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ALGUNS ASPECTOS DO PENSAMENTO 
YAWALAP1TI (ALTO XINGU): 

CLASSIFICA<;OES E TRANSFORMA<;OES 

E. B. Viveiros de Castro 

Língua e Classijicafao1 

O objetivo deste trabalho é descrever certos aspectos de uma 
lógica do sensível (Lévi-Strauss, 1962, 1964) Yawalapíti, isto é, 
trata-se aqui de examinar as categorias Yawalapíti2 que, tendo 
referenciais na experiencia sensível-concreta, funcionam como o es
queleto da cosmologia deste grupo indígena do Alto Xingu. Na 
verdade, apenas uma pequena parte desta cosmología será aqui 
esbo~ada: as rela~óes entre os humanos (ipuñoñori) e os outros 
·seres (animais, espíritos) que povoam o pensamento Yawalapíti. 
Mas, antes disto, faz-se necessária urna análise em nível mais abs
trato, que situe melhor o que quero dizer quando falo em cos
mologia. 

1 Os Y awalapíti sao um grupo de língua Aruaque do Alto Xingu (Par
que Nacional do Xingu, Mato Grosso). O presente trabalho é um resumo 
revisto do cap. IV de minha disserta~áo de mestrado (Viveiros de Castro, 
1977) apresentada ao Programa de ·Pós-Gradua~ao em Antropologia Social 
do Museu Nacional (UFRJ). Ele se apóia em pesquisa de campo realizada 
nos meses de setembro-outubro de 1976 e julho de 1977. Informa~ees ge
rais sobre o Alto Xingu, os Y awalapíti, e ref~rencias bibliográficas mais 
completas encontram-se no trabalho citado . Agrade~ aos Prof s. Roberto 

, da M~~ta, AnthonY. ~ger e Gilberto V~lho pelas _ _!Ujestees oferecidas 
quando da defesa da disserta~o. e a Renata Bondim, estagiária de Lingüís
tica do Musel Nacional, que esteve entre os Yawalapíti, pela discussio de 
aspectos cruciais do tema aqui abordado. Como sempre, a responsabilidade 
por erros e lacunas cabe apenas ao autor . 

2 Emprego o termo categoria em sentido amplo; ele se refere a pala
vras Yawalapíti que ora constituem taxa dentro de um bubsistema classi
ficatório qualquer, ora · funcionam como conceitos-chaves da · cultura do 
grupo, organizando a experiencia social, conectando dominios simbólicos 
diferentes, estabelecendo isomorfismos e transforma~ees entre estes dominios 
(Viveiros de Castro, 1977, p. 98 a 102). 
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Um tra90 saliente na opera9ao classificatória em Yawalapíti 
é a anexa9ao de certos modificadores lingüísticos aos conceitos
base. Nao pretendo analisar os aspectos propriamente lingüís
ticos <leste fenómeno; mas considero útil urna interpreta9ao do 
sentido dos modificadores, e mesmo do fato em si de seu largo 
uso como artifício classificatório Yawalapíti. A análise deste tra90 
lingüístico, sempre em bases algo ingenuas, permite urna aproxi
ma9ao sintética as linhas-mestras do eidos Yawalapíti3• Nao estou 
supondo que a estrutura semantica reflita exatamente a cultura; 
no caso xinguano especialmente, a correla9áo língua-cultura é pro
blemática, umá vez que a regiao abriga, sob algo como urna 
cultura comum, urna diversidade de línguas. Nao obstante, o exame 
das etnografias sobre grupos Carib e Tupi da área leva a perceber 
a difusao de um certo esquema classificatório que, com pequenas 
varia96es, encontra-se em todas as línguas; ele apresenta assim 
urna autonomía <liante das pressoes específicas de cada língua, 
garantindo a recorrencia de urna cultura (enqúanto estrutura de 
categorizacrao da experiencia) comum ao Alto Xingu. Tratarei de 
examinar tal esquema entre os Yawalapíti; ele se revela, neste 
caso, no papel dos modificadores. 

Quando se pede a um Yawalapíti que classifique um dado 
fenómeno, um objeto, um animal, urna rela9ao de parentesco, um 
status, isto é, quando se trata de incluir o referente numa cate
goria geral, imediatamente se percebe que, dentro do paradigma 
denotado pela categoria, existem distin9óes cruciais, geralmente de 

· grau, as vezes de natureza. Tudo se passa como se a língua (e 
a cultura) dispusesse de um repertório limitado de conceitos, 
tipos-ideais classificatórios, e que a adequa9ao de cada referente 
a estes conceitos só fosse possível através de certos artifícios lin
güísticos - os modificadores - que estabelecem a distancia meto
nímica ou a dif eren9a metafórica entre tipo-ideal e fenómeno atual. 
Ou, dito de outra forma, as categorías classificatórias só podem 
ser proveitosamente acionadas através de modificadores que indi
cam a forma de pertinencia do referente a classe. Quatro modi
ficadores foram identificados, nesta fun9ao, no discurso Yawa
lapíti: / kuma/, / ruru/ , / minal e / maú/ . Sao colocados sempre 
após . o nome. Assim, por exemplo, o taxon zoológico úi (cobra), 

3 Para este conceito, ver Bateson, 1958, cap. XV. 
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é passível de se especificar em: úi-tyumá ( / kumií/ ), cobras-es
píritos; úi-ruru, cobras venenosas; úi-malú, cobras nao-venenosas; 
úi-mina, animais semelhantes a cobra (p. ex. o peixe-elétrico)•. · 
Estes modificadores sao encontrados em praticamente todas as 
áreas semanticas da língua e cultura Yawalapíti; eles definem as 
formas culturalmente reconhecidas de rela9ao entre conceito geral 
e indivíduos classificados . . O exame do significado dos modifica
dores, assim, nos leva a raiz da atitude cognitiva básica dos Yawa
lapíti, permitindo, ademais, adicionarmos material relevante para 
a caracteriza9ao dos eidos do grupo - o qual, como já indiquei, 
parece ~poiado na diferencra contínua entre arquétipo e atualiza-
9ao5. 

Numa tradu~ao rápida, a partir das informa9óes Yawalapíti 
em portugues, a categoría "cobra" escolhida, por exemplo, se 
dividiría em: cobras "grandes, bravas, invisíveis" (/ kuma/); co
bras "de verdade" (/ruru/ ); cobras "imprestáveis, ruins" (/ma
/ú/ ); animais "parecidos _com as cobras"(/ mina/ ). Estes mo
dificadores, portante, indicam o "outro", o "próprio, o "inferior", 
o "semelhante" - alteracrao de natureza, adequacrao ao tipo ideal, 
nao-adequa9ao por carencia, proximidade. Rela9óes complexas, 
que Jogam com a oposi9ao forma/ essencia segundo um ·sistema dé 
grada96es entre tipo e indivíduo. Esses modific.adores, além ciisso, 
formam um sistema de oposicroes flexíveis, em vários casos urna 
oposi~ao diádica subsumindo as outras rela~5es residualmente: ora 
/ kumO./ se opoe a /ruru/, como o "monstruoso" ao "verdadeiro"; 
ora /kumii/ e o "arquétipo" por oposi9ao a /mina/, o "existente"; 
e assim por <liante. A compreensao de cada modificador exige 
que se considerem as posi~es que assume no sistema total. 

Dois destes modificadores parecem-me especialmente sintomá
ticos: / kuma/ , cuja traducrao mais exata seria "equivalente sobre .. 
natural de", e /minal, algo como "semelhante (nao-identico) a 
um ~ado modelo". Porém, tanto a "sobrenaturalidade" de / kumií/ 
quanto a "proxi~idade" de /mina/ ordenam-se segundo vários 

4 Estas divisóes nao sao subclasses; sao formas de adequar o taxon 
a casos concretos. Assim, um informante me dizia que os Waurá cornero 
peixe-elétrico; a minha questao: "mas ele nao é peixe (kup_áti)?", respondia: 
"nao, é cobra (ui)"; retorqui: "cobra mesmo?", respondeu: "nao, só ui
mina" . 

S Viveiros de Castro. 1977. 
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critérios e condensam vários significados aparentemente díspares. 
Vejamos: 

/ Kumii/ (feminino / kumálu/ ) se aplica em geral: (a) A 
maior espécie de urna ordem animal: / kutipíra-kumo/ é a harpia, 
o maior dos pássaros ( kutipíra); / kupáti-kuma/ sao a pirarara e o 
jaú, os maiores peixes ( kupáti) da regiao. (b) A certas espé
cies ou variedades animais e vegetais, classificadas por deriva9ao 
de outra : por exemplo, / irú/ ( tracajá) e / irú-kumalú (jaboti) ou 
/ áwtu/ (caititu) e / áwtú-kumii/ (queixada). Nao tenho clareza so
bre se as variedades marcadas por / kuma/ sao necessariamente 
maiores ·que as nao-marcadas; no caso especialmente das plantas, · 
nao parece haver proximidade botanica entre classes distinguidas em 
Yawalapíti a través de / .kumii/ , ou esta proximidade nao é siste
mática. Nesta acep~ao, a tradu9ao dada pelos Yawalapíti para o 
modificador é "outra (espécie) ". (c) A seres e objetos que estao 
fora do espa~o e do tempo xinguanos, como os animais vistos por 
alguns Ya-~alapíti nos zoológicos do Rio e S. Paulo, sempre clas
sificados pela anexa~ao de / kumii/ ao termo para um animal 
xinguano correspondente6

; ou a inda para posi~oes de parentesco 
distantes no tempo: os bisnetos e demais descendentes sao ipuyáka
kumii (neto-kumii). (d) Para seres espirituais correspondentes a 
seres reais-atuais: yanumaka-kuma é a on~a sobrenatural, iishá
kuma a canoa monstruosa que tem vida própria (personagem míti
ca), pitbpo-kumii o bem-te-vi espiritual, patrono dos xamas. (e) 
Para seres e objetos que surgem nos mitos: descritos pelo termo 
comum, se eu perguntava se tal ou tal ser é o que existe hoje, a 
resposta era: nao, é (x)-kuma. 

No sentido (a), portan to, / kumií/ foi-me traduzido por "gran
de"; em (b), simplesment~ por "outro"; em (c) o significado 
coincide em parte com o de (b) e, como veremos adiante, com 
o de (e) - sua tradu~ao mais própria seria a de "distante"; em 

6 O boí é tsoma-kumií, anta-kumii (o cavalo, ídem); awayúlu-kuma (ra
posa-kumii) é o cachorro; ayóma-kumii (ayoma-cervo) é a giraf a . E mais: 
putáka (aldeia)-kumá é a cidade; waráyu-kumii sao os índios (warayu) nao
brasileiros, ou os japoneses; ouyá-kumii é o mar. lagoa grande . Yawalapíti
kumá é o grupo semilendário de Yawalapíti que se separou dos atuais du
rante urna migra~ao norte-su}, indo morar nas cabeceiras do Kuluene; sao 
invisíveis até hoje . Na literatura etnológica sao chamados de Agavoto
queng, palavra carib que traduz exatamente o termo Yawalapíti : / Agavoto/. 
Yawalapíti. e / gueng/ ou / kuegi/. /kumii/ . 
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(d) é " espiritual"; em (e) é "mítico" (estas duas últimas acep
~óes sao de tradu~ao minha). Muitas vezes há superposi~ao em
pírica <lestes conceitos: kutipíra-kumií é a harpia, animal real, mas 
é também o urubu bicéfalo, ave-espírito dona do céu; kupáti-kumil 
é a pirarara, e qualquer peixe-espírito; aybma-kuma é a girafa e 
o veado mítico. 

Quando se pergunta diretamente a um Yawalapíti o que sig
nifica o termo: (nome de animal)-kuma, a resposta mais co
mum é: "bicho bravo, valente, grande, que ninguém ve." Em 
torno deste conceito - urna categoría no sentido mais próprio do 
termo - giram assim vários atributos: ferocidade, tamanho, in
visibilidade, monstruosidade, alteridade, espiritualidade, imprevisi
bilidade. O importante, aquí, é que estes atributos coincidem par
cialmente no pensamento Yawalapíti: / kumii/ é tudo isso. Na 
verdade, a n~ao mesma de "espírito" depende de urna compre
ensao adequada do sentido <leste modificador. 

A defini~ao mais apstrata de / kumií/ seria "outro"; assim, 
a anexa9áo deste sufixo a um conceito-tipo indica urna altera~ao, 
urna exterioridade do referente quanto a essencia do tipo. Mas as 
coisas nao sao tao simples. Esta altera9ao é urna exterioridade, 
mas também um excesso. Tal excesso, concebido pelos Yawalapíti 
em termos de tamanho ou ferocidade, termina por condensar sig
nificados contraditórios de / kuma/: / kuma/ é o outro, mas por 
isso mesmo é o arquétipo. O outro é o próprio. Ou ainda, tem
se aqui a proposi~ao de que todo modelo apresenta urna supera
bundancia de Ser, o que lhe dá o estatuto ambíguo de monstruo
sidade/ alteridade. Quando / kuma/ significa espiritual ou mons
truoso (n~óes próximas), se op6e as coisas-ruru, verdadeiras. 
Mas quando / kumii/ significa o grande e o arquetípico, se op6e 
as coisas-mina, que definem o existente como réplica enfraquecida 
de um modelo: os seres míticos sao / kuma/. Este modificador, 
assim, fala a respeito de urna categoría de seres (ou um estado 
do Ser, fundamental na cosmología Yawalapíti: os seres umañí. 
cria~áo, isto é, os protótipos dos seres atuais criados pelos de
miurgos míticos (Viveiros de Castro, 1977, cap. 111). Os seres mí
ticos, se foram kumií, seráo sempre umañí, protótipos. Esta equi
valencia é essencial: o original e o excesso se confundem. Ouando 
eu perguntava, por exemplo, se o jacaré atual é o mesmo jacaré 
mítico que originou o pequi, diziam-me; "nao, esse que tem aquí, 
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nio, só aquele que tem lá no Rio" (o crocodilo africano do zooló
gico ?) . Este jacaré mítico-carioca, yaká-kurná, condensa a distan
cia temporal e a distancia espacial - formas de pensar o excesso. 
Em geral, os Yawalapíti afinnam que os seres umañí eram de
masiado grandes e f erozes, e que no come~ do tempo histórico 
os animais míticos foram mandados embora do Xingu, pelos ge
meos Sol e Lua ("estio na África; aqui só ficou a on~a" - ani
mal especial, como veremos adiante). 

A equivalencia entre os diversos significados de / kurná/ -
grande, outro, feroz, invisível, distante - aponta para o sentido 
deste modificador. Há interse~5es entre o mundo real e o mun
do das coisas-kumá por excelencia, que sio os espíritos e os seres 
míticos - há animais e (coisas)-kuma qµe sao reais, e seres-kumá 
que sao apapalutápa, espíritos. / Kurná/ é um modificador existen
cial, que estabelece urna equa~io entre duas esferas da realidade 
- um duplicador mítico, um operador básico da cosmologia 
Yawalapíti. O kuma é o invisível, o imprevisível, o inatingível, o 
limítrofe; e, por outro lado, o típico, o símbolo. O kuma é o im
pensável, pensado e controlado por urna categoria lingüística -
I kurná/ - que funciona assim como a n~ao-mana (ver Mauss, 
1902 [1950), especialmente p. 114) dentro dos processos eido
lógicos Yawalapíti. O modificador / kuma/ é um classificador da 
incerteza, um duplicador da certeza para urna esfera nio-controlá
vel. · O mundo como um todo se divide - de maneira nao dua
lista, nem radical, pois as fronteiras entre as coisas-kuma e nao
kuma nao é nítida nem homogenea - em urna esfera kuma, 
exterior (em vários sentidos), e uma esfera das coisas/ruru/, 
ou! mina/ , ou /malú/ /kuma/ é, assim, o conceito-chave para 
o entendimento da ontologia Yawalapíti. "Real" e "irreal" nao sao 
n~es que fa9am muito sentido neste contexto; a oposi~io rele
vante (gradativa, e nao-coincidente com a distin~ao ocidental en
tre natureza e sobrenatural) é entre coisas-kuma; excessivas, ori
ginais, arquetípicas e/ ou monstruosas, e coisas nao-kumii (ruru/ · 
I mina/ ou / malú/ ), próprias, atuais, réplicas enf raquecidas. ' 

/ Mina/ é mais difusamente empregado; ele serve para: (a) 
classificar fenómenos e objetos como membros de urna categoría; 
operador de especifica9ao: kutipíra-mina sao os animais alados 
(kutipira, pássaro); atatapá-mina sao as raízes (atatapá, raiz); 
(b) distinguir os fenómenos ou rela~óes que pertencem a urna 
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dada categoria, sem no entanto serem exemplares perfeitos, inte
grais, do modelo: úa-mina é o tio materno (úa) classificatório; 
amulaw-mina é o líder que nao preenche todos os critérios defi
nidores <leste status, ou nao desempenha plenamente guas fun96es; 
putáka-mina (putáka=índio xinguano) sao os Suyá, Cajabi e 
Trumai, grupos que, embora diferentes dos xinguanos, estáo na 
regiio há algum tempo, e mantem la9os de parentescos com estes · 
últimos. Os Txucarramae, por sua vez, sao warayu-ruru, 'índios' 
(nao-xinguanos) de verdade", isto é, ferozes, imprevisíveis e bár-
baros1. 

. No sentido (a), / mina/ significaria algo como "da espécie 
de"; ·em (b) seria "parecido com", "quase", "forma mais fraca 
de"ª . 

Em (a), / minal indica a pertinencia do referente a urna clas
se,. e se opóe .ª / malú/ , este último um modificador que indica 
ser o referente um exemplar inferior do tipo. Assim, por exemplo, 
ipuñ-Oñori-mina é hom~m bom (istp é, adequado ao ·ethos xin
guano) ~, e ipuñoñori-malú sao aqueles indivíduos que " nao sabem 

· 7 Lembro que warayu-kuma sao os "outros índios" - chineses, japoneses, 
etc . 

8 Há outra acep9ao do significante /minal (a única que permitirla a 
forma feminina / tapa/ ?) cuja redu9ao as anteriores é problemática . /Minal 
é abundantemente empregado para definir estados da pessoa humana como 

•em nukatupa~min~. (estou triste),_.?u _kaputsaka-mina (pele avermelhada pelo 
urucum) . Mma-ti¡i (fem. tapa-ti¡i) e "corpo" de humano ou animal Este 
modificador é, aqui, empregado na descriiyao especialmente de estad~s cor
porais, co,mo em ahi:mina, chei~o. de corpo após relaiyóes sexuais. /Tíji/ é 
~ma parttcula reflexiva ou enfat1ca. Náo, descarto, no en tanto, a possibi
hdade de urna conexáo de sentido entre o /mina/ como referencia a cor
poralidade e o /mina/ como réplica. Urna traduiyáo como "da substancia 
de", talvez desse conta de /mina/ em sentido amplo - aceitando-se essa 
relaiyá? de substancia como metonímia . E, de fato, pode-se dizer que 
/ kuma/ é a metáfora, e /mina/ a metonímia, no pensamento Yawalapíti. 
· 9 • ~m _outro lugar (Viveiros de Castro, 1977) examino esta forma de 
cl~ss1f1ca9ao das pessoas, especialmente os atributos do amulaw, chefe ou 
an stocrata . Lembro que ipuñoñori-malú é o "antónimo" de amulaw mas 
~ue nem todo ipuñoñori-mina é um amulaw, embora a recíproca dev~ (no 
ideal) ser verdadeira . Por fim, homem mau ruim é mipuñoñoritári lit . 
" - " D h , , , 
na~-~~~t~ . . os om.ens-malú para os náo-homens é urna questáo de grau . 

1 punonori-mz~a p~dena se~ tr~duzido, em (a), por "da espécie humana", 
:~ . (b) , p~r pro~i°!o . ao tipo ~de~l- ~.~ .ho~em". Significativamente, ipuño
~oci-ruru e,, um s1~~~i~? de_ lfJ~nono~z-.mma (onde se op~e, P?r~anto, as 
nao-gentes ) . I punonori-kuma sao espintos antropomorfos mdefm1dos nao 

nomeados, que soem habitar certas lagoas da regiáo . ' 
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falar" ("falar bem" é um atributo básico da humanidade masculi
na)' ou sao egoístas, agressivos, anti-sociais, que sao o oposto dos 
chefes, amulawnaw. Aqui, portanto, / mina/ inclui, positivamente, 
o indivíduo enquanto exemplar de urna categoria/ tipo-ideal. 

No sentido (b), o mais generalizado, / minal vai funcionar 
como modificador básico no eidos Yawalapíti. Um classificador 

"enfraquecedor" que indica a distancia entre o classificado e o 
tipo-ideal que ordena a classifica9ao; e essa distancia é, no caso, 

pensada como maior ou menor proximidade do tipo-ideal: /mina/ 
estabelece grada9óes entre tipo e referente. Aquí, ele se opoe a 
/ruru/ verdadeiro ou próprio (invertendo, aparentemente, o 

sentido (a) ) . As coisas-mina sao coisas que se enquadram apenas 

parcialmente no modelo; as coisas-ruru sao as de adequa9áo plena: 
itutaká-ruru é o irmáo biológico; itutaká-mina, todo parente para
lelo (dependendo do contexto, também cruzado, da gera9áo de 
Ego, a quem se aplicara, enfraquecidas, as mesmas regras de rela
cionamento. / Ruru/; o próprio, pode ser concretizado pelo adjetivo 
utúna, "mÚito"; / Mina/, ·o quase, por pahítsí, "pouco", parúti, 
"metade", ou ihowku, "longe", conforme o contexto 1º. 

Mas, na verdade, parece ser possível mostrar a superposi9ao 
dos sentidos (a) e (b). Pois os membros de urna espécie 
(/mina/ em (a) ) sao sempre exemplares imperfeitos, réplicas, 
do arquétipo da espécie, que pode ser ou nao encarnado em um 
ser mítico (/ kuma/ ). A totalidade dos entes, em certo sentido, 
é sempre /minal por oposi9ao aos arquétipos do Ser, umañi e 
/kumii/ .. O modificador /ruru/, por sua vez, fica a meio ca
minho: define coisas existentes no mundo atual (real) que se 
aproximara ao máximo do modelo conceitual; este modelo é hiper
trofiado e encarnado nos seres-kuma, que no limite terminam por 
ser monstros. Urna dialética entre o modelo-arquétipo-excesso
monstruosidade, por um lado, e a réplica-atualidade-carencia-inf e
riorida,de, por outro, que se orienta assim entre dois extremos, os 
seres-kuma e os seres-malú: modelos versus exemplares impres-

10 / Ruru/ pode ser usado como en fase, cf. átsa-ruru, " nao mesmo". 
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táveis, passando pelas coisas-ruru, adequadas ao modelo, e as coi
sas-mina, próximas ao modelo11

• 

Tive ocasiao de me referir a difusao das no9óes de "muito" 
e "pouco" na atribui9áo de identidades grupais, na classifica9áo 
dos graus de chef e (amulaw), na classifica9ao das rela~s de 
parentesco (Viveiros de Castro, 1977) . O livro recém-publicado 
de Thomas Gregor sobre os M·ehináku ( Gregor, 1977, caps. 17 
e 18) chama aten9ao para exatamente o mesmo ponto1

::. Na 
verdade, a classifica9áo de fenómenos e rela96es por grada9ao, dis
tancia relativa a um tipo, nao é própria apenas das rela9óes hu
manas, no pensamento Yawalapíti: ela parece caracterizar um tra90 
geral da cultura, que se expressa lingüísticamente no uso intenso 
do modificador / mina/ e a série associada. Tal cosmologia con
tínuo-gradativa exprime-se na enfase sobre urna organiza¡yao es
pacial concentrica (versus urna organizac;ao diametral; cf. Lévi
Strauss, 1958, cap. VIII), na nao-separa9áo radical entre as esferas 
da Natureza e da Cultura, e em outros aspectos da sociedade 
x1nguana. 

11 Um exempfo de varia9ao no uso <lestes modificadores conforme as 
exigencias do contexto seria o caso da categoría kutipíra, pássaro . Kutipíra
mina é, em geral, animal alado, e kutipíra-kumií, como disse, é a harpia. 
No entanto, surgiu-me em certo contexto a expressao kutipíra-ruru, que de
signava os " verdadeiros pássaros", is to é, as aves de rapina e entre elas a 
harpía; aqui, kutipíra-mina reduzia-se a significa9ao de pássaro pequeno; e 
kut ipíra-kuma era traduzido neste contexto apenas como pássaro espirito. 
No domínio dos peixes - outro exemplo -, o peixe elétrico é úi-mina, 
meio-cobra, ou kupáti-parúti. metade peixe; já a arraia é kupáti-malú, peixe 
imprestável ou peixe impróprio, por oposi9ao aos kupáti-ruru, os peixes 
de escama, e, neste contexto, a maioria dos de couro; kupáti-kumá passam 
a ser apenas os peixes-espíritos. A possibilidade de se desdobrar urna opo
si9ao diádica qualquer (mina x kumá, ruru x malú) de acordo com exigen
cias de especifica9ao indica que o sistema ·formado pelos modificadores 
nao está colado rígidamente a taxonomías cristalizadas. mas possui urna 
relativa flexibilidade e um potencial de criatividade. 

12 Gregor correlaciona essa atitude gradativista da classifica~ao Me
hináku com a flexibilidade dos grupos do Alto Xingu em termos de or
ganiza9ao social, e, a partir daí, retira , de modo a meu ver nao-convincente, 
a conclusao de que os Mehináku vislumbram claramente o homem por de
trás da máscara (op . cit. p. 295 e 298, passim), isto é, eles possuiriam urna 
concep9ao de Indivíduo muito semelhante a corren te no Ocidente. Aqui 
nao é o local para discutir estas conclusoes (mas veja Viveiros de Castro, 
1977, para urna outra coloca9ao do problema), mas nao me parece que a 
(já nao tao) recente questao da flexibilidade dos sistemas sociais sul-ame
ricanos permita urna solu9áo <leste tipo . 
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Quanto ao / mina/ , o que <leve ser retido, é que /mina/ ex
prime nao identidade, mas semelhan9a (de forma, de substancia, 
de posi9ao, etc.), isto é, urna distancia metonímica, nao-absoluta, 
entre réplica e modelo, entre atual e ideal. Os conceitos que rece
bem os modificadores podem ser vistos como denotando estes tipos 
ideais; em rela9ao a estes, as coisas podem ser excessivas (/ ku
ma), adequadas (/ ruru/ ), próximas (/ minal ), distantes (/ ma
lú! ) . / K u mil/ parece se ordenar segundo um eixo metafórico 
(a metonímia do excesso transforma-se na metáfora do espírito), 
os demais modificadores seguem um eixo metonímico. 

Observe-se ainda que / ruru/ , verdadeiro, pode opor-se em 
alguns contextos diretamente a / malú/, falso, inferior, inútil. 
Assim, a casa do dono da aldeia, dita umatalhi ("feíta", isto é, 
feíta por todos da comunidade segundo um esquema cerimonial), 
é pá-ruru, casa de verdade; as outras sao pá-malú. Ou ainda, 
dentro de urna tipologia da fala xinguana (ver Gregor, 1977, p. 76 
e ss.), é importante a distin9ao entre yayakatualhí-ruru, fala ver
dadeira - ·o discurso formal do chef e, feito no centro da aldeia 
ou qualquer mensagem lingüística que denote adequa9áo ao ethos 
xinguano - e yayakatua/hí-malú, fala ruim, basicamente a fo
foca, própria da casa e das áreas periféricas da aldeia. A fala
malú é, além disso, a fala de crianc;as pequenas (balbucio), o 
joking entre primos cruzados, e a fala agressiva. / Malú/ costuma 
ser aplicado a objetos e seres que "nao sao" ou "nao fazem" 
conforme seu tipo ideal. No exemplo da cobra (úi), as úi-malú 
sao as cobras sem veneno; portanto, nao está presente, necessaria
mente, a idéia de um perigo por trás dos seres-ma/ú; apenas im· 
perfeic;ao. A estrutura do sistema pode ser assim visualizada: 

/ Kuma/ 

(excesso) 

Arquétipos 

/ Ruru/ / Mina/ 

A tualiza~óes 

(carencia) 

/ Malú/ 
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Se levarmos em conta que, na verdade, cstes n1odificadores 
se ordenam numa escala contínua, das subcoisas as supercoisas, 
teremos: 

/ Malúl IM' ¡ l11Q, / Ruru/ I Ku111ií/ 

(-) <+> 
Com urna descontinuidade ao menos virtual entre / kumií/ e 

/ ruru/ , que podem, como indiquei, se opor diametralmente en
quanto sobrenatural e atual1 3

• 

t importánte observar que este esquema cognitivo, eidológico, 
irá repercutir na esfera etológica, isto é, vai-se articular com certos 
princípios do ethos Yawalapíti (para este conceito, ver Bateson, 
1958, p. 118 e ss.). As coisas-ruru e especialmente as coisas
kumii (no sentido de sobrenaturais) sao objeto do kawika, res
peito ou medo. De modo mais geral, quanto mais próximo se está 
do modelo, igualmente mais forte e definida é a atitude própria 
<liante do objeto ou relac;ao classificada. 

Seria interessante comparar-se o modelo cosmológico aqui 
proposto, na análise dos roodificadores, com o esquema que Basso 
( 1973, p . 17 a 26) trac;a para os Kalapalo (Carib do Alto Xingu) , 
a partir dos critérios " metáfora humana" e "sufixo de posse". 
Penso que um esquema baseado em oposic;óes discretas, como o 
de Basso, nao dá conta do caráter essencialmente contínuo das 
classificac;óes xinguanas; por outro lado , ele cobre questóes que 
deixo aquí de lado - como a das relac;óes estabelecidas pelos 
afixos de posse. 

Lembro ainda que o modificador / kuma/ foi atestado para 
línguas nao-Aruaque do Xingu; corresponde ao / kuegi/ Kalapalo 
(Basso, 1973, que indica as formas de uso) e ao / aruwiyap/ Ka
mayurá (Agostinho, t 974a). Nao há informac;óes sobre os outros 
modificadores. O trabalho de Gregor ( 1977) sobre os Mehináku 

13 Is to é, / ruru/ passa a subsumir a cssencia dos seres nao-kumá; é o 
limi te superior de /mina/ e /malú/. O esquema, entretanto, se desdobra : 
os animais terrestres sao categorizados como apapalutápa-mina (apapalutápa 
- espírito). opondo-se aqui aos apapalutápa-ruru, ?S espíritos propria_me~te. 
Como os espíritos sao os seres-kumii por excelencia. ternos um kuma-"!ma, 
e um kumá-ruru - e, no limite lógico, um kumá-kuma: nas lagoas do. Xmgu 
moram muitos espíritos; no mar, lagoa-kuma . deve haver. como d1sse-me 
alguém espontaneamente, muitos apapalutápa-kwná, isto é, espíritos-kwna! 
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(Aruaque) , além de indicar o mesmo uso de / kzanii/ - · mas sem 
dar conta de seus múltiplos significados, nem integrá-lo na série 
que proponho - oferece um equivalente de / ruru/ - / waja/ -, 
e o mesmo / malú/ . Quanto ao / mina/, o cognato Mehináku, 
/ mune/ , é dito "de significado complexo", e a tradu~ao contex
tual oferecida é a de "substancial". Trata-se aí (p. 321) de tradu
zir apapiiiyei mune, em Yawalapíti apapalutápa-mina, isto é, ani
mal terrestre. Como veremos , a tradu9áo literal do termo seria 

· " espírito-mina", e as conclusóes que daí retiro sao diferentes das 
de Gregor. 

Por fim , observo que a simples existencia <lestes modificado
res enquanto possibilidade lingüística nao é, obviame~te, exclu
siva do Alto Xingu enquanto regiao culturalmente homogenea. É 
preciso cuidado para nao reificar um tra90 lingüístico quase uni
versal e torná-lo distintivo. Os Suyá, por exemplo, bem como 
muitos outros grupos Ge, possuem algo semelhante (Seeger, 1974: 
1 kumeni/ correspondería a / ruru/ ; / uraga/ a / mina/ e / kasa
ga/ condensaria / kuma/ e / malú/, urna equa9ao inadmissível em 
Yawalapíti) . A questao é mais sobre a prevalencia de urna cos
mologia de tipo nao descontínuo no Alto Xingu, e da possibili
dade de se tomarem os modificadores como índice deste tra90. 
Obviamente, eles nao sao a única evidencia <leste tipo de cosmo
logia. 

Os modificadores lingüísticos Yawalapíti desempenham papel 
importante na classifica9ao dos seres vivos; / mina/ caracteriza 
os espécimens de certas ordens animais, e / kuma/ vai definir 
a essencia dos espíritos (apapalutápa). Homens, animais e espíritos 
sao pólos principais de urna macrotaxónomia Yawalapíti. Vejamos. 

Os Seres Vivos: Distinfoes14 

Os Yawalapíti possuem urna categoría geral, yakawaká, que 
traduzem por "coisas" - os entes, os objetos do mundo. As prin-

14 O trabalho pioneiro de Basso (1972, 1973) sobre o simbolismo ali
mentar xinguano, e sobre a taxonomia dos seres vivos entre os Kalapalo, 
<leve ser examinado para urna ·análise mais rigorosa e exaustiva des te tema . 
Trato aqui apenas de abordar alguns pontos dentro da taxonomia dos seres 
vivos; nao esto u f azendo etnociencia. Considera9óes ecológicas também nao 
estao em pauta. 
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cipais subdivisóes sao: apapála, bens; e ipú/a, os seres vivos, 
que, embora yakawaká, nunca sao referidos por este último termo. 
J púla incluí humanos, certas ordens animais, vegetais. Os espí
ritos sao problemáticos: alguns informantes os classificam como 
ipúla, ressalvando que, porém, eles sao invisíveis; outros os puse
ram a parte. Note-se que certas coisas também podem se re
vestir de caráter sobrenatural (através do modificador / kuma/ ). 

Mas ipúla também se aplica a itens como: peixe sem assar, 
pau verde - refere-se, portanto, a objetos ainda nao transforma
dos pela atividade humana (pau verde - madeira nao trabalhá
vel) ; es tao vivos num sentido particular: crus. l púla se diz do 
alimento em estado potencial, igualmente. Desta forma, o sentido 
geral. Nao existe um taxon correspondente a nossa no~áo de 
vivos parece-me urna metonímia cujo valor, fora do contexto das 
questóes do antropólogo, desconhe90. Já os vivos, isto é, os seres 
ainda nao-mortos, sao kutírilaw: os acordados. Ipúla, entretanto, 
contém a raíz / ipú/ , presente em ipúka - crescer, broto, an
cestral - e em ipuñ-Oñori, ser humano.15 

O tra<yo mais saliente da taxonomía dos seres vivos Y awala
píti é a nao-separa9áo categórica entre homens e animais em 
geral. No existe um taxon correspondente a nossa no~ao de 
animal ; novamente ·a oposi~áo Natureza/ Cultura nao parece vi
gorar integralmente, urna vez que nao é possível fazer a Natu
reza corresponder ao animal em geral (como é o caso, .por 
exemplos, dos Suyá, que opóem mbru, animal e me, humano; 
Seeger, 1974, p. 24). As principais distin~óes feitas no domínio 
dos ipú/a sao: ipuñoñori (=humanos); apapalutápa-mina ( =ani
majs terrestres; os Yawalapíti os chamam "bichos"); kutipíra
mina "(=alados, animais semelhantes aos kutipíra, pássaros); kupá
ti ( =animais aquáticos, categoría que, além dos peixes, inclui, por 
exemplo, o tracajá, Podocnemia cayennensis); pátshi, plantas cul
tivadas; plantas selvagens, descritas pela expressao ipúka-pira 
(crescem sozinhas) 16

• Outras categorías também recortam o do
mínio, como uto, bichos da terra molhada, que se aplica a urna 
variedade de insetos, e yú/u-yúlu, bichinhos que voam. Nao há 

15 Isto é urna especula9ao sem muita base lingüística . 
16 Diz-se ipúka-pira tambéril dos filhos de mae solteira. 
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taxon para inseto ou similar; e muitos animais nao estao incluí
dos neste nível mais geral de contraste17

: 

A parte os humanos, ve-se que as linhas mestras da classi
fica9ao animal apóiam-se na distin~ao terral água/ céu, para as ca
tegorías principais. Há subdistin9óes, como _por exemplo entre 
pássaros " que andam a pé" (galináceos) ; pássaros " em cima 
d 'água", pássaros "no céu". As subclassifica9óes vegetais mais im
portantes sao: ataya, eméticos, e irána, remédios. 

Apapalutápa-mina incluí vários animais voadores, insetos e 
répteis aquáticos, como o morcego, a abelha e o jacaré. Incluí 
também, significativamente, certos peixes: os kupáti-kumll, peixes 
grandes (de couro, como o jaú). Isto nos leva ao critério funda
mental de ordena9ao prática da classifica~ao animal: o regime ali
mentar, pois as categorías animais se definem pela rela9ao que 
mantem comos homens. Este é o objeto de interesse neste trabalho. 
O re gime alimentar é urna das formas de rela9ao entre ipúla e 
humanos. 

Os apapalutápa-mina sao incomestíveis (os kupáti-kumll tam
bém) ; dos kutipíra-mina, come-se apenas alguns (em geral os 
que " andam a pé") ; kupáti (isto é, kupáti-ruru), por sua vez, é 
o alimento animal por excelencia. 

Os apapalutápa-mina, que os Yawalapíti glosam por " bicho", .sao 
seres que mantem urna rela9ao obscura com os humanos e com 
os espíritos. " Quase-espíritos", "da espécie dos espíritos", seria 
a tradu9ao literal do termo. Sua rela9ao com os humanos também 
é ambivalente. Os gemeos Sol e Lua, pais dos humanos e filhos 
do Jaguar, nascerain na aldeia dos apa.palutápa-m.ina, cujo chefe 
era o Jaguar. O surgimento da humanidade, contam os mitos, está 
associado a urna disjun~ao entre os gemeos e a tribo do pai: os 
primeiros índios, feítos de taquara pelo Sol, matam os animais. 
Mas nos mitos subseqüentes do ciclo, quando Sol e Lua f azem a 
primeira festa dos mortos18

, a luta cerimonial opóe os convida
dos-peixes aos anf~trióes-animais terrestres, estes últimos sendo 
definidos como o "pessoal do Sol" (kami-ipukoñdri) . Em outros 

17 P . ex . , as cobras, as fonnigas. Os Y awalapí ti nem sempre concor
<lam sobre a inclusao de certos animais nesta ou naquela classe . Para al
guns, as cobras sao apalutápa-mina; para outros, sao apenas cobras. O tra
cajá ora é peixe, ora é bicho - depende de se se quer 'comer tracajá ou 
nao . 

18 Para esta cerimónia, ver a análise de Agostinho, 1974a. 
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mitos, sao os pássaros que enfrentam os apapalutápa-mina, sem
pre comandados por Sol e Lua. 

Como os apapalutápa-mina sao incomestíveis, quando se diz 
que kupáti-kumii é apapalutápa-mina, pode-se estar dizendo: (a) 
que eles sao parecidos com espíritos (/ kumll/ ); (b) que este~ 
peixes sao animais terrestres. A ambigüidade está nas próprias 
categorías. 

O arquétipo - o "chefe" - dos apapalutápa-mina é a on9a 
(yanumaka). Ele é o único animal que nio tem kawíka (medo, 
respeito) dos humanos; isto o aproxima dos espíritos, de quem 
os humanos tem kawíka. J á observei que a on9a é o único animal 
umañi (no sentido de feroz) que existe até boje no Xingu. Seu 
oposto é o macaco (kúji-kúji, Cebus gen.), que é o único apa
palutápa-mina que os Yawalapíti reconhecem que comem, ar
gumentando, bastante paradoxalmente, que é porque "ele parece 
gente" (ver Basso, 1972, para o mesmo argumento entre os Ka
lapalo) . On9a, macaco e hornero formam um sistema: as onyas 
comem os homens, os homens comem os macacos. "Gente é ma: 
caco de on9a", disse-me alguém. Em determinados contextos, 
notadamente na ca9a, o macaco é chamado ipuñOñOri, ser humano, 
metáfora que evita que ·ele se esconda do ca9ador19~ Ora, urna 
das características do ethos xinguano é seu pacifismo; dizer que 
se vai ca~ar gente, referindo-se ao macaco, é urna transgressao 
simbólica des te ethos, e de ve ser considerado urna forma irónica. 

Os primeiros macacos, diz o mito das Amurikumálu, eram 
bebes do sexo masculino jogados fora pelas mulheres monstruo
sas que abandonaram a sociedade (isto foi-me lembrado por um 
informante, quando eu perguntava sobre o porque do consumo 
de macacos). Eles sao, assim, humanos que reverteram ao mundo 
natural. Mundo este que é reificado na figura da on~a, de quem 
os humanos se separam no início dos tempos. Penso, portanto, 
que a explica~ao para a elei9ao do macaco como comida - e 
a comida menos perigosa (fora da mandioca vegetal) , a primei
ra a ser consumida após os jejuns rituais - só pode ser alcan~ada 

19 Ou recebe out ros eufemismos. como apaláka-riñojo (nossa cara), 
ipuñoñori ukúna (gente do mato), ip.tika-tiwá (gente em cima da árvore) . 
A cai;a ao macaco - ca9a em geral - é descrita por um verbo que significa 
primariamente "andar" . A pesca, por outro lado - a pesca de espera 
com arco e flecha , é concebida como um " ficar parado" . imóvel . Ademais, 
os macacos es tao em cima (das árvores); os peixes. no fundo . 
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se considerarmos o jaguar como terceiro termo do sistema. Os 
macacos correspondem, no seio dos apapalutápa-mina, aos hu
manos, enquanto a on~a encama o arquétipo desta categoria de 
seres20. Comer macaco, assim, é comer o semelhante no seio do 
diferente: é um artifício dialético para marcar a separa~áo entre 
homens e apapalutápa-mina; destes últimos, aquele que mais se 
parece com os homens vira comida. Comer macaco lembra aos 
homens que eles sio diferentes das on~as (isto é, dos animais). 
Macacos e on~as exercem um f ascínio profundo na filosofía Ya
walapíti, pois representam imagens que refletem aspectos com
plementares de urna humanidade invertida21 • 

Os apapalutápa-mina em geral, por sua vez, sao a comida das 
on~as, nio dos homens22

• Sol e Lua tentam convencer seu pai 
de que doravante devia comer bichos, nao gente - um con
trato que estabelece a separa~io homens-jaguares, lembrada cada 
vez que os homens comem macacos. 

Macaco e peixe, em outra dimensio, se opóem: os peixes se
riam os mais diferentes dos humanos, sendo assim o alimento 
próprio; os macacos, por mais próximos, sio o alimento em si
tua~óes "nio-alimen tares". 

Posso aventar a hipótese, portanto, de que a posi~io especial 
dos apapalutápa-mina diante dos humanos deve-se ao fato de que 
estes últimos sio, até certo ponto, urna subcategoria dos primei-

20 Lévi-Strauss (1964, p . t 40 e ss . ) observa entre os Tukuna um sis
tema correlativo, macacos, homens, jaguares: o senhor dos macacos tinha 
forma humana, mas pertencia a ra~a dos jaguares . ºO jaguar ~ o contrário 
do homem; o macaco é, antes, sua contrapartida", diz Lévi-Strauss . Penso 
que o exemplo Yawalapíti demonstra e toma complexa esta proposi~o, 
ao introduzir urna regra alimentar . A proibi~áo do consumo dos apapalutdpa
mina possui semelhan~as com urna proibi~áo do incesto (ver logo adiante, 
relayócs entre comida e sexualidade); e o consumo de macacos é o símbolo 
que, por inversáo, transgride e simboliza a separa~áo entre homens e ani
mais terrestres . 

21 Note-se, entretanto, que a mitologia xinguana náo tem o macaco 
como um personagem muito importante . 

22 Os waráyunaw, índios náo-xinguanos, comem carne de bicho - o 
que os afasia da Cultura, torna-os agressivos (kañuka) e imprevisíveis como 
os jaguares. O regime alimentar xinguano é um dos critérios distintivos da 
humanidade verdadeira, e está associado ao ethos pacífico, do respeito 
(kawíka), defendido pelos grupos da regiáo . Somos o que comemos, num 
certo sentido; mas também somos o oposto daquilo que comemos - e 
estas proposi~óes contraditórias coincidem dialeticamente no consumo ·do 
macaco pelos Y awalapíti . 

58 

ros23 - os protótipos da humanidade nasceram do jaguar, e es
tio associados aos animais terrestres em oposi~io a peixes e pás
saros. Urna subcategoria que, evidentemente, separou-se por nega
~io: nega~io da animalidade. l! interessante observar que, ao ne
gar a rela~io de substancia com o Jaguar, ligando-se af etiva e 
essencialmente a mie humana, os gemeos Sol e Lua afastam-se 
da animalidade oontradizendo a teoría da concep~io def en di da 
pelos Yawalapíti, que atribui ao pai a substancia do filho. Negar 
a animalidade, atingir a Cultura, negando a paternidade - eis 
aí algo que interessaria o antropólogo devoto da psicanálise2

• . 

A aproxima~io entre animais terrestres e espíritos, evidencia
da no próprio nome da categoría,. parece ser menos explicável, 
urna vez que espíritos os há em toda a parte, e sobretudo na 
água ( enquanto que apapalutápa-mina e humanos vivem na ter
ra) . Observo que, ao glosarem a categoría por "bicho", os Yawa
lapíti estio empregando este termo no sentido ambíguo que ele 
possui em portugues: significa "animal", mas também "coisa des
conhecida, monstro" 4 • Este segundo significado dá con ta do / apa
palutápa/ na defini~io da categoría. Mas, por que? l! difícil 
responder. Posso especular, lembrando a on~a como modelo dos 
apapalutápa-mina, e ela, por sua vez, mantendo urna rela~io, por 
sua ferocidade, com a ca.tegoria dos espíritos. Note-se, entretan
to, que o "dono" dos apapalutápa-mina nao é a on~a, mas um ser 
antropomorfo, Apasha (Kamayurá Añangú), cuja aparencia física o 
aproxima singularmente do macaco: é um espírito de tra~os sub
humanos26. De qualquer forma~ os apapalutápa-mina distinguem-

23 Certa ocasiáo, sentenciaram: "apapalutápa-mina é ipuñoñori", isto é, 
os animais que os Yawalapíti nao comem, e que sao classificados através 
de urna modifica~áo do termo para espírito (apapalutápa) sáo gente (ipu
ñoñori) . Náo tive condi~óes de explorar esta proposi~io; apenas a registro. 

24 O mito de cria~io xinguano pode ser lido, em várias versóes, em 
Villas Boas, 1972; Agostinho, 1974b; Monod-Becquelin, 1975 . 

25 Eis porque os kupáti-kumii, peixes grandes ou ambíguos, sáo apapa
lutápa-mina da água . "Bicho", em portugues, é urna no~áo-mana (ver Lévi
Strauss, 1950) . 

26 Zarur (1975, p. 72) afirma que este sobrenatural está associado aos 
velhos; Menezes Bastos (s. d., p . 7) diz que o macaco só é comido pelos 
velhos, entre os Kamayurá. Este último ponto náo se verifica para os Yawa
lapíti; mas velho (wokoñoji) é de fato urna perífrase para Apasha . O ritual 
do Apasha permite palhayadas, nao é considerado kawíka . Os dan~arinos 
vio de casa em casa pedindo comida, o que nunca se faz no cotidiano 
(este comportamento desregrado talvez, realmente, possa ser associado aos 
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se das outras categorías por serem incomestíveis absolutamente 
(com a exce9ao, que confirma a regra, do macaco); como o sao, 
é desnecessário dizer, os espíritos. A rela9ao espíritos-alimento é 
inversa. Causadores de doen~a, os espíritos assim exigem o jejum 
de certos alimentos, e implicam a distribui9ao ( vs. consumo) de 
alimento para a comunidade, executada pelo grupo de substancia 
do doente. 

Minha ·impressao é que os apapalutápa-mina sao "bichos" ~xa
tamente por nao manterem urna rela9ao bem definida com ·os hu
manos. Semelhantes a aqueles pelo espa90 que habitam (terra), 
pela forma de nascimento21

, os humanos surgem ao negarem esta 
rela~ao. Esta ambigüidade, que remete aos mitos, aproxima os 
animais terrestres dos espíritos, seres inclassificáveis, ambíguos e 
excessivos. 

Os pássaros (kutipíra-mina) habitam o céu, onde sao chefia
dos pelo urubu bicéfalo (ulúpu iohowtiw). Os pássaros arque
típicos sao os gavióes e harpias, que lutam com as almas periodi
camente. As aves ensinaram aos humanos várias cerimonias, co
mo o iraláka (duelo de dardos) e o pihiká (perfura~ao da orelha 
dos adolescentes). A reclusao pubertária foi inaugurada pelo urubu, 
e em geral os alados estao associados aos jovens ( wikinori) , o 
que se observa na pintura corporal, especialmente no pihiká, on
de os meninos sao pintados com temas alados na face e olhos, e 
na rela~áo entre animal de estima9áo e filho. 

.Kutipíra significa pássaro e animal de estima~áo; mesmo o 
cachorro é, aí, kutipíra .. Os Yawalapíti, como os demais xingua
nos, apreciam entreter-se com periquitos, papagaios, bem-te-vis e 
urna variedade de aves. As harpías sao encerradas em gaiolas 
cónicas no centro da aldeia, e suas penas servem em enfeites. 

A rela9ao entre kutipíra e dono é pensada através de urna 
simbología da filia9áo; o animal é criado, alimentado pelo dono 
como o filho pelos pais. Alguns mitos contam como pássaros de-

velhos, que desempenhariam papel semelhante ao dos velhos Suyá - ver 
Seeger, 1976. Mas nao tenho dados Yawalapíti suficientes sobre o assunto) . 
A Profa . Heloísa Fénelon Costa sugeriu-me urna rela9ao entre Apasha e 
"primitividade", humanidade pré-cultural . 

27 O nascimento vivíparo é di to yumokopoño . A raíz /yum/ define um 
paradigma de termos ligados a fisiología sexual: menstrua9ao, crian9a pe
quena, feto, etc . Os peixes e pássaros tem inahotsi, ovos . As plantas ipúka, 
brotam . 

60 

f untos ajudam viajantes ao céu, em retribui9ao aos cuidados que 
receberam na terra. Esta rela9áo persiste, assim, após a morte, 
pois o céu é dos pássaros e das almas . Os kutipíra sao enterrados 
junto a rede dos donos e possuem alma (ipaiori) . Note-se ainda 
que o pessoal do amulaw (líder) é chamado de kutipíra do líder, 
que, assim, os "'alimenta", "toma conta" deles . Acresce que o re
presentante tribal (putáka wokoti) dirige-se a seus representados 
pelo vocativo nuñañaw, "meus filhos ", ou yum.Onaw, "crian~ada." 

Os peixes sao a base proteínica da alimenta9ao. Seu consumo 
é objeto de inúmeras restri96es, que examinaremos a seguir. Aqui, 
lembro que a distin9áo entre peixes de escama (iráta, casca) e 
de couro (imá, pele) é importante, os primeiros sendo mais 
próprios que os outros. Os peixes com dentes agu9ados sao pe
rigosos para os doentes, porque causam dores. Os peixes ensina
ram aos homens a cerimonia do Tapanawana, e foram os ani
mais convidados a se baterem contra o pessoal do Sol na primeira 
cerimonia fúnebre em honra da mae dos gemeos. 

As ordens animais se organizam a semelhan~a dos humanos; 
possuem chef es, campeoes (Iutadores, "donos de luta") , xamás. 
O cará (yatakúlu, fam. Ciclídeos) é o xama dos peixes; o bem
te-vi, o dos pássaros; a sucuri é o campeáo das cobras; a bicuda, 
dos peixes; a on9a, dos animais terrestres. A cascavel é chefe 
das cobras, o peixe-cachorra (fam. Caracídeos) é chefe dos pei
xes. Os animais também possuem aldeias (píti), urna para cada 
espécie. Além disto, as ordens a·nimais (peixes, pássaros, animais 
terrestres), ou certas espécies, podem estar associadas a um "dono" 
(controlador, causador, arquétipo) - wokoti -, semelhante aos 
Mes tres dos Animais tao difundidos na América do Sul (ver 
Reichel Dolmatoff, 1973). Este dono pode ser um animal-kumii, 
ou um espírito com nome próprio. O jacaré (yaká, yaká-kuma) 
é dono dos peixes; Apasha o é dos apapalutápa-mina (note-se 
que o primeiro é apapalutápa-mina, ou simplesmente apapalutápa; 
o segundo é apapalutápa antromorfo); o urubu bicéfalo é dono 
das aves. Esta no~áo de "dono" de animais nos remete a no~áo 
de espírito, que veremos adiante. 

Há evidentemente urna variedade de associa96es simbólicas 
entre determinadas espécies e. certos atributos : a raposa é asso
ciada aos mortos, cujas almas viram este animal a noite (ou viram 
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cobras); as borboletas estao ligadas a Apasha28
; a arara verme

lha ao Sol; a on~a aos chefes (enfeites de pele e garras de on~a 
sáo usados exclusivamente por amulaw), bem como a harpia; o 
jacaré ao pequi; os pássaros, como disse, aos jovens; e talvez 
seja possível estabelecer urna analogia entre peixes e estrangei
ros, nas cerimónias interaldeias, levando em conta que estes ani
mais foram os primeiros opositores de Sol e Lua na cerimónia 
dos mortos. Quanto aos vegetais, a mandioca e o pequi estao li
gados as mulheres ; os eméticos aos reclusos homens; certas raí
zes e p1antas, aos xamas. Pimenta e tabaco sao coisas masculinas 
e xamanísticas por excelencia. O urucum (e a cor vermelha) liga
se a vida, a atividade pública (reclusos nao se pintam); como o 
carvao aos xamas e aos espíritos. ~ tempo entao de explorarmos 
a lógica das rela96es entre o mundo humano e os seres e subs
tancias da natureza. 

Trans/orma9oes e Relafoes: Regime Alimentar 

Algo já foi dito sobre o simbolismo da dieta Yawalapíti: es
pécies ou ordens animais consumidas. Tentei explicar como o 
macaco é o único apapalutápa-mina consumível, em virtude de 
sua rela9ao com os humanos e a on9a. Examino agora as linhas 
gerais de urna das formas de rela9ao entre o mundo social e a 
natureza: a alimenta9ao. Desde os trabalhos de Lévi-Strauss 
( 1964, 1967), ficou claro que as modalidades de incorpora9ao 
dos alimentos - formas de prepara~ao, restri~óes - f uncionam 
como instrumentos simbólicos de classifica9ao social: pela cozi
nha se chega a dialética Sociedade/ Natureza. Mas a cozinha nao 
é o único domínio onde homem e natureza interagem em termos 
de substancia - urna considera9ao do sistema alimentar Y awa
lapíti, que permite articular c1assifica9ao animal e sociedade, deve 
Iam;ar mao de substancias e rela96es que extrapolam a cozinha. 

Tres categorías básicas da cozinha Yawalapíti sao: otsoko, as
sado: wakúpij, cozido e yulatáka, moqueado (assado a fogo len-

28 A alma do morto, se morre de novo, transforma-se em urna borboleta 
grande e preta, mapapa/úlu-kumá, que voa de modo errático (que os Yawa
lapíti comparam a corrida do xamá em transe) . 
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to sobre jírau). Diz-se assado do beiju, do peixe (ou ave, ma
caco) posto em contato direto com o fogo ou brasas. A prepara-
9ao do mingau de mandioca obedece a outras categorías, das 
quais a mais importante é a no~ao de engrossar, ficar no ponto 
(utukwá). "Cru" é <lito átsa otsoko pá: "nao está assado", para 
carne. O que nao deixa de ser paradoxal, visto que o assado parece 
ser o modo mais natural de prepara~ao. Os reclusos, após o 
jejum inicial, nao podem absolutamente comer assado: para · o 
adolescente (maritshaya) provoca paralisia das articula96es, e é. 
antagónico a ataya (eméticos) que ele está tomando; para o xama 
iniciante causa a penetra9ao de flecha~ do espírito (apapalutápa 
inukúla) em seu corpo, causando dor; para o pai em couvade 
prende o sangue que este tem na barriga. A ordem, do mais 
para o menos perigoso, é: assado, moqueado, cozido - distancia 
crescente do fogo. A comida cozida, isto é, com água mediando 
entre carne e fogo, está associada as mulheres (que trazem toda 
a água da casa) ; a menstrua~áo de urna mulher estraga toda a 
comida cozida da casa (nao a assada). 

Esta virtualidade natural do assado, com efeito, isto é, sua 
menor capacidade de transformar culturalmente o alimento, pode 
ser percebida na observa9áo Yawalapíti de que o peixe assado 
mantém com mais for9a o cheiro ahí, que caracteriza este ani
mal. E a categoria ahí, olfativa, é um símbolo crítico de relacio
namento homem-natureza. A classifica~ao das substancias pelo 
cheiro é importante na cultura Yawalapíti29 e nos ajuda a en
tender o regime alimentar. 

Os Yawalapíti possuem urna grande variedade de categorias 
dentro do código olfativo (e gustativo, mal separado do anterior). 
Algumas delas nos interessam mais diretamente por córresponde
rem a classifica~ao animal e/ ou indicarem estados corporais. Es
tes cheiros (isha) sao: (a) Há é o cheiro dos apapalutápa-mina, 
e o cheiro do suor humano; é o cheiro de animais comestíveis 
que se tornaram impróprios para o consumo por terem se alimen
tado de coisas iñoyo (nojentas) - como um peixe em cujo es-

29 Embora nao chegue a ter a importancia que recebe entre os Suyá, 
0nde a classifica9ao por cheiros ordena homens e animais cm termos de 
maior ou menor proximidade do póJo Natureza (vs . Cultura) - ver Seeger, 
1974, cap . VI, que me chamou a aten9ao para o uso do código olfativo 
como instrumento simbólico (seguindo Lévi-Strauss, 1964, p . 144 e ss .). 
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tomago foi encontrado excremento de capivara. Há, cheira de 
corpo humano, é mais forte nos adultos de ambos os sexos; crian
~as e velhos nio tem cheiro. (b) Ahí, que é o cheiro de peixe, 
de sangue e de semen. 1! o cheiro do sexo - após urna rela~o 
sexual, fica-se ahí-mina, o que é perigoso para quaisquer pessoas 
em estado liminar que estiverem próximas. As mulheres mens
truadas ficam ahí. 

Há outras categorias de cheiro, como oro, perfume, aplicável 
ao urucum, ao tawaji (óleo de pau), ao pequi; ou haká, que é 
o cheiro dos animais (nao-peixes) comestíveis: aves, macaco. E 
outros mais, correspondentes ao queimado, fétido, etc. A riqueza 
conceitual dos códigos olfativo e gustativo Yawalapf ti é con
siderável. 

Além do peixe, do sangue e do semen, a única substincia que 
possui ahí é o jenipapo (/enipa americana). A tintura feita desta 
fruta serve como pintura para os jovens recém-safdos da re
clusao e enlutados no fim do seu período de luto; estarla assim 
associada a vida e a entrada ou reentrada na sexualidade (ver 
Agostinho, 1974a, p. 136). 

Na verdade, ahí é muito mais que um cheiro, é urna cate
goria, símbolo de processos e estados sociais. As coisas ahí re
presentam de alguma forma a Natureza dentro da Culturaªº· Elas 
sao incompatíveis com as pessoas em estado liminar: reclusos 
adolescentes, xamis iniciantes, pais em couvade. Eis por que estas 
pessoas nao podem comer peixe. Menos que urna correla~io nega
tiva entre sangue e peixe (como quer Basso, 1972), o que há é 

30 Ahl púka ha? - "Ainda sai cheiro (ahí)?º - é pergunta que se faz 
quando se quer saber se o peixe está suficientemente cozinhado. Tomado 
alimento, o peixe supostamente perde muito do ahí; a cozinha, enquanto 
media~io, o neutraliza. 

Um mito Kamayurá colhido por Etienne Samain abre outras conexóes, 
~ue permitem incluir o pequi (Cariocar butisorum) no sistema cheiro-sexua
lidade-alimento . O pequi originário brotou dii:s cinzas de um jacaré sexual
mente voraz, que copulava com duas humanas . (Em algumas glosas do 
mito que colhi, o pequi nasce dos testículos do jacaré . ) O cheiro deste 
fruto era, originalmente, "ruim" - cheiro de sexo (ahí). Mais tarde, o Sol 
transfere o cheiro original da genitália feminina para o fruto, e dá a esta 
parte do corpo o cheiro penetrante de urna espécie de f ormiga. O pequi 
é fruto fálico, como o jacaré. Dizem que ele engorda mais as mulheres 
que os homens, na época de sua coleta e processamento (novembro-dezem
bro) . 
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urna suplementaridade vista como perigosa, pois os reclusos estao 
de alguma forma associados ao sangue - os adolescentes sao 
escarificados freqüentemente, o pai em couvade está com a barri
ga cheia de sangue31

• Quanto ao xama, as coisas ahí possuem fle
chas (ukú) e o xama iniciante precisa imunizar-se contra estes 
objetos, ·causadores das doen~as, pois seu ofício é tratar com 
eles. Note-se que os espíritos possuem uin olfato muito sensível 
- detestam as coisas ahí. Enquanto Sobrenatureza, sao . também 
a epítome da Cµltura32

• 

As restri~óes alimentares Yawalapíti giram em torno desta ca
tegoria ahí: os eméticos tomados na reclusio também sao incom
patíveis com este cheiro - eis porque os reclusos nao entram 
em contato com peixe, com sexo, com mulheres menstruadas. As 
mulheres menstruadas nao comem peixe para evitar a já referida 
suplementaridade: já "com sangue", comer peixe (1ahí) causaría 
a coagula~ao desta substancia na barriga. Os doentes e seu grupo 
de substancia tampouco comem peixe: dizem uns que é porque 
os peixes - especialmente os peixes, grandes - tem flechas, e 
a etiología mórbida Yawalapíti atribuí a doen~a a flechas lan
~adas por espíritos ou feiticeiros; outros, porque estes animais 
tem muito ahí. 

Note-se que sexualidade e comida possuem, no pensamento 
Yawalapíti (como em inúmeras outras culturas - ver Lévi
Strauss, 1962, p. 140), urna semelhan~a essencial. Comer e co-

31 Os meninos que acabaram de furar a orelha, no pihiká, também en
tram em reclusio, ficando sem comer peixe por um período de cerca de 
dois meses. Comem beijus de mandioca, depois macaco, aves. Eles sao 
comparados explicitamente as mulheres menstruadas, devido a perda do 
sangue. 

Lembro que a conexio entre sangue e cheiro foi apontada por da Matta, 
1976, p . 85 (ver n. 15) para os Apinayé, em aproximadamente o mesmo 
sentido . Mas sua equa~áo cheiro-sangue-alma, nao tenho elementos para 
adotá-la no caso Yawalapíti. . 

32 . Além de nao terem cheiro, os espíritos abominam o cheiro de gente, 
especialmente o cheiro ahí de rela~0es sexuais. Por outro lado, as almas 
dos mortos (yakulá, sombras), embora também nao gostem de cheiro de 
gente viva, tem um cheiro, e muito forte, também ahí (ahí-ruru). Isto é 
curioso, porque as almas possuem um sangue muito fraco, sem substancia. 
Nao sei resolver esta aparente contradi~áo . De qualquer forma, talvez isto 
possa ser coerente com a equa~áo cheiro-sangue-alma que da Matta viu 
para os Apinayé. 
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pular sao descritos pelo mesmo termo; e sonhar . com urna relacráo 
sexual pressagia urna pesca abundante. 

Mas, por que essa associacráo entre peixe e sexualidade? A 
questao do sangue e do semen, substancias fundamentais da sócio
fisiologia Yawalapíti, foi desenvolvida por mim alhures (Vivei
ros de Castro, 1977). Aqui a questáo é saber por que peixe e 
estas substancias que engatam a sociedade na natureza (repro
ducrao) estáo associados sob a categoría ahí. ~ difícil dizer. O 
peixe parece ser o alimento animal por excelencia33 

- comple
menta e se opóe a mandioca, comida vegetal, e a primeira a ser 
consumida pelos reclusos e doentes, sob a forma de beiju. Neste 
sentido, a rela9ao pertinente seria entre alimento animal e sexua
lidade, ou entre o primeiro e as substancias corporais ligadas a 
vida sexual. Tudo que posso afirmar é que os Yawalapíti asso
ciam, através da nocráo de ahí, peixe, esperma e sangue, e que 
is to forma um esquema coerente com a proibicrio · de os limina
res (reclusos e doentes) comerem peixe. Basso (1972; Becker, 
1969, p. 131) interpretou estas associacroes apenas em termos de 
urna oposicrao sangue/ peixe; Menezes Bastos (1976, p. 174 e 
ss.) estabelece urna correlacrao entre as flautas apapálu (Kam. 
yakuí), os peixes e urna ·representacrao masculina da menstrua
crao, que, para os Yawalapíti, nao faz muito sentido. De qualquer 
modo, em ambos os autores se verifica urna conexao peixe/san
gue. O que meus dados Yav.'alapíti permitem, é ampliar este sis
tema, introduzindo o semen como termo relevante, o que indica 
que a equa9áo pertinente é peixe =semen= sangue, isto é, alimen
to animal= sexualidade, e que, além disso, outras substancias en
tram no sistema: os eméticos, como anti-alimentos; o tabacou. . 

Antes disto, recordo que os animais incomestíveis (apapalu-
tápa-mina e a maioria dos pássaros) tem o mesmo cheiro dos 
humanos sexualmente ativos (adultos; criancras e velhos nao tem 
há), enquanto que o cheiro do peixe é o mesmo das substancias 
sexuais. Apesar desta semelhan9a "olfativa" entre peixe, semen 

33 Os Yawalapíti , desenvolvendo a oposi<;áo entre vivos e mortos, di
zem que "peixe de alma (yakulá) é gri)o" - um alimento .seguramente me
nos forte, assim como as almas . Além de nao comerem peixe - comem 
grilo - as aimas tem um sangue fininho, ou nao tem sangue; e nao tem 
rela<;óes sexuais. 

34 Sangue e semen nos demais contextos se opóem diametralmente. 
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e sangue, o primeiro se liga aos outros dois de forma diferente: 
comer peixe impede a saída livre do sangue, o coagula na barriga 
- que é exatamente o que faz ~ esperma na mulher - " corta" 
o sangue, o estanca, indo formar o feto. E o esperma, por sua 
vez, deve ser retido pelos homens em reclusao (proscri~ao de 
relacróes sexuais). 

Ora, o oposto do peixe, isto é, a substancia que é ingerida em 
primeiro lugar nas reclusóes, sao os eméticos (ataya). A cultura 
xinguana elaborou em profundidade o simbolismo do vómito, en
quanto antidigestao. Os eméticos sao usados em todo momento 
de passagem ritual, especialmente na reclusao pubertária mascu
lina, onde sao considerados como formadores do corpo adulto 

• 
do lutador. Algumas pessoas afirmam que o semen masculino é 
fabricado pela ataya. Estes eméticos, por sua vez, sao usados pa· 
ra tirar o sangue (ajudando a escarifica~ao) da barriga do pai 
em couvade35

• Assim, peixe nao deve entrar, sangue deve sair, se
men nao deve sair, e a ataya condensa esta dialética: forma o 
semen, tira o sangue, opóe-se ao peixe. Se este último é o ali
mento por excelencia, associando-se a sexualidade enquanto f or
~as paralelas de enraizamento do homem na Natureza, a ataya 
é antialimento que fabrica o corpo numa esfera alternativa a da 
sexualidade: é urna metáfora do semen. A ataya fortalece o cor
po, o muda ("mudar o corpo" é o objetivo de todas as reclusóes), 
o engrossa. Note-se que as seivas vegetais (bem como o mel) sao 
ditas yátshi, esperma; o que se toma é ataya yátshi, a seiva, o 
esperma da ataya. 

Ataya wokoti, o espírito antropomorfo patrono da ataya36, e 
que encarna qualidades idea is do lutador, aborrece a sexualidade 

35 Após o nascimento do primei ro filho. acredita-se que a barriga do 
pai enche-se de sangue, que deve ser rapidamente eliminado através do 
jejum de peixe e do uso de emético; caso contrário fica·se barrigudo e vira
se homem ruim (ipuñoñori-ma/ú) . Os mesmos perigos ame~'Yam o executor 
de um feiticeiro : o sangue do morto enche sua barriga; as precaü9óes sáo 
identicas as da couvade . 

36 Os Yawalapíti conhecem urna infinidade de eméticos, cada um com 
urna serven tia determinada, urna época apropriada. para cada sexo. etc. O 
mais forte , kawikári (perigoso) , é o túti (mucuna, leguminosa papilionácea), 
tomado no início da reclusáo pubertária, e que pode aleijar o tomador. Só 
homens usam . As mulheres também usam eméticos, para formar o corpo 
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e o sangue a tal ponto que os reclusos que estao tomando emé
ticos devem parar momentaneamente as escarificac;óes terapeuti
cas. Os eméticos purificam e protegem o corpo: antes de urna 
festa em que se vai lutar, vomita-se para evitar que o cheiro do 
peixe velho servido pelos anfitrióes enfraquec;a o lutador; antes 
de se iniciar a vida sexual ativa (reclusao pubertária), toma-se 
ataya; ao se recomec;á-la (xamás iniciantes que retomam a vida 
normal), também. 

Duas out ras substancias que esta o na periferia do alimento, 
e que participam <leste sistema de oposic;oes, sao a pimenta e o 
tabaco. Ambas sao ditas kahiúti (dolorosas, que ardem - esta 
é urna categoria gustativa) e sao o alimento próprio dos xamas. 
Apenas os homens adultos fumam, . e o tabaco é a substancia pre
dileta dos espíritos, que apreciam seu cheiro oro, perfume (que 
vai opó-lo, portanto, ao sangue e substancias sexuais, detestados 
pelos espíritos). O tabaco, porém, é incompatível com a atividade 
do lutador - o enfraquece, e os jovens nao fumam. O ataya 
wokoti aborrece o cheiro de tabaco; embora os xamas usem even
tualmente a ataya, quando vao ter relac;óes sexuais pela primei
ra vez, após a reclusao iniciática, esta é o distintivo do lutador, 
assim como o tabaco (a pimenta) o sao do xama. O tabaco 
é a substancia transformadora por definic;ao: o demiurgo Kwamu
ty fabrica os primeiros humanos soprando fumac;a em troncos 
de árvore; Sol ressuscita Lua peln fumac;a de tabaco; os mitos 
abundam em episódios onde o tabaco dá vida, recria, refaz -
religa. As flautas apapálu foram capturadas (eram espíritos aquá
ticos) pelo uso de pimenta e tabaco. Ele vai assim corresponder 

negando - ao esperma enquanto substancia criadora; o ta-

adulto, para acabar com o fluxo menstrual. Os homens, porém, conside
ram os eméticos f emininos como fracos e irrelevantes. 

Os. eméticos da reclusao pubertária sáo atribuídos ao urubu, conforme 
os mitos ·que associam gabinete de reclusáo e céu. O cheiro dos eméticos 
ataya é dito hipúka, categoria que também se aplica ao cheiro do caldo 
venenoso da mandioca. Há, aparentemente, urna certa associa~áo entre 
ataya e veneno, o primeiro urna forma fraca do segundo. Assim, o timbó 
(tyúma), cipó cuja seiva é usada para envenenar os peixes, é tomado como 
emético pelos país de filhos ilegítimos (com amantes), para matar uín verme 
que se cria na barriga do pai. Donde, o sistema: [(pai de filho socia.l: san
~ue na barriga do pai: emético ataya) :: (país de filho natural: verme na 
barriga do pai: veneno para peixe)]. O que permite prova indireta da 
associa~áo peixe/ sexualidade/ sangue. 
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baco no domínio onde Cultura e Sobrenatureza se encontram, o 
esperma na jurn;ao entre Cultura e Natureza. Se o esperma fabri
ca os indivíduos (conforme a concepc;ao Yawalapíti), o tabaco os 
recria, os cura, pois é o instrumento curativo básico do xama. 
Se a reclusao pubertária está vinculada a ataya - o recluso é 
<lito ataya otsori, tomador de emético - a doenc;a e seu tra
t~mento (ou reclusáo iniciática do xama, que decorre de urna 
doen9a ónde o · indivíduo .é chamado pelos espíritos) estao liga
dos ao tabaco. Ambos, ataya e aíri (tabaco), sao ante- ou para
alimentos que os Yawalapíti elegeram para ocupar os espa9os e 
momentos liminares da trajetória social3j; nisto se opóem ao pei
xe, sobretudo ao peixe assado, super-alimento, que mantém rela
c;óes obscuras com a sexualidade humana e suas substancias. 

Deixando para outro lugar urna explora9ao mais detalhada do 
simbolismo do esperma e do sangue, que nos levará aos proble
mas da fabrica9ao do corpo, a diferen9a homem/ mulher, pode
mos no entanto estabelecer a correlac;ao: (esperma: natureza: : 
eméticos : cultura : :' tabaco: sobrenatureza) 38

, o que indica 
que, no sistema alimentar Yawalapíti, nao é possível urna redu-
9ao dualista do tipo Natureza/ Cultura. E vemos que, partindo do 
alimento - do peixe como símbolo sobredeterminado, análogo ao 
sangue mas com tra9os fálicos, pois aumenta a barriga, coagula 
o sangue, lanera flechas espirituais39 

-, chegamos a substancias 
para-alimentares, como os eméticos, o tabaco, e a substancias cor
porais, o sangue e o semen. Na verdade, é a partir de um sistema 
composto <lestes elementos que a cultura Yawalapíti vai pensar 
de maneira mais profunda o estatuto dos seres humanos - pa
péis sociais, transic;oes sociais, relac;óes sociais. Ele parece ser a 
chave do simbolismo xinguano. 

Em ·nível mais concreto, há urna série de restric;óes alimentares 
específicas: os pais em couvade nao devem comer mu ita carne 

37 Observe.se que a ataya corresponde ao gabinete de reclusáo, enquan
to q~e o tabac~ é sobretudo fumado no wokúka, na, pra~a da aldeia, pelos 
xamas ao crepusculo . Dentro de casa, os homens so fumam quando estao 
tra~ando de um doente . O tabaco, diz-se, eneorda o xama inician te, recluso, 
ass1 m como a ataya fez com o recluso adolescente. 

38 ~res _substancias que, ~ títulos diversos , desempenham papel central 
na. fa~nca9ao do corpo. Ad1anto que toda reclusáo é concebida como fa
bnca9ao. 

39 Ukú. flecha. é urna metáfora para penis (pohí). 
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de aves, pois os ossos dos filhos podem ficar quebradi~os; certos 
peixes sao proibidos aos jovens, porque enfraquecem o Iutador; 
outros animais sao umañí, cria~áo, e por isso também sao in
compatíveis com as crian9as. Acresce que os peixes possuem ahí 
em grau diferente, conforme a espécie e o tamanho (os maiores 
tem mais, cf. a tendencia que associa tamanho grande e prototi
pia; ver / kuma/ ), e que certos hábitos de cada espécie qualifi
cam/ desqualificam-nas para o consumo dos doentes. 

Duas categorías centrais orientara as restri9óes alimentares Ya
walapíti: tiñokotí, "abstinencia", e kanupa, intraduzível (correspon
de a " reima" dos caboclos amazónicos), indicando influencia ne
fasta de certas substancias sobre pessoas em estado liminar, es
pecialmente crian9as . Na verdade, ambas as no9óes nao se res
tringem a alimenta9ao: a sexualidade e certas atividades também 
sao incluídas. . 

Tiñokotí, jejum ( nutiñoko - eu estou em estado de restri-
980 alimentar ou sexual), é urna prática que ·se impóe: (a) aos 
adolescentes no início da reclusáo pubertária; (b) aos país (pai 
e mae) em couvade; (c) aos xamas iniciantes; (d) aos meninos 
que furaram a orelha no pihiká; (e) aos doentes, aqueles que 
foram atingidos por flechas invisíveis enviadas por espíritos ou 
feiticeiros; (f) as mulheres menstruadas. Em todos os casos, ele 
é parte de urna restri~ao mais geral, que inclui restri~ao de m~ 
vimentos (reclusao: fica-se patakwaráta, deitado na rede, sem · 
mexer) , invisibilidade social absoluta ou relativa40• Pode ser um 
jejum absoluto, ou, mais propriamente, refere-se a proscri9ao · de 
certos alimentos: exemplarmente, peixe, sobretudo os peixes 
grandes. 

Mas tiñokotí se aplica também a proibi9ao de rela9oes sexuais, 
que acompanham as proscri9óes alimentares em todos os casos 
acima. E, sobretudo, a abstinencia define um grupo, idealmente 
nítido, de pessoas ligadas por la9os de substancia: tiñokolaw, 
" aqueles por quem me abstenho". Isto é, o indivíduo pode se 
abster em causa p~ópria, mas também em benefício de outros, 
a quem está ligado de forma especial. Assim, os país do recluso 

40 O que Seeger diz sobre os Suyá verifica-se integralmente para os 
Yawalapíti: "As restri9óes d~ comida, sexo e atividade que surgem em 
momentos de passagem repetem-se em combina~óes ligeiramente diferentes 
[para cada situa9ao liminar específica]" (Seeger. 1974. p. 226) . 
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adolescente nao devem, no come90 da reclusáo, ter rela~óes se
xuais (diz-se deles que estao "fazendo o filho", expressao usada 
também para a fecunda9ao; só que agora é justamente o sexo que 
é banido); os pais em couvade, sobretudo o pai (yumamukú wo
koti, dono de crian9a), nao ·só se abstém de sexo como de peixe, 
em primeiro lugar por si mesmo (para que o sangue saia de sua 
barriga e ele volte a ter for9a), depois pelo filho; o xama que 
inicia um outro também evita sexo e peixe ( é pensado como 
pai do iniciado); finalmente, os país, irmios e filhos (/ ruru/ , 
ligados por la~os biológicos reconhecidos socialmente) de um do
ente devem se abster de peixe, para evitar causar dores a ele. 

Assim, o tiñokotí define la9os de substancia, metonímicos, en
tre pessoas; o pensamento Yawalapíti pressupóe urna continui
dade, urna indiferencia~ao essencial dentro do grupo de parentes 
de substanciaº. Note-se que esta unidade se exprime através de 
um conjunto de proibi96es, alimentares e sexuais; e que, por outro 
lado esta unidade surge a partir da sexualidade, pois a subs
tancia que une os individuos deriva do "parentesc?'.' (no ca~~ .. d?. 
xami, o iniciador é dito pai). Mas ainda a pratica do tznoko 
parece se apoiar na idéia de que os indivíduos sao f eitos, fabrica
dos, por um grupo: ele exprime a unidade da família d·e pr~ria-
980. O grupo, ou melhor, a categoría que se opóe ao tiñokolaw 
sao os iwíkalaw - "aqueles que eu respeito (tenho kawíka) ": 
os afins. Os tiñokolaw se definem por serem o conjunto de pes
soas que nao comem em conjunto; os iwtkalaw sao indivíduos 
cujo nome eu nao pronuncio. Os primeiros estao numa rela~ao 
de mutualidade, continuidade de substancia; os segundos estao 
numa rela~io de reciprocidade, descontinuidade de substancia 
(exogamia). Em certo sentido, os iwíkalaw sao um caso particu
lar da categoría mais ampla que se opóe ao grupo de substancia: · 
a comunidade da aldeia, que se relaciona com os tiñokolaw atra
vés da distribui~ao alimentar42 • O caso da ·doen~a é exemplar: o 
grupo de substancia do doente se abstém, e posteriormente pro-

41 Ver da Matta, 1976, para a discussao desta "comunidade de substan
ciaº característica das sociedades indígenas do Brasil Central (Cf. tb. Seeger, 
1975). . . -

42 "O pagamento em alimentos é um indicador crucial de certas relactoes 
definidas por outros critérios que os de parentesco " (Becker, 1969, 
p. 165). 
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duz alimento que vai ser distribuído pela comunidade, na festa 
em honra ao espírito causador da doen9a. Dessa comida, eles 
náo comem, sáo os outros que comem. 

Fazer tiñoko por alguém é marcar urna rela9ao de substancia; 
nio pronunciar o nome de alguém é marcar urna rela9io de afi
.,iidade. Em ambos os casos, proibi9óes (complementares) expri
mem urna rela~io, e sio usadas estrategicamente pelos .y awala
píti na defini~ao das rela~oes que desejam ver sancionadas pela 
comunidade (ver Becker, 1969). 

e ·racilmente 'observável que as situa~óes que exigem a abstinen
cia sao aquel as em que os indivíduos está o em con tato com f or
~as anti ou para-sociais: momentos de crise, de passagem. A abs
tinencia é urna forma de exprimir e controlar estas crises. Toda 
comunica9ao entre Sociedade, Natureza e Sobrenatureza se acom
panha de tiñoko. A ruptura, a nao-observancia de urna proscri
~io alimentar ou sexual pode ocasionar malefícios físicos, mas, 
quando se trata de um jejum em causa própria, transforma o in
divíduo em ipuñoñori-malú: homem de segunda classe, feiticeir.o 
em potencial. O feiticeiro é alguém que, tntre outras coisas, nao 
segue as proscri~es alimentares: ele nao sabe controlar suas re
la~óes com o domínio extra-social43

• Os amulawnaw (chefes) e 
os ipuñoñori-mina, ao avesso dos feiticeiros e homens ruins, sao 
pessoas generosas e que seguem as regras restritivas do tiñokotí. 
Como se ve, a generosidade (vs. o egoísmo do feiticeiro) e a 
abstinencia sao faces da mesma moeda: abdica~io dos aspectos 
anti-sociais da individualidade. Tiñiikotí vai, portanto, contribuir 
para a forma9ao do ethos Yawalapíti44

; ele replica o kawíka 
(respeito e generosidade). F~zer tiñoko pelos parentes de subs
tancia, ou em causa própria, se complementa pela generosidade 

43 Seeger, 1974, p. 229, observa entre os Suyá equa9áo análoga, quebra 
de restri9óes alimentares = f eiti~aria . 

44 A quebra de urna proscri~áo alimentar é um acontecimento kana· 
katí. Kanakatí se diz do incesto, do nascimento de gemeos e, em geral, de 
q~~lquer aci~ente desagradável, imprevisto. Em sentido estrito, parece sig· 
mf1car urna irru~áo da Natureza na Cultura, do imprevisível no mundo 
do previsível. A gemelaridade é abominada pelos Yawalapíti, que a ligam 
a um excesso (note-se que Sol e Lua eram gemeos, e filhos de um animal) 
animalesco, produto de urna sexualidade exagerada. A gemelaridade do 
Sol e Lua aponta para o mundo excessivo que é o mundo do mito das 
coisas úmañí. ' 
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e pela presteza em distribuir alimento para os afins e . a comu· 
nidade em geral. 

A prática do tiñoko aponta para a rela9ao entre corpo e esta· 
dos sociais: o corpo funciona como superfície de incidencias so
ciais; mudancras corporais sempre acompanham mudancras sociais, 
e ambas sio objeto de tiñoko, que, assim, transforma a alimen
ta9io em símbolo da rela9io entre o indivíduo e a sociedade. 
Note-se que a proibi9áo de se comer apapalutápa-mina - na verda
de, nao se trata de urna proibi9áo, mas de urna prática impensável, 
- é urna forma de tiñoko geral45

, que define a humanidade pró-
pria - os xinguanos4~. -

Os indivíduos submetidos a urna proscri9io alimentar, em ge
ral, só se alimentam de coisas insossas (nao-kihári, gastosas; só 
comem coisas iñoyo, nojentas ou sem gosto); alimentos doces 
(pujúa), como o mel, o mingau nukáya, sao evitados; o sal é ha· 
nido. Sobretudo, de coisas sem ahí: os primeiros peixes comidos 
após o jejum devem s~r pequenos, sem gordura, e apenas as es
pécies com menos ahí. lsto é visto como um esfor~o desagradá
vel, urna prova9ao - apóia-se numa ética da purifica~io e do 
ascetismo que parece dominar a cultura Yawalapíti. Os eméticos, 
instrumento básico desta purifica9io, acompanham o tiñoko: eles 
também sao insossos ( iñoyo), e sao incompatíveis com os ali
mentos saborosos. 

"' Urna categoría especial de alimentos e práticas que devem ser 
evitadas durante os períodos de abstinencia é kanupa. As coisas 
kanupa sao prejudiciais as crian9as pequenas, doentes e liminares 
em geral. Nukanupaa pá, estou kanupa, diz o indivíduo que aca
bou de ter rela9óes sexuais, ou se sua mulher está menstruada; 
ele nao pode visitar o tomador de ataya (recluso), o xami ini
ciante, o doente grave. Certos peixes, grandes, ou espécies deter
minadas (arraia, pacu), nao podem ser comidos pelo grupo de 

45 Isto é especula~áo minha; os Yawalapíti nao associam a abstinencia 
~om a evita9áo alimentar dos ammais terrestres. · 

46 Esta análise de urna lógica corporal deve necessariamente incorporar 
a considera9áo das marcas sobre a superfície do corpo: pintura, untura, 
adornos. O urucum, o óleo de pequi, etc. sao substancias fundamentais 
nesta lógica do sensível. Razóes de espa~o fazem-me deixar para outro 
lugar o problema das rela~óes entre fabrica9áo do corpo e decora9ao do 
corpo. Em princípio, estes process~$ sao mutuamente exclusivos. 
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substancia do doente, porque dio kahiúti (dor), e sao kanupa. 
Alguns animais sao muito kanupa, como o mutum-cavalo ou o 
macuco. Os animais umañí sio muito kanupa. Mas este termo se 
aplica também a alguns atos, que nao podem ser realizados, e~pe
cialmente por pais de crian~as pequenas: matar on~a, pegar pe
nas de tucano, fazer pentes (aperta a barriga da crian~a), traba
lhar na feitura de colares. Em alguns casos, trata-se de analogías 
entre a a~áo e eventos corporais na crian~a; em outros, trata-se 
de animais umañí, ou de motivos que ignoro•1

• 

O kanupa é especialmente perigoso para crian~as pequenas, 
is to é, seres que a inda nio f oram integralmente culturalizados 
(nio podem comer peixe, estio reclusos); a couvade Yawalapíti 
tece-se em tomo desta categoria. Ela exprime um cuidado do gru
po de substancia di ante de seres em f abrica~io, ou em con tato 
com for~as extra-sociais (como o doente). As coisas kanupa sao 
kawikári, perigosas. O kanupa é um símbolo da separa~io, da 
distancia, que deve existir entre os seres liminares e o mundo 
natural e sobrenatural. Os liminares sio seres frágeis e poderosos. 
Se entrarem em contato com coisas kanupa, urna variedade de 
malefícios corporais ocorrem: paralisia, convuls6es, diarréia, fe
bre, conforme o caso. Certos temas da música das flautas apapálu 
sio ditos kanupa: as crian~as nao podem ouvi-los. 

Assim, tiñokotí e kanupa exprimem urna preocupa~áo Yawala
píti . com a corporalidade humana: toda liminaridade é de ccrta 
fonna uma doen~a, urna fragiliza~io. E os indivíduos estáo liga
dos a um grupo que possui urna substancia comum, ~ que reage 
em conjunto aos estímulos da natureza. 

Trans/ormafoes: Os Espíritos 

Os Yawalapíti postulam a existencia de uma categoría de seres 
espirituais, que tem influencia considerável nos negócios huma
nos: causam a maioria das doen9as, encontram-se com os homens 
no mato, ajudam os xamas, respondem como "donos" por certos 
animais. Como já observei, sua classifica9ao como seres vivos é pro-

47 Ver Gregor, 1977, p. 272, para a enumera9ao das restri~óes do pai 
em couvade . 
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blemática. Na verdade, a categoria dos espíritos é aberta (aberta, 
inclusive, para a manipula~io individual: cf. Gregor, 1977 cap. 
19) ; melhor seria falar de urna espiritualiza~io potencial, a que 
os seres estio su~metidos. Trata-se, de fato, de esb~ar aqui o 
contexto da Sobrenatureza. 

Em geral, há duas grandes classes de espíritos: (a) os seres
kumií, isto é, animais e objetos que se revestem de urna essencia 
transcendente; (b) os apapalutápa (espíritos) nomeados, que nao 
tem correspondente no mundo visível. Este segundo conjunto in
clui representa90es antropomórficas de fenomenos naturais, como 
o trovio e o raio, e certos espíritos com urna forma particular. Os 
Yawalapíti possuem urna representa9io visual deles, que se atua
liza nos rituais. Entre os apapalutápa nomeados, os mais impor
tantes sao patronos de cerimonias: Apasha, Yakuí-katu, Apapálu, 
etc. Em ambas as classes, é comum se conceber os espíritos como 
possuindo urna essencia antropomorfa por baixo de uma apa
rencia - concretamente pensada como urna roupa (iná) - mons
truosa. 

Os espíritos sao invisíveis (munupakinári); só aparecem para 
o doente e para o xamá em transe. Ver um espírito acidentalmen
te (sempre quando se está só, fora do círculo da aldeia) provoca 
por si só doen9a ou morte. Ver, com efeito, é algo que define 
urna rela~io com a Sobrenatureza"8: o xamá é aquele que tem 
urna visáo poderosa (awíri nuritá - olho bom). Quando se está 
morrendo, veem-se as almas dos mortos; com febre, ve-se o espirito 
causador da doen~a. A alma do doente viaja até as aldeias dos 
apapalutápa, e os Yawalapíti comprazem-se em contar o que vi
ram nestas viagens febris. O feiticeiro, igualmente, é um ser que 
ve demais, sabendo o que se passa em casa alheia. Ele e os xamis 
lan~am mio de remédios que agu~am a visio. 

Os espíritos estio em toda a parte, menos dentro da aldeia, 
onde surgem apenas nas situa~oes extraordinárias da doen~a, do 
xamanismo e do ritual. Eles residem sobretudo nas lagoas que 
abundam no Alto Xingu e no mato. O céu nao é considerado es
pecialmente como morada de espíritos, embora lá vivam alguns, 
como o Trovio e o urubu bicéfalo. Clareiras na floresta, sí ti os 

48 Assim como o código olfativo tende a definir urna rela~ao com a 
Natureza, e o falar está associado a Sociedade. 
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embaixo de árvores grandes sao · casa de apapalutápa. Sítios parti· 
culares abrigam, por vezes, espíritos particulares. Assim, urna la
goinha que fica entre a aldeia e o Posto Indígena é morada de 
urna apapalutsí (flauta pequena) que causa doen~a em crian~as 
recém-nascidas. A "lagoa do segredo", área de antigas aldeias Y a
walapíti, abrigava urna quantidade de espíritos maléficos. A vizi
nhan~a de tais locais é perigosa, visto que o modelo de relacio
namento homem-espírito é a doen~a. 

A anexa~ao do modificador / kumil/ ao termo para determina
do animal, ou objeto, indica, como vimos,. que ele é um sobrenatu
ral: grande, feroz, invisível. Há peixes-kumá, on~as-kumil, canoas
kumá, tachos de assar beiju que sao kuma. Alguns animais, no 
entanto, prescindem do modificador para que sejam considerados 
como apapalutápa: o jacaré, a onr;a, o cervo, o macaco, foram-me 
indicados como apapalutápa. Estes animais (todos, por sinal, apa
palutápa-mina, bichos terrestres) , por sua vez, incluem-se entre 
os seres umañí, arquétipos, isto é, seres míticos. Todos os seres e 
personagens míticos sao definidos como apapalutápa: Sol, Lua, 
Kwamuty, Ayanamá etc.4

'. Assim, os espíritos atuais sao urna ca
tegoria de seres que mantém viva a rela~ao entre o mundo mítico 
e o mundo histórico - esta distinr;ao, marcada no pensamento 
Yawalapíti (cf. Viveiros de Castr~. 1977, cap. 111), é transcen
dida pela existencia dos espíritos. E a doen~a. por isto, constitui
se em instrumento privilegiado de contato entre indivíduo e mun
do mítico, e o ritual, momento correspondente, quando entao é a 
Sociedade que esquece o Tempo. 

A questao de saber se um determinado ser espiritual é indivi
dual, singular, ou se é urna classe ou espécie de seres, nao parece 
preocupar os Yawalapíti. Os espíritos possuem urna ubiqüidade 
que dissolve a oposi~ao individual/ genérico. Alguns, como o pri
mitivo Apasha, constituem verdadeiras sociedades, com homens, 
mulheres, crian~as , aldeias, etc. Todos os espíritos sao iguais no 
olfato sensível, no gosto pelo tabaco, pelo cheiro de akukúti (se-

49 Os Yawalapíti distinguem entre os awapúka (lit. "os nossos que nos 
deram origem"), os ancestrais míticos, e os shokúñalaw, os antigos, isto é, 
antepassados históricos. Os awapúka sao os criadores, e tudo o que cria
ram (ou mais bem transformaram, pois náo existe cria~áo ex nihilo no 
pensamento Yawalapíti) entre na categoría umañí, protótipo . 
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mente usada nos colares dos xamás), na atra~ao/temor da cor 

negra. ,., -
Duas figuras da sociedade humana mantem urna rela~ao espe-

cial com os apapalutápa: os xamas e os feiticeiros. O espirito -:: 
qualquer um - é por defini~ao um x~má ~iat~má). ~lguns sao 
especificamente xamas de certas categonas an1ma1~ .<ass1m, o _be~
te-vi espiritual é o xamá dos pássaros), mas espirito_ e ~ama sa~ 
em certa medida sinónimos; e efetivamente os xamas sao referi
dos pelo nome de seu espirito tutelar, dentro da comunidade dos 
xamás do Alto Xingu. Eles sao xamas, além disso, por sua rela
~ao com o tabaco - além de gostarem do cheiro, fornecem os 
cigarros do xama durante a inicia9ao. Nuiatamá, meu xama, é co
mo o xama humano refere-se a seu espirito-guia, o que parece 
indicar que o papel xamanístico depende fundamentalmente da 
presen9a ativa do espírito. Mas os espíritos sao também feiticeiros 
(s/Wkou wokoti, dono de feiti~o), pois possuem flechas invisíveis 
que lan9am no corpo dos doentes, como seus congeneres huma
nos. Sendo xamas e feiticeiros a .um só tempo, os espíritos provo
cam e curam as doen9as"º. 

Os espíritos relacionam-se com a sociedade Yawalapíti em ba
ses predominantemente individuais. Afora Apapálu, espirito das 
flautas sagradas proibidas as mulheres, que talvez se constitua em 
um culto da comunidade masculina (e o espirito feminino das 
Amurikumálu, para a comunidade feminina), nao existe rela~ao 
fixa entre determinados espíritos e papéis sociais, ou segmentos 
sociais definidos. Os espíritos se manifestam para a sociedade 
a través de urna rela~ao com um indivíduo. E a forma básica des ta 
rela~ao é a doen~a. 

A n~ao de doen~a. entre os Yawalapíti, presta-se mal a urna 
correspondencia com o conceho ocidental de patologia. A doen~a 
nao é um mal, ou nao é apenas isto. Pelo contrário, urna grande 
parte do sistema cerimonial xinguano depende intrínsecamente do 
sistema de cren9as ligado a doen~a. e o circuito de reciprocidade 
ativado pelas cerimonias constituí-se no mecanismo mais geral de 
integra~ao da comunidade de aldeia, além de estabelecer o es
queleto de um sistema político, em termos de coordena9áo do 
trabalho coletívo (Dole, 1966). Sobretudo, pela doen9a definem-

50 Para o xamanismo e feiti~aria, ver Viveiros de Castro. 1977, cap. V. 
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se as rela~óes entre o indivíduo (e seu grupo de substancia) e a 
comunidade, incorporando urna crise individual na dinamica co
munitária, dando-lhe urna linguagem estável que é a do mundo 
mítico. Desta forma, o sistema cerimonial ativado pela doen~a 
preenche o lugar dos grupos cerimoniais ou de parentesco que fi
zessem a media9ao entre indivíduo e sociedade - grupos inexis
tentes na sociedade xinguana. 

A parte os males causados por feiticeiros (que podem, aliás, 
auxiliar-se de espíritos), todas as doen~as decorrem de um conta
to com o mundo sobrenatural. O doente (kamá, doente ou morto) 
é alguém que foi "matado" (kuká inukakína, diz-se do doente e 
do xamá em transe) por um apapalutápa. Tal estado se deve a 
penetra~io de dardos invisíveis (apapalutápa inukúla) no corpo, 
que o xama retira e visibiliza na sessio curativa. Ele também pode 
ser causado por um roubo da alma (ipaiori) pelo espírito que a 
leva para a aldeia dos apapalutápa. Este roubo é a viagem febril 
(o sonho é urna forma branda de tal jornada), que termina quan
do o xama repoe a alma com o auxílio de urna boneca spirit catcher 
(yakulátsha; cf. yakulá, sombra, alma dos mortos), urna imagem 
do .d~nte. U~a vez curado, o indivíduo passa a dever algo ao 
espirito que viu. Ele deve patrocinar (ou entregar o patrocínio 
a outrem, que tenha condi~6es económicas para tal - o que abre 
o si.s~ema a eve~tualidade) urna cerimonia em que se representa 0 
espirito, por me10 de cantos, dan~as e adornos/ pinturas corporais. 
A festa é basicamente um momento em que o grupo de substancia 
do doente (que tende a ser urna unidade de produ~io) produz ali
mento para distribui9ao geral. O espírito é encarnado pela comu
nidader.1, que recebe alimento do grupo que, idealmente, jejuou 
dur~nt~ ~, doen~a .. A c_omida _'~istribuída é dita: "(nome do espíri
t~? ~znula , ª. comida do esp1nto. O doente torna-se patrono ( wo
kotz.: ver adiante) da cerimonia, e dela nao participa como ator. 
Ass1m, ao encarnar o espírito, a comunidade o socializa e reintroduz 
o indivíduo na sociedade. ' 

51 Esta representa9ao do espírito no ritual coloca problemas interes
~.~nt!!s gar~ ~":1ª análise da mimesis xinguana. Os dan9arinos sao ditos 

1m1tar (1s~o~1ku~aa pa) o espírito. Mas nao existe a idéia de urna falsi
~ade . nesta 1m1ta9ao; trata-se mais de um f azer como. Is to deve ser dis· 
tmgu1,do do metamorfosear-se, que implica urna mudan~a de essencia e 
tambem urna desordem (ver adiante). 
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Mas, além do xama e do feiticeiro, também o doente é de algu
ma forma identificado como espírito. O momento de cura estabe
lece urna participa~ao mística, urna confusao essencial entre xami, 
doente e espírito. Em termos mais gerais, existe urna n~io capital 
no discurso Yawalapíti, a de metamorfose (yakaa pá), que define 
um tipo de rela9ao entre humanos e Sobrenatureza, e que é ao 
mesmo tempo desordem e cria~áo. O xami em transe, o doente em 
delírio, os humanos que, nos mitos, transfonnaram-se em apapalu
tapa, todos sño exemplos dos processos de metamorf ose. A cura 
xamanística sup0e esta metamorf ose (yakátsho é o no me do xami 
especializado em descobrir f eiti~os no mato e em conversar com os 
espíritos). O próprio xamanismo é concebido como doen~a - o 
chamado é urna doen9a em que um espírito se manifesta, dá 
tabaco ao novi~, ensina-lhe os cantos e os remédios. Esta meta
morfoseé indicada por um comportamento desordenado, anti-social, 
cujo paradigma é o "correr no mato". 

Os processos de metamorf ose es tao associados ao tabaco, e, 
enquanto passagem entre Cultura e Sobrenatureza, opóem-se a pas
sagem Natureza/ Cultura, associada ao semen e descrita como urna 
fabrica~ao, um fazer (umaa pá). Nao parece haver, por outro 
lado, a idéia de que o espírito se apossa, entra no corpo do doente 
ou do xamá em transe; antes, é a alma que sai, e as flechas invisí- · 
veis (urna metonímia do espírito) que entram52

• o xami, esta espé
cie de doente, também possui flechas em seu corpo, só que nele 
elas sáo um poder curativo (yutsho) . 

Diz-se dos espíritos que eles ~ao donos ( wokoti) da doen~a 
que causam. Os espíritos sao sobretudo donos de certos animais, 
certas substancias. Por seu lado, eles nao podem ser possuídos 

52. Isto náo é claro: há situa9óes em que o xami fica possesso, violento, 
e saa correndo pela aldeia, quebrando tudo, f erindo crian9as. Ele está 
.. transformado" (yakaa pá), e seus atos sáo atos do espírito que dirige seu 
comportamento. Mas náo se afirma claramente que o espírito entra de 
alguma forma no corpo do possesso; antes, ele vira espírito e se move em 
um mundo que ninguém ve, a lógica de seus atos é inescrutável. Este 
comoortamento violento do xama ocorre. idealmente, quando o apapalutápa 
o . chama pela primeira vez para a profissio; pois há xamis que foram 
featos, tr.abalhados, diretamente por um espírito. Na verdade, explosóes de · 
transe violento parecem ocorrer em momentos de crise aguda da comuni
da~e . (~orte de ~m doente importante), ou quando o xarrii está com sua 
def1na9ao de realadade amea9ada. em oerigo de seu status ser deslegitimado 
por acusa9óes de feiti9aria, f accionalismo. 
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pelos humanos; no máximo sao tidos como ajudantes (ikapa
luatsatá) do xama. 

A no~ao Yawalapíti de apapalutápa é complexa, e nao espero 
poder interpretá-la exaustivamente. Os seres sobrenaturais, como 
observei na introdu~ao (cf. / kuma/ ), sao seres excessivos, que 
transcendem o mundo previsível e ordenado da sociedade. A n~ao 
de espírito é um classificador da incerteza, urna aloca~áo da res
ponsabilidade (doen~a). Quando um evento qualquer destrói a 
estrutura de previsibilidade social, ele é imediatamente classificado 
como apapalutápa. E os apapalutápa sao também seres originários, 
que remetem ao mundo mítico. Os apapalutápa sao os habitantes 
do mundo "exterior .. - ocupam a esfera do impensável. Dentro 
da sociedade, eles surgem como disruptores da ordem, mas sao 
capturados pelo ritual. E nem sempre os espíritos sio maléficos 
- para o xami, sao ajudantes, e ensinaram a.os homens muita 
coisa (as festas em sua homenagem). O mundo atual é duplicá
vel, na cosmología Yawalapíti: é sempre possível espiritualizar um 
ente, de forma que Natureza/ Sociedade e Sobrenatureza se espe
lham e se replicam. As coisas atuais (no sentido de presentes e 
reais) sao réplicas ou versóes domesticadas deste mundo espiritual, 
ao qual se ligam através da n~ao de wokoti. Por outro lado, exis
tem grada~óes entre estes mundos: há papéis sociais em maior ou 
menor contato com o mundo espiritual (xamas, feiticeiros) momen
tos de contato (doen~a), e os seres e eventos podem ser muito 
(utúna, ruru) ou pouco (pahítsí, mina) apapalutápa. Além disto, o 
panteon Yawalapíti é aberto e nao-hierarquizado. A liga~ao indivi
dual do espírito com o doente é coerente com as possibilidades de 
cria~io inventiva nesta área (ver Gregor, 1977, cap.19 ) . 

·A importancia da no~ao de espírito no pensamento Yawalapíti 
coloca a questio da validade de distin~óes dualistas de tipo Natu
reza/ Cultura, e mesmo da eficácia explicativa dos domínios Natu
reza, Cultura e Sobrenatureza. Nas Mythologiques de Lévi-Strauss 
boa ?~rte da mitología sul-americana é pensada a partir da primeir~ 
opos1~ao. Se ela dá conta realmente de certos tipos de cosmología 
(a dos grupos Ge, p. e~.), em outros casos, como o Alto Xingu 0 

Noroeste amazónico (Reichel-Dolmatoff, 1973) e outros (cf., p. e~., 
J · P · Dumont, 1972), faz-se necessária a inclusao de um domínio 
da Sobrenatureza que, sobre mediar entre Natureza e Cultura in
tegra-se dialeticamente a estes dois domínios. Lévi-Strauss, eviden-
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temente, nao deixou de levar isto em conta. O que chamo aten9ao 
é para a necessidade de se verificar em termos de pesquisa etnográ
fica a constru~ao destes subuniversos ontológicos para cada caso 
concreto. 

Nota: A No9ao d~ Wokoti, Dono, no Alto Xingu 

Usamos neste trabalho a tradu9áo, feíta pelos próprios Yawa
lapíti , da categoria wokoti por "dono". Esta tradu~áo é problemá
tica, pois wokoti é usado em contextos que nao podem ser co
bertos pelo conceito ocidental de propriedade subjacente ao uso 
comum de dono ou proprietário. Esta categoria, em seus cor
respondentes nas outras línguas do Alto Xingu, já foi examinada 
( cf. Becker, 1969, para o oto Kalapalo e Gregor, 1977, para o 
wekehe Mehináku) . Ela é urna no~ao fundamental da cultura xin
guana, e a pluralidade de contextos de utiliza~ao parece i~dicar 
alguma significa9ao geral, mais profunda, que de con ta da tradu9ao 
por " dono" e também de seus outros usos. Apenas humanos e es~ 
píritos, ou animais espiritualizados, podem ser wokoti de algo. 
Em alguns casos , o wokoti é um patrono (caso das cerimonias 
em que um indivíduo é o responsável pela distribui~ao de alimen
tos; ele é o wokoti da cerimonia); em outros, é o mestre (caso 
de especialistas rituais, mestres cantores); ou o Senhor (caso de 
espírito wokoti de espécies animais ou vegetais) ; em outros 
a inda é o representante (caso do chef e de aldeia - putáka 
wokoti - cuja fun9ao básica é representar o grupo em cerimO
nias interaldeias). Pode significar também proprietário, no sen
tido comum. Em todos os casos, define um papel social através da 
relacáo entre um sujeito e um determinado recurso (real ou sim· 
bólico) . Assim, nem sempre se pode usar a expressao (x) + wokoti 
como substituto da forma (possessivo) + (x) . Ou seja, nao é por
que certas coisas sao " minhas" que eu sou "dono" delas. 

Pretendo aqui apenas lan9ar urna sugestáo rápida de interpre
ta9ao da categoria wok iiti. Ela parece definir mais propriamente 
urna rela9áo, nao apenas de posse, entre sujeito e objeto, e que 
pode ser concebida em duas dire~5es : urna rela~ao de substancia, 
urna rela9ao de representa9ao. A rela9ao de paternidade parece 
ser o modelo concreto do 1voki>ti. Como tradu~ao abstrata, eu 
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sugeriría a idéia de mediador. O_ wokoti é aquele humano ou espíri· 
to que faz a mediayao entre o objeto e a comunidade, que permite 
o acesso (real ou simbólico) da Sociedade ao recurso referido. 
Neste sentido, ele é um representante; e boa parte da estrutura 
social xinguana se apóia numa classificai;ao de quem é o wokoti 
de que. Esta categoría sugere urna análise semelhante a realizada 
por Benveniste para certos conceitos indo-europeus (* / poti/; cf. 
Benveniste, 1969, cap. 7), em que as idéias de mestre, represen· 
tante e dono confundem-se. 
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