E disse que os filhos deveriam
tomar esta bebida de agora em diante. E ainda falou
que, ao redor da queimada eles encontrariam,
dentro de uma semana, koomalia (tucum) e heriwai
(curauá). Então o filho o empurrou dentro do fogo.
Ao final de uma semana, eles voltaram até
lá e encontram a roça cheia de abacaxi, banana,
cubiu e todo tipo de mandioca e planta cultivável.
Kaali apareceu para o filho e disse que a mãe dele
não saberá como a mandioca apareceu na terra.
O genro da mulher de Kaali então cortou a
árvore da mandioca, que caiu e eles começaram a
tirá-la da terra como fazemos hoje.
“Ele fez orações com esse tabaco, voltou e
soprou sobre a mandioca” [não dá para saber quem
foi]. E eles voltaram para casa e trataram do que
colheram, rasparam, lavaram, etc.
Do corpo de Kaali que ficou na terra,
nasceram as mandiocas. Depois o seu saber foi
disseminado por todos os povos. Cada um recebeu
uma parte. Os velhos dizem que foi também Kaali
quem nos deu este tambor, penaku, Com este
tambor se pode chamar Kaali. Ele nos deu de comer
o beiju, pethe, este é o corpo dele.
_____________________________________

Kaalittairi, versão VI
Patrícia Gonçalves Rodrigues
In: Silva (org.) 2014, ficha 12
A roça de mandioca começou com o Káalittairi, que
era um poderoso possuidor dos tipos de plantas
cultiváveis, dono da nossa alimentação, pai da
agricultura. Antigamente, nossos ancestrais
Hekoapinai, a gente universo, não possuíam esta
mandioca. Seu dono era Káali. Foi o próprio
Ñapirikoli que deixou para ele esta sabedoria, para
que ele cuidasse da alimentação para a geração de
hoje. Juntamente com a mandioca, Ñapirikoli
deixou para ele uma mulher, por isso era um casal.
Passou algum tempo, e Káali constituiu
uma família, tendo dois filhos. Mas sua mulher era
raivosa. Por isso, num certo dia fizeram uma festa e

brigaram entre si. A própria mulher xingou bastante
o Káali. Por causa disso, Káali ficou muito triste e
resolveu viajar para longe, abandonando a sua
família.
Os filhos de Káali ficaram jovens e
conseguiram se casar. Depois que Káalittairi foi
embora, eles ficaram sem alimentação. Não sabiam
aonde encontrar nenhum tipo de alimento para sua
sobrevivência. Também, as suas esposas eram
bastante preguiçosas. Então, o filho de Káalittairi
resolveu fazer uma nova roça na mata. Ele começou
a derrubada e concluiu o serviço. Depois de alguns
dias de verão, os dois irmãos foram ver como
estava a área, para queimar a derrubada. Junto com
os dois estava também o caçula. Chegando lá, o
irmão menor disse aos seus irmãos: – Agora eu vou
ficar no meio da derrubada e vocês vão me
queimar. Ele estava sentado encima de uma árvore
grande. O seu irmão, respondeu: – Como é que eu
vou te queimar? Você é meu irmão. O caçula disse:
– Você não pode me sovinar porque tenho que ser
queimado para sobrevivência de futura geração.
Assim serei um ser poderoso, no lugar do papai. Ele
caminhou na derrubada e ficou em pé no centro.
Antes da queimada ele chorou bastante. Mesmo
assim os irmãos começaram a tocar fogo. Eles
ouviram o outro gritando no meio do fogo, e eles
choraram. Depois, voltaram para casa. Chegando,
viram seu irmão sentado. Após três dias, eles foram
verificar e viram uma roça com bastante maniva.
Ao ver isso, a esposa do filho do Káalittairi
urinou para o lado da roça. Como consequência,
surgiram muitas ervas daninhas que existem até
hoje. Assim, surgiram as manivas e também outras
plantas da roça, como: cará, batata-doce, banana,
cana-de-açúcar. Foi assim que os filhos de Káali
deixaram para nós a mandioca, para sobrevivência
do nosso povo.
_____________________________________

Kaalittairi (Ñasikalikili), versão VII
in: Barbosa & Garcia 2000: 128-142
Tariana
[resumo]
Ñasikalikili yapirikuli, ou Kiniki yapirikuli,
“criador das manivas”, morava só em Kapianaliko,
“maloca da fortuna” (acima de Caruru, no uaupés).
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Um dia, foi tomar banho no porto, vomitou, e de
seu vômito saíram dois rapazes que ficaram como
seus filhos.
Quando cresceram, Ñasikalikili buscou
esposas para eles na serra da Cutia, no rio Cubate,
na tribo da Cotia, Pisi-sadoa. As moças foram
apresentadas às roças de Ñasikalikili. Até então só
comiam cipós selvagens (macucu e yeparibu).
Passou as roças às moças. Indicou que
arrancassem os tubérculos que já saiam sem casca.
Recomendou que ralassem antes de comer. Quando
chegaram em casa com fome, as duas
desobedeceram. Enquanto comiam a mandioca sem
ralar, os outros tubérculos adquiriram casca. Se
houvessem obedecido ao herói, a mandioca ainda
sairia da terra sem casca. Elas se queixam junto a
Ñasikalikili pelo aparecimento das cascas, ele diz
que isso agora é problema delas, que se quiserem
podem arrumar outras mulheres para ajudá-las.
Elas encontram as ajudantes na tribo
kapatu-sadoa, cascudo. Como elas não tinham com
que raspar (não tinham faca nem terçado), usavam
os dentes para tirar a casca da mandioca. Por isso a
boca do cascudo é chata. Como efeito da
desobediência delas, a roça também criou capim,
antes era limpa, mas desde então foi preciso
capinar, para limpar a roça. Elas receberam do
sogro uma espécie de ferro-de-cova, feito de
pupunheira, para plantarem. Outro efeito de sua
desobediência foi que passaram a ter de colher
várias manivas para encher o aturá. Antes não era
preciso mais do que uma!
Ñasikalikili mandava que fizessem buraco
com o ferro de cova para plantar, mas elas só
queriam colher e raspar. Ficaram com raiva do
sogro e puseram-se a falar mal dele, reclamando
que não pescava, só fazia os ferros-de-cova.
Triste com a maledicência, o velho decide
abandoná-las. Resolve ir à casa de Haikupana,
Haikupana-tiki (atual serra da Bela Adormecida,
nos arredores de São Gabriel).391 Se transforma em

Arara e voa até lá. Haikupana já sabia de sua visita.
Ele tinha três filhas, sendo duas mais velhas e uma
em reclusão, menstruada pela primeira vez. Ele
pede às duas filhas que estendam o braço para a
arara pousar. Elas o fazem, mas a Arara não pousa.
Vendo isso, Haikupana manda que a terceira filha
ofereça o braço. Ela o faz, através da porta. A Arara
pousa. A moça traz o braço até o rosto. A Arara
mete a língua em sua boca, nariz, axilas e orelhas.
Isso mostrou que ela havia sido escolhida. A
menina leva a arara até dentro da casa, colocando-a
acima da porta da maloca. “Ai, a arara se
transformou em gente. Tirou a camisa de arara e
virou gente de novo. Ela se transformou num moço
forte, bonito, e desceu ao chão. A camisa ficou em
cima da porta.”
Nesta maloca, eles só comiam macucu e
yeparubu. Faziam o seu beiju, manicuera e farinha
destes frutos e tubérculos selvagens. Ao perceber
isso, Ñasikalikili manda-os jogar fora as plantas
selvagens, condenando-as como comidas de
animais. Afirma que somente a tapioca, beiju e
farinha feitos de mandioca são comida de gente.
Uma vez que jogaram fora estes alimentos,
Ñasikalikili manda-as trazerem três bacias. Passa
então a ensinar, detalhadamente, ação por ação, a
fazer beiju de tapioca, farinha de tapioca, a torrar, a
cortar o beiju em quatro e colocar no balaio. Assim
mostrou como se usa todos os implementos: o
abano, o duuphe, (meia-lua de madeira para virar
beiju), a peneira, etc..
Uma vez terminado, oferece ao sogro o
beiju. Este adora a comida. Oferece-lhe depois
manicuera com farinha de tapioca. Ele também
gosta. Todos se servem do beiju e da manicuera,
inclusive a jovem esposa – mas em pequena
quantidade.
Após isto todos, menos ela, saem para o
mato. Ñasikalikili ensina-os a pegar com cipó e
folhas de cabaré em forma de funil e a comer com
beiju com as verdadeiras maniuaras. Antes eles
comiam outras formigas, chamadas surupena, que
Ñasikalikili considera, igualmente inapropriadas,
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O autor insere aqui a história completa que explica
como Haikupana fazia parte dos Miakana, gente da
transformação. Junto ao Curupira, à Onça, ao
Tamanduá e ao Diabo-abacate, ele havia saído junto
com os outros homens, do buraco de emergência da
humanidade em Uapuí. Eles haviam sido treinados
para ser pajé, cheirando parika. Contudo,
desobedecem ao regime de abstinência sexual que seu
mestre, o Trovão, lhes impusera, prometendo entregar-

lhes mulheres doces como a cana-de-açucar. Com a
desobediência, ficam loucos, e se transformam em
animais ou espíritos. Uma história semelhante a este
episódio foi registrada entre os Wakuenai, Hill 2009:
134-137.
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fedorentas.392
Como eles gostam da comida, Ñasikalikili
ensina-os a colher as formigas com varas de arumã
(o autor exclama: o arumã deles era arumã mesmo!)
e folhas grandes de cabari. Havia maniuaras por
todo lado, e eles enchem vários aturás. Enquanto as
mulheres continuavam nesta atividade, Ñasikalikili
e Haikupana seguem para encontrar um terreno
bom para abrir uma roça. Encontram-no entre dois
igarapés. Ñasikalikili marca os limites do roçado e
eles voltam e encontram as mulheres com os aturas
cheios. Ele mostra como se tampa os aturas com
folhas de cabari e algumas varetas, para as formigas
não escaparem durante o transporte. Seguem assim
para casa, as mulheres com aturas, e os dois homens
com embrulhos de maniuaras pendurados em uma
vara.
Ao chegar, Ñasikalikili diz que é preciso,
antes de ir para casa, lavar as formigas no porto,
para retirar a terra. Ensina-os a lavar as formigas,
com auxílio de varas e aturás maiores, retirando a
terra e os pés das maniuaras. Depois, uma vez em
casa, ensina-as a torrar e a pilar as formigas.
Coloca-as em um prato de barro e tempera as
formigas piladas com sal e pimenta, para que
fiquem mais saborosas. O sogro chega do porto
com o resto das formigas lavadas. Ñasikalikili fala
para ele deixar o aturá em um canto e comer junto a
todos.
Agora já tinham beiju, farinha e manicoera.
Ñasikalikili faz outro sermão sobre a verdadeira
comida de gente, em oposição à comida de bichos,
que se comia ali antes. E diz que é só uma questão
de saber o que é a comida certa e ir buscar. Eles
ainda tomam chibé antes de descansar, estão todos
de barriga cheia.
Dois dias depois ele voltou sozinho à área
demarcada para a roça. Disse para ninguém
acompanha-lo. “Ele foi até o roçado, colocou-se de
pé no meio, enfeitou seu corpo com penugem de
pássaro e queimou por conta própria. Enquanto
estava queimando, ele afundou na terra. Isso quer
dizer que ele estava carregado com todas as plantas
da roça. Enquanto afundava na terra, ele deixou
todas as plantas da roça, como cará, mandioca,

batata, macaxeira, milho, arroz, pimenta ...”
A mais velha das cunhadas desobedeceu o
aviso de não ir atrás dele. Por isso, enquanto a roça
queimava, sua língua saiu para fora, e ela ficou com
o corpo roxo de tanto calor. 393 Ñasikalikili
apareceu para ela, dizendo que havia proibido que o
seguissem justamente por isso. Mandou então que
tomasse água e banho nos dois igarapés próximos
dali.394
Ñasikalikili retorna para casa sozinho e
conta o que aconteceu com a cunhada. Ao final de
seu relato ela chega em casa depois do banho.
Ñasikalikili soca mais maniuaras para todos
comerem. Após a refeição, conta que em dois dias a
roça estará bem crescida.
No terceiro dia vai ver como está e fica
contente com o resultado. Esperam mais três dias.
No quarto vão arrancar mandioca para fazer caxiri.
Uma vez na roça, Ñasikalikili alertou para que cada
um retirasse apenas cinco tubérculos. A cunhada
mais velha desobedece, retirando dez. Por isso, ela
não consegue carregar seu aturá. Ñasikalikili dá
mais uma lição nela: ajeita as manivas de forma que
o aturá comporta as dez. Depois levanta
magicamente o cesto e o coloca às costas da
cunhada. Enquanto ela andava, por duas vezes ele a
faz cair, dando um choque com seu bastão, fazendo
com que machuque as duas bundas. Ela não
consegue mais andar. Ele então pega o aturá dela,
coloca em cima do seu, e manda que ela volte do
jeito que puder.
Ela só chega em casa no final do dia.
Ñasikalikili então massageia e benze seus quadris.
Ela fica boa.
No dia seguinte, ele pediu que as cunhadas
e a sogra preparassem caxiri. Enquanto isso ele foi
para o mato, pegar sabão de pau (paadzooma, em
baniwa). Depois ele volta a sua antiga casa para
levar seus filhos até a casa de seu sogro.
Lá, encontra todos comendo como bichos,
ele havia deixado apenas uma bola de tapioca, que
foi sendo consumida até o fim. Ele não as ensinara
a fazer a roça, de forma que após isso, eles
passaram a comer o mesmo que se comia em
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NOTA do AUTOR: É um tipo de formiga grande
com o corpo meio amarelo, a cabeça branca e dentes
compridos. Os Antigos usavam os dentes dessas
formigas como anzóis.

A mulher com a língua para fora dá origem ao
canto do sapo mawa, que canta antes da chuva, ele só
canta quando está com sede.
394
O nome dos Igarapés era: “igarapé de água fria”, e
“igarapé de soprar vento”.
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Haikupana antes da chegada dele, macucu e
yepaburu.
Ele buscara os filhos para que estes o
acompanhassem no canto payumaruka, “canto do
sabão de pau”. Enquanto cantava, ele estava na
verdade benzendo o sabão. Então, no outro dia de
manhã, lavou a sua jovem esposa com o sabão.
Durante o resto do dia eles tomaram caxiri,
comemorando o casamento dos dois.
Ñasikalikili chama filhos e sogro para
acompanhá-lo no Canto do Inajá (Wesiripimaruka), eles intercalam as três estrofes do canto,
dupia-pani, pelia-pani e yunia-pani com descanso
para tomar caxiri.
Ñasikalikili alerta que eles devem parar
cedo, pois esta não é uma festa verdadeira. Em
seguida manda as mulheres cantarem Payaru-tiali,
que é o canto das mulheres quanto oferecem caxiri.
Para controlar a festa, ele diz para os filhos não
beberem mais se forem ficar bravos.
Ñasikalikili explica que estes são os cantos
dos ancestrais, o canto que todos cantavam. Em
seguida eles cantam wanali-pinaki-marula, o canto
da Gente da Transformação, Miakana. O canto é
feito para entregar os bastões de dança (waana)
para o dono da casa.
Em seguida Ñasikalikili diz que as
mulheres devem cantar o “Canto dos Bêbados”,
[um canto improvisado pelas mulheres como um
diálogo com aqueles que elas servem]. Assim elas o
fazem, improvisando:
“Nos fizemos esse caxiri com a mandioca
do seu pai. Esse caxiri de mandioca é misturado
com cana, com batata. Antigamente não tínhamos
nada. Comíamos somente beiju de macucu e de
yepabiru. Nesse tempo, não tínhamos caxiri. Agora,
desde que o seu pai chegou aqui, nos estamos
comendo a comida que ele trouxe. Já estamos
bêbadas. Vocês, sendo os filhos de Ñasikalikili, já
estão acostumados a tomar esse tipo de bebida. Por
isso, vocês não estão ainda bêbados. Vocês vão
tomar três cuias, e depois mais duas cuias, porque
vocês ainda não estão bêbados.”
Os filhos de Ñasikalikili respondem que na
terra deles, as mulheres cantam assim, são Desana,
Pira-tapuia, Wanana. E que agora elas fazem o
mesmo. Eles dançaram até a madrugada do dia
seguinte.
No dia seguinte, vendo que Ñasikalikili
estava para ir embora, Haikupana diz para ele ficar,

com os filhos, morando na maloca, enquanto ele
moraria ao lado, na casa de forno. Eles ficaram lá,
estão morando na Bela Adormecida.
_____________________________________

Kaalittairi (Bali Bó), versão VIII
Kumu e Kenhíri, 1980, pp. 141-147
[resumo]
Antes a mandioca não existia. Mas havia Bali bó,
“o dono da comida”. Ele possuía todas as plantas
dentro de si.
Era casado com Macaca-Barriguda, e tinha
dois filhos, Estrela Vespertina (Doé, primogênico) e
Lua (Abé, caçula). Ambos era casados, mas Lua
começou a dormir com a mulher do irmão, que um
dia o seguiu e descobriu o adultério.
Um dia Lua estava no porto, preparando
Carajurú para pintar o rosto. A mulher de Estrela
Vespertina desceu até lá para pegar água em um
camuti, e eles transaram ali mesmo, sendo
surpreendidos por Estrela D`alva. Possesso, Estrela
Vespertina matou o irmão a pauladas, pegou uma
esteira e enterrou o corpo ali mesmo no porto. Não
bateu nem brigou com a mulher para que os outros
não ficassem sabendo.
Vendo que Lua não retornava, Bali Bó
ficou preocupado. Estrela Vespertina não lhe disse
nada. Procurou na casa das pessoas e nada. Para
procurar Lua em outros lugares mais distantes, Bali
Bó transformou-se no pássaro Japu.
Um dia, pousou no meio de quatro
mulheres que capinavam uma roça. Identificando o
pássaro como sendo de Lua, as mulheres
comentaram sobre seu destino. Imediatamente Bali
Bó voou até o porto de sua maloca e desenterrou o
filho, encontrando-o já decomposto, dentro da
esteira, com o pênis cortado. Bali Bó fez um rito e
ressuscitou Lua, que lhe contou como fora morto.
Lua não queria viver mais, pois estava sem seu
pênis. ali Bó fez-lhe um pênis novo, de um
cogumelo chamado Pau da Lua, que cresce em paus
podres. Bali Bó assegurou-lhe que não iriam rir
dele, pois estava tudo normal.
Estrela Vespertina sabendo da ressurreição
do irmão, transformou-se em um pássaro que se
aninha na cumeeira das casas e para lá voou.
Quando pai e filho voltavam para casa, Estrela
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Vespertina cantou: “lá vem o fantasma!” Sentindose inferiorizado pelo irmã, Lua desiste de voltar.
Bali Bó entrega-lhe o próprio enfeite de penas de
arara e Lua entra na mata, batendo com o enfeite
em um pau. Transformou-se em Sálopae [um
fantasma/curupira?], que é quem dá estas batidas
fortes que se ouve no mato.
Bali Bó foi invadido pela tristeza.
Prometeu chorar o filho por um mês. Chorou tanto
que todos os animais se compadeceram. A anta
chorou fininho, a fina Muçurana chorou grosso,
meu bisneto, meu bisneto. Chorou tanto que seu
brinco estava virando, sinal de que também
morreria. Foi sua mulher que lhe alertou sobre isso,
e ele conseguiu recobrar o juízo. Se morresse,
morreriam todas as plantas que alimentam os
homens.
Passados alguns dias, avisa à esposa que ira
embora, e a culpa por ter maus filhos. Toma o rumo
sul, em busca de uma nova mulher: passa na casa da
gente Acutiuaia, e não gosta das mulheres (são
muito finas e branquinhas); depois na casa da gente
Cutia, não gosta das mulheres por terem o canto dos
olhos vermelhos; encontra a gente Anta, acha as
mulheres muito gordas e com pernas finas.
Finalmente ele chega até a casa de Waliró,
que já sabia da sua procura e tinha duas filhas
moças. 395 Cumprimenta-o chamando por tio e
Waliró oferece-lhe um banco para sentar-se. As
moças vem, o cumprimentam, e oferecem-lhe
quinhampira e beiju para comer e depois mingau de
tapioca. Bali Bó não gosta de nada, uma vez que
tudo isto não era feito de mandioca, mas de uma
fruta do mato chamada ushi. Ele então conta toda
sua vida e o motivo de sua visita para Waliró e suas
filhas.
Ao anoitecer, oferece à filha mais nova,
tirando de sua bolsa de tururi, um pedaço de beiju
de tapioca – que ela deve colocar no balaio de beiju
–; um pequeno embrulho de moqueado de peixes e
um amarrado de maniuara que ela deveria colocar
sobre o jirau. Finalmente, entrega-lhe o camuti de
caxiri, explicando que ela não deveria olhar para ele
até as 10 horas da noite. Em seguida, cada um deita
em sua rede para dormir.
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Waliró é à Bela Adormecida, abaixo de São
Gabriel, referido no texto de 1980 como município de
Uaupés. É dito como localizado à foz do rio
Curicuriari, (papagaio curica).

Às 10 da noite a filha mais nova de Waliró
levantou-se e viu que o camuti estava cheio de
caxiri fermentado, assim como o jirau estava cheio
de moqueado e maniuara e o balaio cheio de beiju.
Pela manhã, ao ver a casa cheia de comida,
Waliró ficou contente com o genro que havia
arrumado. Bali Bó foi até o mato em busca de um
terreno para fazer roça, indicado pelas esposas.
Enquanto elas delimitaram uma roça circular, ele
tecia o cesto cargueiro, aturá Maku, para elas. Ele
perguntou se a demarcação havia sido “bem
redonda”. Elas confirmaram. Mandou que
esperassem por ele no meio do caminho, sem olhar
para trás. Elas foram.
“Bali Bó chegou ate o centro do circulo e
começou a atear fogo a mata. As labaredas atingiam
as arvores mais altas sem ultrapassar os limites
marcados pelas moças. Quando as arvores
começaram a cair, Bali bó não se moveu do lugar,
continuou no meio do fogaréu. Ao ouvirem o
espocar do fogo, a primogênita disse a irmã mais
nova: "Vamos espiar o que está acontecendo ". A
menor respondeu: “ele nos proibiu de olhar, não te
lembras?" Mas a primogênita teimou e foi. Viu Bali
Bó todo enfeitado no meio do fogo. Ele também a
percebeu porque o brinco caiu-Ihe da orelha.”
O herói repreendeu a esposa desobediente,
mas a perdoou. Voltaram para casa. No dia
seguinte, voltaram à roça e encontraram-na repleta
de frutas e abelhas tirando mel das flores das
manivas. Ao correr para ver de perto sua roça a
primogênita tropeçou, caiu, desmaiou e urinou. Da
sua urina nasceram os capins, como castigo por ela
ter desobedecido Wariró no dia anterior. Não fosse
isso, as mulheres não teriam que capinar as roças.
Bali bó revive a esposa com um rito, e
manda-as colher os tubérculos. Eles saiam
magicamente do chão sem casca. Encheram os
aturás de mandiocas e frutas e voltaram. Bali bó
disse que não poderiam comer nada, nem tomar
chibé antes de ralarem os tubérculos. Como elas
obedeceram, ralaram-nos rapidamente. Contudo,
após cinco dias nesta rotina, a mais velha comeu
antes de ralar, e a mandioca criou casca no próprio
aturá. Foi o segundo castigo que receberam pela
desobediência.
As cascas se multiplicara, e elas pediram
ajuda ao sapo taló maniá mahsá nomé. Por isso ele
tem beiços grandes de descascar mandioca,
descascava com as bocas.
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Depois de alguns meses ambas ficaram
grávidas e tiveram filhos. O filho da mais velha
chamou-se Estrela Vespertina, e o da irmã mais
nova, Estrela da manhã. 396 Ao ver os filhos
crescidos, Bali Bó lembrou-se de Lua e Estra
Vespertina. Resolveu perdoar Lua e ensinar-lhe os
ritos do cultivo da mandioca, e mandou que Estrela
da Manhã fosse até lá convidá-lo.
Ele é bem recebido por Lua. E a viúva de
Estrala Vespertina quase o confunde com o finado
marido. Estrela da manhã convence Lua a
acompanhá-lo com todos. Ao se reencontrarem pai
e filho se emocionam.
Balibó contou ao filho onde deixara uma
muda de mandioca, junto à árvore nongué mu. Ele
deveria roçar em torno da árvore e queimar a mata
próxima. Assim a muda brotaria e todos teriam
mandioca. Ensinou ainda as palavras rituais e o
modo de recitá-las.
No dia seguinte as esposas de Bali Bó
levaram as outras mulheres para acompanhá-las na
coleta de tubérculos. A ex-mulher de Bali bó
conseguiu machucar a primogênita como se fosse
um acidente, acertando uma maniva em seus olhos,
e ela ficou semiconsciente. Uma vez em casa Bali
bó a curou com um rito.
Lua voltou para casa com seu grupo,
encontrou a muda onde o pai havia descrito e, tendo
feito da forma como ele ensinara, multiplicou a
muda de mandioca dando manivas para toda
humanidade. São estas que temos até hoje. [ele se
torna o kali, como o menino da outra versão]
_____________________________________

Kaalittairi, versão IX

In: Saake, 1976b [1957]: 286-291
Baixo Içana
Foi Kári quem fez o primeiro Dabucuri.
Mandou uma pessoa para convidar a gente,
dizendo: “Já há muito tempo estamos tristes, sem
alegria e divertimento. Hoje mandei minha filha
arrancar mandioca. Daqui a quatro dias vocês

podem vir para ver”.
A filha de Kári, com auxílio de suas
amigas, preparou a bebida. Encheu um cocho até a
metade com água. Nele pôs cará mastigado pelas
moças e marapatá (mandioca ou tapioca assada em
folhas de banana) mastigada por moças e mulheres
que tinham bons dentes, que deviam lavar primeiro.
Se não o fizessem, lhes cairiam da boca.
Acrescentou um caldo de várias frutas e raízes para
adoçar a bebida. Depois fechou o cocho para
auxiliar a fermentação. (Há vários tipos de bebida
alcoólica: padzauárom – caxiri fino; jaraki – caxiri
grosso; dzanáka – caxiri em forma de cachaça
destilada).
No outro dia, Kári abriu o cocho, mas a
bebida ainda não estava fermentada. Esperou mais
um dia, abriu e viu que estava pronta. Então vieram
três moças para passar a massa por três peneiras,
chamadas cumatá. Arrastaram uma ubá bem lavada
e nela derramaram a bebida através de uma peneira.
Depois de encher a ubá, trouxeram camotis e
panelas, que encheram também. Então limparam o
cocho e nele puseram de novo toda a bebida.
Estes trabalhos terminam às quatro horas.
Então foram ao rio tomar banho. Voltaram e
tomaram caribé e depois deitaram-se em suas redes.
No outro dia as moças trouxeram
quinhampira (comida de peixe e pimenta) e caribé e
depois deitaram-se em suas redes. Quando tudo
estava pronto, a filha avisou seu pai, Kári, e este
chamou toda a gente, dizendo em voz alta: “Vamos
cutucar pimenta”. Depois da comida, uma moça
tirou os restos e limpou o lugar.
Então a filha aproximou-se de Kári,
dizendo: “Está aqui, está pronto o caxiri que você
mandou fazer. Não presta. Está sem gosto. Mas
serve talvez para matar a sede. Convide o pessoal
para tomar caxiri com você. Servirá para matar a
saudade e a tristeza”. E Kári respondeu: “O Muito
bem. O Caxiri nos dará alegria e também nos
alimentará. Por isso mandei fazer a bebida”.
Cedo, de madrugada, chegaram os
convidados, de canoa, enfeitados e pintados. De
longe anunciavam pelo som das flautas: japurutu,
waru, taleua, faeruma, wana 397 , anderene.
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Embora tenham o mesmo significado, trata-se de
nomes diferentes na língua nativa ao dos primeiros
filhos de Bali Bó.

Nota do autor: “A ambaúba (waana) anima os
convivas com seu som. Quando os homens estão
bêbados, inclinam-se sobre o instrumento, o qual,
quando bem feito, é muito sonoro. A madeira de que o
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Deixaram as canoas no porto e foram logo para a
casa de Kári. E Kári disse: “Vocês vieram para
tocar conosco este caxiri, porque já faz tempo que
estamos tristes! É apenas para alegrar-nos. Por que
isso não é todo dia. Quando estivermos mortos, não
haverá mais isto. Já os velhos fizeram assim. Não
vai fazer mal a ninguém.”
Kári perguntou então à filha: “Você tem
bastantes jamarus?”. A filha trouxe os jamarus e
colocou-os numa fileira no chão. Fez pequenos
buracos no chão para estarem mais firmes os
jamarus. Então Kári chamou o chefe dos hóspedes,
que tinha na mão o seu bastão de chefe, e disse-lhe:
“Bem, meu irmão, aqui está o caxiri que a menina
fez. Ela diz que não presta. Talvez sirva para matar
a nossa sede. Já faz tempo que estamos tristes e
agora queremos ser alegres. Assim foi desde o
começo dos tempos. Quero ver todos alegres e
satisfeitos tomando caxiri.”
O chefe dos convidados respondeu: “Está
muito bem. Parece que foi assim com os nosso
antepassados. Portanto vamos alegrar-nos e tomar o
seu caxiri.”. O chefe tomou a cuia que boiava no
caxiri, experimentou a bebida e disse: “É bom o
caxiri; é um pouco forte; é doce.” Depois seguiramse os outros, começando pelos mais velhos. Cada
um passava a cuia para o seguinte e todos provaram
de cada jamaru. Quando todos os tocadores de
flauta tinham bebida e os jamarus estavam vazios
pela metade, experimentaram as flautas e
começaram a tocar. Estavam muito alegres.
Nisto saiu Kári. Vendo que os hóspedes já
estavam meio bêbados, disse-lhes: “Aqui está o que
minha filha preparou. Não presta, não server, como
eu disse. Mas já vejo o efeito. Vamos alegra-nos,
dançar e brincar. Não vamos brigar ou falar da vida
alheia, ou matar ou ferir um ao outro. Vamos
divertir-nos direito.”. Quando o caxiri estava
acabando, os hóspedes pediram a seu chefe que
falasse com Kári: “Bem, meu irmão, aqui estão os
seus jamarus vazios. Meu pessoal já bebeu e ficou

fazem tem divisões como o bambu. Removem as
divisões ou separações por meio da brasa. Fica apenas
a divisão da extremidade. Enfeitam-no no seguinte
modo: tiram a casca conforme os desenhos escolhidos
e queimam a parte branca com fogo, de modo que ela
se torne preta. Depois tiram os restos de casca e,
assim, as partes brancas salientam o desenho preto. Às
vezes pintam as partes brancas com carajuru (tinta
vermelha, usada para desenhos cerimoniais)”.

muito agradecido.”.
Kári mandou encher de novo os jamarus,
desta vez para as mulheres, que acabaram depressa
com a bebida. Os jamarus foram retirados do
terreiro. Kári mandou trazer a caixa com as
acangataras (enfeites de cabeça). Ao lado colocou
uma cumatá (peneira). Os acangataras mais bonitos
foram pendurados no bastão do chefe, e as penas e
os demais enfeites foram postos no chão. Os
homens se enfeitaram. Um auxiliou o outro. Nas
costas penduraram um osso de onça, um rabo de
macaco, um casco de tatu com penas de garça.
Então Kári trouxe duas cuias pequenas com
caapi, bebida que se toma para ter visões e alegria.
Quem toma caapi, vê tudo pintado, colorido, bonito.
O juízo está perfeito. Mas produz cores bonitas e
torna a conversa fácil e alegre. Dá aos homens a
impressão de que todas as mulheres olham para
eles. O uso do caapi não é seguido de qualquer
sensação desagradável, enjoo ou dor de cabeça,
como se dá com o caxiri. As mulheres, a não ser
aquela que tem papel especial na dança da
ambaúba, não tomam caapi. A bebida é feita de um
cipó que se planta na roça. Quebram-se pedaços de
30 cm que se reúnem em feixes de 12 pedaços. Em
casa bate-se o cipó com cacete para soltar a casca.
Põe-se a casca, com a água, num pilão para socá-la.
A massa bem esmigalhada é espremida e o líquido
recolhido numa panela de barro. Mais duas vezes se
põe a massa no pilão para ser socada. Depois faz-se
um orifício num pedaço de folha de banana, dobrase e mete-se a folha no sumo do caapi. Depois
retira-se a folha, que é desdobrada e examinada
contra a luz do dia. Se o orifício fica fechado pelo
líquido e se nele aparecem várias cores, o caapi está
bom e forte. Caso contrário, a bebida é fraca e não
presta. Só os homens sabem fazer o caapi. Durante
a preparação tomam apenas caribé de beiju frio. O
trabalho se faz fora de casa, durante o dia. Durante
essa ocupação todos conversam e estão muito
alegres. O caapi de Kári foi feito pelos seus
escravos (índios Maku).
Kári ficou observando tudo o que se
passava. Ele também tinha tomado caapi, mas
muito pouco. Depois de todos beberem, veio com
ambaúbas, colocou-as no chão, diante de si, e
segurou-as, inclinadas contra o corpo. O chefe dos
hóspedes disse a Kári: “Muito bem. Você veio outra
vez?”. E Kári, respondendo, lembrou que a gente
estivera triste, mas que agora todos estavam alegres,
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e continuou: “É disto aqui que nós precisamos nas
danças”. Com isto pôs as ambaúbas no chão,
afastou-se um pouco e ficou olhando. O chefe
experimentou as ambaúbas e escolheu a que soava
melhor, dizendo, “poranga, isto é bonito!” Depois
os outros homens escolheram as suas ambaúbas.
Então começou a dança. Seguravam a ambaúba
com a mão direita e punham a outra no ombro
direito do companheiro. Bateram repetidas vezes o
chão com a ambaúba, gritando depois “ba-ha-ha”.
Fizeram isto três vezes e depois assobiaram,
iniciando o compasso da dança. O chefe perguntou:
“Que vamos cantar enquanto dançamos?” E
continuou: “Aqui está o dono da casa. Vamos
louvá-lo.” Os homens deram duas voltas. Depois
homens e mulheres dançaram aos pares. A dança
era um jeito de caminhar pelo ritmo da ambaúba e
segundo o canto monótono dos homens. Uma
mulher, a única a quem era permitido tomar caapi,
acompanhava o canto dos homens com um grito
muito alto. O canto de Kári, sempre repetido, era o
seguinte: “Estamos dançando na casa de Kári, que é
o dono da alegria”. No fim da dança separaram-se
mulheres e homens, continuando ainda com duas
voltas. Pararam de tocar as ambaúbas e disseram
um ao outro: “Creio que não aguento mais. Já estou
quase fora de mim. Não percebo mais nada.”
Diziam isto rindo e brincando. Sentaram-se,
tomaram caxiri e ficaram conversando algum
tempo. Depois o chefe disse: “Agora vamos dançar
mais uma vez!” Todos se levantaram, formaram a
roda e começaram a dançar como antes. Outra
dança era a do caapi, acompanhada do canto: “
Estou vendo tudo muito bonito. Vocês está muito
forte. Saia de mim e vá subindo.” Você está muito
forte”.
Dançaram também a dança do inajá. O
canto é mais ou menos assim: “Estou dançando no
seu terreiro. Está muito bonito. Tudo está
enfeitado.”
Outra era a dança da flor de jenipapo.
(Benedito não se lembrava mais do texto exato.)
Há um mestre-de-cerimônias, que conhece
perfeitamente o cerimonial complicado da festa.
Chama-se em português cabeça, em Nheengatu
iakanga e em baniwa virikarúpoa [wilikaroopoa].
Os filhos aprendem as cerimônias com o pai.
Quando o filho acredita saber tudo, o pai o
examina. Entrega-lhe a direção da festa por uma
noite e fica observando. Se tudo esta certo, diz-lhe:

“Você agora sabe tudo. Agora pode aceitar convites
e chefiar festas”. Havendo erros, o velho corrige o
aluno, que então continua estudando.
Além das danças de ambaúba, há as dos
tocadores de flautas, entre as quais o japurutu é a
mais bonita. Outras flautas são o keridane (um
peixe), piti (saúva, formiga), faruma (cariçu, flauta
de pã), taelua (mosca), poli (buzina), waru (veado).
Os japurutus são feitos de paxiúba. Dançam sempre
dois que tocam a mesma flauta; um toca a melodia
e outro faz o acompanhamento. O tsikuta, japurutu
pequeno, é tocado pelos meninos. Os dois tocadores
começam a dança sozinhos. Depois unem-se a eles
duas meninas que levam uma flor amarela no
cabelo.
Às quatro horas acabaram as danças. Todos
estavam bêbados, deitaram-se na rede e dormiram
até o meio-dia. Enquanto dormiam, a filha de Kári e
as outras moças cozinharam, em grandes panelas,
peixes e caça, como barrigudo, anta, paca. Ao
meio-dia todos levantaram e foram tomar banho.
Depois os homens sentaram-se nos banquinhos e
tocaram os instrumentos. Então a filha de Kári
levou peixe e caça para o lugar em que na véspera
estiveram os jamarus. Kári disse então: “Há ainda
um pouco de nossa comida. Agora, antes de comer
vocês vão tomar este caxiri e de noite vamos
terminar.”. O chefe respondeu: “Bem, aqui está a
comida que ele mandou fazer para nós. Ele nos deu
muito caxiri para embriagar-nos. Agora estamos
com fome. Ele teve muito trabalho para preparar
tudo isso para nós.”
Todos estavam alegres. Rindo e brincando,
começaram a comer. Depois foram ao porto lavar as
mãos e voltaram a seus lugares. Kári veio com
grandes jamarus cheios de caribé frio, que ofereceu
aos mais velhos. Estes depois os passaram aos
moços. Todos experimentaram a bebida de cada um
dos jamarus. Quando acabou o caribé, encheram-se
os jamarus de caxiri, que os velhos receberam de
Kári, passando-o depois aos moços e às mulheres.
Os velhos falavam dos tempos passados, dizendo
ser uma festa antiga, que não foi inventada por eles,
mas que pertence ao mundo inteiro. Os moços, que
ainda não conhecem os mitos, falavam sobre caça
ou pesca. Com isso terminou o caxiri. Eram 5 horas
da tarde. Todos se deitaram para dormir.
De madrugada levantaram-se e foram
tomar banho. De volta, encontraram as panelas de
peixe prontas. Kári falou a seus hóspedes: “Mais
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uma vez preparei o pouquinho que tenho para que
vocês possam comer antes de ir embora”. E o chefe
respondeu: “Vamos comer o que ele preparou com
sacrifício, mais uma vez”. Os homens casados
chamaram
depois
as
mulheres,
dizendo:
“Comemos, bebemos, divertimo-nos, dançamos.
Agora vamos para casa cuidar de nosso trabalho e
tratar da roça”. E as mulheres responderam: “Sim, é
verdade, comemos, bebemos o que ele com
sacrifício preparou para nós. Vamos embora.”
Então, começando pelo chefe, despediramse de Kári, dizendo: “Tivemos aqui bastante para
comer. Bebemos e brincamos à vontade. Agora
vamos para casa, cuidar do nosso trabalho. Não
faltará outra ocasião para nos alegrarmos, enquanto
estivermos com vida. Acreditamos que foi assim
desde o começo dos tempos”.
Cada qual tomou sua canoa e foram-se
embora, uns subindo o rio, outros descendo-o, cada
um para a sua casa.
Kári, ficando sozinho, sentiu-se triste.
Mandou cozinhar as sobras do moqueado. Enquanto
comia, comentava com o seu pessoal os
acontecimentos da festa, lembrava o que haviam
visto e ouvido, dizia quem se tinha embriagado,
quem resistira à força do caxiri, quem havia tomado
caapi e assim por diante. O resto do dia passou
dormindo na rede. No outro dia foi cuidar de seus
trabalhos.
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Anexo 3
Mitos utilizados no capítulo 3 – parte 2
resumos e adaptações

Kaali ka thadapa (malikai), versão I
Ricardo Fontes,
Ucuqui-Cachoeira,
In: Cornelio et al. 1999: 42-49
[resumo]
Episódio I
Os Hekoapinai procuram Malikai
Ñaperikooli pediu que seu irmão mais novo
saísse em busca do Malikai.398 Ele o encontraria
junto à árvore de bacaba, pooperi, onde vivia
Kamathawa, o gavião. No caminho, ele bate em
uma raiz de árvore oca e não faz o barulho do
trovão. Uma vez encontrada a árvore, ele viu o
gavião comendo bacaba lá em cima. Mas nada de
trovão. Ele espera, caça um animal, espera mais.
Anoitece e ele fica esperando, mas nada do
gavião fazer trovão. Quando foi meia-noite, o
gavião fez um barulho e caiu da árvore. O irmão de
Ñaperikooli ascendeu uma tocha, mas não enxergou
o que tinha caído. Com o dia amanhecendo, ele
resolveu subir na bacaba, lá em cima encontrou
uma pena fininha do Kamathawa. A pena abriu-lhe
o sentido da visão e ele viu o gavião deitado no
chão, perto da bacaba. Era um gavião branco, mas
era uma pessoa.
O irmão de Ñaperikooli desceu para falar
com ele. Kamathawa perguntou se ele o estava
procurando. O rapaz disse que sim. Então o gavião
tirou um pouco de pelo do peito e deu ao rapaz. Ele
sentiu a força de novo e saiu o som do trovão.
Era meio dia, com o sol à pino, ele volta
para casa. Inicialmente Ñaperikooli não consegue
vê-lo, pois ele havia se transformado. Ele então
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NOTA DE WRIGHT: Malikai se refere a todos os
poderes do pajé, por exemplo, de fazer trovão, como
conta o primeiro episódio dessa história. Malikai se
refere também aos instrumentos de pajé que Ihe dão
poder, como o colar de dentes-de-onça e o osso de
pariká.

oferece a pena do gavião a Ñaperikooli, que a
cheira e tem também a visão potencializada, como a
dos pajés.
Episódio II
A anta rouba Malikai de Ñaperikooli
Eles ficaram com a pena do gavião [seria o parika
do gavião]. Mas saíram a procura de outros parikas,
dzato, pariká do igapó e marawá, pariká do mato.
Acabaram achando este pariká do mato.
Ao meio dia foram procurar e encontraram
a grande árvore de Kaali, Kaali Kathadapan. Isto se
passou no outro mundo, Apakuma, antes dos
Walimanai. No tempo dos Wakaawenai, ou
Hekoapinai.399 A árvore era enorme, e ficava em
Uaracapory. No que estavam se dirigindo até lá, o
Anta veio atrás, disse que queria ir com eles. Eles
consentiram, mas Ñaperikooli não queria que ele
fosse. Então, antes de chegarem, ele pediu ao Anta
que fosse pescar, arrumando comida para todos,
antes que a árvore caísse.
Foi pela trilha da anta, até atrás de Surubim
Ponta, no Aiari. Lá havia um cacuri. Anta
mergulhou, pegou, matou e amontoou alguns
peixes. Anta tinha um companheiro. Toda vez que
saia da água, perguntava se ele ouvira a árvore cair.
Ele pescou muito, para todos. O inambuzinho
Duma cantou. Já era meio da tarde e eles lá
pescando. Ela matou Aracu, Pacu e Pacu vermelho
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NOTA DE WRIGHT:O narrador esta dizendo que
essa historia aconteceu no mundo primordial, antes
que existisse gente neste mundo atual. Pakuma é o
outro mundo, ou Apakoa Hekoapi, o mundo anterior
ao nosso, e o lugar de todos os povos mais antigos de
Nhãpirikuli. Os Baniwa dizem que o universo tem
passado por três épocas, ou períodos: o primeiro,
sobre o qual muito pouco é sabido, terminou com a
derrubada da Grande Arvore de Kaali, ou Kaali ka
thadapan, contada nessa historia. o segundo período
abrange todas as historias desde a derrubada ate
quando Nhãpirikuli procura os antepassados da
humanidade. Naquele momento, ele queimou e depois
lavou o mundo. E o terceiro período é aquele em que
nós vivemos atualmente mas que é predestinado a
chegar ao fim um dia. Na época da Sofia Muller,
dizem, alguns pajés entenderam que o mundo havia
chegado ao fim de novo e que ia voltar ao primeiro
período. Outros pajés, porem, não concordaram com
essa interpretação, pois são só os pajés verdadeiros
que podem saber se o mundo esta para chegar ao fim
ou não.
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– três peixes diferentes.
A cena se repete várias vezes, ele mergulha
e, de volta à superfície, pergunta se a árvore caiu, o
companheiro nega. Até que o Inambu Duma, canta,
dizendo que a Árvore já caiu. Eles pegam o Aracu o
Pacu e o Pacu vermelho. No meio do caminho os
peixes caem, um a um, e Anta pisa em um por um,
matando-os. Quando entram na terra dão origem a
variedades diferentes de formigas.
Ao chegar na árvore, Anta vê que
Ñaperikooli não conseguia pegar o colar de dentes
de onça, pois havia um enxame de abelhas. Ele
contudo, não sentia as picadas e, com auxílio de um
aturá, pegou o colar e outros frutos que eram de
Ñaperikooli.
Então Anta conseguiu o pariká. Todos
sentaram-se à sua volta para cheirar pariká,
inalando a partir do sopro do outro, como se fazia
antigamente. Todos ficaram tontos e caíram. Anta,
como estava com o colar de dentes de onça, saiu
correndo e começou a urrar. Estava se
transformando em onça e queria devorar as pessoas.
Então Ñaperikooli bateu no focinho de Anta, e
conseguiu tomar-lhe o osso de inalar pariká, pegou
o Malikai. Ela ficou doida, o boto e a aririnha
também. Os outros que ficaram com Ñaperikooli
depois subiram para o céu, apenas ele ficou. Eles
subiram cantando: “nós já vamos embora, nós já
nos transformamos nele]. Os pajés são doutores.
Eles nos chupam as doenças, eles nos fazem
ressuscitar. Eles nos ajudam de verdade.
_____________________________________

Kaali Ka thadapa (umari), versão II
Carlos Jesus Gonçalves Rodrigues
In: Silva (org.) 2014, ficha 12
[resumo]
Antigamente, no princípio, ainda não havia umari
neste mundo, o Ñapirikoli também não tinha. Por
isso os animais foram à procura de uma árvore
conhecida na nossa história como kalikattadapa
(grande árvore de Kaali). Era nesta árvore que
estavam as variedades de frutas comestíveis e
outros materiais importantes para a sobrevivência
do nosso povo nesta terra. Era o tempo dos
Wakawenai (Hekoapinai filhos de Ñapirikoli) e
junto com Ñapirikoli, eles saíram para procurar esta

árvore levando muito tempo para encontrá-la.
Quando eles conseguiram, decidiram derrubá-la
para obter todos os recursos importantes para nossa
alimentação.
Contudo, na hora da derrubada, Ñapirikoli
quis excluir a Anta, pois ele sabia que ela queria os
dentes sagrados da onça (instrumentos mágicos do
pajé ou Maalikai) – que também se encontravam na
árvore de Kaali.
Mas quando estavam todos reunidos,
Ñapirikoli não teve como impedir a participação da
Anta. Começaram então a derrubar a árvore e,
faltando pouco para ela tocar o chão, Ñapirikoli
pensou em enganar a Anta, dizendo a ela que os
machados não cortavam mais e que era preciso que
ela pegasse outro na casa dela.
Aceitando o pedido de Ñapirikoli, a Anta
voltou para a casa em busca dos novos machados.
Quando estava correndo, ouviu o barulho da árvore
cair. Ciente de que já tinham derrubado a árvore, a
Anta voltou em direção a eles.
Quando chegou ao local da derrubada, ela viu que
já tinham coletado todos os tipos de frutas, mas que
sobrara uma, o umari. Muita aborrecida por ter sido
enganada, ela colheu o fruto e voltou para sua casa.
Chegando, plantou a semente bem perto de
sua casa. Quando a planta cresceu, ela deu bastantes
frutos que, na época de amadurecimento, caíam por
cima da casa. Com isso, a Anta vivia muito
tranquila.
Passado muito tempo, o Ñapirikoli quis o
umari e, mesmo tendo procurado muito, não
conseguiu nenhum fruto. Foi quando um dia,
Ñapirikoli resolveu visitar a Anta na sua casa, para
isso tendo se transformado em um pequeno animal
conhecido como Acutiuaia. Quando lá chegou, ele
viu que o umari estava plantado perto da casa.
Ñapirikoli ciente de que mesmo pedindo, a Anta
não aceitaria dar a semente a ele, resolveu voltar
para sua casa, pensativo e planejando como poderia
tirar este umari dela.
Ele resolveu se disfarçar de Acutiuaia para pedir à
Anta o umari. Foi até seu encontre e mesmo assim,
ela não lhe entregou os frutos, dizendo que não
queria dar a ninguém este umari, nem para a
Acutiuaia. Mas ele não desistiu, tentou uma
segunda vez e a Anta aceitou dar a ele algumas
sementes. Ele agradeceu e voltou para a casa.
Chegando lá, ele plantou a semente mas ela não
germinou, pois não prestava mais para ser plantada.
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Desta vez, Ñapirikoli ficou aborrecido e, decidido a
roubar a semente da Anta, partiu para sua casa,
levando consigo uma zarabatana. Chegando
próximo da casa, bem escondido, ficou do lado de
fora do cercado. Ele levantou a zarabatana em
direção às frutas maduras e conseguiu derrubar
uma, que caiu próxima a ele, fora do cercado. Ele
correu logo e pegou o umari. Neste momento a
Anta percebeu que a Acutiuaia estava roubando
umari e se levantou para ir atrás dele, mas com toda
velocidade da Acutiuaia ele não conseguiu alcançála.
Correram para todo lado, Acutiuaia buscava o seu
esconderijo em todas as árvores caídas e ocas, mas
a Anta, como era valente, pisava e despedaçava a
árvore em que ele se escondia. Quando Acutiuaia
entrou num buraco no pé de uacu (awiña), a Anta
tentou matar o pequeno animal e recuperar o seu
umari. Bravo por não poder entrar atrás da
Acutiuaia, ele pisou por cima do buraco com toda
força fechando assim a saída.
Mesmo assim, depois de algum tempo a Acutiuaia
saiu do seu esconderijo e foi plantar umari bem
longe de sua casa. A Anta não demorou a ir ao seu
encontro para perguntar se o umari já tinha
crescido. Acutiuaia respondeu que não e a Anta,
meio confusa, não conseguiu encontrar o umari,
pois o pequeno animal foi plantá-la bem longe de
sua casa e o dono sempre procurava a planta
próximo à casa de Ñapirikoli.
Foi assim que o Ñapirikoli tomou o umari da Anta
para nós geração de hoje, como se diz
tradicionalmente: assim será para nova geração
(Walimanai).

_____________________________________

Versão III
Versão de Carlos Fontes
Hohodeni, Ucuqui-Cachoeira

Caderno de Campo, 2012
Os Hekoapinai se dirigiram para derrubar a árvore
Kaali ka thadapa no Uaupés – (em heemadzawi –
cachoeira tapira giral) acima de Carurú. Enquanto
isto Anta estava fazendo um cacuri. A Kaali ka
thadapa começou a ser derrubada. Ñaperikooli
procura esconder de Anta que estava derrubando a
árvore, mas o inambú pequeno da caatinga, Dooma,
ou viu e avisou Anta.
Enquanto isto Anta havia pescado três
peixes – pacu araku, doomé. Ele correu para
alcançar os Hekoapinai antes da árvore cair. Então
pisou no cacuri que estava usando para pescar e
este cacuri virou uma cachoeira, se não fosse
pisado, seria uma cachoeira grande!
Anta corre até os Hekoapinai com um colar
dos peixes que pescou. Os peixes caem no cão e se
transformaram em tr6es tipos de saúvas: piitti,
kadaaki e koowhe. “Assim que vai ficar para
Walimanai”, el pensa. Anta chega até a árvore.
Ñaperikooli não conseguia pegar os malikai porque
havia muito bichos que ferravam. Anta consegue
porque ele não sente nada, tem a pele grossa.
Contudo, ao pegar os Malikai, ele vira canibal. “Tô
querendo comer gente.”, diz Anta. Ñaperikooli
pensa que isso não vai ser bom para as futuras
gerações.
Ao ver Anta enlouquecendo com o paricá,
Ñaperikooli faz um benzimento que profunda ainda
mais o estado de Anta. Então ele se aproveita e
mata Anta, puxando do pescoço dele o colar de
dentes de onça que havia pegado na árvore. Ela
remenda a cabeça de Anta que havia se partido
quando ele puxou o colar, e deixa a transforma no
animal que conhecemos, dando a ele seus
alimentos: ambaúba e hema dolli. Outros três
pássaros, makolotonai, mopooiri, iwimali –
pegaram também os malikai e viraram pajés. Já
outros Hekoapinai, boto, ariranha e um tipo de
curupira (wakooiali) se transformaram nestes
“animais”
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alemiIráale
Itape
MamaiMaipheni
Doma
Pipiri
-lephe
Wirali
Pipiri
Tucumã
Wirali

Deedzo
Deedzo
Deedzo
AttineAttine- DeedzoDookoli
Itsiwedana Itsiwedana
Eña hiorheapo hiorheapo
Panali Toporooda
Dookoli Keedzoone
Kamarada Kamarada
Kaama
Deedzo
Deedzo
Keramatta- Keramatta- Padzooma
Dookoli
Dookoli
Heema- Tewirida
Panali
Panali Tucumã
Heema- Heema- Phelomani
Waana
Waana
Waana Phelomani Phelomani Toporooda
Wakoraita
Íhaime
Íhaime
Waana
Kettere
MamaiMamai- Domalephe
Domalephe
MamaiMaamideriphe Domalephe
Mokooli
MaamiToporooda
deriphe
Waana Mokooli
Toporooda
Waana

Hawadza
Deedzo
Iráale
Poápoa
Pipiri
Tewirida
Mamai- Toporooda
Domalephe Keedzoone

Kona
Açaí Dzattethina Deedzo
AttineTolipa
Deedzo
Hipoli Deriphe hiorheapo
Deedzo Dzattethina
Poopa Dzama- Deedzo
Poápoa
MamiWiritta
koaphi Doomali
deriphe Yripolemali Dzattethina
Poápoa
Poápoa
MamaiWaana
Poixeni
domalephe
Poopa
Padzooma
Poápoa
Witto

Eedzawa

Deedzo
HeemaHeema- Phelomani
Dookolie Padzooma
Kawina
MamaiWalitsita- Domalephe
warini
WiraliWatsimoyalene
toroni
Wirali

Deedzo Deedzo Attinehiorhi HeemaDookoli Dookoli Dzattethina Dookolie
Waana Doowhepa Dzokoo- HeemaWaro- Heemali
roda- Phelomani
ñhepida Padzooma
Panali
Poápoa
Tokotoko
Poápoa
Poixeni
Waana
Waana
Waana
Waroñhepe

Eedzawa kamokooni

Pitsiri
Tólipa
Waana

Aarada
Poápoa
Waana
Koona

Poixeni
Poápoa
Poopa
Tamolida

Apikoni
IpekoPanatte
Kamarapheapo
Moli
Poápoa
Poápoa
Tamolida

Keratsiina
AttinePoápoa hiorheapo
Poopa JacitaraMorcego
Kamarapheapo
Koone
Poápoa
Tolipa

Manakhe Kapoliro- Attinehiorhi
Iráale
Awiña
Awiña
Awiña Doolhi Deedzo Deedzo
Mamaieekhe
Poápoa Manakhe Opo Panali
Deedzo
Bacaba Tsodalipe
Deedzo- Padzooma
piriapo
Eettipa Manakhe Padzooma
Poápoa
Mawi
Idzepo Padzooma
Panali
Poápoa
MaamiEña
Timbó? Poápoa
Wiritta Padzooma
Kaama
Poápoa Doowhepa
Tolipa
deriphe Manakhe Tsitsinapali
Poápoa Kapapo
Padzooma
Witto
Poixeni
Moli
Tsitsinapali
Moli
Poápoa
Tolipa
Oopo
Padzooma
Teepa
Owada
Turikhantsa
Turipanali

Eedzawa Paomedali

Heñame

Poápoa
Taawhi
Tewirida

Awiña
Awiña OmawaliAttine- Dzattethina Manakhe Dzattethina
Deedzo
Ianhi
DaapiPateni hiorheapo Makixapi
Oopo
Kaana
Kettere Kaana Pateni
Khantsa Manakhe
Thawhi Manakhe Padzooma Padzooma
TsodaliKamarada
IniriDzama- Dzattethina Padzooma
Poápoa
Poápoa
phepe
Poápoa Ikathanina
koaphi
Tolipa
Pooperi
Poopa
Teepa Padzooma
Poopa
Poopa
Koona Eewane- Tsitsinapali Tsitsinapali
Poopa
Tolipa
Poápoa
Panali
Wakixapi
Tolipa
Tolipa Tsitsinapali
Yakayaka
Wiritta
Malipaneri
Waamopadzomani

Oopiperi heñame

Deedzo
DeedzoPanali
EettipaIttawe
Kama
Oopo
Poopa
Wiritaa

Deedzo Deedzo- Domatsi- Deriphe
DeedzoAttinehiorhi
Mawi
Doolhi
Panali
panali Doowhepa Doowhepa
Mami- Padzooma
EettipaKama Maliponeni
Kaama
Koona deriphe
Poopa
Hipolene
Mawi Manakhe
Mami- Padzooma ManeekoTeepa Poápoa
Poápoa
deriphe
Poopa
male
Tolipa
Poopa
Poopa
Poopa
Poopa
Waana
Teepa
Waalikaama
Poopa
YaamoroWaalikana
phepali

Hamaliana

Awiña
DoolhiDeedzo
Deedzo
Hipoli
IttaliDeedzo
Panali Koodana
Mami- Makoatsi heñamitsa
Kapoliroeekhe- hipadapi Makoatsi
deriphe Malikaama
Mamiyalene Kapitsietsie Oowada Oowada Oowada deriphe
MaliponeniPadzooma Ozanatti- Padzooma Oowada
Panali
ittape Pooperi
TophiiMawi
Padzooma
Witto
Panali
Poopa
?
Teepa

Hamaliana patsapatsapale

Okarawheapo

Hitawa

Tomatsiowadani

Doolhi Panali

Tewirida

Wiritha

Kettere

Hiipai Pateni

Awiña

Oowada

Dzattethina

Wiralit Talikainah

Kama

Desconhecido

Dzattethina

Ittaliheñamitsa

Hipoli

Deedzo

Oowada

Doolhi Panali

Kapoliroeekhe yalene

Teepa

Poopa

Maneekomale

Waalikana

Kaama

Domatsipanali

Deedzo Panali

Eettipa Hipolene

Deedzo Panali

Kettere Tsodaliphepe

Teepa

Wakixapi

Dzattethina

Attinehiorheapo

Omawali Pateni

Iniri Ikathanina

Kaana Pateni

Wakixaapina

Tewirida

Padzooma

Deedzo Panali

Doolhi Tsodalipe

Kaama

Tsitsinapali

Opo Panali

Iráale

Tsitsinapali

Kapoliro eekhe

Poixeni

Attinehiorheapo

Keratsiina

Kamarapheapo

Poixeni

Aarada

Pitsiri

Heema Dookolie

Dzokooroda Panali

Tokotoko

Waroñhepida

Wirali yalene

Walitsitawarini

Attinehiorheapo

Dzattethina

Hipoli

Dzattethina

Deedzo

Tewirida

Hawadza

Kamhero

Dookoli

Deedzo Panali

Mamai Domalephe

Kettere

Kaama

Keramatta Panali

Tewirada

Hemáli

Roça/Kinikiri

Pipiri

Deedzo Panali

Deedzo

Hipoleapali

Deedzo Panali

Deedzo

Wirali Kehetsa

Wiraliyalene

Poopa

Awiña

Neeri Dzattone

Poopa
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Deedzo
Deedzo
KettereDzattethina Doowhepa
Awiña
Deedzo
Deedzo Doowhepa
Dookoli
DoolhiDeedzo
Dzeeka Deriphe
Desconhecido
Kama Makontsili Kamapo Dzattethina
Itsapo- Hiipai Pateni Doolhi itsa- Dzeeka
Hipoli
Panali Dzattethina
Hitawa Dzawaka
Kaama Makoatsi
Wiralit- Kaparokhe Maliponeni Heñamitta Koodana Iñhenaape KettowiTawali
Deedzo
Mami- Oowada Dzeeka
Ponama
Mami- Talikainah Padzooma
Mami- Dzattethina
Ponama
Kettere
phere Tewirida
Mame
deriphe Padzooma Hemaphi
Poopa
deriphe
Poápoa
deriphe
IpekoWanopaboni
Mami- Toporooda Sororoca
Oopo
Poopa Maapani
Pooperi Padzooma
Poopa Oowada
panatte
Wiritta deriphe
Wirali Toporooda Padzooma
Wiritta Mapanali
Witto
Ponama
Tolipa
Pooperi Itsipateni
Wiritta
Teepa WiriwirhiOkaraPoopa
Wirali
Ittape
Tewirida
panali wheapo
Pooperi
omaiphemi
TomatsioPoápoa
Waana
Poopa
wadani
Tolipa
Tolipa
Witto

