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Os Pirahã, falantes de uma língua Mura , estão 

localizados nos rios Maici e Marmelos, este afluente do 

rio Madeira ao sul do Estado do Amazonas . Somam um total 

de 150 índios espalhados por uma vasta área. A organiza

ção social Pirahã varia de acordo com a subida e descida 

do rio. Durante a época da seca habitam as praias do Mai

ci e Marmelos. No período da subida das águas, procuram 

as terras altas, estabelecendo-se em pequenas unidades fa

miliares, onde o grau de dispersão é maior. Vivem prati

camente dos produtos da pesca e da coleta de frutos sil-

vestres. 
~ . 

na epoca 

nha. 

O cantata com os brancos se faz principalmente 

da chuva quando se engajam na coleta de casta-

A palavra Kãs-i na língua. Pirah~ designa o que 

chamamos de nome. Não só de hwnanos mas d.e todas as 11 coi

sas11 do mundo: homens, animais, vegetais, objetos, etc. Pa

rece-nos que ter Kãs1'.' para os Pirahã significa ter exis

tência, ganhar espaço no cosmos. Assim é, pois quando um 

Pirahã deseja conhecer alguém ou alguma coisa,torná-laclas-

sificável para o seu mundo, pergunta o seguinte: "hi go 

kas'Ígi? ã1'.' hi" (o que é isso?; qual é o nome?). Não e x iste 

nada que nao tenha kãs~. Ter kãs~ é participar do cosmos. 

Os Pirahã concebem o cosmos em forma de patama

res. Os patamares são em número de cinco. D::>is celestes, dois 

subterrâneos e um patamar intermediário, ponto de referên

cia, onde habitam os vivos. Cada um dos patamares é pensa

do como um bloco maciço de terra. Estas camadas de terra 

que compoem o cosmos têm a espessura de aproximadamente 

1, Som. Em termos de matéria não há wna oposição entre céu 

e terra e subsolo. Todos são espaços de terra firme (big i). 

Os Pirahã dividem o mundo e os entes que o habitam p or es

tes cinco patamares. Estes não variam em essência pois em 

todos encontra-se tudo o que há no patamar de referência: 

água, terra, humanos, entidades, natureza, mortos. Assim, o 

mundo é composto de camadas de terra-firme superpostas: 
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?ib{is-i __ !~gf2_ª-- ?ãbáts{ 
b... ,, 

?1:ttó ?.ãgi./?ãhõái.h=lái. 1, fl."L 
?ãbá~s{ ( ?-lgágá-Í) b... ,, 

mi.h=t:ã=i:/h=Lãhái "L fl.1.. ?ãbátsi ( ?i.gágá{) 
b ... ~ 

(PirahãJ lflà?. t{ihi 1, fl. "L 

b ... • 
.. _ - 4 1, fi.1.. ?ãbá=rsi. kãõã=rbõg{/ tõi.pii paoai. e 

b .. ~ 

sãhõigi 1, fl.1.. ?ãbái.si ( ?'iõhó{J 

As linhas cheias correspondem aos patamares . A li

nha pontilhada é uma cobertura do mundo, não chega a ser um 

patamar, é pensada enquanto uma cobertura feita de uma ca

mada fina de terra. A coluna à direita da linha cheia re

presenta ?ãbá:rsi, habitante dos patamares. ?i.gágá{ é uma 

entidade muito importante e habita · os dois patamares celes

tes. Existem dois tipos de ?igágái, o novo e o veJ.iJ.u. Ao 

segundo é atribuída toda a criação do cosmos e do mundo, das 

coisas, dos animais e das plantas. o primeiro é "filho" do 

segundo. ! o que responde atualmente pelas coisas pois o 

"pai" já fez muita coisa no mundo e agora está ·cansa

do . 

Hi.ài.ttiht são os vivos, os que habitam o patamar 

intermediário. Kãoã'ibõg{ e tõ=ipi.{ habitam o primeiro pata

mar subterrâneo. Representam os mortos que se transformam 

nos entes kãõãibõg{ (vitima) e tõipli (canibal) que passam 

a habitar este patamar. ?'iõhó{ é uma entidade que habita o 

segundo patamar subterrâneo. Em todos os patamares habitam 

dezenas de entidades,.tendo, cada uma,morada fixa em um dos 

patamares. As entidades aqui mencionadas, isto é , ?i gágái 
e ?iõhói são entidades de referência, diretamente vincula

das aos patamares onde moram. 

A coluna à esquerda da linha cheia representa ti

pos de ?lb-tisi (= corpo/ gente/ ser humano) que habitam ca

da um dos patamares. Neste sentido os Pirah ã são osh~à'itiih~ 
que é sua própria autodenominação; uma espécie de ser huma

no, de corpo, que habita o cosmos. Em cada pat amar existe 

um tipo de corpo. Assim, h~âhái é um tipo de ?lb{í.si., que 

habita o primeiro patamar celeste, pàõá{ é outro tipo de 
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?-ibiis {que habita o patanar subterrâneo. 3 

Os patamares de cima, celestes , sao referidos co

mo hibãgãi e os de baixo são chamados de brõãp{bãgã{. o pa

tamar intermediário é o de referência , uma vez que sempre é 

usado como exemplo na relação .estabelecida entre os patama

res. Assim, os patamares de cima e de baixa são quase co

mo réplicas do patamar intermediário. Nos outros patamares 

a topografia é muito semelhante ao patamar de referência: 

praias, rios, terras altas, mata. 

Apesar de cada uma das entidades que habitam o 

cosmos - os ? ãbã-i s-i - terem uma morada fixa em cada um dos 

patamares, eles circulam pelos demais patamares e sobretudo 

vêm até o patamar onde vivem os Pirahã. Estes podem, tam

bém, visitar os outros patamares através da figura do xama 

ou dep~is da morte, quando: passam a habitar no patamar sub

terrãneo. Os mortos, no seu estado kãõã~bõgi e tõ~pii,tam

bém fazem visitas freqüentes aos vivos no patamar interme

diário através do ritual xamânico. Os ?-ibiisi dos outros 

patamares quando morrem passam a habitar o patamar imedia

tamente abaixo do seu. Porém, com·esses os Pirahã não man

têm nenhuma espécie de cantata. De maneira esquemática po

demos dizer que apenas dois tipos de seres habitam o cos

mos: tt os ib-íis-í (gente) e as entidades, os ãbá-is-í. No ca

so dos ?-ibiisi não existe uma morada fixa e original., En-
' quanto vivos moram em um patamar e depois de mortos habitam 

outro. Os ?ãbãtsi têm uma morada.original e sao imortais. 

Apenas se deslocam para os outros patamares e para. o pata

mar intermediário, quando trocam de lugar (de patamar) com 

3 Parece que a palavra ?ibiisi possui dois significados . Um 
em que ê corpo, matéria e outro um tipo de ser humano que 
habita os diferentes patamares do cosmos. Outras etnias 
recebem designações es?ecíficas. não sendo mencionadas 
como ?ib-í-ísi partic~antes do cosmos . 

~ Os animais não são pensados a partir da dicotomia ?{b{isi/ 
?ãbãis-í, mas sim como um terceiro elemento no quad1J das 
classificações, d o s seres do cosmos. Animais, assim, são 
designados ?is{. 
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o xama. Este é o único vivo que visita os demais patamares. 

Sobre a origem do mundo, os Pirahã a interpretam 

a partir de um fragmento mítico que passo a narrar. 

"No começo do mundo o primeiro patamar imediata

mente superior ao dos Pirahã situava-se bem mais baixo do 

que está hoje. Situava-se bem próximo do patamar em que mo

ram. A lua quando surgia, aparecia bem baixinha. Um dia, à 

noite,um homem resolveu flechar a lua. Subiu em uma árvore 

alta e disparou a flecha. Atingiu a lua no meio e o sangue 

começou a jorrar. Com todo o sangue que saiu a lua acabou. 

A terra de cima começou a cair. Os homens correram e cor

taram troncos bem compridos e grossos para escorar a terra 

de cima que vinha descendo ao seu encontro. Conseguiram e

vitar a queda mas não a escuridão. O mundo ficou escuro. 

Todos os animais da floresta chegavam bem próximos onde ha

bi tg,vam.· Cs Pirahã com medo passaram a habitar· em cima das. 

árvores. As águas dos rios começaram a secar e com isso 

todos os peixes iam morrendo. Junto com eles os animais da 

floresta também iam morrendo de sede. Os Pirahã consegui

ram· sobreviver porque obtinham água de um cipó cravo (hói) 

e comiam o único animal que restou: pãbã, uma e~pécie de 

cobra que mora em pequenos poços de lama no interior da f lo

resta. t uma cobra bem pequena. Assim, só comiam esta co

bra, não havia peixe e nenhum outro animal no mundo. ?igágá{ 

sabia fazer peixe e animais. Fazia muito, mas deixava · no 

patamar de cima onde mora. ?igágái resolveu então trazer 

devagar os bichos para o patamar intermediário, que estava 

sem nada. Ele jogava porque tinha medo de quebrar o braço 

com os bichos pesados. Jogava os peixes mas sempre errava 

o rio e os peixes caíam na mata e morriam. Diante desta si

tuação, criou o boto e jogou-o no rio ao. mesmo tempo que 

ensinou-o como fazer peixes. A partir daí todos os peixes 

criados são responsabilidade do boto. O tracajá , ?igágá{ 

podia jogar mesmo fora do rio porque ele sabia procurar á
gua sozinho. Continuou jogando todos os animais na terra 

como anta, paca, capivara, onça, etc. ?igágá{ botava um 

pouco de cada e dizia para os Pirahã não mexerem ainda com 
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os bichos e nem com os peixes . Tinham que esperar um tempo 

até que ficassem muitos para comer. ?igágái fez outra lua 

e fez um buraco pequeno na terra de cima bem na direção do 

rio lá de cima para que caísse bastante água na terra e en

chesse os rios. ?lgágái fez primeiro o rio Maici e depois 

o rio Marmelos. Neste tempo os Pirahã brigavam muito com 

os outros índios da região. Brigaram tanto que acabaram 

morrendo todos os homens, só restando três mulheres no mun

do. ?lgágái deu fruta tõbãhái (sorvinha) para elas engra

vidarem e terem filhos homens. Os filhos homens iam nas

cendo; só que não tinham pênis; daí ?lgágái fez pênis de pa

lha. Essas mulheres que ficaram sozinhas ficaram sem fogo 

para assar os alimentos. 

dia choraram muito, até 

Não agüentavam mais comer cru. Um 

?lgágái escutar e mandar fogo". 

~ partir desta narrativa pode-se perceber que es

te mito nao é propriamente de origem do mundo mas de re

criação do mundo. ?lgágái re-cria o mundo e os seres huma

nos e animais. Não existe referência à origem do próprio 

?lgágái e das demais entidades que habitam o cosmos. são 

como que dadas, criadas, eternas. 

Como já.foi dito.anteriormente os patamares sao 

como réplicas do patamar de referência, onde existem fauna, 

flora e elementos naturais. Porém, nos demais patamares os 

animais nao são exatamente iguais aos existentes no patamar 

dos Pirahã. Nos outros, os animais se apresentam de forma 

misturada: a paca é grande e parece um porco do mato; o por

co do mato tem cabeça curta e parece a onça; a onça tem uma 

cabeça comprida e parece uma queixada; o pacu tem o corpo 

comprido e parece um tucunaré; o tucunaré tem a boca peque

na igual a da jatuarana, etc. A partir destes exemplos nos 

parece que temos uma inadequação entre corpo e nome nos de

mais patamares. o que chamamos de imperfeição. Todos os 

seres que habitam os outros patamares. as entidades e os a

nimais, são imperfeitos. As. entidades são na verdade corpos 

incompletos ~ ?ãbá~si ~- sempre ostentam algum defeito fí

sico como um traço característico de sua identidade. No ca

so dos animais acontece o mesmo; somente no patamar dos Pi-
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rahã é que sao inteiros , nao misturados , perfeitos . os 

?ibiisi, os corpos -perfeitos, habitam o patamar intermediá

rio e são os próprios Pirahã. 

?igágát também tomou parte na criação de 

coisas do mundo como o sol (his{) , a lua (káhá{?à{) 
fenõmenos naturais. 

outras 

e os 

A lua foi criada por ?igágá{ para torrar farinha 

no seu patamar. Quando a lua está cheia é sinal que a en

tidade Pãhã~hiihi está torrando farinha num grande forno pa

ra ?igágái. Quando a lua está cheia dá para -enxergar bem o 

patamar de cima. As manchas lunares correspondem à figura 

de ?igágát segurando a mão de seu filho. 

?igágái também fez o sol. Segundo os Pirahã,pri

meiro era escuro de dia, não tinha s.o.l. Existia só a lua e 

faziam tudo de noite. ?igágát resolveu fazer o 301 dev~gar. 

?1.gá.gát cuida constantemente para que o sol não . apague. O 

sol fica rodando em torno dos patamares. Assim, enquanto 

aqui é dia, no patamar intermediário, nos demais subterrâ

neos é escuro. Quando o sol entra .pela terra e para baixo 

vai iluminar os demais patamares. Quando ele está em baixo 

é a entidade ?ãitõi que cuida para que seu fogo nao apague. 

Neste sentido; o patamar de referência ,- · está em sincronia 

com os outros dois celestes e em oposição ao.s dois outros 

subterrâneos. 

As estrelas sao focos de luz que as entidades que 

habitam os patamares celestes utilizam para enxergarem à 

noite. As estrelas cadentes são interpretadas como cabaças 

que sao jogadas pelas entidades celestes depois de beberem 

o vinho feito da fruta da palmeira patauá. 

O arco-iris é pensado como a sucuriju que habita 

o primeiro patamar celeste e se estica da terra até a água 

para bebê-la. Somente nas situações _ em que ela se estica é 

que pode-se vê-la. 

A chuva é causada por duas situações distintas . 

Na primeira, é ?igágái quem manda a chuva, isto é, ele dei

xa que a água do rio lá de cima caia aqui en. baixo. Esta chuva 

·é a que cai na época da chuva, pois se não fosse ela os rios 

------------------------------------.,.,.~·••.aa~cizrn:a:naz:iil:al ..................................... . 
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iam secando e nao se recuperariam mais . Também é justifi

cada para que as ramas da mandioca brotem. A outra espécie 

de chuva é a passageira, a da época da seca, que é inter

pretada como resultado da água do ti pi ti que escorre da ter

ra de cima quando ?i.gágá{ pretende fazer farinha . 

?igágá{ faz o vento. Ou melhor, é urna outra en

tidade de nome P°Ih{à{ que a seu mando faz ventar. O vento 

para os Pirahã significa o início da friagem. ?i.gágá{ f az 

isso para refrear o calor provocado pelo sol. Em geral, lo

go depois do vento vem a friagem, que é feita por uma outra 

entidade de nome BÕãhói ou Pãó?õ{. Esta entidade nao tem 

cabelos . 

O trovão é um fenôrneno que ocorre em urna situação 

determinada. Quando os tõ?:pi{ (um ente canibal em que os 

rirahã podem se transformar depois de mortos) estão agiudo, 

surgem os trovões enviados por ?igágá{. o barulho se chama 

pi.?ái e o raio que cai é designado ?igóhõi. ?i.gÕhoi signi

fica tamanduá, o único animal que ?i.gágái nao criou; 

são lançados na terra a cada vez que os trovões estrondam e 

conseqüentemente os tõ?:pi.{ se manifestam. Os Pirahã têm 

muito temor dos trovões e dos raios; dizem que se fizerem 

alguma coisa de errado ?i.gágá{ manda o raio em cima deles . 

NOMES E CONCEPÇÃO: NOMES DA NATUREZA 

Um Pirahã recebe o primeiro nome antes mesmo de 

nascer , ainda no ventre materno. O nome que recebe tem urna 

estreita relação com a sua concepçao. Este nome é sua mar

ca. Ao mesmo tempo que o particulariza, fala de sua 

origem. Este nome refere-se ao início da existência de um 

indlviduo. 

Diríamos que a primeira referência nominativa que 

um indivíduo recebe, o conjunto de nomes, é urna fonte de 

história individual, sua partida, seu começo • . O indivíduo 

jamais perderá esse nome e se recordará para sempre dele, 

mesmo que deixe de usá-lo. 

Façamos alguns esclarecimentos comp lementares an-
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tes mesmo de descrever a forma pela qual se adquire o nome 

e o que ele representa. A concepção não está associada di

retamente ao intercurso sexual. A concepção se realiza a

través de um evento, algo extraordinário, que envolve os hu

manos e a natureza (animais e plantas). Os Pirahã descre

vem este evento como sendo um "susto" que a mulher leva, co

mo resultado de algum aconteci mento inesperado, surgido na 

sua relação com a natureza. O "susto" produz a concepção. 

O susto é o princípio da fecundação, logo, da gravidez. Este 

é, na percepção Pirahã, a parte determinante da procriação 

mas, não a única. Após a fase de concepção, inicia-se uma 

segunda fase que conta. com a participação do homem e da mu

lher: a fabricação da criança. o sangue menstrual da mu

lher estanca durante. os meses de gestação para formara san

gue da criança enquanto O · esperma do hom~~ produz seus os

sos e carne. A pessoa nasce com uma pequena quantidade de 

sangue no organismo. Esta quantidade aumentará com a in

gestão de água e de outros alimentos. A mistura destes e

lementos ao sangue permitirá seu acréscimo. O leite mater

no faz apenas com que 11 aumente a quantidade de carne". As

sim temos uma associação entre o leite materno e ·o esperma 

do homem no desempenho de uma mesma função no organismo. O 

sangue é tido como insuficiente no corpo da criança: será 

produzido e acumulado durante toda a vida do indivíduo. 

Temos, assim, que os Pirahã distinguem a cópula 

da concepção. A fecundação é. possibilitada pelo "susto". 

A diferença entre cópula e concepção se expressa nas 

prias categorias da língua: ??bã~tisà{ poderia ser 

zido por copular, sendo usado no seguinte contexto: 

"KÕhÕ-lb':i.?.hi 
nane próprio 

?:ibã'ltisà-í ?iábi" 
nate próprio 

pró

tradu-

A expressão káági significa "responsável pela can~o": 

bà-ít-ígí. bãigepõh"iáí. 
nane pi:óprio f erninino 

Há possibilidade do ser da criança não estar liga-
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do substantivamente à carne, aos ossos e ao sangue. ~ uma 

"concepção abstrata 11 que se inicia por uma ação da natureza 

e finaliza pela ação dos homens. Diríamos que este ser se

ria o produto desta relação. 

Pudemos observar, no campo , que a maioria dos no

mes de criança são nomes de animais, plantas e mesmo de al

guns objetos. No caso de nomes de objetos não foi observa

do nenhum relacionado ao estoque de objetos produzidos cul

turalmente como esteiras, fusos, cestos, etc., mas sim no

mes associados a objetos exteriores ao mundo Pirahã,can:::> es

pingarda e prato. Os exemplos concretos de nomes deste ti

po que registramos foram: Pikó (tiro), Pãgãtõi (prato) e 

~õts~gáhã~ (sal) • Todas essas pessoas foram concebidas a 

partir de um evento com estes obj et,os. Observamos, também, 

que nenhum animal domesticadc {coati, papagaio, arara, ma

caco, etc. ) é capaz de produzir eventos que reportem a urna 

concepçao. Com exceção dos cachorros e galinhas, que sao 

os animais domésticos por excelência, os demais em seu es

tado não domesticado são capazes de produzir eventos e fe

cundar as mulheres. 

Logo que a mulher percebe que está grávida ~ o 

sinal mais evidente é a interrupção da menstruação ~ colo

ca-se a questão da fecundação. A mulher procurará recordar, 

com a ajuda do marido e de alguns parentes próximos, o e

vento que lhe teria provocado. a concepção. são narrados por 

ela e pelos participantes da conversa alguns episódios que 

lhe causaram algum 11 susto 11
, até que um seja de consenso ge

ral e que não haja dúvidas sobre qual lhe teria fecundado. 

A partir deste momento, a criança concebida passa a ser re

ferida pelos nomes que evocam a reconstituição. do evento de 

sua concepçao. O "susto" é pensado sociologicamente, isto 

é, sabe-se o que causou e como foi causado o "susto". Porém 

nunca se poderá prever o que acarretará um susto e é neste 

sentido que o "susto" introduz um alto grau de arbitrarie

dade e de indeterminação nesta teoria da concepção. O sus

to é sempre retrospectivo. 

O conjunto de nomes recebidos é o nome da crianç~ 
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Ela passa a ser referida por ele antes mesmo de nascer. o 
seu corpo foi possível pelo evento que envolveu uma mulher 

e um objeto fecundante, e deste a criança levará, para o 

resto da vida, a marca. O "susto", neste caso particular, 

nao é identificado à perda da alma. No caso Pirahã o "sus

to11 provoca a possibilidade de surgimento de um corpo, a

crescenta uma vida. Vejamos alguns exemplos : 

Pà?ái é um dos nomes que ostenta um menino de a

penas três anos. Seu nome evoca um episódio em que sua mae 

.esteve envolvida com um objeto fecundante, neste caso o pei-

xe jatuarana (pà?ái) . Sua mae estava viajando de canoa 

quando, de repente, viu um peixe boiando·. e resolveu pegá-lo. 

Ao tentar apanhá-lo, encostou a mãe em sua guelra que estava 

podre; isto a assustou. Foi fecundada e a criança adquiriu, 

então, três nomes que são pà?ái (j&tuarana) ,?õãbihiãi (guel

ra) e pàlgió (estado de podre) . O nome pode ser lido em sé

rie, descrevendo o acontecimento que provocou o "susto" e 

permiti~ a . concepção. Leia-se, então, pà?á~ 

pàigió ("a guelra podre de jatuarana"). 

?õãbih1:ài 

um outro exemplo envolve um tucano e uma mulher . 

A criança ganhou os nomes de ?ãbãgãpã (tucano) , tÕ ?ói (ra

bo) e ?lhú{ (ponta, extremidade). Lido em série indica que 

"a ponta do rabo do tucano" provocou o susto responsável pe-

la. concepçao. 

Um terceiro exemplo é o de uma menina, de aproxi 

madamente três anos, que tem um nome identificado ao objeto 

fecundante kã'iápõ (peixe surubim) . O seu conjunto de nomes 

é composto por mais três nomes: pãõgiói (filhote de suru

bim), ?à?á{h{ài (cauda) e ?ttóg:C (barriga). Lê-se: kã:CãpÕ 

pãõgiói ?à?áihià:C ("a barriga e a cauda do filhote de su

rubim") . 

Um quarto exemplo: uma mulher pegou um tambaqui 

assado pela cabeça pensando que estava frio; queimou os de

dos pois saíra há pouco do fogo. O acontecimento produziu 

um "susto" e foi associado corno o causador da concepcão. o . . 

nome da criança representa o seguinte conjunto de nomes, 

produzidos por este evento: bà{t{g{ pãóé? hõái? (tambaqui 
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cabeça queimada ou "a cabeça queimada do tambaqui "). 

Um último exemplo que gostaríamos de registrar é 

o de um menino de um ano que tem o seguinte repertório de 

nomes, ligados à sua concepção: ?isóáipi (espécie de boto), 

piãháógi (genérico para boto) ?iãháó (filhote de boto) 

sõ~?ãõ?õisãi (bico). Lendo-se o conjunto tem-se: bico do 

filhote de boto. 

Temos que o conjunto de nomes de uma criança in

dica: a) o objeto fecundante de maneira mais geral (boto, 

tucano, jatuarana, tambaqui, etc.); b) partes específicas 

do objeto fecundante (a guelra, o rabo, barriga, pequeno ; 

grande); c) estado do objeto fecundante (podre, queimado). 

Observamos á partir deste exemplo ·uma estrutura nominal que 

obedece a uma tendência triádica (coisa + parte + estado) 

misturando nct mesma 1.üassificação diferentes níveis (boto + 

espécie de boto+ filhote). 

Apesar da criança ser identificada .a um conjunto 

de nomes ligados ao evento que provocou sua concepção, pos

suirá apenas um nome de referência que a identificará. 

Assim, somente um nome do conjunto ficará sendo 

seu nome oficial, associado .à sua concepção, ao que lhe o

riginou, ao que lhe possibilitou a vida. o nome escolhido 

é o mais geral; isto é, aquele que faz referência à espécie 

do animal ou do vegetal. Apesar do nome ser . relacionado a 

uma espécie natural, ele é provocado por um evento e, por

tanto, é da ordem do acontecimento. Embora. referido a uma 

espécie, a intenção primeira da classificação é particula

rizar um indivíduo (animal) que produziu o evento. A rela

ção aqui é de indivíduo (natural) para indivíduo. (humano) • 

Sendo o evento arbitrário, poderia existir homo

nimia entre os Pirahã, através de nomes relacionados a e

ventos propiciadores da concepção. ~ contra isso que a 

classificação onomástica trabalha , procurando fornecer vá

rias possibilidades de classificação, com o objetivo de e

vitar a homonímia. Mesmo que os eventos sejam produzi dos 

pela mesma espécie de animal ou vegetal seria muito difícil 

acontecer num mesmo contexto causando um mesmo conjunt o de 
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nomes. Assim, os nomes ligados à concepção trabalham com 

uma lógica classif icatória que parte do mais geral para o 

mais particular. Parte da espécie à uma parte do animal ou 

seu estado (podre, queimado) buscando particularizar a si

tuação. O nome de ?ibiisi (corno é chamado este tipo de no

me), nome de corpo, não marca \lma espécie e nem se confunde 

com ela como no caso do 11 totemismo sociológico". O nome, 

nesse caso, é um sintagma e é este o seu caráter: evocar u

ma reconstituição do evento que possibilitou. a existência 

do corpo. os sintac;pnas descrevem os eventos e distinguem 

os seres produzidos por eles. Os nomes distinguem corpos. 

são de corpos. O sintagma é uma classificação que começa e 

tennina no indivíduo. t o nível inferior da classificação. 

Para baixo dela não existe mais nada. t como se fosse uma 

classe com um só c.~upante. 

A partir dos exemplos apresentados evidencia-se 

uma lógica classif icatória onde observamos nomes que iden

tificam espécies e nomes que falam de partes ou estados de 

espécies. Parece que este tipo de lógica classificatória 

remete à lógica a que Lévi-Strauss se refere no "O pensa

mento selvagem~ quando estabelece uma relação necessária 

entre os nomes próprios e os grupos sociais. Ao observar

mos· os exemplos dados po·r Lévi-Strauss, vemos que os mesmos 

partem de uma classificação mais geral, a dos grupos· sociais, 

para uma classificação mais particular, própria do indiví

duo. Num exemplo: o urso seria a classificação mais geral, 

referente a um grupo social; as partes do urso corno cabeça, 

pata e pescoço referem-se a indivíduos particulares, clas

sificados no grupo do urso. Assim, há uma individuação ao 

nível das partes e uma generalização ao nível da espécie, 

que identifica o grupo social a que o indivíduo (pata, pes

coço, etc.) pertence (Cf. ~VI-STRAUSS, 1976:179) . 

No caso Pirahã observamos um mesmo tipo de lógica, 

só que com urna finalidade distinta. As espécies nao sao 

classificadas a partir de uma lógica totêrnica que aponte 

para uma partição de grupos sociais. Teríamos urna espécie 

de "toternismo individual". A intenção da classificação é 
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sempre a particularização. Diríamos que o que está em jogo 

nesta esfera da nominação, relacionada à concepção e ao nome 

que origina o corpo do indivíduo, é a busca de distinção. 

Todos os indivíduos são distintos entre si pois foram con

cebidos diferencialmente pelas espécies animais e vegetais 

representadas nos seus indivíduos particulares. A diferen 

ça entre os indivíduos, no que se refere à forma do corpo e 

traços físicos, é pensada como produto da concepção. A n~ 

cessidade de distinção, O · que é conseguido através da lógi-

ca classificatória, é resultante da noção que é o evento 

que forma e possibilita o corpo; corpo que tem de ser sempre 

particular, único. Tanto é assim que o conjunto de nomes 

que o indivíduo porta, relacionado à sua concepção, marca o 

seu corpo e é escrito como "kãs-l ?ib-í-ís-í", nome de corpo. 

:e cc:::.u.'ll ouvir pessoas dizerem, quando referem-se ao seu co=

po, que um determinado objeto fecundante lhe fez: mà-ítigi 
ti kã~sài (o tambaqui me fez) ou p:Z:ãháóg-í ti kã:Z:sã:Z: (o boto 

me fez) • 5 Mais uma vez observamos que os nomes associados 

à concepção são responsáveis pela vida, pelo. que é explici

tado como vida: corpo. Este tipo de nome, nome de corpo, é 

nome de uma singularidade, nomes de particulares. O corpo 

seria uma das partes que constitui o complexo da. pessoa, on

de os nomes em geral e dos animais e plantas em particular 

ajudam a materializá-la, constituí-la. 

A nominação e a máquina classif icatória que 

em operação, trabalham de modo simétrico e inverso ao 

poe 

dis-

positivo do "totemismo". Enquanto o "totemismo" usa ases

pécies naturais para distinguir grupos sociais, a classifi

cação onomástica Pirahã usa as espécies naturais para dis-

s Em alguns exemplos podemos ver a distinção entre concep
ção provocada pela natureza através do susto que fecunda 
a mulher e uma segunda fase que é a fabricação. O verbo 
fazer indica tal propriedade. Vejamos: ?ãgáõãkã:Z:.sã:Z: (ca
noa faze·r); póõgàhàikã:tsã:t (flecha fazer); ?lpóihií.hõãg'Í 
kã'isã~ tiõbáhã{ ?igihi (mulher criança fazer criança ho
mem); bàí.t-í:gi káági bã'igipõhiái · . . (tambaqui fecundou 
bãrgipõh~ái); bàí.t-ígi kã~sã~ t~ (o tambaqui . fez eu) . 
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tinguir indivíduos, nao por oposição relacional, nao por 

metáfora, mas por unicidade, por marcação, por metonímia. 

Seus corpos, sua matéria, são concebidos pela natureza. Es

ta ao mesmo tempo que concebe os Pirahã é responsável pela 

criação da individualidade do sujei to, do seu corpo. Cabe 

lembrar que a única possibilidade de classificação da natu

reza se dá exclusivamente no patamar dos Pirahã. Visto que 

nos demais patamares do cosmos os animais são todos 

rados", logo não haveria classificação . possível. 

"mistu-

Nos de-

mais patamares, ao contrário do dos Pirahã, os animais nao 

produzem diferenças entre as espécies, eles misturam as 

classificações. Há uma inadequação entre nome e corpo im-

possibilitando, assim, produzir diferenças. O seu método 

não serviria à necessidade de criar distinções. 

Resumindo, ~ tipo de classificação que observamos 

trabalha com indivíduos e não com grupos. Aqui o "totemis

mo" é para distinguir separando e não para distinguir agru

pando. Tal forma de classificação, que privilegia o nível 

mais inferior como estrutura da classificação -- os indiví

duos faz sentido se pensarmos numa organização social que 

provoca uma .particularização e uma desterritorialização so

cial como as das sociedades "minimalistas" encontradas na 

Àmérica do Sul (Cf. VIVEIROS DE CASTRO, 1987; RIVI~RE,1984) . 

NOMES E SOBRENATUREZA: NOMES DAS ENTIDADES 

Outra fonte de nomes sao as entidades que habitam 

o cosmos. Afirmamos acima que o cosmos divide-se em pata

mares, locais de habitação dos seres ?ãbáisi. Os nomes li

gados à concepção, nomes de origem, são responsáveis, no 

pensamento dos Pirahã, pela criação de sua matéria, seu su

porte, o ?ibí.isi (corpo). Os nomes ligados aos seres ?ãbá=isí. 

estão relacionados à sua ,~alma u, nomes de "destino". 

Os seres ?ãbáisi estão em oposição aos ?{bí.{ s{ Pi

rahã, por residirem em outros patamares do cosmos. A rela

ção entre os ?ãbá~si e os ?ibí.isi constitui por si só uma 

diferença. A distinção que funda a diferença entre o ser 

~ ______________ .... 
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?ãbáisi e o ser ?ib{{sl deriva de uma concepçao de corpo, da 

noção de corporalidade. Os ?ibiisi são seres humanos, a sua 

forma corporal perfeita. Os ?ãbá~s{ são seres não humanos, 

isto é, tem a sua forma corporal imperfeita seja pela falta 

ou pelo exagero. Os seres ?ãbá~si são percebidos pelos Pi

rahã como seres que portam defeitos físicos, deformidades. 

A relação entre os ?ãbáisi e os ?ib{isl nota-se 

mesmo na forma de referência que ambos usam para se dife

renciarem. Estas categorias se fundam pela relação de cha

mamento. Parece que as classificações complementam-se.Des

sa perspectiva são contrários: uns sao corpos perfeitos e 

outros corpos imperfeitos. 

Os ?ãbársi são em número bastante elevado. Conse

guimos coletar no campo 346 nomes de entidades que habitam 

os patamar~s. Sup0mos que o número seja muito maior. os 

Pirahã não se cansam ao discorrer uma longa lista de nomes 

de entidades, quando interrogados sobre este tema. o dis

curso sobre o nome das entidades é composto, também, a.e infor

mações · mais gerais indicativas do local onde moram, isto é, so

bre os patamares que habitam, bem como de dados especifican

do o local exato que cada uma ocupa; as deformações físicas 

que as caracterizam; sobre seus alimentos e adornos corporais. 

Os ?ãbáis{ povoam o imaginário Pirahã não · só no 

aspecto· qualitativo, já que representam uma cosmovisão e u

rna cosmografia, mas sobretudo no aspecto quantitativo. E

xistem, pelo menos, três vezes mais entidades . habitando o 

cosmos do que os ?ibiisi Pirahã. 

Os ?ãbá~s{ habitam todos os patamares do cosmos 

exceto aquele habitado pelos Pirahã. Seus lugares de mora

da são fixos. Este aspecto marca uma diferença a mais en

tre os ?ãbáisi e os ?ibiisi. Enquanto os primeiros estão 

associados a um lugar fixo, os segundos estão relacionados a uma 

idéia de não fixidez espacial, a puro nomadismo, movimentação. 6 

6 Os Pirahã têm uma morfologia social pautada num constante 
movimento. Com freqüência transladam-se de um l ocal para 
outro. Durante o período de 14 meses registramos 7 loca
lidades habitadas pelo mesmo grupo local. 
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A movimentação dos ?lbiis i (com exceção do xamã) se dá no 

plano da horizontalidade, no seu próprio patamar. No caso 

dos ?ãbá~si, a movimentação se faz no plano da verticalida

de, entre os patamares. Em geral os marcos da cosmografia 

como pedras, cachoeiras, barrancos, poços, lagos, praias, 

etc., são referências importantes para a marcação espacial 

da morada de um ?ãbá~s{. A marcação se faz no patamar Pi

rahã e projeta-se na mesma direção para cima ou para baixo 

obedecendo à referência da marcação geográfica. Dissemos 

anteriormente que os patamares, tanto os celestes quanto os 

terrestres, são réplicas do patamar Pirahã no que se refere 

à posição dos rios e da mata. Há, no entanto , uma distin

tividade marcada no plano da fauna . 

Os seres ?ãbáisi não são de número finito, nao 

formam um conjru1Lo fechado. Ao contrário, observamos que é 

sempre possível surgir uma nova entidade no cosmos. Assim; 

há a co-existência de dois tipos ~e entidades : um em . que 

sua origem é sabida e outro onde não há referência ao fato. 

Existem aquelas entidades que os Pirahã dizem conhecer há 

muito tempo, pensando-as como dadas, i.é., como pré-exis

tentes à sua própria existência. Povoam· o mundo desde a sua 

origem. Existem outras cuja origem, "nascimento", os Pira

hã sabem .precisãr. O que há em comum entre estas duas es

pécies de entidades é o fato de serem ?ãbá~si, seres defor

mados, opostos aos ?{biis{ . 
Os ?ãbársi não experimentam a morte, sao imortais. 

Podem ser esquecidos ou mesmo deixarem de figurar na cosmo

lo9ia Pirahã, mas nunca por causa de sua morte. Existirão 

sempre, a habitar o· mesmo lugar no cosmos. Assim, os ?ãbá?:st 
significam permanência, imutabilidade. são . imortais, expe

rimentam porém, o estado de infelicidade eterna e a condi

ção da desfiguração corporal. Os ?ãbáisi são seres infeli-

zes, como dizem os Pirahã. No ritual , quando um ?ãbá'is i 
surge, apresenta-se chorando ou lastimando-se por algum a

contecimento. Expressam-se cantando músicas que os identi

ficam e falam dos motivos de sua infelicidade, seja a sua 

l 
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deformidade seja outro acontecimento que lhes tenha causado 

algum aborrecimento. Ao contrário dos ?ãbá7:s{, os ?ib{{si 

são felizes mas não têm a vida eterna ~ pelo menos enquan-

to condição, algo dado. A vida eterna, para os ?ib{{si, 

conquistada via um processo escatológico que chega a 

termo com a transformação em jaguar imortal. 

-e 

seu 

Todos os ?ãbá7:s{ portam um nome, nome esse que ao 

ser anunciado refere-se a uma deformação. As entidades que 

sao concebidas corno pré-existentes aos Pirahã, as quais nao 

sabem precisar a origem, possuem nomes que sao de dois ti

pos: um, com epítetos que não designam senao as próprias 

entidades e outro, com nomes que designam seres do reino 

vegetal ou animal. Estes nomes podem ser classificados como 

arbitrários por. não se reportarem à origem das entidades. 

As entidad~:: cuja erigem sabem precisar, portam 

nomes que referem-se a este evento. Estes enunciam o ele

mento responsável pelo evento que permitiu o surgimento e a 

forma corpórea da entidade. ~ na possibilidade do surgi

mento destas novas entidades que podemos perceber a abertu

ra do sistema. Assim, ao falar das entidades e de seus no

mes, enfatizam a deformação ~ marca da distintividade en

tre os ?ãbá~s{ e ?ib{{s{ assim como dentre os ?ãbá~s { . Te

mos, assim, que os nomes associados -aos ?{b{ {s { .permitem u

rna distinção dos corpos pela perfeição (completude) enquan

to que os nomes relacionados aos ?ãbáisi os distinguem por 

uma deformação. 

As entidades, os ?ãbá7:s{, sao produzidos por qual

quer acontecimento que envolva um ?ib{{si, um acidente res

ponsávei por uma deformação no corpo deste ?{b{{s{. O sur

gimento de um ?ãbá7:si se dá no intervalo entre a vida e a 

morte de um ?ib{{s{. Porém, de uma morte causada por um a

cidente que teve corno. conseqüência a deformação do corpo. 

Vejamos alguns exemplos. que.poderão contribuir para tornar 

mais claro este ponto. 

T1:h7::1:põ{ é uma entidade cuja origem é conhecida . 

Passou a existir a partir do seguinte acontecimento: um ho

mem de nome kã?ã?ã1: subiu em uma castanheira para pegar ou-
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riços de castanha verde. Enquanto coletava os ouriços , a

poiou um dos pés em um galho, que se partiu, fazendo can que 

kã?ã?ã~ perdesse o apoio e caísse da altura de, aproximada

mente., 25 metros. A queda no solo causou-lhe uma série de 

lesões corporais: mãos . quebradas na altura do pulso e braço 

esquerdo torcido para trás, devido a uma fratura exposta. 

Logo após a queda, no momento.entre a vida e a morte deste 

?-ibí..ts-i, apresentava-se o quadro de um corpo deformado. Foi, 

nesse momento, que surgiu uma nova entidade de nane Tihiipõi, 

nome que identifica o que originou o evento -- a castanhei

ra -- com características corporais que o singularizam: o 

braço torcido para trás e a mão pendida. Outro exemplo re

fere-se à entidade de nome T~gáí.t~ãbó, originada quando um 

Pirah.ã teve a perna picada . por cobra. O acidente fez com 

que o homem ficasse entre. a vida e a morte devido 3. um fe

rimento que se formou na altura do joelho. A entidade sur

gida deste evento foi Ti.gái.ti.ãbó, associada à oobra . (T_i. gáí. t {) 

e ao defeito físico na perna. Temos também o exemplo da o

rigem de uma entidade de nome Tãóplg{ que surgiu a partir 

de uma picada de morcego no pé de um homem,que resultou em 

infecção séria, provocando uma lesão. Tãóptgí. (mor.cego) é 

o nome desta nova entidade, que é representada com uma de

formação em um dos pés. Há também a entidade que surgiu de 

um evento que envolveu um ?ibi-ís-i . e a areia da pl!aia (Tãhõáa1:). 

Uma criança ingeriu grande quantidade de areia provocando 

um sério problema estomacal que quase a levou. à morte. No in

tervalo entre a vida e a morte surgiu, então, uma entidade 

de nome Tãhõásãhãí., que tem como característica um buraco 

na barriga, forma como os Pirahã representavam o ocorrido 

na barriga da criança. 

Kãgãpógà {catapora) é o nome de uma entidade que 

apresenta-se com feridas por todo o corpo. Teve sua origem 

no estado entre vida e morte que experimentou um homem a

cometido pela doença. Um último exemplo é· o de urna entida

de surgida a partir de um acidente que ocorreu quando um 

homem derrubava a árvore pau-rosa. Esta caiu 

costas, quebrando-lhe a coluna. Surgiu daí 

sobre suas 

uma entidade 
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com o nome Pau-Rosa , que tem como principal característica 

o fato de não ter controle sobre o tronco. 

A partir destes exemplos podemos verificar que o 

processo de criação das entidades é possibilitado por um 

?ibiisi que se transforma, que se desestrutura, que perde a 

forma corpórea original em função de um evento 

(acidente) responsável pela deformação. 

arbitrário 

Parece-nos que a mesma lógica que rege a origem do 

?ib{{si - através de concepção ocorrida a partir de um e

vento (susto) provocado pela natureza - manifesta~se no 

surgimento de um ?ãbá'isi. Aqui, um ?ãbá=is{ é o resultado do 

acidente que deformou o ?{b{isi. No que se refere ao surgi

mento do ?ib{{s{, o evento que envolve a natureza e uma mu

lher manifesta-se através de um susto - algo imprevisí'vel, 

a~bitrário - possibilitando sua formação. No que se ::-e

fere a um ?abá~si observamos uma inversão simétrica: o e

vento que envolve um ?ibiisi e a natureza manifesta-se a

través de um acidente - também arbitrário - possibilitan

do uma deformação, uma alteração na fonna original do ?-ibiisi. 

A lógica do surgimento de um ?{biisi e de um ?ãbá~si é a 

mesma, embora sua manifestação seja distinta: no primeiro 

caso permite a formação, no segundo a deformação. 

Neste sentido os ?ãbá~si não são mais do que uma 

"re-concepção" de um ?ibi{si, isto é, um ?ib{isi transfor

mado por um evento. O ?ãbá=is{, depois de sua criação, pas

sa a habitar um lugar determinado no cosmos, nos patamares 

celestes ou subterrâneos, cujas coordenadas são determina

das pelo lugar onde originou-se. Situa-se num espaço dife

rente porém na mesma posição que seu lugar de origem. 

o ?ãbá~s{, formado de um ?ib{{s{ deformado por um 

evento, guarda com o ?ibi{si uma relação de simult~neidade 

ao longo de toda a vida deste. Enquanto um ?{b{{s{ estiver 

vivo, qualquer alteração no seu corpo provoca uma alteração 

simultânea no corpo do ?ãbá~s{~ seja uma nova deformação, 

seja um simples corte de cabelo . Um ?ãbá~s{ vinculado a um 

?{b{{s{ particular terá a mesma característica deste. Pare

ce haver uma replicação do corpo - só que deformado - li-
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gando um ?lb{{si a um ?ãbá?:s{ que deu origem. 7 

o ?ãbá~s{ seria uma espécie de prolongamento i 

mortal do ?lb{isi. Poderíamos dizer ainda que ' o ?ãbáis{ 

seria como que um duplo do ?lbi{si. Vale lembrar que nem 

todo ?lb{{si tem um duplo mas todo ?ãbáis{ é o resultado de 

uma duplicação de um ?ib{{si, A teoria Pirahã nao exige a 

coexistência do duplo e do corpo em sicronia. Um dado que 

explicita a idéia de que os ?ãbá?:si sao duplos de ?wiisi é 

o fato daqueles realizarem um percurso, iniciado logo de

pois da morte de um ?ibiisi que portava o seu nome~ por on

de este andou durante sua existência. Percorrer uma vida, 

retrospectivamente, é chegar até o local de sua origem, de 

nascimento do ?lbiisl. 8 Depois de feito o percurso, os 

?ãbá1:s{ ficam libertos daquele ?ibiisl e os seus nomes po

dem ser transmitidos para outros ?ib{{sl. Isso indica que 

os ?ãbálst· são de fato duplos quando sua origem está vincu

lada a um ?lbiisl particular. Podem ser percebidos como 

duplos, de direito,· quando ficcionam uma duplicação do 

?.lbiisl, pelo menos temporária, através dos nomes de ?ãbá~si 

que os ?lbiisl portam durante a vida. 

Por outro lado, temos também que os ?ãbá'ls{ fun

cionam como possibilidade de um destino escatológico para 

os ?ibiisl, visto que só com nomes de ?ãbáis{ os ?w-í-ísl po

derão realizá-1.o. Assim, os ?ãbá?:si seriam doadores de "al~ 

ma" - via o nome - e os ?lbi:ísl responsáveis pela forma

ção dos ?ãbáisi. Chegamos a um ciclo fechado que interliga 

nome~ corpo e alma. A concepção de que os ?ãbá~s{ são i

mortais - permanentes e imutáveis - fez com que ref letís

semos sobre o momento de sua origem. Os ?ãbá~s{ surgem em 

um momento ~ entre a vida e a morte. são concebidos num 

7 Note-se que a deforma;io i metonimica, isto i, 
deformado = ?;balsl ao passo que na formaçio tal 
contece, criança ~ de boto. 

?lbi{si 
nao a-

8 Parece ser um retorno ate o momento em que o ?ib{{sl ga
nhou o nome de ?~bá?:s-í e para tris deste momento s5 exis
tiria ?lb{{sl. Tal movimento possibilita, assim, a des 
vinculaçio de um ?abá?:s{ de um ?lb{-ísl particular • 

........................................... CS&:i~••&:U~CD:lll:q; ....................................... .. 
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puro intervalo , no entre, logo, sao imortais. 

Os ?ãbáisi cujos nomes os Pirahã não sabem expli 

car a origem, não são numerosos. Seus nomes, à semelhança 

dos nomes dos ?ãbársi surgidos de acidentes, também refe

rem-se aos reinos animal ·e vegetal. Parece-nos que a lógi

ca que rege a produção desses ?ãbá~s{ não deve distinguir

se daquela que possibilita o surgimento dos outros (evento 

que transforma o corpo de um ?ib{{s{}. Acreditamos que a 

impossibilidade de explicação da sua origem seja devida à 

perda de referência ao evento ao qual se ligaria o nome da 

entidade . 

Vimos que a diferença entre os ?ãbá?si-e os ?wiisi 
é marcada pela forma corporal e pelo local de habitação no 

cosmos. Ao nível das próprias entidades é· acionada uma sé

rie de classificaçõe~ que permitem estabelecer distinções 

entre os ?ãbáist. 
No primeiro plano de distinções encontram-se os 

nomes . Cada nome corresponde a uma . entidade ou a um con

junto mínimo de ?ãbársi que sao exatamente iguais. Os no

mes referem-se a diferenças entre as entidades a partir das 

deformações corporais. Aqui precisamos esclarecer um ponto. 

Existem nomes de en~idades que não se referem a uma entida

de específica, isto é, única, mas sim a uma classe de enti

dades que são iguais e que portam o mesmo nome. Neste caso, 

a igualdade se dá pela deformação que todas possuem. Obser

vamos uma clara inversão no que se refere à produção de di

ferenças entre os ?ibi{si e entre os ?ãbáisi. No caso dos 

?ãbá~si é a deformação que produz uma igualdade de corpos e 

deformações distintas produzem diferenças de corpos, mar

cando singularidades. No caso dos ?ibitsi é a perfeição que 

produz diferenças entre os corpos. 

No segundo plano de distinções entre os ?ãbá~si 

encontramos a diferença de gênero. Existem os ?ãbáisi fe

mininos e os masculinos. Num terceiro plano de distinções 

as diferenças estabelecidas entre as entidades são produzi

das a partir dos adornos corporais que as mesmas portam. E

xiste um conjunto de adornos corporais que combinados entre 
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si produzem diferenças entre os ?ãbá~si. ?ãitõi usa um a

dorno de cabeça constituído por quatro fitas cruzadas, de 

palha do babaçu. ?igágái só usa adornos com palha do Buri

ti, uma fita de cabeça e duas braçadeiras tecidas em palha. 

b{ópã~?ài usa adornos de cabeça com franjas de palha, 

das até o. peito. Nota-se um esforço para combinar certos 

tipos de adornos com outros produzindo, assim, certos si

nais diacríticos que possibilitem distinguir as entidades. 

O último plano em que se manifesta a diferença .en

tre as entidades é o da ética alimentar. As entidades dis

tinguem-se entre si pelo fato de poderem al±mentar~se de 

espécies vegetais mas somente sob forma líquida - "vinho" 

do buriti, patauá e laranja - e de alguns peixes como pacu, 

piaba e traíra. Assim, existem as entidades que se alimen

tam somente de "vinho" do· patauá ~m oposição às que somente 

se alimentam do "vinho" do buriti ou da . laranja. Existem 

ainda aquelas que se distinguem entre si e das demais por 

se alimentarem de certos tipos de peixes. 

Examinemos com mais detalhe este regime. alimentar. 

Os ?ãbá~si que se alimentam de peixes, comem somente as es

pécies que, segundo os Pirahã, têm pouca carne e pouco san

gue. Comem peixes pequenos .ou magros. O peixe tucunaré, o 

tambaqui nao são alimento para os ?ãbá~s{ pois contêm muito 

sangue. 

A conseqüência desta dieta alimentar é a nao·pro

dução de sangue. Os ?ãbá~s{ não têm sangue mas sim um lí

quido branco: e também por isso eles têm a coloração da pe

le branca. Observamos aqui uma inversão com relação aos 

?ibi{si. Se estes nascem com uma quantidade de sangue no 

organismo, que é o sangue da mãe transferido para a criança, 

e somente com o decorrer do tempo - ao ingerir alimento e 

água - a quantidade de seu sangue será aumentada, os ou

tros; os ?ãbá~s i, não têm nenhuma quantidade de sangue no 

seu organismo, porém ao ingerirem os "vinhos" e os peixes 

passam a produzir uma substância branca dentro deles. Veri

fica-se, portanto, que os Pirahã ingerem água e com~da e 

produzem uma substância vermelha e os ?ãbá~s{ ingerem os vi-
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nhos do patauá, buriti e laranja -- que têm a coloração a

vermelhada -- e produzem um líquido branco. Todas as colo

rações apresentadas pelos vinhos, que variam do alaranjado 

ao vermelho, são concebidas pelos Pirahã como pertencentes 

a uma mesma classe de cor -- vermelha -- que coincide com a 

cor do sangue. 9 O sangue é identificado pelos Pirahã à pos

sibilidade de morte. 10 Logo, o sangue parece ser um trans

formador, algo que indica mortalidade. A ausência de san

gue, no caso dos ?âbáis{, indica sua imutabilidade, suai

mortalidade. Não podemos aqui deixar de fazer um paralelo, 

apressado que seja, entre o sangue e o canibalismo. Veremos 

no próximo item -- Nomes dos Inimigos -- que o matador, o 

ser canibal por excelência, é o que come o coração da víti

ma, a parte do corpo que contém mais sangue. o jaguar, ca

nibal maior, come sangue cru. Os ?~báisi não são canibais, 

evitam comer coisas que possam produzir sangue (alimento e 
água). Veremos que o sangue atua como um elemento 

tante de transformação no processo escatológico 

transformações dos. kãõã~bõg{ e tõ~p{i produzem-se 

impor

onde as 

através 

do sangue que estes possuem. Assim, o sangue é o motor da 

transformação, da mortalidade. 

:t: importante frisar que as entidades evocam e pro

duzem diversos tipos de classificações. Dada uma entidade, 

sabe-se o seu nome e a partir deste se conhece a sua defor

maçao, seu sexo, seu habitat, seu alimento e o que usa como 

adorno corporal. Vê-se que este princípio classificatório 

trabalha com duas variáveis . de localização. Uma que loca

liza a entidade no cosmos, nos patamares, e outra que loca

liza seu corpo, seu sexo, seu adorno, seu defeito e o que é 

9 Os ?ibiis{, Pirahã, ingerem estes vinhos P.m o~asiões ri
tuais. Nestes momentos dizem que são os ?ãbá~si que es
tao presentes. 

1 0 Esta dedução apôia-se na constatação de que sã através 
do sangue, os kãõã~bÕgi e os tõ~p{i podem continuar suas 
"mortes" at ê chegarem ao destino final, Jaguar imortal. 
Temos, também, a evidência de que o sangue está ausente 
do corpo dos ?ãbá~si e estes são imortais. 
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ingerido, colocado para dentro do corpo. 

A diferença entre os seres ?ãbáist e os seres 

?[b{isi é também marcada pela representação de que aqueles 

são responsáveis pela culturalização do mundo. Os Pirahã 

aprenderam a atuar neste mundo a partir dos ensinamentos dos 

?âbá~s{. Uma frase muito comum diz que ?[b{isi, Pirahã,não 

sabe fazer nada e que, somente os ?ãbáis{ sabem fazer bem 

as coisas. A responsabilidade de tudo que existe no mundo 

é atribuída aos ?ãbá~s{. A ignorância dos ?ib{{s{ é exibida 

com uma certa dose de orgulho" pois são os outros, os ?ãbá1:si, 

que sabem fazer tudo, os sábios. O exemplo que dão para 

explicitar sua ignorância frente à sabedoria dos ?ãbáist, 

refere-se à maneira como cada um retira os frutos do patauá 

e do buriti. Os ?ãbá?si não precisam derrubar a árvore pa-

ra coletar os frut~s para o preparo do vinho. Os ?ãbáis{ 

sabem como subir em árvores e retirar os frutos enquanto os· 

?[b{{si precisam derrubá-:-las. são os ?ãbá=i:s{ que ensi-naram 

aos Pirahã a cantar, a dançar, a fazer os adornos corporais 

e os demais objetos. A atribuição do saber aos ?ãbá~s{ e 

da ignorância aos ?-ibiisi parece ser uma compensação pela de

formação do prime·iro em relação à perfeição corporal do se

gundo. Se os ?ibiisi têm o corpo perfeito, falta-lhes o sa

ber: se os ?ãbá~s{ têm o saber, falta-lhes o corpo perfeito. 

Se os ?ãbáisi sabem ~azer nem sempre podem fazê-lo por cau

sa de seu defeito corporal. Os ?[b{{si podem fazer tudo mas 

falta-lhes saber como fazer. 

Localizados os ?ãbá1:s{ e dito a maneira como en

tram no sistema, resta, agora, precisar seu papel, sua fun

çao. 

Os ?ãbá~s{ sao responsáveis pela nominação de um 

?ibi{si. são eles que emprestam seus nomes para os ?ib{{si 

com a mediação do xamã. Durante uma sessão ritual, os xa

mas possibilitam a viagem dos ?ãbá=i:s{ ao patamar dos ?[b{isl. 

Os nomes dos ?ãbá=is{ que participam de urna sessão ritual se

rão transmitidos aos ?ib i{s{ pelos xaTUãs, ·posteriormente. 

Este processo de nominação se dá toda vez que há sessão ri

tuai. Na estação seca, este ritual realiza-se com grande 
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freqüência. Neste sentido, vemos que sempre que ocorre es

te ritual é realizada a nominação dos ?ibí.isl, com os nomes 

das entidades que neles tiveram participação. Há, assim, 

um processo continuo de nominação. O sistema movimenta-se 

numa só direção: fornecer nomes aos ?{b{{si. Se o sistema 

de nominação fosse, de fato, maximizado em sua operaciona

lidade, no sentido de que a cada sessão ritual ter-se-iam 

nomes novos, colocar-se-iam os seguintes problemas: como e

vitar que o sistema não fique sufocado com tantos nomes, a

cumulados durante uma existência? Como produzir, incessan

temente, nomes novos? A resolução do problema é que nem 

todo nome recebido passa a ser, de imediato, de propriedade 

do sujeito nomeado. O xamã tem a tarefa de, a cada vez que 

surjam entidades no ritual, passar seus nomes para os 

?ibt.í.si; nc entanto-, somente o cônjuge de um ?{bí.í.s{ poderá 

fazer com que o nome recebido através de um xamã fique sen

do o nome do sujeito, um nome próprio. Assim, o cônjuge é 

responsável pela efetivação/afirmação de um nome anterior

mente recebido por meio do xamã. 

Na concepção Pirahã, somente os nanes de ?ãbáist 
-sao reproduzidos e retransmitidos incesssantemente. Os 

nomes de ?{b{t.si começam na vida e terminam com a - morte de 

um indivíduo. Os nomes de ?ãbá~sí. sao os nomes lembrados e 

discutidos por todos. No entanto, somente os ?{bí.í.si conhe

cem os nomes dos ?ãbá~s{; estes desconhecem os · nomes dos 

?ib{{si. Diz-se que se os ?ãbársi souberem que têm nomes, 

não lhes fornecerão outros. Os ?ãbá~s{ são responsáveis por 

todos os nomes dos ?ibiisi e pela renovação de seu estoque. 

Além de seus nomes servirem aos ?{bí.isi servem também aos 

mortos, no seu processo de transformações em kãõã~bõgí. e 

tõ~pii (este ponto será desenvolvido no item seguinte) . 

A relação entre os ?ibií.st e os ?ãbá~sí. se dá 

principalmente no plano do ritual, com a intermediação do 

xama. O xama é responsável pelo contato com os ?ãbá~s{. A 

condição para que um indivíduo se torne xamã é a ocorrência 

de um encontro prévio com uma entidade, enquanto realiza 

alguma atividade como pescaria, coleta, etc. Este encqntro 
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é um sinal .que indica a possibilidade do indivíduo vir a 

tornar-se um xamã. A partir deste acontecimento este indi

víduo procurará realizar o ritual xamanístico, onde troca 

de lugar com a entidade, permitindo, assim, sua presença no 

patamar Pirahã . 

Através da nominação, os ?ãbá~s{ ficam, de alg-uma 

forma, vinculados aos ?ib{{si e seus nomes sao a garantia 

para os ?ib{{si de um destino póstumo .. Cada nome de ?ãbái.s{ 

que um ?ib{{si possua representa a condição de sua trans

formação em kãõã~bÕg{ e tõrpi{, estados antitéticos asso

ciados a um corpo de ?ib{{si e a um nome de ?ãbá1:s{ . 

NOMES E MORTOS: NOMES DOS KÃÕÃIBÔG! E TOIP11 

Na sociedade Pirahã· os mortos têm um papel impor

tante no processo de nominação. Se aos ?ãbái.s{ compete pro

ver nomes que dão a "alma 11 ou a possibilidade de destino 

póstumo, aos mortos, em geral, compete a responsabilidade 

de comparecer ao ritual xamânico representando os nomes 

dos ?abáis{ e de passá-los, via o xamã, para os ?ib{{si. 

Assim, atuam corno intermediários entre os ?ãbáts{ 

e os xamas. Nos rituais podem comparecer entidades os 

?ãbá~s{ ~ e/ou mortos, que surgem na sua dupla representa

ção de kãõãi.bÕg{ e tõ:Cpi{. No caso de presença somente de 

entidades, dizem seus nomes para o xama que os repassa para 

os ?ib{{si. No caso de apresentarem-se os mortos, estes vêm 

portanto ,nomes de entidades, que receberam antes de morrer. 

Os Pirahã, no entanto, dizem que os nomes são de ?ãbá~s{, 

omitindo que tenham sido repassados por um morto. Nas ses

sões rituais é comum apresentarem-se um número menor de en

tidades (em média 4) e um número maior ne mortos (em média 

10). Queremos frisar que todos os nomes produzidos através 

deste ritual são nomes de ?ãbá~s{ . 

Como dissemos, os nomes dos mortos sao nomes de 

?ãbá?:s{. Sejam nomes de ?ãbá;':ts{ que obtiveram antes de mor

rer, sejam nomes de ?ãbá~si que se encontraram com os mor

tos diretamente e os nominaram. O ?ãbá?:s{ só nornina dire-
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tamente um morto, ou seja, nomina suas transformações em 

kãõã~bàgi e tõtpii. Explicamos: a morte significa, essen

cialmente, uma transformação. Poderá ou não coincidir com 

a morte do· corpo. A crença Pirahã é de que possuindo um no

me de ?ãbá~si este assegurará que se transformarão em 

kãõãibõgi e tõipi{ podendo ter, assim, um destino. A con

dição de uma escatologia é possuir nomes de ?ãbá~s{. Cada 

nome de ?ãbá?s{ que um indivíduo po-ssui refere-se à possi

bilidade de se transformar em dois seres denominados 

kãõãtbõg{ e tõrpil. KãõãibÕg{ é um ser pacífico, que se a

limenta de frutas e peixes, vítima canibal dos tõtpi{. Os 

tõ~pii alimentam-se exclusivamente da carne dos kãõãibÕg{ e 

pautam sua vida pela perseguição incessante aos kãõãibÕg{. 

Cada par de kãõã't.bàgi e tõ?pi{ equivale a um nare ae ?ãbã-isi . 

Assim, se um indivíduo tem oito· nomes de ?ãbáis{ terá, c.=~

tamente, seu destino assegurado através da transformação 

em oito kãõãibõgi e oito tõ~pi{. Esses seres habitam o pa

tamar situado abaixo do dos Piràhã. 

A cada nome de ?ãbá't.s{ que um indivíduo ganha du

rante a sua existência, ele adquire ambos os estados de 

kãõãibõgi e tõt.pi{ em latência. A cada nome que adquire a

bre~se a possibilidade de transformar-se em um kãõãlbàgi e 

um tõipi{. Quando seu corpo morre -- seu ?ib{ { si -- ins

tantaneamente inicia-se a transformação nos kãõãibÕg{ e 

tõ~pi{ segundo cada um dos nomes de ?ãbáts{ que o ?i b{{si 

obteve. Estes seres passam, imediatamente, a hab itar o pa

tamar subterrâneo. A transformação de um nome de ? âbá~s{ 

em kãõã~bÕg{ e tõ~pi{ não se dá, apenas, com a morte do 

?ibi{si. Quando o ?ib{{si está dormindo o kãõãi bõgi e o 

tõipi{, em latência, do último nome de ?ãbáis{ que recebeu, 

ficam libertos do corpo e passam a perambular pelo patamar 

dos Pirahã, correndo o risco de ser morto e devorado por 

outro tõ~pi{ {no caso de ser kãõã~bàg{) ou morto por guerra 

(no caso de ser tõipii). ~ neste sentido, que o processo 

escatológico Pirahã inicia-se antes mesmo da sua morte, du

rante a vida do ?lbiisi. A perda do kãõã~bõg{ e/ou tõ~p{{ 

pode ocorrer , também, quando o ?ib{{sl se machuca gravemen-



28 M.A. GONÇALVES - NOMES E COSMOS: ....•... . ..... .... .•.. 

te . Para isso acontecer o mach.ucado deve produzir uma gran

de quantidade de sangue. Os kãõã:rbõgi e os tõ:rpii "escapam" 

do corpo por um orifício produzido pelo acidente. O sangue 

é uma espécie de condutor que leva o kãõãibõgi e tõipii pa

ra fora ao mesmo tempo que é a sua possibilidade de trans

formação. Uma outra· forma de se perder o kãõãí.bÕgi e o 

tõ~pii em vigência ao último nome de ?ãbáí.si é a ocorrência 

de morte de um parente próximo. Os kãõã:rbõgi·e tõ:rpii dos 

parentes vivos se liberam do ?-ibiisi e acompanham respecti

vamente os kãõãí.bÕgi e os tõí.pii transformados a partir da 

morte de um ?ibiisi. Quando o corpo morre tem-se a trans

formação total de todos os kãõãí.bÕgi e tõí.pii equivalentes 

aos nomes de ?ãbá:isi que o ?ibiisi possuía. A morte do cor

po provoca a liberação definitiva de todos os kãõã:Cbõgi e 

tõ=ípii. 
O desejo de adquirir nomes de ?ãbaí.si durante a 

vida remete à necessidade de possuir vários kãõãí.bÕgi e 

tõ'ipii e de . garantir um destino escatológico complexo. Quan

do acontece de um ?ibiisi ficar desprovido de kãõã'ibõgi e 

tôipii em latência, isto é, no caso de terem sido mortos a

queles que pertenciam ao. seu nome de ?ãbá~si, é necessário 

adquirir um novo nome de ?ãbá~si para que tenha, de novo, 

ambos os estados em latência. O acesso ao novo nane se dá por 

por duas maneiras: ou seu cônjuge lhe afirma um nome~, já ob-. 

tido através do xama no . processo contínuo de nominação ou o 

individuo busca um novo casamento que poderá lhe propici.ar 

um nome. Cada casamento garante a . aquisição .. de um novo no

me, mesmo que os estados em latência - kãõã'ibÕg{ e tõ'ipi-í 
- ainda não tenham sido "mortos". O casamento garante a 

possibilidade de obter novos nares e conseqüentercente kãõã?:bõg{ 

e tõ=f pii. 
Exemplificando: uma mulher tem os $eguintes nomes: 

?iógi1 ?{Õhó~ , ?lãb~sõài . Todos são nomes de ?ãbá~si. De
pois de sua morte, cada nome de ?âbá'is{ transformou-se em 

kãõâlbõgt e/ou tõ~pii. O nome correspondente ao ?ãbá=is{ 
?~óg{ produziu um tõ~p~{: ?iÕhó{ produziu um tÕ~p?t e 
?{ãb{sõài produziu um kãõã=ibõg{. No que se. refere aos no-
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mes ?rógi ?lõhór , seus kãõãrbõgí liberaram-se definitiva

mente em vida. Enquanto o ?lbíísi dormia, em dois momentos 

distintos, foram "mortos" e devorados por tõ~plí inimigo. o 
mesmo aconteceu com o nome ?íãbísõàl que perdeu o seu tõ~pli. 

Isto significa que o processo escatológico do ?lbíísl ini

ciou-se durante sua vida. Os nomes que um Pirahã porta nos 

permite saber algo sobre seus casamentos. No caso descrito, 

a mulher casou-se três vezes. Cada um de seus nomes cor-

responde, portanto, a um casamento em particular. 

Após a liberação definitiva dos kãõãrbõgí etõrplí, 
estes seguem seus próprios destinos. Os kãõã~bõgí passam por 

três 11 mortes" consecutivas até sua transformação final em 

jaguar imortal. No caso dos tõrplí sucede-se o mesmo des

tino, só que após quatro transformações. Sigamos a figura 

abaixo: 
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Jaguar Imortal 

/ 
?ãbá~si ( i) . , . . ... . .. .. , . ... ... li , • ~ ..... . .. .. .. . . , • •• , • ! k ( i ) ... ?-tbi isi ( i ) 

?ãbá~s{ (h) • .. . .... . ....... ....... . ..... , ... . ... .. ... k t) ..... ?ibi{si (h) 

/ 
;ag_uar imorta Z / k. ( g) 

?::i.. ~- ... r ) . ( ·; ? .., .. ., ·r J . ULJQ7..S-Z.. g • • • •• , , , , • • .•.• • • k. g .....•... i.Ot.-i.S:l. f! 

\ 
r) 

?ãháisi ( f) • •• ••• • ••• . •• .. l< ( f J • • ••••• •• ?w-íis{ ( f J 

kõbt:á{ 

?wiis{(aJ 

?ãbá=isi (a) • • ••. ?ib~i~i (a) 

\ 
t(a) 

1 
?ãbâi.si(b) 'k:õ~ái(bJ •.. . ... . ...... ?-tbiisi(bJ 

?:::i.- "() K(\ ) ?~ ...... •( ) , u.ua'ts'?.- e • . • . • . • . • • e • • •. , . " , , • . •.• • • •. t-o?,, t.S"Z,. a 

"?""'.I. - ., (d) - l(d} ? .b ... ... • (d) . a,.uat.S1..t .... . .... , • K . ·· ... .. . , .• ., ... .. . i.. 1''?-81' 

?--· I ? ... . abai.s?., (e) •• •• • •• ••• K{e ) •••••••• • •• •• ••• •• W1.,1.,S7.. (e) 

"' . ~ ;;agua.r 7..morta1-

transmissão a.e nomes K. 

\ 
k 

\ 
k 

\ 
k 

\ jagua.r 
i mortaZ 

kãõãwõgi 

morte T tõ'ipi{ -----
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os kãõã~bÕg{ transformam-se por três vezes , atra

vés de um processo que os Pirahã descrevem como "virar o 

mesmo", enquanto os tõ1:pi{ transformam-se por um processo 

descrito- como "virar outro". Os tÕ~p{{ transformam-se, i

nicialmente, em um ente de nome kõb1:á{ -- um tõ~p{{ cuja ca

racterística de canibal é exagerada. Após sua morte, trans

forma-se em kãõã'ibÕg{ e portanto, o sistema retorna e re

pete-se, por três vezes, culminando com a transformação em 

jaguar imortal. 

Todas as transformações apresentam-se como mortes 

dos kãõã?:bõg{ e tô'ip{{. Essas mortes são provocadas por fe

rimentos, visto a condição básica da presença de sangue pa

ra que haja transformação. O sangue que escapa do kãõã?:bõgi 
ou do tõ7:pii metamorfosea-se adquirindo uma forma corpórea. 

o ~=ccessc de metamorfose me foi explicitado pelos Pirahã 

através do exemplo da . lagarta que transforma-se em borbole

ta. Os ovos postos por uma borboleta são uma substância 

(equivalente ao sangue) que transforma-se em lagarta para 

tornar-se borboleta novamente. O sa"ngue é de fundamental 

importância para se entender as transformações e a morte; 

ter sangue significa ser passível de _ transformação, ser 

mortal. 

Voltando à figura, podemos observar que tanto os 

?{bit.si como os kãõã'ibõgi e tõ~pii recebem nomes de ?ãbá?:s{. 
Seguindo a figura: o ?ãbá':ls-í (a) nominou (o xama possibili

tou o nome e o cônjuge o afirmou) o ?{biis{ que passa, en

tão, a ter o nome (a). Este ?{b{{si ao morrer transforma

se em um kãõãrbõg{ (a) e num tõrpi{ (a), isto é, em um 

kãõãibõgi e um tõ~pii referentes àquele ?ibiisi (a). Este 

kãõã=ibõgi portando o nome do ?ibii.si (a) , que por sua vez 

era um nome do ?ãbá'isi (a), é a representação do próprio 

?ãbá~s{ (a) e por isso quando surge no ritual· pode trans

mitir o nome do ?ãbárs{ {a) a outro ?ibiisi que passa a ser 

{a) . Sigamos agora as transformações do kãõã~bõgi (a) • Es

te "morre" e vira um kãõãibõg-l · que é norninado diretamente 

por um ?ãbãisi (f) tornando-se, assim, um kãõãtbõgi (f).Es

te kãõã~bõgi (f) quando apresenta-se no ritual, identifica-
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se como uma transformação do kãõãibõg{ (a) correSp:::>ndendo ao 

?{biis{ {a) . · O kãõã1:bÕg{ (f) transforma-se novamente e tor

na-se outro kãõãrbõgt nominado pelo ?ãbá~si (g) ficando com 

seu nome. Numa outra sessão ritual pode surgir com este no

me (g) que é relacionado a um ?ãbátst (g) • Este kãõãibõg{ 
(g) representa a transformação do kãõã'.ibõgt (f) que,.por sua 

vez, representa a transformação do kãõã?:bÕg{ (a) correspon

dendo a um · ?ibiisi (a) que tinha o nome do ·?ãbá?:st (a) • A 

mesma lógica da nominação se passa com os tõrpit até se 

transformarem em kãõã?:bagi e daí por diante em jaguar imor

tal. Queremos assinalar que este exemplo refere-se ao pro

cesso de transformação de um dos nomes de ?ãbárst que o 

?ibitsi obteve durante a vida. O mesmo processo se multi

plicará segundo os demais nomes de ?ãbá1:st que um ?ibttsi 
teve acesso. C~da nome de ?ãbárst que um ?ibttsi obtiver 

gerará outros seis nomes que serão passados para os viyos, 

além do próprio nome do ?ibiis{ que correspondia ao ?ãbá?:st 
e que iniciou todo o processo escatológico. Os ?ãbáist no

minam diretamente o kãõã?:bõgt e tõ~pit, mas nunca um ?ibttsi. 
Para nominar um ?ibttsi é necessário duas intermediações: a 

do xamã e a do cônjuge. Ternos, assim, que os mortos sao 

condutores de nomes dos ?ãbátst para os vivos. No caso da 

nominação dos kãõã=lbõgt e tõ=ipit pelos ?ãbálst, tendo em 

mente que os kãõã=lbõgt e tõ=lpit são o resultado de um nome, 

há, então, a nominação de um nome. 

NOMES E GUERRA: NOMES DOS INIMIGOS 

A relação com os inimigos é uma fonte de nomes. 

Segundo os .Pirahã, existiu na sua sociedade uma classe de 

pessoas designada ?iõibthtãi. Esta categoria compreendia os 

guerreiros/matadores que tinham como principal objetivo o 

assassinato de inimigos e a caça ; provendo o alimento ri

tual a ser consumido. A classe dos ?io~b{h{ãi continha um 

número reduzido de pessoas que dominavam as artes da guerra, 

sobretudo o saber de preparar emboscadas. Um ?{Õ~bihiãi e

ra socializado por outro, seu pai ou um parente próximo. 
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Desde sua infância era cercado por certos cuidados , expres

sos sob a forma de proibições (entre elas nao mexer com fo

go, nao cozinhar), que culminavam em um ritual no qual o 

jovem deveria abraçar um tronco com formigas-de-fogo para, 

então, tornar-se, definitivamente, um ?{Õ~b{h{ãi. Sua fun

ção era abastecer a sua aldeia de carne, seja humana (dos 

inimigos ) ou de caça. O matador comandava o ritual antro

pofágico sendo também responsável pela partilha do corpo; a 

refeição iniciava-se quando ele devorava o coração da víti-

ma. 

A vítima humana era percebida como caça. As tá

ticas guerreiras dos ?iõibi hiãi expressavam esta percepção. 

o ataque ao inimigo se dava nas regiões ribeirinhas ou de 

mata mas nunca nas proximidades das aldeias. As táticas em

pregadas consistiam em imitar ruíd~s de animais como os dos 

porcos do mato, macaco-pr~go, macaco zangue-zangue, cotia, 

nambu, a fim de atrair o inimigo para a caça. Absorvidos pe

la caçada os inimigos tornavam-se alvos fáceis. Desta for

ma, os Pirahã representavam o papel da caça para, em . segui

da, assumirem o de caçador. Os inimigos seriam os caçado

res a serem abatidos corno caça. Ternos, portanto , uma asso

ciação explícita entre a caça e a guerra. Ambas situadas 

no mesmo campo semântico. O inimigo não . seria mais do que 

urna presa, do que caça. 

O inimigo produzia nome, a caça nao, mas ambos e

ram tratados da mesma forma nos rituais realizados para a 

sua ingestão. Os Pirahã não se alimentavam de carne de ca

ça cotidianamente; comiam somente peixe. A caça é atual

mente consumida sem ritual, prática que, corno enfatizam os 

Pirahã, firmou-se somente após o contato com os regionais . 

A questão do sangue e de sua ingestão sobressai na idéia de 

que aquele que vier a "comer" sangue, ou mesmo tocar a car

ne de caça e/ou inimigo poderá transformar-se em um matador, 

um homicida descontrolado, que poderá voltar-se contra sua 

própria sociedade. O ? {Õ~b{hiãi entretanto, estaria volta

do para fora, e as s im podia t er contato com sangue s e m a 

mea ç a r a s ociedade. 
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A tática de guerra implicava em ficar demasiada

mente próximo dos inimigos, seguir seus passos e mantê-los 

sob mira até que se configurasse o momento ideal para rnatá

los. Os matadores observavam cuidadosamente o inimigo an

tes de matá-lo. A observação detalhada do inimigo coloca

va-se corno pré-condição para norninâ-los. A nominação se da

va da seguinte forma: observava-se detalhadamente a forma 

física do inimigo, procurando correspondências, semelhanças 

com a forma física de um Pirahã já falecido. O matador, en

tão, dava ao inimigo o nome de ?âbá~si que aquelenorto pos

suíra. Vê-se que a lógica deste tipo de prática onomástica 

baseava-se na semelhança física de corpos: corpo de inimigo 

e corpo de um Pirahã norte. cato assinal.am:>s na primeira parte 

deste trabalho, a semelhança de corpos é a possibilidade da 

hornonírnia. Corpos iguais, nomes iguais. Esta lógi.::a é .err.

pregada até hoje para a nominação dos estrangeiros. Todos 

os estrangeiros que se aproximam da sociedade recebem um no

me, conforme a semelhança física com algum Pirahã já fale

cido. 

O ?iõ:rbihtãl ao matar o inimigo apossava-se do seu 

nome. Ou o guardava para si ou o transmitia a outros Pira

hã. O ?lõ~bihlãi~ portanto, encontra-se na mesma posição 

que o xamã, com a diferença que o xamã depende de outro xa

mã para ser nominado. O ?iõibth{ã; era o único indivíduo 

na sociedade Pirahã que podia autonorninar-se, isto é , nao 

dependia do xamã nem de uma aliança para viabilizar a sua 

nominação. O matador, portanto, era o único a ter acesso a 

um nome sem ter de relacionar-se com os ?ãbáis i e sem ne

cessitar de cônjuge. 

A figura do· matador é associada à figura do cani

bal por excelência. Como assinalamos, o matador comia o 

coração da vítima, a parte do corpo que contém mais sangue. 

No ritual, após a devoração do coração· da vítima, represen

tava-se como onça pintada. Observamos que o jaguar é odes

tino Pirahã cons umado através de vári as transformações con

secut ivas. A equivalência entre matar a vítima e se p i ntar 

como jaguar na representação ritual parece indicar que o 
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matador seria o único ser que pode prescindir da morte para 

consumar seu destino. 

A relação do matador com os ?ãbá?s{ pode ser ca

racterizada como antagônica, se analisada considerando-se a 

concepção do sangue. Vejamos: os ?ãbá=is{ evi.tam contato 

com o sangue, enquanto o matador além de contê-lo no seu cor

po, o ingere. Se esta substância é associada tanto à mor

talidade quanto ao canibalismo deduz-se, então, que os 

?ãbãisi são seres não canibais. Apesar de o processo de 

transformação, viabilizado pela posse dos nomes de ?ãbáis{ 

desenvolver-se sob a lógica do canibalismo (os tõ~p{{ matam 

e devoram os kãõãibÕg{) os ?ãbáis{, em essência, são seres 

não canibais. Considerando-se o antagonismo entre ?ãbárs{ 

e matador, e tendo este que obter nomes de ?ãbá~s{ para cum

prir seu destino, como obtê-los? A r.~~inação de inimigos 

seria a via possível para a obtenção de nomes, a garantia 

de seu destino póstumo. Observamos, assim, que o matador 

seria o único ser com domínio exclusivo sobre seu devir, 

prescindi.ndo do xamã e mesmo da aliança para obter nomes . 

Portanto, o casamento - necessário à fixação de: um nome pa

ra um Pirahã - parece ser da mesma ordem do homicicio, ne

cessário a fixação de um nome para o matador. Xamãs e ini

migos equalizam-se enquanto via de acesso a nomes. O casa

mento e homicídio (o nome do inimigo será obtido após sua 

morte) são a possibilidade de sua concretização. vê-se que 

a equação assassinato/casamento coloca em evidência a figu

ra de um "outro" real. Para que a um Pirahã seja consigna

do um nome faz-se necessária a existência de um "outro" real 

seja sob a forma de um inimigo ou afim. 

?ãb ~- 4passa nome - passa nome pega nome . ao,!assa nome . . . . a~s~ xama ego mata ~n~m-z,go 

~ 

~ 
·~ casamento 
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O processo de nominação explicita, assim, a prio

ridade da relação com o "outro": seja por uma permissão (a

liança), seja pela negação (homicídio) . 

CONSIDERACÕES FINAIS 

Tentarei fazer algumas considerações de caráter 

geral sobre a lógica da nominação na sociedade Pirahã. 

Vários domínios atuam no sistema de nominação; po-

demos agrupá-los em : 

Extra-social : inimigos e/ou estrangeiros 

Natureza: animais, vegetais., etc. 

Sobrenatureza: entidades; mortos. 

Constatei que tais domínios, de onde vêm a fonte 

de nomes, são todos dom!nios que estão fora da sociedade; a 

fonte da nominação dos humanos, da sociedade, está nos do

mínios da natureza, sobrenatureza e extra-social. Parece 

claro que o que permite a constituição de uma sociedade e a 

própria articulação da mesma com tais domínios é o processo 

de nominação. 

O processo de nominação Pirahã é um exercício me

tafórico que tenta conectar no mínimo duas séries distintas. 

O domínio extra-social é conectado com a sociedade atrav~s 

dos inimigos. g via a morte. dos inimigos que o nome retor

na para a sociedade. O domínio da natureza concebe os Pi

rahã. Os seus nomes são, em primeiro lugar, nomes de quem 

lhes originou, possibilitou sua existência. No domínio da 

sobrenatureza é através dos mortos e das próprias entida-

des que os humanos adquirem nomes. Assim, nomes e nomina

çao sao de fundamental importância. na sociedade Pirahã por 

conectar vários domínios e nesse exercício constituir um 

campo social. 
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