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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações entre arte e sobrenatureza em duas 

das principais etnografias sobre arte indígena publicadas recentemente, O Belo é a 

Fera (2003), de Lúcia H. van Velthem e Apapaatai (2008), de Aristóteles Barcelos 

Neto. Ambas as etnografias possuem em comum a figura da antropóloga Lux Vidal, 

que orientou as teses que deram origem a ambos os livros. Sua influência se faz sentir 

na orientação geral dos trabalhos, em confluência com a virada para a corporalidade 

como foco de análise que se tornou uma orientação geral para a etnologia ameríndia 

a partir dos anos setenta. Entretanto, apesar desse ponto de partica comum, o que se 

percebe é que a distância cronológica entre os livros reflete um deslocamento de 

abordagem, como será argumentado ao longo do trabalho. 

Palavras-chave: Arte indígena. Antropologia estética. Antropologia da arte. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to analyse the relation between art and the supernatural domain 

in two of the main ethnographies recently published about this subject, O Belo é a Fera 

(2003), from Lúcia H. van Velthem, and Apapaatai (2008), from Aristóteles Barcelos 

Neto. Both of them have a point in common on the anthropologist Lux Vidal, who was 

the supervisor of the thesis that were the source of the books. Her influence can be 

noted on the general orientation of the works, according to the turn to the body as an 

analytical focus category which became a paradigm in Amerindian ethnology since the 

seventies. Although, this common point of departure conceal a deep difference 

between the ethnographies analyzed, so as the chronological distance between them 

is translated in a difference of approach, as we will try to defend along this work. 

Key words: Amerindian art. Anthropology of aesthetics. Anthropology of art. 
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INTRODUÇÃO 

Você é conhecida como uma das precursoras dos estudos de etnoestética no 
Brasil, tanto por seus trabalhos (...) quanto pela orientação de trabalhos que 
contribuíram para o desenvolvimento dessa área no país. Como você avalia, 
em sua trajetória e na produção contemporânea de modo geral, a inflexão 
para o imaterial ou o invisível na abordagem da arte e estética indígena? 
(Vidal L. , 2009, p. 791) 

Em abril de 2010, Lux Vidal abriu as portas de sua casa para conceder à 

Revista de Antropologia uma entrevista comemorativa de seus 80 anos. No final 

daquele ano ainda receberia da FFLCH da USP o título de professora emérita. “Eu 

nem fui pegar meu diploma de doutorado!”, brinca. “Não sou chegada a honrarias. O 

que sei é que sinto-me muito contente, agradecida” (Vidal L. , 2009, p. 810).  

Nascida em Berlim, sua vida foi marcada por idas e vindas entre a França, a 

Espanha e os Estados Unidos antes de finalmente chegar ao Brasil, à USP e aos 

Kayapó-Xikrin, com quem realizou seu primeiro trabalho de campo, em 1969. “Quando 

parti para minha primeira pesquisa de campo não tinha nenhuma intenção de trabalhar 

com arte”, diz. Mas “entre os Kayapó, toda essa questão da ornamentação, em 

especial a ornamentação corporal, expressiva, cotidiana e ritual é tão fundamental, 

tão absolutamente central, que não se pode não tratar dela”. (Vidal L. , 2001, p. 112). 

Trabalhando com um povo Jê, foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho o 

diálogo com o grupo de pesquisadores envolvidos no projeto Harvard-Central Brazil, 

coordenado por David Maybury-Lewis, e a influência de Lévi-Strauss: “minha 

abordagem parte sempre de um ponto de vista estruturalista. Ele me fornece as 

balizas para tratar desse tema”. (Vidal L. , 2001, p. 113). 

 Na sua trajetória, a publicação de Grafismo Indígena (1992) foi um marco. Era 

a primeira vez que se reuniam trabalhos sobre as produções artísticas de diversos 

povos sul-americanos, estabelecendo definitivamente a arte como campo legítimo de 

estudos. Uma vez despertada para a etnoestética pelos Kayapó, Vidal passava a 

considerar o tratamento desse tema desde um ponto de vista comparativo, e foi com 

isso em mente que organizou o seminário de pós-graduação que deu origem ao livro, 

para o qual seus alunos foram convidados a colaborar, junto com outras 

pesquisadoras. Assim, além de um marco para os estudos de arte indígena, a 

coletânea também foi um episódio significativo pessoalmente, por ter sido uma 
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oportunidade de se realizar um grande trabalho em conjunto. “Fazer as coisas 

individualmente nunca me interessou muito, não acho tão produtivo quanto um 

trabalho coletivo”, ela diz. E continua: “Eu teria gostado que todos os meus cursos 

tivessem sido assim, porque a minha maior contribuição não é o que eu escrevi, e sim 

o que falei e construí nas aulas”. (Vidal L. , 2009, p. 793). 

*** 

Você é conhecida como uma das precursoras dos estudos de etnoestética no 
Brasil, tanto por seus trabalhos (...) quanto pela orientação de trabalhos que 
contribuíram para o desenvolvimento dessa área no país. Como você avalia, 
em sua trajetória e na produção contemporânea de modo geral, a inflexão 
para o imaterial ou o invisível na abordagem da arte e estética indígena? 

Não uma pioneira, mas iniciando uma nova abordagem nesse campo quando 
já se reconhecia que a corporalidade era um tema central para entender as 
sociedades e cosmologias indígenas. (Vidal L. , 2009, p. 791). 

 

Entretanto, a própria autora reconhece que a inflexão para o imaterial ou o 

invisível não se percebe em seus primeiros trabalhos sobre a pintura corporal xikrin, 

que estavam mais preocupados em captar a estrutura interna do grafismo e desvendar 

as equivalências entre esse sistema e a morfologia social. (Vidal L. , 1977) (Vidal L. , 

1992b). É, pois, nas etnografias de seus orientandos que se percebe a mudança de 

foco indicada na entrevista. “Mais recentemente, Aristóteles Barcelos Neto (2008) e 

Els Lagrou (2007), que foram meus orientandos, (...) confirmaram que a estética não 

é apenas representação, metáforas, mas que os objetos, imagens e cantos têm [corpo 

e] agência, são coisas vivas”. (Vidal L. , 2009, p. 791). Há, ainda, um trabalho pioneiro, 

de uma de suas orientandas que acompanharam o surgimento de Grafismo Indígena: 

Lúcia Hussak van Velthem (2003) antecipadamente teve uma percepção 
disso. Ninguém tanto quanto ela trabalhou esses aspectos. Foi muito 
importante. Mas para ela essa estética sempre vinha dos seres primevos, da 
mitologia. Como ela não estudou em profundidade o xamanismo, não 
abordou essa dinâmica contínua entre o visível e o invisível, que é o que 
alimenta a estética indígena. (Vidal L. , 2009, pp. 791-92) 

A ênfase na corporalidade retira a atenção da organização social (o “visível”) 

para situá-la nas categorias cosmológicas (o “invisível”), e a observação do 

antropólogo dá lugar ao discurso do nativo. Percebeu-se como estas categorias são 

mais fundamentais na formação da experiência coletiva dos povos ameríndios do que 
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aquelas que se referem a essa experiência a partir do vocabulário sociológico 

clássico. Essas sociedades “não concebem a si mesmas como entidades político-

jurídicas; a estrutura lógica da sociedade reside num plano cerimonial ou metafísico. 

(...) Mais importante que o grupo, como entidade simbólica, aqui é a pessoa”. (Seeger, 

DaMatta, & Viveiros de Castro, 1979, p. 14)  

 A concepção que subjaz ao vocabulário clássico sobre a sociedade envolve a 

compreensão da pessoa enquanto um agregado de papéis ou posições sociais. A 

pessoa como um agregado de papéis supõe uma concepção jurídica da estrutura 

social, enquanto máquina de distribuição de direitos e deveres – e os papéis serão 

considerados também nesses termos; a pessoa como agregado de posições implica 

uma visão da estrutura social enquanto um sistema de classificação (que distribui os 

indivíduos entre suas classes), e a inter-relação entre essas classes surge como 

problema central (ou a inter-relação entre sistemas, como aquela entre arte e 

morfologia social). Entretanto, ambas as concepções compartilham um mesmo 

fundamento: por trás da personalidade social há uma essência fixa, por sobre a qual 

sobrevém a variação de papéis e posições. Essa essência é o indivíduo, em sua 

concepção ocidental moderna. A personalidade social é como uma roupa cultural que 

a sociedade impõe a um substrato natural. Despido dessa roupa, surge a verdade nua 

do indivíduo. Com isso, os conceitos mobilizados pela antropologia para compreender 

a organização social trazem implicadas as duas antinomias fundamentais das ciências 

humanas: indivíduo/sociedade, natureza/cultura. (Viveiros de Castro, 2002b). 

 Tradicionalmente, o pensamento ocidental oscilou entre duas maneiras de 

resolver essas antinomias, chegando a duas imagens opostas da sociedade, a 

individualista e a holista. A primeira visão concebe a sociedade como resultado da 

ação autônoma e independente de átomos individuais, que convencionam sua criação 

a partir da instituição de um contrato social. Seu modelo, evidentemente, é o Estado. 

Esse ato fundamental está diretamente associado a uma ultrapassagem do estado de 

natureza, estabelecendo uma descontinuidade radical entre ele e o estado de 

sociedade. Na segunda visão, é a sociedade uma entidade autônoma, cujos 

indivíduos são compreendidos como partes ontologicamente dependentes. O modelo, 

aqui, é o organismo, e o problema típico é o da integração cultural de um povo 

enquanto Nação. No entanto, essas oposições escondem o campo comum de reflexão 

sobre o qual ambos os lados deitam raízes, e cujos pressupostos acabam sendo 
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impostos aos povos não-ocidentais estudados pela antropologia. As duas antinomias 

podem ser reordenadas em uma única oposição global, na qual natureza e indivíduo 

opõem-se a cultura e sociedade. E apesar das divergências, nota-se que o polo 

natureza/indivíduo termina sendo um substrato universal irredutível, ao passo que o 

polo contrário, cultura/sociedade, é concebido como uma ordem transcendente e 

unitária, uma totalidade autocontida e autorregulada. (Viveiros de Castro, 2002b) 

 Pois são essas categorias e esses pressupostos que tinham um baixo 

rendimento para descrever a organização social na América indígena. A sociedade, 

aqui, não se vê como uma comunidade moral ou jurídico-política de cidadãos: sua 

estrutura lógica reside sobre um plano metafísico. Como dizem Albert e Menget, elas 

são “comunidades de propriedades simbólicas que articulam sistemas de identidade 

social, antes de serem coletividades econômica e juridicamente solidárias”. (apud 

Seeger, DaMatta, & Viveiros de Castro, 1979, p.10, grifos no original). E as categorias 

mobilizadas na articulação desses sistemas de identidade social expressam-se por 

meio de idiomas corporais e têm a ver com a construção da pessoa.  

Tomar a pessoa como categoria problemática permite colocar em suspensão 

os pressupostos implicados nas categorias analíticas comuns e abrir uma via de 

acesso para se compreender os pressupostos nativos. E tomar o corpo como objeto 

de reflexão abre caminho para uma crítica radical das categorias ocidentais, porque 

não se o vê como dimensão infrassociológica, e sim o contrário: vê-se nele um objeto 

de consideração e investimento por parte da sociedade (o ponto notado foi justamente 

o de ser o corpo um objeto preferencial de reflexão no pensamento ameríndio). Levado 

ao limite, isso acarreta compreender a Natureza não como dimensão universal mas 

como aquilo que deve ser construído e fabricado, no corpo. Vejamos. 

 A concepção tradicional da sociedade como totalidade autocontida cria uma 

descontinuidade entre um dentro e um fora que é estranha aos ameríndios. Essa 

descontinuidade institui como duas regiões separadas as dimensões da cultura e da 

natureza, ou, dito de outro modo, da humanidade e da animalidade. A sociedade 

ameríndia, todavia, envolve os não-humanos e estabelece com eles um plano de 

continuidade. Ela não é uma totalidade fechada que encerra os humanos em uma ilha 

ontológica perdida sobre um oceano natural, ela é uma condição geral do sujeito, que 

abarca humanos e não-humanos. A questão é que bicho é gente. Os animais são 
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pessoas e veem a si mesmos como humanos, isto é, seres sociais. E se a sociedade 

é a condição comum, o que singulariza os povos é a natureza: o perspectivismo é um 

multinaturalismo. (Viveiros de Castro, 2002d).  

Virtualmente todos os seres que habitam o cosmos são sujeitos, dotados de 

consciência e de capacidade enunciativa, e veem a si mesmos como tal. Isso não quer 

dizer, porém, que eles sejam vistos da mesma forma pelos outros sujeitos: são, antes, 

seus animais ou seus espíritos. É essa disjunção de perspectiva que cria a diferença 

entre pontos de vista – diferença que é interna e intensiva, pois não assinala natureza 

e cultura como reinos opostos mas como diferença interior e constitutiva de cada 

sujeito. Mas se isso é verdadeiro, além de reordenar as categorias é preciso também 

dessubstantivá-las, já que natureza e cultura deixam de designar regiões do ser para 

se tornarem categorias relacionais, pois definir o que é humano e animal depende de 

quem assume a posição enunciativa. Além disso, a diferença entre os pontos de vista 

não é cultural e sim natural: o que varia são os corpos. Por isso, a fabricação do corpo, 

questão central do pensamento indígena, envolve a produção de um ponto de vista 

particular em um mundo ontologicamente instável. (Viveiros de Castro, 2002d). 

 Vimos como o dualismo estático natureza/cultura não dá conta de descrever 

esse contexto, precisando ser reordenado e dessubstantivado. Porém, ele esconde 

ainda uma terceira categoria, que foi expurgada pelo pensamento ocidental: a de 

sobrenatureza. O dualismo estático dá lugar a um triadismo dinâmico, no qual a 

categoria de sobrenatureza visa assinalar, em um mundo em que tudo é humano, “a 

forma do Outro como Sujeito”. (Viveiros de Castro, 2002d, p. 397). Ela dá um lugar 

para aqueles seres presentes nessas cosmologias que são comumente traduzidos por 

“espíritos” e que possuem posição privilegiada na reflexão desses povos, como 

veremos. Enfim, o reconhecimento da corporalidade como eixo central para a 

compreensão das sociedades indígenas retirou o foco das categorias mobilizadas 

para descrever a organização social para situá-lo em categorias cosmológicas, o que 

é geralmente descrito como uma inflexão para o imaterial ou o invisível (o patente 

“idealismo” da etnologia sul-americana), pois privilegia o pensamento nativo em 

relação à observação do antropólogo. 

 No campo da arte, essa guinada teve a influência capital de Lux Vidal, 

especialmente como orientadora dos projetos de seus alunos. O objetivo deste 
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trabalho é tomar duas das etnografias que seguem essa nova orientação, O Belo é a 

Fera (2003), de Lúcia H. van Velthem, e Apapaatai (2008), de Aristóteles Barcelos 

Neto, com o objetivo de abordar a relação entre arte e sobrenatureza (o “visível” e o 

“invisível”) aí presente. 

 O Belo é a Fera é a publicação em livro da tese de doutorado que Lúcia H. van 

Velthem defendeu no departamento de antropologia da USP em 1995, fruto de 

trabalho de campo realizado entre os Wayana, povo de língua karib que vive próximo 

à divisa com as Guianas, no norte do Pará. O livro faz uma análise da fabricação e 

decoração de objetos com o intuito de desvendar o sistema estético que subjaz à arte 

wayana, intimamente ligada à ideia de que é produzida através da cópia (ukuktop) de 

modelos sobrenaturais criados nos tempos primevos.  

Apapaatai, por sua vez, é o resultado de dez meses intermitentes de trabalho 

de campo de Aristóteles Barcelos Neto entre os Wauja, povo de língua aruak do Alto 

Xingu, onde desvenda a complexidade da relação entre os Wauja e esses seres 

prototípicos da alteridade, os apapaatai, que estão na origem da doença e da cura. 

Esta acontece mediante um processo de transformação dos apapaatai do plano 

invisível e sobrenatural para o plano visível e ritual, subjetivando grandes máscaras 

rituais que fazem a sobrenatureza irromper no centro da aldeia e contribuir para a 

(re)produção da socialidade. 

 Em um mundo em que a sociedade é a condição comum entre humanos e não-

humanos e a natureza está do lado do particular; em um mundo em que essas 

categorias são relacionais, sendo a pessoa a forma geral do sujeito e o corpo, a forma 

particular de cada sujeito enquanto objeto do ponto de vista alheio, a questão que 

subjaz a ambas as etnografias é a de saber qual o lugar que os artefatos ocupam 

nesse contexto. Em outras palavras, ao lançarem seu olhar sobre a arte, elas levantam 

o problema de se compreender o estatuto ontológico dos objetos em um contexto que 

é multinaturalista. 



13 
 

1. DO INTERIOR AO EXTERIOR 

1.1 AS CARTAS DE BARALHO 

Em 1935, Lévi-Strauss desembarcava no porto de Santos para assumir o posto de 

professor de sociologia na recém-fundada Universidade de São Paulo. Seus 

interesses, todavia, eram outros: “Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão 

anos que eles desapareceram”, foi o que ouviu da boca do embaixador brasileiro na 

França. (Lévi-Strauss, 1996, p. 46). O futuro professor vinha com o propósito de 

organizar expedições etnográficas para se encontrar com os índios que viviam no 

Brasil e que até então eram pouco conhecidos, tendo seus principais registros sido 

produzidos pelas crônicas de missionários ou pelos relatos de antigos viajantes. 

 Em uma de suas expedições, Lévi-Strauss deparou-se com um grupo que lhe 

causou um impacto visual imediato. Os Cadiueu1, que tinham seus corpos e rostos 

cobertos por finos arabescos e sutis padrões geométricos, evocavam irresistivelmente 

as cartas de um baralho, como as descritas por Lewis Caroll. “Tinham reis e rainhas; 

e, como a de Alice, o que mais apreciavam era brincar com as cabeças cortadas que 

lhe traziam os guerreiros”. (Lévi-Strauss, 1996, p. 167). Esses desenhos eram obra 

de suas mulheres, que não usavam modelos nem esboços para suas criações. Os 

desenhos iam surgindo no próprio corpo. Com uma fina espátula, iniciavam o traçado 

com dois arcos que acompanhavam os lábios superiores, de onde saíam espirais. 

Então dividiam a face em quatro partes, para em seguida decorá-las livremente com 

arabescos que ignoravam o lugar de olhos, nariz, queixo. “Essas composições 

complicadas, mas sempre equilibradas, têm início partindo-se de um canto qualquer 

e vão até o fim sem hesitação nem rasura”. (Lévi-Strauss, 1996, p. 175). (cf. figura 1). 

 Essas figuras fascinantes foram descritas pela primeira vez pelo missionário 

jesuíta Sánchez Labrador, que viveu entre eles de 1760 a 1770. O missionário não 

esconde sua perplexidade diante do que encontra. “Por que os indígenas alteram a 

aparência do corpo humano?”, pergunta-se atormentado. Por que gravam em seus 

rostos seu desprezo pela obra do Criador, opondo “às graças da Natureza uma feiura 

artificiosa?”. Do outro lado, eram os indígenas que demonstravam seu assombro: “por 

                                            
1 A grafia atual é Kadiwéu. 
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que sois tão estúpidos?”, questionavam. “Precisava-se estar pintado”, sentencia Lévi-

Strauss, “para ser homem: quem se mantinha no estágio de natureza não se 

diferenciava do bruto. (...) Essa cirurgia pictural enxerta a arte no corpo humano”. 

(Lévi-Strauss, 1996, p. 177). 

 

FIGURA 1 – PINTURA FACIAL 

 

FONTE: (Lévi-Strauss, 1996, p. 185) 

 

Apesar da liberdade de composição, é possível estabelecer no resultado final uma 

série de relações formais que traduzem uma preocupação de equilíbrio. Tomemos um 

exemplo mais simples de padrão geométrico (cf. figura 2). Embora houvesse uma 

tendência geral a combinar os dois tipos, no corpo humano os arabescos eram mais 

comumente aplicados às faces e os padrões geométricos aos corpos. Note que é 

possível ler nosso exemplo de duas maneiras; ou melhor, é possível compreendê-lo 

como a sobreposição de dois padrões diferentes e inconciliáveis pelo método da 

alternância entre figura e fundo. Por um lado, temos curvas brancas espessas 

dispostas sobre um fundo preto, entre as quais estão inscritos pequenos motivos, 
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formando uma malha que nos remete aos portões de ferro ornamentados em estilo 

art-nouveau. Por outro, vemos uma composição de motivos em formato de boca ou 

de beijo, formados com as manchas pretas sobre um fundo branco. Seja qualquer 

uma das duas maneiras, observamos que esse padrão exemplifica uma segunda 

propriedade formal: a fractalidade, pois os motivos menores, que estão inscritos nos 

maiores, são idênticos a estes. Atente-se, por exemplo, para o pequeno losango no 

interior do motivo menor. Se fizéssemos um movimento de zoom in, arrisco a imaginar 

que ele se tornaria um motivo em formato de beijo, dentro do qual encontraríamos um 

novo losango, e assim por diante. O mesmo deve valer para o movimento contrário, 

de zoom out, para que a recursividade se aplique de forma completa. 

 

FIGURA 2 – PADRÃO GEOMÉTRICO 

 

FONTE: (Lévi-Strauss, 1996, p. 181) 

 

Não foram essas, entretanto, as propriedades que chamaram a atenção de nosso 

autor.2 Se cortarmos nosso exemplo com três linhas horizontais, uma central e duas 

auxiliares, como a cartografia traça as linhas imaginárias do equador e dos trópicos 

no mapa-múndi, veremos emergir sob nossos olhos o princípio de simetria 

característico de um padrão (o mesmo vale se traçarmos “meridianos”, dividindo todos 

os motivos exatamente ao meio). Porém, o ponto notado por Lévi-Strauss foi que 

nenhuma dessas linhas imaginárias foi colocada em prática pela artista cadiueu. “Seu 

método foi diferente, e mais complicado”. (Lévi-Strauss, 1996, p. 180). Ele continua: 

                                            
2 Não sigo Lévi-Strauss ao pé da letra nessa descrição, mas o resultado visado é o mesmo. 
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“essas oposições são percebidas a posteriori; têm um caráter estático; a dinâmica da 

arte, isto é, o modo como os motivos são imaginados e executados, [recorta]3 essa 

dualidade fundamental em todos os planos”. (Lévi-Strauss, 1996, p. 183). O método 

utilizado pela desenhista cadiueu não é o de compor o padrão motivo por motivo, 

respeitando os eixos de simetria; ela antes os desarticula, e começa por delinear um 

segmento de faixa branca que equivale ao comprimento de uma onda - formada por 

uma crista e um vale -, construindo ao mesmo tempo a parte superior e a inferior de 

dois motivos adjacentes. Os adornos internos são então acrescentados. E o método 

se repete, até que os traçados se encontrem e a aparência equilibrada do desenho 

aflore finalmente. 

 Que sentido tem essas considerações? Para apreendê-lo, precisamos dar um 

passo além. “Não basta, para compreender o estilo das cartas de baralho, considerar 

seu desenho; há também que se indagar para que servem. Afinal, para que serve a 

arte cadiueu?”. (Lévi-Strauss, 1996, p. 183). Lévi-Strauss descreve os Cadiueu como 

uma grande nação aristocrática que submetia seus vizinhos a servidão ou 

vassalagem. Estavam divididos em três castas: os nobres, que ostentavam sua 

posição por meio de pinturas corporais equivalentes a um brasão; os guerreiros, que 

disputavam entre si uma posição de prestígio; e os plebeus, compostos pelos seus 

povos vizinhos, os Terena e os Chamacoco. Logo, a pintura corporal possuía uma 

função bem definida, a saber, a de marcar a posição na hierarquia social. Mas essas 

castas eram hereditárias e endogâmicas, e esse fechamento sobre si fragilizava a 

coesão do grupo como um todo pois o ameaçava de segregação.  

O antropólogo encontrou um mecanismo sociológico engenhoso que 

compensava esse problema entre os Bororo, na fronteira extrema do território 

cadiueu, que dividiam o grupo em duas metades, cortando as castas de ponta a ponta. 

Se a endogamia era regra para estas, o inverso valia para as metades: o casamento 

devia ocorrer sempre com um membro da metade alterna. À assimetria das castas os 

Bororo sobrepunham a simetria das metades. Encontrava-se entre eles, no plano 

sociológico, uma estrutura que é análoga à constatada na arte cadiueu. Estes, porém, 

apegados ao seu espírito nobiliárquico, não aceitaram tal solução. “E, já que não 

                                            
3 No original, recoupe. Na versão brasileira, foi traduzido por “coincide com”, o que não me pareceu 
uma escolha feliz. 
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podiam tomar consciência dele e vivenciá-lo, puseram-se a sonhá-lo”. (Lévi-Strauss, 

1996, p. 186). 

 O tratamento que Lévi-Strauss dá aos padrões geométricos cadiueu permite-

lhe esquivar de certos problemas que surgiriam pelo emprego de outras abordagens 

comuns. Uma perspectiva classificatória, por exemplo, terminaria por lhe impor um 

problema teórico. Ela consiste em identificar as unidades mais elementares do 

sistema para então classificá-las e compará-las com as de grupos vizinhos. O ponto 

é que o princípio explicativo que costuma governar esse tipo de comparação é o 

evolucionista, ordenando os traços culturais segundo o critério de uma história 

universal – perspectiva que nosso autor prefere esconjurar.  

Uma abordagem de tipo semiótica, em compensação, levantaria 

imediatamente um problema prático. Ela consiste em estudar a arte como um sistema 

de comunicação, tentando decifrar o desenho como um código, cuja chave de 

decodificação seriam os nomes de cada motivo e seus significados. Porém, Lévi-

Strauss não ficou em campo tempo suficiente para aprender a língua nativa a ponto 

de poder investigar sobre os mistérios desse código. Além do mais, essas duas 

perspectivas estão demasiado centradas nos motivos enquanto unidades 

elementares, ao passo que a análise estruturalista escolhe tomar as combinações 

entre eles como foco de observação, buscando evidenciar seu caráter sistemático. 

Aplicada a todas as dimensões da vida social, é o que lhe permitiu encontrar 

equivalências entre a arte e a organização social (e eventuais quebras dessa 

equivalência, como no caso cadiueu). 

  O problema é que os termos utilizados pelo autor para descrever a organização 

social estão justamente entre aqueles que, desde os anos setenta, os antropólogos 

que propuseram a virada para o corpo começaram a revelar como tendo um baixo 

rendimento descritivo para as populações ameríndias. No relato do próprio Lévi-

Strauss é possível encontrar contradições. Ele descreve os Cadiueu como uma 

grande civilização aristocrática, com nobres e súditos, reis e rainhas, divididos em três 

castas bem definidas. Ao mesmo tempo, a “capital” dessa grande civilização, Nalike, 

“consistia em cinco cabanas apenas” (Lévi-Strauss, 1996, p. 161), o que não condiz 

com o tamanho e a densidade de grandes civilizações com Estado; além disso, é 

possível que suas preocupações fossem outras que a subordinação de seus vizinhos, 
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e talvez dedicassem à guerra mais atenção do que tê-la simplesmente como um 

passatempo de suas rainhas. Afinal, não eram as cabeças dos seus inimigos que a 

rainha de Alice mandava cortar. 

 Há um trecho, no entanto, em que a importância do corpo se deixa entrever em 

seu texto, quando descreve a perplexidade do missionário Sánchez Labrador diante 

da transfiguração que os arabescos impunham aos corpos indígenas. “Por que os 

indígenas alteram a aparência do rosto humano?”, perguntava-se. Lévi-Strauss viu 

nesses desenhos uma forma de marcar a condição humana de seus portadores, uma 

roupa cultural que se sobrepõe a um substrato natural, para “diferenciá-lo do bruto”. 

Penso, todavia, que não era exatamente isso que estava envolvido na perturbação do 

missionário. Não acredito que ele se espantava pelos índios vestirem uma roupa 

cultural – pois isso os europeus faziam bem, e os índios (Deus lhes guarde!) andavam 

nus. Seu assombro era pela transfiguração da natureza do corpo humano, que 

revelava a rebeldia e o desprezo daqueles índios pela obra do Criador.  

Lévi-Strauss interpretou os desenhos cadiueu como a fabricação de uma roupa 

cultural sem imaginar que, talvez, se tratasse antes da construção de um corpo 

natural. E ele não podia imaginar ainda que a virada para o corpo na antropologia 

descobrisse que o sentido da arte ameríndia “parece remeter muito mais para o 

exterior do que para o interior do socius” (Lagrou, 2011, p. 762), como veremos nas 

etnografias que nos servirão de objeto. “A origem exterior de um interior 

permanentemente atravessado por fluxos que o alimentam (...): é esta a filosofia que 

se entrevê nos sistemas estéticos ameríndios”. (Lagrou, 2011, p. 761).  

 A emergência dessa referência ao exterior remodela a inflexão para o invisível 

na antropologia da arte ameríndia apontada na entrevista de Lux Vidal. Essa transição 

foi motivada pela percepção do baixo rendimento analítico das categorias sociológicas 

disponíveis para a descrição das sociedades ameríndias, o que obrigava os 

antropólogos a colocarem seus próprios pressupostos em suspensão e a prestarem 

maior atenção aos pressupostos nativos. A observação do etnógrafo dá lugar ao 

pensamento nativo, e o que ele vê passa a ser mediado pelo que ele ouve. Isso abre 

as comportas da etnologia para que os mitos inundem os relatos e fertilizem novas 

teorias e abordagens. “Os aspectos antropocêntricos [ou sociológicos] referidos, 

detectados nos objetos, não permitiam, contudo, explicar todos os seus âmbitos, 
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sobretudo quando se evidenciavam as estreitas ligações existentes entre os artefatos 

e as narrativas míticas”. (van Velthem, 2003, p. 64). E com os mitos vem a alteridade. 

De certa maneira, Lévi-Strauss já fazia uma referência ao invisível quando falava da 

arte cadiueu como servindo para sonhar com uma organização social impossível. Mas 

não escreveu nenhuma palavra sobre os não-humanos diversos contados nos mitos 

que habitam o exterior da sociedade e influenciam diretamente sua existência. Não 

basta, portanto, para compreender o sentido das cartas de baralho, perguntar sobre 

sua função ou papel sobre a organização social; pois não se trata de uma questão de 

reis e rainhas, mas de espíritos e sobrenaturais.  

1.2 METAMORFOSE E PREDAÇÃO 

“Quando não tinha tudo, não tinha água, não tinha terra, não tinha o pau. Ele nasceu 

ele mesmo, Tëná. Ele nasceu sozinho, só ele, mesma coisa que Kuyuli”, conta Aimore, 

um informante Wayana. (van Velthem, 2003, pp. 397-8). No início não havia nada, 

apenas Tëná e os Kuyulitom, demiurgos. Tëná nasceu sozinho e se sentia sozinho. 

Queria tomar bebida fermentada só que não tinha quem a produzisse, pois essa é 

uma atividade feminina. “Não tenho quem trabalha pra mim, eu vou fazer mulher”. 

Com cera de abelha, modelou Moropi, “cera”, e lhe pediu para ir ao roçado colher 

mandioca. A moça foi, mas não voltava, deixando Tëná impaciente. O que será que 

aconteceu? Feita de cera, Moropi derreteu ao sol enquanto colhia a mandioca. Então 

o demiurgo resolveu fazer sua mulher com barro, Eliwë, e lhe pediu para ir ao roçado 

colher mandioca. A moça tentou, só que não conseguiu ir porque era muito pesada e 

não podia sair do lugar. “Não presta!”, pensou Tëná. Em outra versão, Eliwë alcança 

o roçado e desenterra os tubérculos, que recolhe num cesto-cargueiro cuja alça passa 

em torno da testa para trazê-lo de volta. Ao se levantar, porém, o peso do cesto parte 

seu pescoço, e, assim como sua predecessora, ela não retorna. A terceira mulher, 

Arumana, foi tecida com fasquias de arumã. Mais leve e ágil, ela pôde cumprir a tarefa 

em que suas predecessoras falharam. Mas Arumana não tinha dente, não podia fazer 

bebida fermentada com a mandioca que colhera. Resolvido a contornar o problema, 

Tëná tentou encravar algumas pedras em sua boca, só que Arumana não aguentou 

de tanta dor – e então teve de receber dentes de mundubi.4 Uma onça que passava 

                                            
4 Arachis sp. Termo amazônico para amendoim. (van Velthem, 2003, p. 397) 
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por perto pediu para que se colocassem as pedras em sua boca. “Por isso que dente 

de onça não apodrece”, explica Aimore. (van Velthem, 2003, pp. 397-9). 

 “Antes da humanidade só existiam Kwamutõ e os yerupoho”. (Barcelos Neto, 

2008, p. 59). Na versão wauja do mito há duas variantes. Em uma, Kwamutõ, o 

demiurgo, era um velho solitário e produz suas filhas a partir de troncos de uma árvore 

que atualmente é usada pelos xinguanos para fazer as efígies dos mortos no Kaumai 

(Kwaríp). Na outra, suas filhas são tão primordiais quanto ele. Um dia, Kwamutõ foi à 

floresta em busca de corda para seu arco e inadvertidamente acabou entrando no 

território de Onça (Yanumaka), um yerupoho, que ameaçou matá-lo. A fim de reverter 

o conflito, ele ofereceu a Onça suas filhas em casamento. As filhas de Kwamutõ eram 

o protótipo do que veio mais tarde a ser o corpo humano, e por essa novidade eram 

muito desejadas pelos yerupoho. Das cinco que foram enviadas, apenas duas 

chegaram ao destino. Uma delas, Atanakumalu,5 ficou grávida de Onça, mas foi morta 

pela sogra antes mesmo de dar à luz os filhos que trazia em sua barriga. Kwamutõ, 

ao descobrir o ocorrido, pediu para que uma Formiguinha (Metsukuto) entrasse pela 

vagina de Atanakumalu e resgatasse seus netos. Os gêmeos foram escondidos em 

um cesto no interior da casa de Onça, onde ficaram sob os cuidados da irmã de sua 

mãe. (Barcelos Neto, 2008, pp. 59-60). 

 O acaso também tem um papel fundamental na narrativa wayana. Um dia, Tëná 

saiu para trabalhar na roça enquanto Arumana ficara em casa, quando Inuiuri, outro 

kuyulitom, chegou de surpresa para uma visita, perguntando por Tëná. Trazia com ele 

uma flauta, que ia tocando enquanto esperava pelo outro. Como este demorava, 

resolveu ir embora, mas antes meteu a flauta no flanco de Arumana. Ela riu. “Não faça 

isso”, disse. Ele meteu do outro lado. “Bom, eu já vou, vou-me embora, tu diz pra ele 

que não dá mais tempo de esperar. Quando crescerem meu filho, minha filha, tu vai 

levar. Meu caminho tá bem direito, é pra cá (...). O outro caminho é da valente, é 

caminho de onça!”. Arumana não sabia, mas Inuiuri a tinha engravidado.  

Não demorou muito para a barriga começar a crescer e seus filhos começarem 

a falar lá de dentro que queriam ir atrás do pai. De tanto insistirem, ela aquiesceu: 

“olha meu irmão, eu vou deixar meus filhos onde está o pai deles”. Está bem, mas não 

                                            
5 Ata (madeira) + kumalu (fem. de kumã: extraordinário, sobrenatural). (Barcelos Neto, 2008, p. 60) 
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erre o caminho! Arumana caminhou, caminhou até chegar a uma bifurcação. Qual 

será o caminho de Inuiuri? Ao final da jornada, deparou-se com um sapo cururu (Pelê), 

que se mostrou surpreso com sua chegada e se apressou a esconder Arumana 

debaixo de uma panela. Em seguida, chegou Kaikui (onça), farejando por todos os 

lados. “Cadê aquilo que estou cheirando, vovó? (...) Ah!, não queria mostrar, vovó! 

Vamos comer jabuti?” Kaikui virou a panela e encontrou Arumana. Mas o sapo ainda 

tentou salvar seus filhos: “tem que me dar ovo, não podem comer ovo”. Ele então 

escondeu os filhos de Arumana e se responsabilizou por seus cuidados. 

  Com raiva, os filhos resolvem se vingar. Em ambos os mitos, a criação dos 

humanos está associada a um evento cósmico decorrente da vingança dos filhos da 

mulher primordial. A diferença está em esse evento ser um dilúvio para os Wayana e 

uma versão da conflagração para os Wauja, a criação do sol. Os filhos de Arumana 

resolveram dar uma festa em sua própria aldeia para a qual convidaram todos os 

kuyuli. Quando chegaram à aldeia da onça para lhe fazer o convite, procuravam algo. 

Pediram ajuda de uma formiguinha, que encontrou um pedaço da unha de Arumana: 

era uma flauta. A festa começou e os gêmeos tocaram a flauta, que chamava um 

trovão. Tocaram novamente, mais trovões. Até que choveu. Choveu e alagou tudo.  O 

dilúvio foi responsável por instaurar uma nova ordem cósmica. Os filhos da mulher 

primordial salvaram-se construindo uma árvore mais alta que o aguaceiro, porém 

todos os outros seres míticos foram engolidos por ele. Por isso, todos os sobrenaturais 

são chamados pelos Wayana de ‘seres das águas’, mesmo aqueles que vivem no céu 

ou debaixo da terra. (van Velthem, 2003, pp. 405-9). 

 Na versão wauja, o mito conta que Kamo, um dos gêmeos, queria transformar 

profundamente o mundo existente e decidiu criar uma forma de vida até então 

inexistente. “Kamo criou os humanos a partir de arcos de madeira e flechas de 

taquara, que correspondem, atualmente, aos amunaw (aristocratas/chefes) e aos não-

amunaw, respectivamente”. (Barcelos Neto, 2008, p. 61). Para cada sequência de 

flechas ele destinava um arco, e dessa forma foi criando os diversos grupos humanos, 

para cada um dos quais foram atribuídas línguas diferentes. “Se a visão do interior do 

socius é moldada pela hierarquia, a do exterior é moldada pela tecnologia, esta última 

visão estendendo-se inclusive para a série não-humana”. (Barcelos Neto, 2008, p. 62). 

Os yerupoho e os apapaatai falam todas as línguas e são seres altamente 

tecnológicos, sobretudo porque são o protótipo da principal das tecnologias, a 
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xamânica, já que são por excelência os seres da metamorfose. Porém, a nova criação 

de Kamo foi obrigada a ter uma existência miserável no início dos tempos, 

escondendo-se no interior mais profundo cupinzeiros por serem presas fáceis dos 

yerupoho, além de estarem privados dos elementos fundamentais da vida civilizada, 

o fogo e a agricultura, que eram posse dos sobrenaturais. Kamo estava inclinado a 

reverter essa situação. Roubou a agricultura dos Porcos (Autopoho) e o fogo do 

Urubu-Rei (Ulupu-kumã). Mas ainda não era o suficiente. (Barcelos Neto, 2008, p. 65). 

 Kamo descobriu que os yerupoho tinham imenso pavor do sol. Eles não 

poderiam viver sob sua ação pois seus corpos seriam completamente deformados ou 

transformados permanentemente em vermes, lagartixas, monstros de diversas 

formas. Kamo, então, saiu à procura de uma máscara com a qual pudesse virar o sol 

e se arremessou com ela ao céu, fazendo com que irrompesse a aurora. Logo que 

souberam da notícia, os yerupoho começaram a produzir roupas/máscaras para se 

protegerem e mergulharam nas águas profundas ou se lançaram para o fundo da 

terra. “E assim se deu a vez de o hábitat vertical se impor aos yerupoho”. (Barcelos 

Neto, 2008, p. 67). Kejo, o gêmeo de Kamo, seguiu mais tarde o irmão e lançou-se ao 

céu com a máscara da lua, dividindo então o tempo em um antes e um depois do ciclo 

dia e noite. (Barcelos Neto, 2008, pp. 66-7). 

 Guardadas as respectivas particularidades, os mitos wayana e wauja de 

criação dos humanos possuem muitos pontos em comum. Eles começam contando a 

história de um demiurgo (Tëná e Kwamutõ) que, em consequência de um fato 

inesperado, acaba dando uma parente consanguínea (a irmã ou as filhas) em troca 

da aliança com algum outro personagem mítico. As histórias continuam com as 

mulheres grávidas (Arumana e Atanakumalu) e encontram seu ponto de inflexão 

quando elas são comidas por onças, tendo seus filhos salvos por alguma personagem 

secundária. Com raiva, os filhos resolvem se vingar, e dessa vingança surge um 

evento cósmico que altera profundamente o tempo e o espaço. Após o dilúvio, os 

sobrenaturais wayana, que haviam sido engolidos por ele, passaram a viver nas 

alturas ou nas profundezas do universo. “Os componentes da sobrenaturalidade, 

designados genericamente como ipó, habitam espaços não ocupados pelo ser 

humano, os domínios celeste, aquático e subterrâneo”. (van Velthem, 2003, p. 102).  
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Entre os Wauja, como se essa alteração não fosse o bastante, Kamo roubou 

os componentes da vida civilizada dos sobrenaturais e lhes impôs uma transformação 

corporal. “Apapaatai é tudo aquilo que, temporária ou permanentemente, tenha 

passado de uma forma antropomorfa para uma forma animal, monstruosa, fenômeno 

natural, artefatual ou por uma combinação de duas ou mais destas formas. A ‘roupa’ 

é o dispositivo para as transformações temporárias”, que são reversíveis ou 

multiplicáveis, enquanto as transformações permanentes, frutos da exposição ao sol 

daqueles yerupoho que não conseguiram produzir a tempo suas roupas, são 

irreversíveis. (Barcelos Neto, 2008, p. 68). 

 Essa dinâmica transformativa instituída pela fabricação das roupas instaura um 

mundo em que a natureza das coisas não pode ser definida de antemão, sobretudo a 

partir de sua aparência. “A ‘roupa’ é a síntese de uma ontologia da ambiguidade, ela 

tem a capacidade de instaurar dúvidas”. (Barcelos Neto, 2008, p. 79). Uma cobra 

grande entrevista na floresta, um porco estranhamente feroz, um humano encontrado 

durante um sonho. É bicho, gente ou apapaatai? Trata-se de um mundo em que as 

coisas e os seres não podem ser apreendidos segundo um princípio classificatório 

bem definido; seu modo de aparecer que é o essencial. “A experiência pessoal, própria 

ou alheia, é mais decisiva que qualquer dogma cosmológico substantivo”. (Viveiros de 

Castro, 2002d, p. 353).  

A qualidade performática dessa ontologia da ambiguidade é expressa pelos 

quatro afixos-modificadores comuns a mais de um povo xinguano, entre eles os 

Wauja: -kumã, -iyajo, -mona e -malú. Eles são modalizações dos conceitos-base que 

visam a dar conta das diversas formas de aparecer, em situações específicas, dos 

indivíduos pertencentes a cada categoria. Os apapaatai, por exemplo, são comumente 

traduzidos pelos Wauja por ‘espíritos’, mas  

se se insiste em outras traduções e se estabelecem cotejamentos, ver-se-á 
que a tradução guarda sutilezas. Assim, os apapaatai, que são monstros 
canibais (apapaatai-iyajo), não são traduzidos pelos Wauja como ‘espírito’, 
mas como apapaatai ‘de verdade’, ou seja, ‘bicho brabo’, já os apapaatai-
mona são os ‘bichos de pelo’, aqueles que não se come. (Barcelos Neto, 
2008, pp. 79-80). 

Os apapaatai são comumente traduzidos por ‘espíritos’ porque são primariamente 

associados aos seres-kumã. Esse afixo é um superlativo e acrescenta ao conceito-
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base um caráter excessivo, extremo, extraordinário e assim indica que a 

sobrenatureza não é uma região do ser ou uma classe de entes mas antes um 

princípio de hiperbolização. Interessa-nos, sobretudo, que esse princípio se expressa 

em nossas etnografias de duas maneiras: como potência predatória e como potência 

metamórfica. 

 Entre os Wayana, o afixo que indica a hiperbolização sobrenatural é –imë, 

como em maruanãimë (arraia sobrenatural), e assinala sobretudo seu potencial 

predatório: “os sobrenaturais são definidos como wayana tëhé, ‘devorador de gente’” 

(van Velthem, 2003, p. 112), não apenas porque são antropófagos como também 

porque devoram suas vítimas de forma agressiva, feroz e indomável (tëpoihé), muito 

diferente do que é prescrito para os verdadeiramente humanos. Todavia, há aqui uma 

complexificação suplementar desse modificador, que varia segundo diferentes modos 

da predação. O primeiro deles diz respeito à mais numerosa classe de sobrenaturais, 

okoiwuimë, que “revela a natureza da predação do meio aquático e terrestre que se 

expressa através das serpentes constritoras, a sucuriju e a jiboia”, (van Velthem, 2003, 

p. 103) conceito que a autora designa pelo termo anaconda.  

Esse conceito possui um sentido paradigmático para os Wayana, 

correspondendo à essência mesma da sobrenaturalidade, e pode ser vinculado a 

outros seres por meio do sufixo –okoin, como em kiapókoimë (anaconda/tucano) e 

mamakterêre okoin (anaconda/pinto-do-mato). O modificador da anaconda, por ser 

paradigmático, é englobante em relação aos outros modos da predação, que nem por 

isso deixam de ser efetivos. O segundo modo é o da ‘gente monstruosa’, wayanaimë, 

conceito que personifica o comportamento canibal próprio aos inimigos, descritos 

como “aqueles que agem sem serem vistos”. E o terceiro, kaikuimë, expressa a 

modalidade da predação jaguar, associada aos grandes felinos amazônicos, cujo afixo 

modificador é kaikuxin, como em meri kaikuxin (jaguar/quatipuru) e maipuri kaikuxin 

(jaguar/anta). (van Velthem, 2003, pp. 105-8). 

 Não será esse, porém, o princípio fundamental para o desenvolvimento da 

argumentação. Se retomarmos as narrativas míticas, notaremos que ambas deixam 

evidente o potencial criativo daquele tempo. Tëná criou Arumana a partir de fasquias 

de arumã para que ela lhe fizesse bebida fermentada; Kamo produziu os humanos a 

partir de arcos de madeira e flechas de taquara, porque já estava farto dos yerupoho. 
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Essas invenções revelam um dos traços marcantes desses atos criativos, o de que 

suas obras são coisas vivas. Não há coisas-em-si, matéria pura, pois os artefatos são 

pessoas e as pessoas são artefatos, feitas da mesma matéria que eles (fazendo com 

que, no final das contas, a criação não seja mais do que uma versão da 

transformação). “A característica principal desses atos é a de possuírem um 

componente de metamorfose. Esta peculiaridade revela um certo tipo de tecnologia 

que expressa o dinamismo dos tempos primevos, o qual foi de grande ebulição 

criativa”. (van Velthem, 2003, p. 91).  

Tratando-se de uma etnografia sobre arte, importa mais o modo de produção 

do que os modos da predação dos sobrenaturais. Essa tecnologia encontra paralelos 

atualmente no trabalho artesanal de homens e mulheres na vida cotidiana da aldeia, 

pois ele é “compreendido enquanto experiência do modo de agir, ou mais 

especificamente do emprego da tecnologia metamórfica dos demiurgos”. (van 

Velthem, 2003, p. 94). Apesar disso, essas tecnologias diferem em um ponto crucial. 

A produção humana age sobre matérias naturais para transformá-las em produtos 

diversos, porém é uma produção não-espontânea e culturalmente circunscrita, isto é, 

deve seguir regras rigorosamente estabelecidas para que o resultado alcançado seja 

um artefato e não uma pessoa. Seu objetivo não é ser uma produção criativa, como a 

dos personagens míticos, mas a reprodução de um modelo dado pelos corpos dos 

próprios sobrenaturais. Essa divergência é o que está na base de toda a etnografia. 

 Por outro lado, do ponto de vista Wauja “não é a tecnologia o princípio 

fundamental da diferença entre humanos e não-humanos, mas o corpo”. (Barcelos 

Neto, 2008, p. 62). Mais do que nas formas de produção, a ênfase é colocada nas 

formas de reprodução – isto é, na sobrenatural capacidade de multiplicação dos 

corpos mais que na de sua criação. Como conta o mito, o que os yerupoho criaram 

foram roupas/máscaras para se protegerem do sol e é por meio delas que eles 

distribuem seus corpos e se multiplicam. “A multiplicação da alma (via cópia) 

corresponde a uma propagação imagética/substancial do corpo, semelhante a um 

fractal. Além de uma equivalência visual com o corpo, a alma também tem uma 

equivalência substantiva”. (Barcelos Neto, 2008, p. 82). A alma, em suma, é um outro 

corpo, e sua replicação corresponde a uma multiplicação deste. 
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Etimologicamente, as noções de corpo (monapitsi), alma (upapitsi) e imagem 

(potalapitsi) possuem a mesma raiz, pitsi, que quer dizer “forma” ou “feixe” (como em 

kanawiapitsi (‘feixe de cana’)). A palavra traduzida por ‘corpo’ é formada pela raiz pitsi 

e pelo afixo-modificador mona-, entendido como um “corporificador de substâncias”; 

já o termo para ‘alma’ é formado pelo acréscimo do prefixo upa- (de upawa, ‘outro’) à 

raiz pitsi, sinalizando que a alma é um “outro pitsi” (um outro corpo/feixe/forma). Isso 

estabelece entre corpo e alma uma relação que é ao mesmo tempo de igualdade 

substancial (pela raiz comum, pitsi) e de projeção e deslocamento (pelo prefixo 

upawa). A alma, em suma, é uma imagem (potalapitsi) do corpo (e vice-versa): “nem 

toda potalapitsi é uma upapitsi, mas toda alma é uma imagem/parte substancial de 

algum corpo”. (Barcelos Neto, 2008, p. 83). Dito isso, temos a ideia de que o corpo 

wauja é inerentemente múltiplo – a duplicidade corpo/alma não sendo mais do que 

um mínimo múltiplo, que pode, portanto, proliferar (via cópia). 

 Apesar da equivalência, penso haver uma diferença fundamental entre a 

multiplicação da alma e a do corpo. Como vimos, o termo wauja traduzido por ‘corpo’ 

é formado pelo acréscimo do afixo mona- à raiz pitsi. Retomemos, então, a análise 

dos quatro afixos-modificadores usados pelos Wauja (kumã-, iyajo-, mona- e malú-). 

Vimos que -kumã é um superlativo que adiciona um caráter excessivo e extraordinário 

a um conceito-base, por isso está ligado à sobrenatureza. Mas não vimos que ele 

forma com os outros modificadores um gradiente que vai do superlativo ao diminutivo. 

“O sufixo -kumã indica espiritualização/potência e os sufixos -mona e -malú indicam 

corporificação/atualização”. (Barcelos Neto, 2008, p. 77). -Malú, em especial, 

expressa estados de insuficiência ou deficiência, enquanto -mona é aplicado a todas 

as coisas ordinárias. “As panelas -malú são aquelas que se quebram facilmente (...). 

O afixo -mona designa as nukãi usadas normalmente no dia-a-dia. -Iyajo diz respeito 

às panelas especiais, de qualidade superior, geralmente fabricadas para pagamento 

ritual. Nukãi-kumã são panelas prototípicas”. (Barcelos Neto, 2008, p. 73). Dessa 

forma, se a palavra para corpo é composta a partir do afixo aplicado para as coisas 

ordinárias (monapitsi), talvez não seja demasiado imaginar que a alma (upapitsi) 

esteja ligada às coisas extraordinárias (-kumã) e estabeleça com o corpo um contraste 

equivalente àquele entre o polo da corporificação/atualização e o da espiritualização. 

Sendo assim, “-kumã seria uma condição espiritual do corpo, e –mína [-mona] uma 

condição corporal do espírito”. (Barcelos Neto, 2008, p. 83). 
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 Isso sugere, pois, que a multiplicação da alma tende à espiritualização e a 

multiplicação do corpo tende à atualização. “Os exegetas wauja explicaram-me que 

os yerupoho multiplicam suas almas (consciências) porque desejam passear por aí, 

saber o que se passa em todos os lugares, pois são curiosos. Eles também vêm em 

busca de contato com os Wauja, em busca de pessoas para adoecerem”. (Barcelos 

Neto, 2008). O que a doença tem a ver com tudo isso? Ela ocorre porque os apapaatai 

aplicam sua capacidade metamórfica às almas humanas, copiando-as e levando-as 

para passear.  

A multiplicação de sua alma faz com a que a pessoa wauja comece a tender 

para o lado da espiritualização: adoecer é apapaataizar-se. Essa ação predatória dos 

sobrenaturais é descrita pelos Wauja como um rapto, pois a multiplicação da alma 

coincide com a subtração da substância vital de seus corpos – subtração que não 

ocorre com os apapaatai. A multiplicação apropriada aos humanos é, ao contrário, a 

multiplicação dos corpos – mas segundo processos muito bem definidos: acumulação 

prolongada de esperma, misturado com um tanto de sangue materno, dentro do útero. 

A forma de reprodução própria aos humanos não é a metamorfose mas aquela que 

segue regras culturais de procriação (fundadas na troca) e processos apropriados 

para a produção de um corpo distintivamente humano. “Xamanismo e sexo contínuo 

(leia-se, reprodução biológica) são atividades absolutamente incompatíveis”. 

(Barcelos Neto, 2008, p. 63). 

 Uma questão resta por responder. Por que os sobrenaturais, quando 

multiplicam suas almas, não têm substância vital extraída de seus corpos? Arrisco a 

especular uma resposta. Penso que é porque a substância vital tem a ver justamente 

com o corpo, e que os corpos apapaatai têm a ver com a alma – isto é, eles estão no 

polo da espiritualização e não no da corporificação/atualização. O modo como eles se 

atualizam é por meio das roupas/máscaras, e o que caracteriza um apapaatai é poder 

vestir várias delas, ao mesmo tempo. Para os humanos, entretanto, o que importa não 

é a multiplicação das roupas/máscaras mas a fabricação (e manutenção) de uma 

única: um corpo distintivamente humano. É na fabricação desse corpo que ocorre a 

produção/concentração de substância vital que a metamorfose extrai e distribui, por 

isso ela deve ser controlada - e o método para controlá-la é através da troca e da 

reprodução sexuada. Controlar a metamorfose é fazer a multiplicação tender para o 

corpo e não para a alma. E a multiplicação do corpo humano cria parentesco - isto é, 
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o corpo múltiplo dos humanos é o parentesco. É esse processo de controle da 

metamorfose via troca que será demonstrado pela etnografia, mas não para o 

parentesco e sim para a arte. Veremos que, se o modo de reprodução humano fabrica 

um corpo distintivo, o modo de produção distintivamente humano engendra uma forma 

específica de organização social. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. 

 A percepção de que a sobrenatureza é o parâmetro cardinal para o estudo da 

arte ameríndia é o que havia de comum entre nossas etnografias. Em ambas, essa 

referência ocorre na forma de uma divergência entre humanos e sobrenaturais. Tudo 

está no modo como cada uma vai tratar essa divergência. Na etnografia wayana, ela 

ocorre no plano da tecnologia. Vimos como os ‘seres das águas’ são essencialmente 

canibais, devoradores de gente, mas que a característica enfatizada pela etnografia é 

antes sua potência metamórfica, que difere do modo de produção humano. Entre os 

Wauja, a divergência está no corpo. A metamorfose se diz de outra maneira, como 

uma forma de reprodução mais que um modo de produção, mas também incompatível 

com a reprodução humana. O ponto é que aqui ocorre uma conjunção entre os dois 

princípios que caracterizam a sobrenatureza - a predação e a metamorfose -, pois a 

predação apapaatai ocorre via metamorfose – isto é, eles não são devoradores de 

gente, como os sobrenaturais wayana, mas raptores da alma e causadores de 

doença. Na etnografia wayana, por outro lado, há uma separação radical entre esses 

dois princípios, e a predação, responsável por operar uma dinâmica relacional entre 

humanos e sobrenaturais entre os Wauja, desaparece do resto do trabalho. Apesar 

de um ponto de partida comum, no final parece haver uma divergência entre nossas 

etnografias, e é disso que trataremos ao longo deste trabalho.  
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2. A ESTÉTICA DA PREDAÇÃO ENTRE OS WAYANA 

“A cerca de um quilômetro da aldeia [mehinako], num ponto em que a floresta se 

tornava menos densa, havia, traçada na areia, uma grande figura circular. (...) 

Tumayaua [um dos Bakairi que acompanhavam von den Steinen] denominava essa 

figura de ‘atuluá’”. (apud Barcelos Neto, 2004) (cf. figura 3). Esta é a primeira 

referência feita na literatura ao desenho das máscaras Atujuwá, grandes protagonistas 

do ritual Apapaatai Iyãu que Aristóteles Barcelos Neto presenciou durante seu 

trabalho de campo. No final do século XIX, quatro expedições alemãs alcançaram as 

nascentes do rio Xingu: duas lideradas por Karl von den Steinen, nos anos 1880, e 

outras duas, na década seguinte, lideradas por Hermann Meyer, que coletou um 

exemplar dessas gigantescas máscaras para o Museu Etnológico de Berlim. 

 

FIGURA 3 - ATUJUWÁ 

 

FONTE: (Barcelos Neto, 2004) 

 

Meio século mais tarde, Fritz Krause chamava a atenção para esses objetos em um 

artigo sobre as coleções xinguanas oitocentistas:  

As expedições alemãs às nascentes do Xingu trouxeram notícias de curiosas 
e gigantescas máscaras de dança, às quais, até o presente, não se parece 
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ter dado muita atenção na bibliografia científica, embora durante decênios 
uma dessas máscaras estivesse exposta, debaixo de uma redoma de vidro, 
na seção americana do Museu Etnológico de Berlim. (apud Barcelos Neto, 
2008, p. 42). 

Krause publica originalmente esse artigo em 1942, em Leipzig, dois anos antes de o 

exemplar recolhido por Meyer ser destruído, junto com outros artefatos, pelos 

bombardeios a Berlim. Extintas em Berlim, a situação dessas máscaras em relação à 

‘bibliografia científica’ não era mais animadora. 

 As coleções Wayana são muito mais recentes e a bibliografia sobre elas ainda 

mais escassa. “Nos últimos anos, pouco se escreveu sobre a vida social wayana, mas 

muito se coletou de sua produção material”. (van Velthem, 2003). Seus objetos 

entraram para o museu de Berlim em meados do século XX por intermédio de René 

Fuerst, que também recolheu artefatos para o acervo do Musée d’Ethnographie de 

Genebra. Nos anos setenta, Jean Lapointe carreou centenas de peças para o Natural 

History Museum de Nova York e Daniel Schoepf completou a coleção genebrina com 

novas peças. Os Wauja também contribuíram com coleções mais recentes, a ponto 

de Barcelos Neto ter notado “a origem wauja da maioria dos artefatos xinguanos 

recolhidos em museus brasileiros”. (Barcelos Neto, 2008, p. 41). Entretanto, continua, 

“apesar de terem contribuído para a formação dessas volumosas coleções, os Wauja 

eram um dos grupos menos conhecidos na região”. (Barcelos Neto, 2008, pp. 41-2). 

Além disso, ambas as etnografias que nos servem de objeto tiveram suas 

sementes plantadas em museus e também produziram coleções etnográficas. Lúcia 

van Velthem graduou-se em museologia pela Unirio em 1972 e pouco tempo depois 

integrou a equipe do Museu Paraense Emílio Goeldi, cujo acervo enriqueceu com a 

recolha de peças wayana ao longo dos anos. Aristóteles Barcelos Neto era graduando 

do curso de museologia quando foi estagiário do Museu de Arqueologia e Etnologia 

da UFBA. Ao iniciar os preparativos para seu trabalho de campo, foi informado que os 

Wauja cobravam uma “taxa de entrada” daqueles que pretendiam pesquisar entre 

eles, para a qual conseguiu um financiamento recorrendo a um projeto museológico 

de coleção etnográfica. Mas se nossos antropólogos acrescentaram um elo a mais à 

cadeia de coleções, eles também se voltaram contra a escassez de material sobre 

seu universo simbólico, sem o qual as peças que se acumulam nos museus não 
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ganhariam sentido. A partir de agora, abordaremos mais de perto o tratamento de 

cada etnografia à produção artística dos povos estudados. 

2.1 ANTROPOLOGIA ESTÉTICA 

Os Wayana são falantes de uma língua Karib que vivem dos dois lados das fronteiras 

entre Brasil, Suriname e Guiana Francesa. Em território brasileiro, estão situados em 

dois parques nacionais: o Parque Indígena Tumucumaque, no extremo norte do Pará, 

e a Terra Indígena Paru de Leste, a meio curso do rio Paru de Leste (um dos afluentes 

do rio Amazonas), onde foi realizado o trabalho de campo que sustenta a etnografia 

escrita por Lúcia van Velthem, O Belo é a Fera: a estética da produção e da predação 

entre os Wayana (2003).6 A pesquisa desenvolveu-se em um regime de mão dupla, 

contemplando o deslocamento da etnógrafa até as aldeias e dos Wayana até Belém, 

onde ela morava, entre os anos de 1984 e 1995 - quando foi finalizada e apresentada 

como tese de doutorado ao departamento de antropologia da USP. 

Van Velthem foi, portanto, uma das alunas de Lux Vidal que participaram do 

projeto que culminou na coletânea Grafismo Indígena (1992), para a qual contribuiu 

com um artigo. (van Velthem, 1992). Seu trabalho é, pois, “marcado pelo contexto em 

que, nos anos 80, sua orientadora (...) formava um primeiro grupo de jovens 

pesquisadores interessados em relacionar as manifestações estéticas dos povos que 

estudavam com aspectos de suas cosmologias”. (Gallois, 2003). Em relação aos 

trabalhos anteriores, a grande novidade de O Belo é a Fera é um enfoque privilegiado 

nos mitos e nas exegeses nativas. Eles vêm suprir a lacuna deixada pelo fato de a 

observação do antropólogo precisar ter sido posta em suspensão, uma vez que os 

conceitos mobilizados para descrição da organização social vinham sendo 

questionados quanto a sua efetividade para o contexto ameríndio. O que ele vê passa 

a ser mediado pelo que ele ouve, e com isso se descobre que o sentido da arte 

ameríndia tem mais a ver com as categorias cosmológicas do que com as categorias 

sociológicas. “A interpretação da mitologia e dos objetos foi o primeiro passo para a 

exploração de uma vasta associação simbólica, imprescindível para a compreensão 

                                            
6 Em 1995, data de finalização da pesquisa, a autora contabilizava 504 indivíduos, espalhados por 17 
aldeias, todas às margens do rio Paru de Leste. Hoje, segundo dados da Funasa (2010), totalizam 304 
indivíduos (além de outros 1200 entre o Suriname e a Guiana Francesa). Fonte: 
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wayana (acessado em janeiro de 2016) 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wayana


32 
 

dos conceitos que articulam a ordem social com a ordem cósmica, a qual fundamenta 

a arte e a estética wayana”. (van Velthem, 2003, p. 64). 

A referência à organização social no tratamento da arte era o método ensinado 

por Lévi-Strauss (e perpetuado por Lux Vidal). A passagem para o estudo dos mitos 

e o enfoque na cosmologia corresponde a um afastamento em relação ao 

estruturalismo, abrindo uma nova lacuna - nesse momento de transição, buscavam-

se novos referenciais teóricos. A autora encontrou um porto seguro na recém-proposta 

antropologia estética.7 Esse termo já havia figurado no subtítulo de Grafismo Indígena 

(1992), evidenciando a existência de afinidades eletivas entre essa abordagem e o 

projeto no qual van Velthem estava envolvida. Penso haver em comum pelo menos 

dois pontos fundamentais. Primeiro, ambas as orientações fazem parte de um mesmo 

movimento que se afasta do foco na organização social em direção ao 

simbólico/cognitivo, envolvendo a suspensão das categorias do antropólogo em favor 

das categorias nativas. Segundo, esse movimento em direção ao simbólico vai ao 

encontro da cosmologia, por um lado, e da estética, por outro, e em consequência 

essas duas concepções podem ser tomadas como equivalentes. 

A antropologia estética lida com uma questão que é a pedra no sapato de quem 

pretende estudar a ‘arte primitiva’: como falar em ‘arte’ se se trata de sociedades onde 

não há instituições de arte – incluindo críticos, artistas profissionais, museus – que a 

referendem enquanto um campo particular da experiência social? Como falar de arte 

em sociedades que não conferem ao belo a excepcionalidade que o separa do 

ordinário e profano? Sally Price comenta que a atitude diante dessa questão tendeu a 

oscilar entre duas alternativas: 

The crux of the problem, as I understand it, is that the appreciation of Primitive 
Art has nearly always been phrased in terms of a fallacious choice: one option 
is to let the aesthetically discriminating eye be our guide on the basis of some 
undefined concept of universal beauty. The other is to bury ourselves in ‘tribal 
lore’ to discover the utilitarian or ritual function of the objects in question. (apud 
Gell, 1998, p. 02) 

O problema aparece, então, como um cabo de guerra entre duas posições 

aparentemente antitéticas. Ou se lança à arte primitiva o olhar de um crítico de arte, 

                                            
7 As referências citadas por van Velthem são Flores (1985), Schwimmer (1986), Vidal & Silva (1992) e 
Maquet (1979) (1986). 
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que avalia essas produções por suas qualidades formais a partir de um universalismo 

estético postulado de princípio; ou se parte de um particularismo funcional que busca 

situar esses objetos em seu contexto de uso, a partir de um olhar antropológico. 

O universalismo estético coloca a arte primitiva em uma linha de continuidade 

com a arte ocidental ao avaliá-las a partir de um mesmo critério. Essa linha, contudo, 

é orientada (é uma escala evolutiva). Os artefatos primitivos são avaliados como 

produções artísticas tanto quanto a arte ocidental, mas desde uma perspectiva 

metropolitana, que acredita ver neles a expressão do instinto ou da infância da 

humanidade. Essa postura é certamente herdeira da disposição colecionista que 

perdura desde os gabinetes de curiosidade dos séculos XVI e XVII, que, se trouxe 

esses artigos para dentro dos museus, seu intuito era que fossem observados em seu 

exotismo e não admirados em sua beleza.  

O particularismo funcional, por outro lado, visa preservar o contexto de origem 

dos artefatos em vez ignorá-lo a fim de inseri-los em um esquema geral da história 

(da arte) universal. Ele lança, portanto, um olhar antropológico e não estético, mas 

repete alguns erros deste último. Sobretudo, mantém o foco demasiado centrado no 

objeto, atentando-se agora não para suas propriedades formais (supostamente 

universais) mas para suas propriedades funcionais, que permitem situá-lo em seu 

contexto de uso. Essa contextualização, entretanto, mantém o privilégio do universo 

material sobre o universo simbólico. Se o impulso colecionista denunciava um intenso 

interesse pelos produtos simultaneamente a um profundo desprezo pelo pensamento 

e forma de vida dos diversos povos do planeta, o particularismo funcional preocupa-

se com a investigação da função prática ou do papel sociológico dos objetos (para 

que serve a arte cadiueu?, perguntava-se Lévi-Strauss) em detrimento de seu 

significado ou valor para as pessoas que os utilizam. Não fosse o bastante, essa 

orientação continua lançando um olhar etnocêntrico para a arte primitiva. Não mais, 

todavia, porque a coloca nos primeiros degraus de uma linha de continuidade 

evolutiva, mas antes porque estabelece uma descontinuidade radical entre as obras 

de arte ocidentais, cuja finalidade é a contemplação desinteressada, e os artefatos 

indígenas, inerentemente utilitários. 

A questão é que a arte primitiva nunca foi avaliada apropriadamente. Ou ela foi 

tratada como um prelúdio da arte ocidental, ou, por outro lado, foi tratada como não-
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arte, recaindo na categoria de ‘artesanato’. Ora, o que a antropologia estética 

preconiza é a necessidade de se conceder aos primitivos o mesmo grau de 

reconhecimento que é dado à arte ocidental. É preciso tratar o nativo como um artista 

pleno e pressupor que esses povos têm total capacidade de criar indivíduos talentosos 

e inteligentes. Para isso, o que conta é justamente começar a dar atenção ao universo 

simbólico dos contextos de origem dos artefatos, para que se compreenda os 

parâmetros mobilizados pelos próprios nativos na avaliação de suas propriedades 

estéticas. 

 O primeiro passo da antropologia estética é propor que a avaliação de um 

produto não remete a valores universais mas é feita através de uma lente cultural. 

Cada cultura (a ocidental, inclusive) possui uma estética particular que define os 

parâmetros que serão mobilizados na produção e avaliação do conteúdo simbólico 

dos objetos. “Como a arte é, na realidade, muito mais um conceito do que um 

fenômeno, ela não é homogeneamente definida pelas diferentes culturas”. (van 

Velthem, 2003, p. 43). A tarefa da antropologia estética é a investigação dessas 

diferentes definições para que os produtos de artistas não-ocidentais possam, 

finalmente, ser avaliados apropriadamente.  

O particularismo funcional ignora o fato de que mesmo os objetos mais 

utilitários podem ser embelezados e apreciados. “Uma flecha de caça, um cesto para 

armazenar algodão, uma espátula para servir postas de peixe podem, muitas vezes, 

se apresentar formalmente muito mais elaborados e embelezados do que seria 

necessário para o cumprimento de suas funções de uso”. (van Velthem, 2003, p. 49). 

Ele ignora, portanto, que a arte é um fenômeno universal, demarcando-a como um 

privilégio ocidental. O universalismo estético dá conta dessa generalidade da 

dimensão simbólica, mas reifica os parâmetros avaliativos próprios a uma cultura 

específica, a ocidental. A arte, enfim, é um fenômeno universal, mas cada cultura 

possui para ela uma definição particular. Entre o particularismo funcional e o 

universalismo estético, a antropologia estética propõe um embaralhamento dos 

termos para ficar com um particularismo (ou relativismo) estético.8 

                                            
8 É curioso como esse embaralhamento dos termos parece mediar o debate em torno da antropologia 
da arte a partir dos anos 1990. Isso porque há um termo oculto que também é forjado por ele, o 
universalismo funcional, que poderia muito bem ser aproximado do autor que vai polemizar com a 
antropologia estética, Alfred Gell. Mas desse lado da antinomia as coisas tomam outro aspecto: o 
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Comecei essas considerações dizendo que a antropologia estética lidava com 

uma questão embaraçosa: como falar de arte em sociedades para as quais a 

aplicação desse conceito é frágil e imprecisa? A fórmula que ela usa para contornar 

esse problema é a de uma renúncia à arte enquanto objeto de estudo – na qualidade 

de fenômeno observável do mundo material – em prol de um privilégio da estética, 

que faz parte do “mecanismo cognitivo que reflete a visão [de mundo dos] membros 

de uma sociedade específica”. (van Velthem, 2003, p. 52). A arte é muito mais um 

conceito do que um fenômeno, dizia van Velthem. Há, pois, um movimento em direção 

ao simbólico/cognitivo, o qual é análogo, como sugeri, ao movimento da autora em 

direção à cosmologia. “Nas sociedades indígenas, a arte ordena e define o universo 

e, ao ser parte integrante da função cognitiva global, vai permitir aos membros da 

sociedade criadora o estabelecimento de identidades”, isto é, a identificação dos 

elementos do universo a partir do esquema geral de ordenação e classificação. (van 

Velthem, 2003, p. 52). Ora, isso que se disse das artes indígenas poderia muito bem 

ter sido dito da cosmologia. Acredito que a afinidade entre a antropologia estética e o 

projeto de Lúcia van Velthem envolve uma mesma compreensão de seus objetos de 

estudo como ‘visões de mudo’, isto é, funções cognitivas de classificação e avaliação 

do mundo de acordo com um “modelo de experiência coletiva”. (van Velthem, 2003, 

p. 44). Isso vai orientar o tipo de questão levantada por sua etnografia.  

2.2 O BELO É A FERA 

O foco da descrição serão as concepções indígenas acerca de sua produção artística 

e de sua percepção estética do universo, correspondendo aos temas pertinentes à 

primeira e à segunda partes do livro, respectivamente: “o primeiro está relacionado 

com os aspectos construtivos dos objetos, o segundo com as modalidades 

decorativas”, que são executadas a partir da inspiração estética dos seres que 

ocupam o exterior da sociedade. (van Velthem, 2003, p. 376) 

 A comunhão entre estética e cosmologia enquanto funções cognitivas de 

ordenação do mundo fica bem evidente quando começamos a abordar a decoração. 

“Quando diretamente vinculadas aos conceitos cosmológicos, as artes indígenas 

                                            
universalismo funcional atinge inclusive a arte ocidental, que se crê liberta da dimensão prática, e o 
‘particularismo estético’ passa a ser o ocidental, que acredita nessa libertação. 
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convertem-se antes em prismas que refletem as concepções acerca da composição 

do universo e dos componentes que o povoam”. (van Velthem, 2003, p. 52). Van 

Velthem distingue três modalidades da decoração entre os Wayana: a amarração, o 

entalhe e a pintura. Elas são aplicadas aos artefatos ou ao corpo humano e todas são 

de uso e execução compartilhados por homens e mulheres. A amarração diz respeito 

ao trançado dos fios de algodão, que podem ser atados ao corpo humano para 

envergar adornos diversos, ou a objetos, como as pontas dos arcos, das flechas e das 

redes, quando se confunde com a tecelagem. O entalhe é aplicado aos artigos de 

madeira pelos homens, a alguns artigos de cerâmica e ao beiju pelas mulheres, cuja 

decoração é concebida como uma escarificação. 

Mas a mais importante técnica decorativa é a pintura, que pode ser aplicada às 

cerâmicas, à cestaria e, sobretudo, ao corpo. “A pintura é a mais expressiva das 

técnicas decorativas porque está intimamente ligada a uma elaboração cromática”. 

(van Velthem, 2003, p. 249). Os pigmentos de origem vegetal fornecem duas 

colorações básicas, o vermelho do urucum e o preto do jenipapo, mas corantes 

minerais também podem fornecer pigmentos brancos. Essa trilogia cromática é 

identificada pelos Wayana como as cores primárias e representa um código 

classificador básico: “o branco está associado a uma carência, o negro ao excesso e 

o vermelho à moderação que oscila entre esses dois polos”. (van Velthem, 2003, p. 

253). 

 Esse código classificador é aplicado a diversos domínios da experiência, porém 

o que nos interessa é que ele recebe uma elaboração suplementar, na qual se 

distinguem dois modos do excesso (preto): o pontilhado e o listrado. O excesso está 

ligado às esferas exteriores à sociedade - a natureza e a sobrenatureza, por isso 

recebe uma modalização particular que corresponde a cada um desses campos. O 

pontilhado reproduz a pele do mais importante animal, a onça-pintada, “e, 

metonimicamente, os demais e ainda o espaço onde evoluem, a natureza”. (van 

Velthem, 2003, p. 237). A decoração listrada está associada à sobrenatureza por 

representar o arco-íris, que é a manifestação física de Kamnanaimë, uma 

anaconda/muçum. 

Juntos, o pontilhado e o listrado se contrapõem à decoração humana por 

excelência, a pele pintada uniformemente com urucum, demonstrando que a condição 



37 
 

humana se situa em um campo de mediação entre a escassez e o excesso. Não à 

toa, os Wayana eram mencionados nos textos históricos como Rocoyen ou 

Roucouyennes nas fontes em francês ou Urucuiana/Urukuyana nas fontes em 

português. Surge dessa contraposição um novo esquematismo de classificação e 

ordenação do universo, que dessa vez está associado às categorias cosmológicas: o 

pontilhado correspondendo à natureza, o listrado correspondendo à sobrenatureza e 

o unicolor, à sociedade. Como diz a autora, “a principal função das cores é a de ser 

um veículo que aguça a percepção identificatória, necessária para a ordenação 

cosmológica”. (van Velthem, 2003, p. 251). 

 Esse contraste entre humanos e não-humanos recebe ainda uma última 

elaboração, pois o pontilhado e o listrado estão também associados ao grafismo. O 

termo mirik, usado para descrever desde os pontilhados até os padrões, está na base 

dessa oposição. Os não-humanos são descritos pelos Wayana como tïmirikem, seres 

pintados ou repletos de desenhos, ao passo que os humanos, quando cobertos com 

grafismos, são descritos como tïmiriké, isto é, “estão providos de padrão”. (van 

Velthem, 2003, p. 238). Isso enfatiza o traço inerente dos padrões nas peles animais 

ou sobrenaturais em contraposição à pele humana, que não possui desenhos. Por 

serem desprovidos de padrões, os humanos precisam se pintar com aqueles dos 

sobrenaturais. Como vimos, mirik é a raiz que se utiliza nos termos relativos aos 

desenhos. A nomenclatura específica para os padrões é mirikut, que faz referência 

também aos motivos que os constituem. 

A designação indígena referida pode ser empregada no singular para nomear 
um padrão específico, muito embora o sentido mais correto seja o de 
repertório, (...) porquanto mirikut faz referência à decoração dos 
sobrenaturais em seu conjunto e enquanto criações inerentes e permanentes 
desses seres, a sua ‘pintura corporal’. Por esse motivo é mais comumente 
empregado o termo imirikut, ‘pintura dele’, que indica claramente a posse 
não-wayana do repertório. (van Velthem, 2003, p. 292). 

Os grafismos são a posse de um sobrenatural em particular, a anaconda Tuluperê. O 

mito conta que, antigamente, ela habitava o igarapé que dividia o território dos Wayana 

e dos Aparai9, impedindo, com sua ferocidade, que eles estabelecessem relações de 

intercâmbio porque virava a canoa de qualquer um que buscasse descer o rio. Um 

                                            
9 Povo com quem os Wayana dividem a maioria de suas aldeias, sendo referidos em alguns 
documentos administrativos como Wayana-Aparai. 
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dia, contudo, os Wayana armaram uma armadilha e flecharam a anaconda. Durante 

o combate, ficaram fascinados com seu corpo pintado e, depois de morta, copiaram 

os motivos de sua pele. As cobras são seres reiteradamente vinculados à invenção 

do grafismo na Amazônia. Mas o ponto saliente sobre Tuluperê é que ela é dita conter 

em sua pele todos os padrões existentes (conhecidos ou não). A totalidade do elenco 

decorativo wayana converge “para um mesmo repertório, as pinturas corporais da 

anaconda, as quais constituem o corolário representativo [e decorativo], o conceito 

que está na origem de toda a estética”. (van Velthem, 2003, p. 313). Destarte, o 

sentido da arte wayana, como dizíamos anteriormente, remete muito mais para o 

exterior do que para o interior do socius. Dada a origem extrínseca de sua estética, é 

possível dizer que “o axioma da arte wayana se expressa indubitavelmente através 

da frase: ‘o belo é a fera’”. (van Velthem, 2003, p. 389). 

Isso resume uma das principais ideias dessa etnografia. Mas para que as 

anacondas surgissem no horizonte da antropologia da arte ameríndia foi preciso que 

ela ajustasse seu olhar para as dimensões invisíveis do cosmos. A virada para a 

corporalidade preconizou uma maior atenção às concepções nativas, propondo que 

essas sociedades eram “comunidades de propriedades simbólicas” (apud Seeger, 

DaMatta, & Viveiros de Castro, 1979, p.10) antes que totalidades sociológicas 

organicamente integradas, o que suscitou a descoberta de que é para fora e não para 

dentro da sociedade que se deve olhar para compreender a arte ameríndia.  

Há um ponto, no entanto, que foi deixado de lado até agora. Uma das principais 

asserções dessa nova proposta era a de que se deveria tomar o corpo como categoria 

analítica central, pois ele seria um objeto preferencial de reflexão no pensamento 

ameríndio. É isso o que vamos encontrar na primeira parte de nossa etnografia, já que 

uma das premissas básicas da arte wayana é a ideia de uma equivalência elementar 

entre os objetos e os corpos, ou seja, o axioma de que seus objetos são corpos. 

No sentido produtivo humano, pessoas e coisas estão estreitamente unidas 
por analogias simbólicas. Um mesmo verbo, tihé, ‘fazer’ ou ‘produzir’, 
descreve como a ação humana, ao ser exercida sobre matérias corporais 
como sangue e sêmen, vai produzir filhos, e atuando sobre matérias naturais 
como penas, pelos, caniços, folhas, cipós, argila, madeiras, vai resultar em 
objetos. (van Velthem, 2003, p. 119). 
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A fabricação dos objetos é entendida como um processo que vai da roça ao centro da 

aldeia. Um artefato em fase inicial de produção é descrito como imê makhé, isto é, 

que valoriza os espaços da roça, até que depois de concluído ele passa a ser ëutê 

makhé, que valoriza os espaços da aldeia. Durante seu processo de confecção, um 

artefato é dito estar em gestação e é referido pelo termo umakará, “não mostra”, 

igualmente utilizado para se referir aos bebês, aludindo a seu estado oculto dentro do 

ventre materno. O artefato recém-concluído é adjetivado especificamente como ijan, 

termo que também vale para os jovens recém-iniciados. Esse é o momento em que 

eles são mais apreciados, porque representam a excelência da produção e decoração 

e estão aptos a desempenharem suas funções (práticas e sociais). Com o uso, os 

artefatos perdem sua cor original e podem se danificar parcial ou completamente, 

quando são considerados mortos e designados pelo termo ikatipunpë, “o que já foi 

gordura e carne”. Assim, a equivalência entre corpos e objetos não se resume ao 

processo de produção, e os objetos são descritos como possuindo um ciclo vital 

análogo ao dos humanos. (van Velthem, 2003, pp. 131-40). 

De certa forma, a produção dos humanos também é concebida como um 

processo que vai do exterior para o interior (o centro) da aldeia. Sua concepção é 

descrita como “uma justaposição de partículas de sêmen que, pouco a pouco, através 

de múltiplas relações sexuais, se amalgamam e tecem a pele do recém-nascido, 

assim, como na arte plumária uma pena é acostada à outra para formar uma fieira”. 

(van Velthem, 2003, p. 120). Por outro lado, o final do processo de produção de uma 

pessoa wayana é alcançado no momento do seu ritual de iniciação, quando os jovens 

são profundamente investidos pela sociedade para serem admirados no centro da 

aldeia. (van Velthem, 2003, pp. 120-3). 

Assim, a produção e a reprodução humanas são processos equivalentes, 

descritos pelo mesmo termo (tihé). E são equivalentes também na sua contraposição 

à produção/reprodução sobrenatural, a metamorfose. Pela descrição acima, vimos 

que a produção humana não é espontânea e sim um processo, além de ser uma 

tecnologia que precisa ser aprendida e executada de acordo com regras sociais. Para 

a reprodução, essas regras estão estabelecidas pelo sistema de parentesco, cuja 

prescrição é o casamento com os primos cruzados bilaterais. Ainda, os processos 

apropriados para a produção de um corpo distintivamente humano envolvem a 

acumulação prolongada de esperma no ventre materno, por meio de sucessivas 
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relações sexuais. Mas a prática sexual deve ser feita na rede comum ao casal, 

havendo sérias interdições ao sexo com fins procriadores feito em meio à capoeira ou 

à floresta, sob o risco de se engendrar um ser aberrante. 

Tanto as pessoas quanto os objetos que foram produzidos de acordo com suas 

normas próprias de fabricação, quando estão terminados e são apresentados no 

centro da aldeia - quando assumem plenamente sua função prática e social -, serão 

apreciados e valorizados pelos Wayana de modo especial, designados pelo termo 

imakhé, “lá está (o que é meu)”. “O que circunscreve o domínio de imakhé é a 

possibilidade de ordenação e categorização sob um prisma estético e valorativo e, por 

conseguinte, seus integrantes passam a corresponder ao que os ocidentais 

chamariam de ‘obra de arte’”. (van Velthem, 2003, p. 220). 

As ‘obras de arte’ são os feitos wayana que alcançaram uma excelência 

segundo a função cognitiva de avaliação que constitui seu sistema estético. Contudo, 

essa não é a única forma de apreciação existente. Como vimos, a valoração estética 

está intensamente vinculada ao exterior da sociedade, em especial a um sobrenatural 

específico, a anaconda Tuluperê. É esse ser que está na origem do refinamento 

simbólico e estético dos corpos e artefatos, uma vez que congrega em sua pele todo 

o sistema gráfico utilizado pelos Wayana na decoração, motivando a formulação do 

primeiro axioma dessa arte, que diz: “o belo é a fera”. Um segundo termo é utilizado 

na contemplação da excelência dos sobrenaturais, imakpé, “lá está (o que eu desejo)”.  

Desse modo, é possível perceber que os dois termos para a valoração estética 

estão intrinsecamente relacionados, ambos compostos a partir de uma raiz comum: 

imakhé e imakpé. A diferença entre eles, todavia, parece-me crucial. O primeiro termo 

diz respeito às realizações dos próprios Wayana, alcançadas segundo regras culturais 

de (re)produção e um processo que vai do exterior ao interior da sociedade. Os objetos 

imakhé são aqueles que, como os jovens iniciados, são “apresentados no centro da 

aldeia”. Pessoas e coisas produzidas pelos próprios Wayana, então, formando uma 

mesma ligação de identidade (“lá o está o que é meu”) ou, para emprestarmos o 

vocabulário do parentesco, de consanguinidade. A apreciação designada pelo termo 

imakpé refere-se ao exato oposto disso. Ela diz respeito aos seres que estão no 

exterior da sociedade, para além dos limites humanos, ou, para manter o idioma do 

parentesco, para além dos limites da consanguinidade. Recorro a esse vocabulário 
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porque imakpé não é aplicado apenas aos sobrenaturais senão também aos afins 

mais próximos: “a prática sexual, ou melhor, o desejo sexual que une os esposos é 

considerado prazeroso no mesmo registro do prazer da contemplação da estética 

sobrenatural”. (van Velthem, 2003, p. 220). 

Assim, imakpé possui um componente de alteridade, pois o belo é a fera, bem 

como de desejo, “uma vez que o erotismo também faz parte da essência das 

anacondas”. (van Velthem, 2003, p. 275). Era isso que estava em jogo no fascínio 

exercido por Tuluperê sobre os Wayana no tempo do mito, quando eles obtiveram os 

grafismos da pele da anaconda. “A conquista desses elementos é, não raro, referida 

como o resultado de uma apreciação visual”, ou seja, de uma contemplação atenta e 

cuidadosa. “Ressalte-se que essa noção não é de todo estranha aos Wayana”, 

acrescenta a autora, pois se nos reportarmos ao termo utilizado na apreciação dos 

objetos valorizados, imakpé, “verificamos que este contém um sentido ligado à 

apreensão visual”. (van Velthem, 2003, pp. 333-4).  

Mas a contemplação não se restringe ao âmbito da decoração, ela se estende 

à produção artística como um todo, já que não são só os grafismos que têm na sua 

origem um sobrenatural, mas todos os artefatos wayana. Disse mais acima que um 

dos princípios dessa arte era a ideia de que os objetos são corpos. Contudo, “não se 

trata de quaisquer corpos, mas sim da reprodução da estrutura física e/ou da estética, 

de forma integral ou parcial, de um ente arquetípico”. (van Velthem, 2003, p. 127). Em 

si mesmos, os artefatos são corpos e sua descrição formal é feita segundo um idioma 

corporal, ou seja, possuem cabeça, tronco, membros e decoração. Um arco, por 

exemplo, utiliza amarras não apenas para atar sua corda às extremidades como 

também para ser decorado, situação em que é dito portar jarreteiras e tornozeleiras, 

como os Wayana (cf. figura 4). Ao mesmo tempo, porém, eles são descritos como 

corpos ou partes de corpos dos sobrenaturais que lhe serviram de modelo. Uma 

peneira circular tem exatamente o mesmo aspecto do corpo enrolado da anaconda, 

ao passo que um cesto cargueiro reproduz o papo do urubu-rei. (van Velthem, 2003, 

pp. 127-30). 
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FIGURA 4 – DESENHO DE ARCO WAYANA 

 

FONTE: (van Velthem, 2003, p. 130) 

 

Ao fabricarem seus objetos, os Wayana estão criando novos produtos a partir de 

matérias-primas coletadas no entorno da aldeia; sua forma, estrutura e decoração, 

contudo, são compreendidas antes como a reprodução da constituição de 

seres/objetos que foram concebidos no passado mítico. “Como enfatizam, nada 

criaram, sendo apenas experimentadores e usuários de criações demiúrgicas. O que 

lhes pertence é o resultado dessa experiência, desse fazer ‘à imagem’ que (...) opera, 

efetivamente, na construção dessa humanidade”. (van Velthem, 2003, p. 94) A 

produção verdadeiramente inovadora é aquela dos sobrenaturais, baseada em um 

certo tipo de tecnologia, a metamorfose, que expressa a criatividade e o “dinamismo 

dos tempos primevos”. A produção wayana é definida como um processo de cópia; 

seus produtos são representações dos modelos estabelecidos no tempo mítico.  

Em suma, 

o trabalho artesanal de homens e mulheres na produção de artefatos e 
alimentos é compreendido enquanto experiência do modo de agir, ou mais 
especificamente do emprego da tecnologia metamórfica dos demiurgos. Esta 
particularidade é referida como ukuktop, o que significa que cada objeto 
constitui uma reprodução imitativa do resultado da atividade dos demiurgos. 
Os objetos são, portanto, compreendidos enquanto cópias, imagens dos 
elementos existentes nos tempos primevos porque os substituem, porque 
tomam o lugar, no presente, daquelas criações do passado. (van Velthem, 
2003, p. 94). 

2.3 OS TRÊS AXIOMAS 

Eis que alcançamos o terceiro axioma da arte wayana. Vimos como Lúcia van Velthem 

faz um movimento em direção ao simbólico/cognitivo na compreensão da arte 

indígena, buscando se afastar da abordagem demasiado centrada no objeto 

(colecionismo e funcionalismo) que privilegiava o universo material sobre sua 
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dimensão simbólica. É isso o que estava envolvido no princípio do relativismo estético, 

que preconiza uma circunscrição dos pressupostos do antropólogo em favor de uma 

maior atenção aos pressupostos nativos. Assim, o objetivo da etnografia era 

compreender os princípios que ordenam a produção e a percepção dos objetos de 

arte e/ou dos objetos da experiência wayana, e percebemos que podemos resumi-los 

em três axiomas: 

Axioma 1: o belo é a fera. Esta é uma das ideias mais interessantes trazidas 

pela etnografia, segundo a qual a fonte de criatividade e transformação está 

situada no plano da sobrenatureza. Tratando-se de um livro sobre arte, isso 

receberá uma leitura feita em código estético, e a criatividade sobrenatural 

prestar-se-á a produzir coisas belas. 

Axioma 2: os objetos são corpos. Segundo a autora, esta é uma das premissas 

básicas da arte ameríndia, mas “que não era evidente desde o início”. (van 

Velthem, 2003, p. 62). A virada para a corporalidade e o investimento sobre o 

corpo enquanto categoria problemática abriram-lhe caminho para que 

desvendasse esse princípio.  

Axioma 3: os objetos (ou corpos) atuais são cópias dos corpos (ou objetos) do 

passado mítico, ideia que é sintetizada pelo termo ukuktop. Se a criatividade 

está situada no plano da sobrenatureza, os Wayana são apenas 

“experimentadores e usuários das criações demiúrgicas”. 

Retomemos o longo trecho no qual esta ideia, ukuktop, é apresentada, caminhando 

por partes: “o trabalho artesanal de homens e mulheres na produção de artefatos e 

alimentos é compreendido enquanto experiência do modo de agir, ou mais 

especificamente do emprego da tecnologia metamórfica dos demiurgos”. Contudo, a 

tecnologia humana não é espontânea como a metamorfose. Sua produção é 

culturalmente circunscrita e deve ser aprendida e executada segundo regras sociais. 

Não obstante, esse trecho enfatiza a existência de uma dimensão criativa na 

tecnologia humana. Ela age sobre matérias naturais para transformá-las em produtos 

diversos, em um processo que vai do exterior para o interior (o centro) da aldeia, mas, 

ainda assim, no qual o elemento da transformação se faz presente.  
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Nisso, os artesãos e artesãs wayana imitam o modo de agir dos demiurgos. É 

essa a ideia que estaria condensada no termo ukuktop, que a autora apresenta na 

segunda parte do trecho que vimos discutindo. “Esta particularidade é referida como 

ukuktop, o que significa que cada objeto constitui uma reprodução imitativa do 

resultado da atividade dos demiurgos”. Ora, esse fragmento coaduna-se de maneira 

estranha com o anterior. Parece haver um ruído entre eles, um deslocamento em 

relação ao sentido que foi apresentado anteriormente. Pois se antes o termo ukuktop 

era definido enquanto imitação da tecnologia metamórfica dos sobrenaturais, agora 

parece definir-se não enquanto reprodução de seu modo de produção mas antes de 

seus produtos, isto é, dos “resultados” dessa tecnologia.  

Lidamos com um trecho que sintetiza toda a complexidade contraditória dessa 

etnografia. Sua experiência de leitura é a de um envolvimento progressivo com essas 

tensões, que talvez expressem o momento de transição em que ela foi escrita. O 

trecho encerra-se com um último fragmento: “os objetos são, portanto, compreendidos 

enquanto cópias, imagens dos elementos existentes nos tempos primevos porque os 

substituem, porque tomam o lugar, no presente, daquelas criações do passado”. 

Assim, o que antes era conceituado em termos de agência e estabelecia um plano de 

continuidade entre humanos e sobrenaturais – pois a tecnologia de cada um era 

descrita como uma modalização particular da metamorfose -, na segunda parte da 

citação será definido explicitamente como representação, demarcando finalmente 

uma descontinuidade entre os domínios, inerente a esse conceito.  

“Substituir”, “tomar o lugar”, ukuktop torna-se o conceito nativo equivalente ao 

conceito de representação. Mas, sobretudo, a representação será a forma da relação 

entre a sociedade e a sobrenatureza. Como disse a autora, é esse “fazer ‘à imagem’ 

que (...) opera, efetivamente, na construção dessa humanidade”. (van Velthem, 2003, 

p. 94). Assim, a descontinuidade a partir da qual são pensados esses domínios alça 

a sobrenatureza a um plano de transcendência, que congrega as ideias eternas de 

onde se originam todos os objetos da realidade material, transcendência que é 

transposta ao passado imemorial do mito. Essa descontinuidade primeira faz proliferar 

uma série de pequenos divisores ao longo da etnografia, como veremos. 

Isto posto, chegamos à conclusão de que a produção humana é a cópia, não 

da agência dos sobrenaturais, e sim de seus corpos. Com isso, passamos ao segundo 
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axioma da estética Wayana, que prega: os objetos são corpos. Eles são descritos em 

suas partes segundo um idioma corporal e, como um todo, representam o corpo de 

um ser arquetípico que lhe serviu de modelo. A rigor, uma proposição como essa pode 

ser reversível: uma vez que se afirma que os objetos são corpos, abre-se a 

possibilidade de que a proposição inversa, “os corpos são objetos”, seja verdadeira. 

Essa possibilidade está implícita na equivalência entre a produção e a reprodução 

humanas, que são descritas pelo mesmo verbo, tihé, revelando a dimensão artesanal 

(isto é, de coisa produzida) dos humanos. “Procurou-se detectar, desta forma, o que 

há de humano nas coisas e o que há de ‘coisa’ nos humanos”. (van Velthem, 2003, p. 

63). Ocorre, todavia, que as coisas não se passam exatamente dessa maneira. Evitei 

definir esse axioma na forma reversível - afirmando uma equivalência geral entre 

corpos e objetos -, porque essa equivalência é, antes, assimétrica. O corpo humano 

possui um atributo fundamental que carece ao corpo objetal: agência. Humanos e 

artefatos são corpos, mas os humanos são sujeitos (corpo + agência) e os artefatos 

são objetos (corpo - agência). E a relação com os sobrenaturais vai ser pensada da 

mesma forma.  

Esta é uma etnografia que se compreende de trás para frente. Mas antes de 

passarmos, finalmente, à discussão do primeiro axioma, gostaria de levantar uma 

nova contradição que ela encerra. Vimos, no capítulo anterior, que a existência dos 

seres ligados à sobrenatureza remonta ao tempo do mito, mas que, após o dilúvio 

causado pelos filhos de Arumana, eles passaram a viver nas frestas do cosmos. “Os 

sobrenaturais devem ser compreendidos em um registro de simultaneidade entre 

passado e presente”, diz a autora, “visto que constituem entes que evoluíram nos 

tempos primordiais, mas que continuam operantes nos tempos atuais, integrando 

assim o ecossistema da região”. (van Velthem, 2003, p. 102). Esse registro de 

simultaneidade entre passado e presente, entretanto, não condiz com a distância que 

é entreposta entre esses dois domínios no momento em que se alça a sobrenatureza 

à transcendência e se a repele para o passado imemorial.  

Parece, então, que os seres que ficaram no passado mítico é que servem de 

modelo para as produções atuais, e que aqueles que sobreviveram ao dilúvio e 

atualmente fazem parte do ecossistema da região não possuem qualquer relação com 

os humanos. Isso não condiz, no entanto, com uma segunda característica desses 

seres: eles são antropófagos, como vimos na discussão dos afixos-modificadores que 
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fizemos no capítulo anterior. O afixo wayana que indica a hiperbolização sobrenatural, 

-imë, assinala sobretudo a capacidade predatória desses seres. Eles são wayana 

tëhé, “devoradores de gente”. Ora, como podem ser antropófagos se não se 

relacionam com os humanos no tempo atual ou se estão confinados ao mundo das 

ideias? Em suma, o que acontece é que a agência é recusada aos sobrenaturais, 

como o foi aos objetos. Por isso, a relação entre o modelo primordial e o objeto atual 

é de representação, puramente cognitiva e não social. A agência, com isso, é 

circunscrita aos humanos e encerrada no interior da sociedade. 

É isso que está presente na oposição entre os dois termos wayana para a 

valoração estética, imakhé e imakpé. O primeiro é aplicado a objetos e pessoas que 

chegaram ao cabo de um processo de fabricação que seguiu as normas culturais 

estabelecidas para aquele fim e estão aptos a serem “apresentados no centro da 

aldeia”, como se faz com os neófitos. O segundo, em contrapartida, é aplicado à 

apreciação daqueles seres que servem cuja beleza é exemplar e serve de modelo 

para as produções humanas. Há, portanto, na produção wayana de corpos 

valorizados, uma imbricação entre essas duas dimensões (permitam-me mais uma 

longa citação): 

Os sentidos de recriação e transposição, perceptíveis em um artefato, 
associam-se intimamente a duas faculdades essenciais: o gesto e a visão. O 
senso de humanidade é conferido pelo trabalho manual, pelo gestual, 
socialmente transmitido através de gerações. Os objetos teriam, nesta 
acepção, uma estreita associação com as mãos e o ser “gente”, wayana. O 
sentido de alteridade, igualmente presente no objeto, resulta de uma 
apropriação visual, da paradoxal contemplação do que é belo, porém 
aterrorizante. (...) A imbricação do que está separado, ou seja, a habilidade 
humana e a beleza do sobrenatural, resulta na arte dos Wayana. (van 
Velthem, 2003, p. 374). 

O gesto e a visão. O sentido da arte wayana se apreende pela imbricação entre essas 

duas faculdades essenciais. Essa oposição, ademais, é sobreposta a uma segunda, 

pois o fazer é associado ao interior da sociedade (e à transmissão cultural) ao passo 

que o ver é associado ao seu exterior. O interior da sociedade é o domínio da agência 

e das relações sociais, por isso a produção artística é concebida como processual, 

desde a coleta de matérias-primas no exterior da aldeia, que serão trabalhadas por 

mãos humanas para que se tornem objetos aptos a serem socializados e 

desempenharem uma função dentro do grupo. O exterior da sociedade, por outro lado, 
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é associado ao domínio do simbólico e do estético. A relação com a sobrenatureza é 

não-processual, isto é, não é uma relação social e sim uma relação estética. Ela 

pressupõe uma descontinuidade primeira entre os domínios porque é concebida em 

termos de representação (ukuktop) e de contemplação (imakpé). 

O interior e o exterior. Isso pode ser lido no idioma do parentesco, pois o 

artefato congrega em si os domínios da consanguinidade e da afinidade. De um lado, 

o trabalho manual é associado ao interior da sociedade porque é “socialmente 

transmitido através de gerações”. De outro, há um “sentido de alteridade” presente no 

resultado desse trabalho, consequência de uma “apropriação visual” dos modelos 

sobrenaturais. Esse idioma nos é útil porque o termo imakpé não é aplicado apenas 

aos sobrenaturais como também aos afins mais próximos: “a prática sexual, ou 

melhor, o desejo sexual que une os esposos é considerado prazeroso no mesmo 

registro do prazer da contemplação da estética sobrenatural, uma vez que o mesmo 

termo, imakpé, ‘lá está (o que eu quero)’, os define”. (van Velthem, 2003, p. 220).  

Há, portanto, um componente de desejo imbuído nesse termo, um componente 

visceral, corporal. Contudo, ao traduzi-lo por ‘contemplação’, a autora acaba operando 

um deslocamento de sentido semelhante ao que efetuou em relação ao termo 

ukuktop, que traduziu por ‘representação’. Ao fazê-lo, ela demarcava uma 

descontinuidade entre domínios que em um primeiro momento haviam sido 

apresentados como interligados, pois se definia o termo não como representação mas 

como uma modalização da tecnologia metamórfica dos sobrenaturais. Agora, levanta-

se uma nova descontinuidade. Pois a contemplação é uma relação puramente 

cognitiva com seu objeto, que não deve se misturar com qualquer elemento de 

interesse. 

According to Kantian aesthetics, the body is an object of beauty inasmuch as 
(…) such a body may be seen as strong, without any reference to the use or 
exploitation of human strength, desirable without any sexual motive, and so 
on. We find this body beautiful in that, through perfection of form, it 
adumbrates the finality or purpose present in nature and elicits the free play 
of our cognitive powers. (Gell, 1999a, p. 221). 

 Um corpo belo é desejável apenas na medida em que esse desejo for puramente 

estético e estiver livre de qualquer motivação sexual. Não há como acreditar, no 

entanto, que o termo imakpé descreva esse tipo de desejo desinteressado quando 
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aplicado à relação entre os casais wayana. Não fosse o bastante, isso não fica 

circunscrito aos afins mais próximos, pois a alteridade de um modo geral possui um 

componente voluptuoso - “uma vez que o erotismo também faz parte da essência das 

anacondas”. (van Velthem, 2003, p. 275).  

Mas as anacondas não são apenas atraentes: elas são aterrorizantes. É o que 

rege o primeiro axioma da arte wayana, que diz: o belo é a fera. O problema é que se 

acaba neutralizando essa fera quando se concebe a relação com ela como puramente 

estética, contemplativa. Ela é terrível, mas inofensiva. Está longe de ser o animal 

canibal e predador (-imë) que espreita os humanos por toda parte, pois teve toda sua 

potência ameaçadora exaurida ao ser presa em uma jaula cognitiva. O sentido da arte 

wayana equivale ao de um passeio no zoológico. Ou então ela é feita do mais puro 

mármore ideal, conservada em um passado imemorial e transcendente, com o qual 

os Wayana podem apenas sonhar e se limitar a reproduzir com suas cópias parcas e 

imperfeitas. 

2.4 OS PEQUENOS DIVISORES 

Há um último aspecto da etnografia que ainda não foi comentado (naturalmente, o 

primeiro a ser apresentado). Vimos que a exposição das concepções wayana havia 

sido dividida em duas partes, uma ligada à produção e outra à decoração. 

Desnecessário dizer que essa divisão replica aquela entre gesto e visão. Mas ela 

permite uma elaboração suplementar. Começamos, de trás para frente, abordando a 

decoração, que tem sua máxima expressão na pintura corporal. O ponto saliente aqui 

é que ela permitia a elaboração de dois esquematismos visuais, dois códigos 

classificadores que ordenam a apreensão dos fenômenos visuais. O primeiro, 

baseado em uma elaboração cromática, rege que as três cores primárias da estética 

wayana, o branco, o preto e o vermelho, estão associadas cada uma ao aspecto de 

carência, excesso e moderação, respectivamente. O segundo é uma versão deste, 

em que o preto recebe uma elaboração suplementar, sendo dividido entre o pontilhado 

e o listrado, e opondo-se globalmente ao vermelho da moderação. Este último 

esquematismo possuía uma importância especial, pois sobrepunha-se aos domínios 

da natureza, da sobrenatureza e da sociedade, funcionando como um ordenador 

cosmológico.  
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Ora, não são mais as classes sociológicas que estão operando aqui. O que 

importa agora é o esquema humano–animal–sobrenatural e não mais metades, 

castas, reis e rainhas. É isso que estava envolvido no distanciamento em relação ao 

estruturalismo como paradigma para reflexão sobre a arte ameríndia, a partir do qual 

a autora encontra a antropologia estética. Penso que a afinidade entre elas ocorre 

porque ambas estavam envolvidas em um mesmo movimento em direção ao 

simbólico, que correspondia a um duplo afastamento: em relação à organização social 

e em relação ao privilégio do universo material, isto é, do objeto sobre o significado. 

O abandono da organização social enquanto categoria referencial para compreensão 

da arte justificava-se, por um lado, porque as categorias sociológicas disponíveis não 

correspondiam ao universo que pretendia analisar e, por outro, porque implicavam em 

uma abordagem funcionalista da arte, questionando sobre seu papel social e deixando 

de lado a dimensão simbólica que lhe é inerente - o que explica o segundo 

distanciamento.  

A questão é que esses afastamentos acabam tendo por consequência uma 

manutenção dos divisores que de início eles criticavam. Se o foco na organização 

social privilegia as categorias antropológicas sobre a sociedade em detrimento das 

categorias nativas, a passagem para o simbólico mantém o divisor entre sociedade e 

cultura: apenas escolhe-se o lado oposto. A arte como conceito muito mais do que 

como fenômeno deixa de lado o fato de que ela é produzida por pessoas, dentro de 

contextos relacionais específicos. É preciso conceder, no entanto, ao fato de que isso 

estava presente na etnografia - a fabricação dos objetos é de fato descrita como um 

processo que envolve pessoas e coisas. Boa parte da etnografia está dedicada à 

catalogação minuciosa das diversas técnicas de produção e decoração da arte 

wayana. Não obstante, se ela não escolhe privilegiar um dos termos dessa oposição 

é porque seu artifício é, antes, o de internalizá-la, e a partir disso proliferam-se os 

vários pequenos divisores que a atravessam: gesto/visão, agência/corpo, 

produção/contemplação, cópia/modelo. O mesmo vale para o privilégio da dimensão 

simbólica dos objetos e dos contextos sobre sua dimensão material, pois a 

transcendência continua sendo o princípio que opera na relação entre esses termos. 

Não é à toa, enfim, que o eixo organizador da etnografia é a polarização entre 

produção (material) e decoração (simbólica). 
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Uma das coisas mais interessantes dessa etnografia é que ela vai sobrepor 

esses divisores fundamentais entre cultura/sociedade e simbólico/material a um 

terceiro divisor que lhe é sugerido pelo contexto etnográfico, aquele entre 

sociedade/sobrenatureza. Esse movimento de aproximação entre os princípios da 

antropologia estética e o contexto ameríndio parece ser sua principal operação 

etnográfica. Isso certamente tem a ver com o fato de ela estar lidando com uma 

sociedade profundamente igualitária. Pois a arte é comumente percebida como a 

dimensão da excepcionalidade (da distinção), o belo como a esfera do sublime, em 

contraposição à dimensão ordinária e vulgar da não-arte, o que imediatamente pode 

ser associado a uma hierarquização social, uma divisão entre nobres e plebeus, entre 

aqueles que se dão ao trabalho intelectual e aqueles que se dão ao trabalho manual. 

Tratando-se, porém, de uma sociedade igualitária, a saída é jogar essa oposição para 

fora da sociedade, e então o sublime passa a ser a sobrenatureza.  

Mas isso também tem a ver com seu enfoque inicial nas narrativas míticas, que 

lhe descortinou a sobrenatureza como domínio fundamental para a compreensão das 

sociedades ameríndias. O problema é que o mito aparece sob uma visão muito 

tradicional, quer dizer, ele vai funcionar como a tradição que serve de parâmetro para 

a arte. Eis o corolário de se tratar o mito sem o xamanismo, como percebeu Lux Vidal 

na entrevista que lemos na introdução deste trabalho: “Como ela não estudou em 

profundidade o xamanismo, não abordou essa dinâmica contínua entre o visível e o 

invisível, que é o que alimenta a estética indígena. (Vidal L. , 2009, pp. 791-92). 
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3. A PREDAÇÃO DA ESTÉTICA ENTRE OS WAUJA 

O ano de 1992 foi decisivo para a antropologia da arte. Durante os anos 80, Lux Vidal 

organizava em torno de si um grupo de pesquisadores que se empenhavam em dar 

um novo enfoque para a arte ameríndia, buscando relacioná-la com a cosmologia. Foi 

um seminário desse grupo que originou a coletânea Grafismo Indígena (1992). É 

notável que, vinte anos depois, este livro ainda mereça referência dos organizadores 

de uma nova coletânea sobre arte: “Na origem deste livro está um simpósio 

organizado no Rio de Janeiro (...). Deste modo surgiu um livro que não deixa de evocar 

um marco na história da etnologia da arte no Brasil: o livro Grafismo Indígena, editado 

por Lux Vidal em 1992”. (Lagrou & Severi, 2013).10 

 Mas este não foi o único trabalho coletivo que viu a luz nesse ano próspero. Na 

Inglaterra, Jeremy Coote e Anthony Shelton organizaram uma coletânea com os 

principais antropólogos que se dedicavam ao campo da arte naquele momento, 

Anthropology, Art and Aesthetics. (Coote & Shelton, 1992). Apesar de elementar e 

direto, esse título é muito significativo. Primeiro, a ‘antropologia da arte’ passa a 

incorporar o termo ‘estética’ para a definição de seu campo de atuação, contemplando 

a inclusão de uma tendência que vinha se formando nos últimos anos. Postos lado a 

lado, porém, esses termos escondem uma tensão que fica evidente apenas quando 

se depara com o sumário da coletânea: “antropologia da arte” e “antropologia da 

estética” passam a encabeçar duas seções separadas do livro - e é sintomático que 

as contribuições de ambos os organizadores tenham sido incluídas sob a segunda 

rubrica, ao lado de um texto de Howard Morphy. Do lado de lá, uma inofensiva 

reconstituição histórica das relações entre antropologia e arte da parte de Raymond 

Firth e a ruidosa contribuição de Alfred Gell, onde se lê: “o primeiro passo a ser tomado 

no projeto de uma antropologia da arte é efetuar uma completa ruptura com a 

estética”. (Gell, 1992 [1999b]). 

                                            
10 O comentário que segue a essa referência é digno de nota: “Os trinta [sic] anos que separam os dois 
livros testemunharam uma marcada guinada na abordagem teórica do tema: de uma ênfase na arte 
enquanto sistema de comunicação para uma abordagem praxiológica onde se dá destaque à 
centralidade da agência da imagem (uma proposta reveladora desta guinada se encontra em Gell, 
1998)”. (Lagrou & Severi, 2013). Essa guinada é justamente o que se tenta demonstrar no presente 
trabalho. 
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 “The universal existence of aesthetic taste and aesthetic impulse have been 

recognized since the beginnings of anthropology”, afirmam Coote e Shelton na 

introdução da coletânea. Esse reconhecimento, porém, parecia estar com seus dias 

contados. No ano seguinte, os proponentes da antropologia estética (Coote e Morphy) 

estavam envolvidos em um debate em torno do termo que acabavam de recomendar. 

Todos os anos, desde 1988, antropólogos eminentes passaram a se reunir na 

universidade de Manchester para discutir uma moção que estivesse no coração dos 

desenvolvimentos teóricos da disciplina. Dois autores eram convidados em defesa da 

moção e dois autores convidados a se opor a ela. No sexto encontro, em 1993, a 

moção em questão era: “aesthetics is a cross-cultural category”. Os antropólogos 

convidados para rejeitá-la foram Joanna Overing e Peter Gow (curiosamente, dois 

americanistas). “Can there be an anthropology of aesthetics, or is the term so wedded 

to Western standards of evaluation as to make any such endeavour hopelessly 

ethnocentric?” (Ingold, 1996). De repente, a estética na antropologia estava sendo 

colocada como uma questão, não mais como solução inquestionável. “Em votação da 

plateia, que se segue a um longo debate no qual o próprio Gell participa, o conceito 

'estética' é derrotado”. (Lagrou, 2003, p. 99). 

3.1 FILISTINISMO METODOLÓGICO 

Os Wauja foram registrados na literatura sobre os povos indígenas desde os trabalhos 

de Karl von den Steinen, comumente referidos pelo termo Waurá. São falantes de 

uma língua Aruak que vivem no Parque Indígena do Xingu, às margens do rio Batovi 

(um dos afluentes do Xingu), em duas aldeias circulares: Aruak, que em 2006 contava 

com 55 indivíduos, e a mais numerosa, Piyulaga, então com 320 residentes, aldeia 

que recebeu Aristóteles Barcelos Neto para o trabalho de campo que deu origem a 

sua etnografia, Apapaatai: rituais de máscaras no Alto Xingu (2008).11 

A pesquisa desenvolveu-se em dois momentos, entre os anos de 1998 e 2004. 

Em 1998, uma curta estada entre os Wauja originou a dissertação de mestrado de 

Barcelos Neto, defendida em 1999. Os desenvolvimentos desse primeiro projeto 

ocorreram a partir de mais duas fases de trabalho de campo, que resultaram na tese 

                                            
11 Em 2001, o autor contabilizava 268 residentes na aldeia Piyulaga. Os dados atualizados (2012) 
somam 529 indivíduos no total, indicando uma tendência de crescimento da população. Fonte: 
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wauja (acessado em janeiro de 2016). 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wauja
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de doutorado apresentada ao departamento de antropologia da USP em 2004. Quase 

dez anos se passaram, portanto, desde que Lúcia van Velthem apresentou sua tese 

ao mesmo departamento em 1995 – e nesse intervalo muita coisa aconteceu. No ano 

seguinte, E. Viveiros de Castro publicava o artigo “Os pronomes cosmológicos e o 

perspectivismo ameríndio” (Viveiros de Castro, 1996 [2002d]), que completava a 

reviravolta do artigo sobre o corpo que havia publicado junto com seus professores 

quase vinte anos antes, e por isso tornou-se um marco da etnologia ameríndia. Dois 

anos depois, Viveiros de Castro foi convidado a apresentar suas ideias na prestigiosa 

Universidade de Cambridge, que também viu, no mesmo ano, ser publicada 

postumamente a magnum opus de um de seus mais instigantes alunos, Alfred Gell. 

Art and Agency (1998) foi um acontecimento para a antropologia da arte e se tornaria 

a referência teórica principal da etnografia de Barcelos Neto.  

Esse livro foi precedido por uma série de artigos em que Gell polemiza com a 

teoria ou a antropologia estética. (1999a) (1999b) (1999c). O primeiro deles, “The 

technology of the enchantment and the enchantment of technology”, foi publicado na 

coletânea organizada por Coote e Shelton em 1992. A afirmação de que o ponto de 

partida para uma antropologia da arte era uma ruptura radical com a estética não era 

a única declaração polêmica contida naquele artigo. Gell também diz que “a 

antropologia social é, essencial e constitutivamente, antiarte”, (Gell, 1999b, p. 159) 

pois seu objetivo não é a constituição da arte e sim sua dissolução.  

Isso não significa que ela pregue a destruição dos museus e demais instituições 

artísticas. “Quero apenas dizer que a atitude do público amante de arte em relação ao 

que está contido na National Gallery, no Museum of Mankind, e assim por diante 

(veneração estética que beira o religioso), é uma atitude irremediavelmente 

etnocêntrica”. (Gell, 1999b, p. 159). Desta forma, por ser etnocêntrica, essa atitude 

opõe-se à que a antropologia busca ter em relação a seu próprio objeto. O ponto é 

que a finalidade da atitude estética é suscitar a distinção daquilo que é apreciado (e, 

consequentemente, daquele que aprecia), promovendo seu objeto à dimensão do 

sagrado. A percepção estética implica necessariamente em fazer julgamentos, ao 

passo que a atitude antropológica implica justamente em evitar esses julgamentos. 

Baseado no “ateísmo metodológico” que Peter Berger propôs para a teoria 

antropológica da religião, Gell afirma que o ponto de partida inescapável para uma 
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teoria antropológica da arte deve ser o filistinismo metodológico. O ateísmo 

metodológico é o princípio segundo o qual as crenças religiosas devem ser 

submetidas à análise antropológica “sob a hipótese de que elas não são literalmente 

verdadeiras”. (Gell, 1999b, p. 160) As condições de possibilidade de verdades 

religiosas pertencem ao horizonte de reflexão da teologia e não da antropologia, para 

a qual a religião deve se revelar como uma propriedade emergente das relações 

sociais – derivando, “não da condição de que existem verdades genuinamente 

religiosas, mas exclusivamente da condição de que existem sociedades”. (Gell, 

1999b, p. 160). 

Temo, no entanto, que isso ainda seja insuficiente. Do modo como foi exposto, 

o ateísmo metodológico parece simplesmente trocar uma verdade religiosa por outra, 

substituindo o culto ao Deus cristão pelo culto ao deus durkheimiano; ou, mais ainda, 

os antropólogos não seriam apenas devotos mas também missionários dessa boa 

nova, convocados pelo messias a espalharem sua fé: a antropologia é essencialmente 

uma ciência de reformadores, como definiu Edward B. Tylor. “A ‘Ghostbusters’-like 

enterprise committed to tracking down and wiping out all superstition”, comenta 

Viveiros de Castro. “Later on we learnt how to functionalize and rationalize superstition, 

arguing that it was merely an unselfconscious metaphoric sociology”. (Viveiros de 

Castro, 2003). O ateísmo metodológico, então, não deixa de guardar uma estreita 

afinidade com ideias religiosas, pois a antropologia aprendeu com a Sociedade dos 

Amigos a se tornar a disciplina dos amigos da sociedade. 

Mas por que recorrer à racionalização se a Razão é o princípio ocidental que 

impede o diálogo com a diferença? Como diz Pierre Clastres, “descobrimos no próprio 

espírito de nossa civilização, e coextensivo à sua história, a vizinhança da violência e 

da Razão, (...) pois tudo aquilo que não é ela própria encontra-se em ‘estado de 

pecado’”. (Clastres, 1968, p. 87). A razão pertinente ao ateísmo metodológico é a 

razão sociológica e seu princípio redentor é a sociedade. O problema, penso, está em 

assumir um ponto de vista universal na definição da disciplina, erigindo um princípio 

transcendente como sua condição de possibilidade: a antropologia como o estudo da 

Sociedade (ou, o que dá no mesmo, do Homem). Mas se se diz, por outro lado, que a 

antropologia é a “ciência do homem, mas não de qualquer homem”, a coisa toda muda 

de figura, “pois ela se move no universo da partilha: este aliás era talvez [sua] condição 

de possibilidade”. (Clastres, 1968, p. 89).  
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Ao situar a antropologia na partilha, Clastres encerra-a no interior de um 

paradoxo: ao mesmo tempo em que é ciência, e por isso é uma representante legítima 

de sua “terra natal”, ela escolhe por objeto, não qualquer homem ou sociedade, mas 

“o conjunto dessas civilizações primitivas das quais a nossa precisamente exige a 

rejeição de sua própria linguagem para fora do campo”. (Clastres, 1968, p. 89). A 

partilha, no entanto, é a condição para se safar do ponto de vista universal, pois entre 

o ocidente e os primitivos não há um terceiro comum, um ponto de comensurabilidade. 

A partir desse momento abrem-se duas possibilidades. Ou ela se mantém fiel à sua 

missão reformadora para se constituir finalmente como um discurso sobre os povos 

primitivos ou, em um esforço de autotransformação, (re)constitui-se na busca de um 

diálogo com eles. Tudo está em qual lado da partilha pretende-se ficar. 

Isso posto, é justamente para poder se mover dentro da partilha que o ateísmo 

metodológico é necessário. A antropologia da religião não deve desconfiar da teologia 

por ela ser uma má religião, e sim por ser uma pedra fundamental do discurso da 

nossa civilização sobre a experiência religiosa. Vimos, porém, que não adianta essa 

rejeição acontecer apenas no nível do conteúdo para, sub-repticiamente, incorporar a 

própria forma do discurso teológico; porque, para se mover dentro da partilha, a 

antropologia não deve suspeitar desse discurso apenas em seu objeto, mas antes e 

sobretudo, em sua própria teoria. “Pois nós, modernos e antropólogos, concebemos 

a cultura sob um modo teológico, como um ‘sistema de crenças’ a que os indivíduos 

aderem, por assim dizer, religiosamente. (...) A ‘religião como sistema cultural’ 

(Geertz, 1966) pressupõe uma ideia da cultura como sistema religioso”. (Viveiros de 

Castro, 2002c, p. 191). 

O equivalente à teologia no domínio da arte é a estética; e o equivalente ao 

ateísmo metodológico para a antropologia da arte é o filistinismo metodológico, que 

“consiste em assumir uma atitude de indiferença resoluta no que diz respeito ao valor 

estético das obras de arte – o valor estético que elas possuem, seja do ponto de vista 

nativo ou do estetismo universal”. (Gell, 1999b, p. 161). Uma antropologia da arte que 

promova uma conjunção e não um rompimento com a estética é antes uma teoria da 

arte que uma teoria antropológica: “the ‘anthropological theory of art’ equals the theory 

of art applied to ‘anthropological’ art. But this is not what I have in mind”. (Gell, 1998, 

p. 01).  
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Entretanto, a antropologia estética parece articular essa conjunção de modo 

particular. Dissemos há pouco que a atitude estética perante o objeto de arte era 

irremediavelmente etnocêntrica. Quando transposta para a antropologia, essa atitude 

vai resultar no que Gell chamou de old style anthropology of art, (Gell, 1999a, p. 216) 

a abordagem herdeira do colecionismo que discutimos no capítulo anterior sob o nome 

de universalismo estético. Seu etnocentrismo consiste em sobrepor à partilha a 

distinção promovida pela avaliação estética, o que é alcançado por meio de um 

rompimento anterior entre as concepções e os objetos de arte: as concepções que 

importam são as do crítico de arte ocidental, e o que interessa dos primitivos são 

apenas os seus objetos, geralmente colecionados como curiosidades ou vistos como 

produções de um instinto tribal e coletivo perdido. 

Em contrapartida, o intuito da antropologia estética é o de acabar com a 

partilha, admitindo que as produções indígenas merecem o mesmo grau de 

reconhecimento que as produções artísticas ocidentais. Para isso, porém, não se 

pode partir das nossas próprias concepções estéticas. Ao etnocentrismo da 

antropologia old style, ela contrapõe o princípio do relativismo estético, segundo o qual 

a percepção de qualquer pessoa (artistas e críticos ocidentais inclusive) é mediada 

pela cultura, que funcionaria como uma prótese ocular. Cada cultura possui 

parâmetros estéticos distintos que guiam a apreensão do mundo visual, e a tarefa da 

antropologia é a de definir as características desses sistemas estéticos particulares 

para que suas produções artísticas sejam contextualizadas pare serem devidamente 

apreciadas. 

Assim, a antropologia estética inverte a antropologia old style e busca dos 

primitivos não mais seus objetos mas as concepções mobilizadas por seus sujeitos. 

O problema é que, no intuito de acabar com o Grande Divisor, ela mantém os 

pequenos, aqueles entre as concepções e os objetos, o ver e o fazer. Sua operação, 

enfim, é apenas a de desvincular esses divisores da partilha por meio da instituição 

de uma transcendência: para relativizar nossas concepções estéticas, universaliza-se 

a própria estética enquanto forma de pensamento; ou, para acabar com o 
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etnocentrismo próprio à atitude estética ocidental, concede-se aos primitivos a 

dignidade de serem etnocêntricos (e estetas) como nós.12 

I think that the desire to see the art of other cultures aesthetically tells us more 
about our own ideology and its quasi-religious veneration of art objects as 
aesthetic talismans, than it does about these other cultures. The project of 
‘indigenous aesthetics’ is essentially geared to refining and expanding the 
aesthetic sensitivities of the Western art public. (Gell, 1998, p. 03). 

Em suma, a antropologia estética supõe que todas as culturas, se não fazem os 

mesmos julgamentos que nós, pelo menos julgam tanto quanto nós; o problema está 

em assumir que a cultura seja uma questão de julgamentos. Pois se seu relativismo 

postula que a estética é determinada culturalmente, ele também implica que a cultura 

seja concebida sob um modo estético, como uma ‘visão de mundo’. A estética como 

sistema cultural pressupõe uma ideia da cultura como sistema estético.13 

Eis a conjunção particular entre antropologia e estética que dizíamos estar 

envolvida nessa abordagem. A antropologia estética é, enfim, uma teoria da arte 

aplicada a uma arte “antropológica”. “But this is not what I have in mind”, dizia Gell. 

“To develop a distinctively anthropological theory of art it is insufficient to ‘borrow’ 

existing art theory and apply it to a new object; one must develop a new variant of 

existing anthropological theory, and apply it to art”. (Gell, 1998, p. 04). Em vez de tratar 

o nativo como um artista, trata-se antes de tomar o artista como nativo. Isso significa 

dizer que a antropologia deve se voltar exclusivamente para as instituições de arte 

(artistas, museus, críticos, academias)? Não exatamente. A sociologia da arte, 

disciplina que aborda o estudo da arte institucionalizada, acaba se fechando sobre si 

mesma, isto é, sobre o estudo da arte ocidental, uma vez que: “there cannot be an 

‘institutional sociology of art unless the relevant institutions are extant”. (Gell, 1998, p. 

08). A antropologia, por outro lado, deve não apenas poder como talvez privilegiar o 

estudo da arte não-ocidental, porque uma aliança com ela se constitui em meio 

privilegiado para assumir seu desígnio de dissolver e não de constituir a estética. 

                                            
12 É curioso que, em contrapartida, Gell proponha um animismo generalizado: “Social agency can be 
exercised relative to ‘things’ and social agency can be exercised by ‘things’ (and also animals)”. (Gell, 
1998, pp. 17-8). 
13 No fim, ambas as concepções estética e religiosa da cultura ressoam a concepção jurídica da 
organização social que discutimos na introdução do trabalho. 
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Mas isso não significa tampouco que a antropologia deva se definir por seu 

objeto privilegiado - e esse objeto, por sua vez, por alguma propriedade particular. O 

ponto é que, para Gell, “antropológica” deve ser a teoria e não o objeto, o que de forma 

alguma quer dizer que ela se defina exclusivamente por um corpus teórico particular 

dado pela sua própria tradição. A antropologia não depende de quaisquer 

propriedades de seu objeto nem muito menos de seu sujeito, pois ela é antes uma 

forma de colocar esses dois termos em relação. É essa perspectiva que vai lhe permitir 

escapar da armadilha dos pequenos divisores em que a antropologia estética 

enredou-se. Sua antropologia da arte, como veremos, não é uma disciplina que estuda 

objetos de arte, mas uma disciplina que estuda objetos de forma artística. 

3.2 TECNOLOGIA E ENCANTO 

Uma antropologia da arte, então, é o que Gell propõe, situado junto de Raymond Firth 

e do lado oposto à antropologia estética na coletânea organizada por Coote e Shelton. 

Sua contribuição não se restringe a uma polêmica teórica com a abordagem da qual 

pretende se afastar, mas passa para uma proposição em termos etnográficos, 

começando a discussão com o exemplo das impressionantes tábuas-de-proa de 

canoa dos nativos das ilhas Trobriand (cf. figura 5) – “certamente um exemplo 

prototípico da arte primitiva advinda de bases antropológicas prototípicas”. (Gell, 

1999b, p. 164). 
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FIGURA 5 – TÁBUA-DE-PROA 
TROBRIAND 

 

FONTE: (Gell, 1999b, p. 164). 

 

Essas tábuas são posicionadas estrategicamente à frente das canoas que partem em 

expedição no Kula para que sejam a primeira coisa vista pelos parceiros de troca 

quando a esquadrilha se aproximar da praia, antes que as transações se iniciem. Elas 

são cuidadosamente entalhadas e pintadas, pois sua intenção é fascinar quem as 

observa e seduzir os parceiros de troca a oferecer espontaneamente seus colares ou 

braceletes mais valiosos aos membros da expedição visitante. São armas poderosas 

na batalha psicológica envolvida no processo de barganha, que visam a desarmar a 

cautela de seus parceiros por meio do encanto. 

 Mas como a visualização de certas formas e cores leva a esse efeito 

arrebatador? Se atentarmos para sua complexidade, é fácil imaginar que o plano em 

que essa arma atua na batalha psicológica é o perceptivo ou cognitivo, por ser uma 

armadilha visual que cativa o observador por meio da ilusão de ótica. Gell discute essa 

possibilidade. “Se alguém mostrar tal tábua a um etólogo, esse poderia, sem sombra 

de dúvidas, murmurar ‘ocelos!’ e imediatamente começaria a sacar fotografias de asas 

de borboleta”, (Gell, 1999b, p. 165) nas quais eles estão gravados para terem o 

mesmo efeito extasiante sobre seus predadores. Esse efeito também pode ser 

deduzido atentando-se para as propriedades Gestalt do desenho, o que é alcançado 
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por meio de um experimento simples: se se fixar o olhar no centro da tábua por alguns 

momentos, começa-se a perceber “sensações óticas peculiares, devido à 

instabilidade intrínseca do desenho de suas espirais opostas, ambas tendendo a levar 

os olhos a direções opostas”. (Gell, 1999b, p. 165). 

 Esta explicação, entretanto, ainda não é convincente. Porque se o desenho da 

tábua-de-proa fosse de fato capaz de alterar o funcionamento cognitivo normal do 

observador, seu principal objetivo ali não seria alcançado. No caso das borboletas, 

por exemplo, os ocelos lançam seu poder de alteração perceptiva sobre os 

predadores para terem como efeito a inibição de sua ação. Esta, porém, não é a 

consequência visada pelos argonautas trobriandeses sobre seus parceiros de troca –

ela é antes o contrário, pois tencionam abrir os caminhos do Kula incitando-os à 

generosidade espontânea e gratuita. Penso que o deslumbramento alcançado pelas 

tábuas-de-proa sobre seus opositores não se deve a quaisquer propriedades do 

objeto. Os trobriandeses não ficam fascinados com os objetos em si, mas com aquelas 

pessoas ilustres e poderosas que acabam de aportar em sua praia portando um objeto 

de tal finura e destreza, com as quais se sentem lisonjeadas em estabelecer 

negociações. 

O encanto não funciona por meio de efeitos perceptivos, mas pela atribuição 

de um valor excepcional ao objeto. Trata-se, portanto, de uma fascinação estética? 

Kant “proposes a theory of aesthetics which identifies the aesthetic not with perception 

as such, but with a distinct attitude towards what is perceived, that is, disinterested 

contemplation”. (Gell, 1999a, p. 221). Há um deslize aqui entre a percepção tout court 

e uma forma distinta de perceber, a contemplação desinteressada. Mas ainda é 

exclusivamente de percepção que se trata. O problema está em separá-la da intenção, 

sem atentar para que a contemplação da tábua-de-proa é induzida pelos membros da 

expedição, a sedução é provocada em um contexto de interesse: não é à toa que a 

tábua é colocada na proa da canoa, já que ela é uma arma na batalha psicológica e 

não um objeto de prazer estético. 

‘Aesthetic properties’ cannot be abstracted, anthropologically, from the social 
processes surrounding the deployment of candidate ‘art object’ in specific 
social settings. I doubt, for example, that a warrior on a battlefield is 
aesthetically interested in the design on an opposing warrior’s shield [or a 
canoe’s prow-board]; yet it was so as to be seen by this warrior (and to frighten 
him) that the design was placed there. (Gell, 1998, pp. 05-6). 
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O mesmo vale para o caso da tábua-de-proa de canoa, cuja intenção por trás de seus 

desenhos é causar o tipo de amedrontamento acompanhado de atração que está 

envolvido em um jogo de admiração e encanto, mas seu objetivo é igualmente ser 

eficaz. Com isso, consegue-se situar a percepção em contexto, isto é, instalá-la no 

interior da dinâmica das relações sociais; ou melhor, o ponto fundamental é que a 

percepção é ela própria uma relação e não uma função do mecanismo cognitivo do 

sujeito: “cognition and sociality are one”. (Gell, 1998, p. 75) 

 O encantamento produzido nesse contexto é alcançado não por conta de 

quaisquer propriedades desorientadoras ou estéticas do objeto, mas porque ele é o 

índice de uma destreza artística excepcional, signo de uma agência superior, 

anunciando que um duro adversário na batalha psicológica acaba de aportar em suas 

praias. “Parece haver toda justificativa, logo, para considerar inicialmente os objetos 

de arte aqueles que demonstram um certo nível de excelência alcançado 

tecnicamente”, diz Gell, (Gell, 1998, p. 163). A arte é vista aqui como um elemento de 

tecnologia e a excelência dos objetos de arte é “função não simplesmente de suas 

características como objetos [da percepção], mas de suas características como 

objetos produzidos, como produtos de técnicas”. (Gell, 1998, p. 163). 

 Discutimos no capítulo anterior que a antropologia estética lidava com a 

questão de se falar em arte para sociedades que não possuem as instituições que 

permitem uma definição inequívoca desse campo. A saída encontrada envolvia um 

movimento em direção ao simbólico - aos parâmetros envolvidos na apreensão do 

mundo visual. Gell parece estar tomando o lado oposto aqui ao falar da arte como 

tecnologia – situada na dimensão prática em detrimento da dimensão simbólica. “It 

might be felt that I am taking a functionalist line here”, ele diz. (Gell, 1999a, p. 224). 

Mas essa oposição é enganadora. Pensar essa questão em termos de um confronto 

entre uma dimensão estética e desinteressada e uma dimensão prática e utilitária é 

tomar, de saída, posição pela primeira perspectiva – pela ideia de que a contemplação 

desinteressada se alcança por meio do cultivo do espírito.  

Quando se assume a perspectiva do corpo, porém, as coisas tomam outra 

forma. A dimensão prática em questão não é a do puro interesse egoísta ou a da 

satisfação de necessidades sociológicas, mas a dimensão das relações sociais. Falar 

da arte como tecnologia é situá-la no plano das relações sociais, onde é possível 
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acabar com a dicotomia entre simbólico/prático (“culture has no existence 

independently of its manifestations in social interactions” (Gell, 1998, p. 04)) e com a 

separação entre sujeito/objeto, porque o sujeito que contempla e o objeto que é 

contemplado estão envolvidos em uma mesma rede de relações. 

 Contudo, mais do que apenas um componente da tecnologia, a arte forma ela 

mesma um sistema técnico vasto, a tecnologia do encanto. O processo cognitivo 

envolvido no encanto origina-se do desencontro entre a consciência interior do 

observador e seus próprios poderes como agente. Ele implica um curto-circuito 

mental, pois quando se tenta reconstituir os processos que originaram a obra, a 

maestria técnica com que foi produzida impede o observador de levar a tarefa a termo, 

e ele pode apenas conceber que ela foi produzida por um poder criativo que 

transcende sua própria capacidade. “Artistic agency (...) is socially efficacious because 

it establishes an inequality between the agency responsible for the production of the 

work of art, and the spectators”. (Gell, 1998, p. 71). Essa desigualdade, no contexto 

do Kula, podemos interpretar como criando uma diferença de potencial entre os 

parceiros de troca, que gera uma corrente de objetos valorizados no sentido da 

expedição visitante. 

O curto-circuito mental que está na origem do encanto é compreendido, nesse 

mesmo contexto, como um indício da potência mágica do adversário, e os produtos 

desses processos técnicos são compreendidos como portadores do poder mágico de 

quem os produziu. A tecnologia do encanto é fundada no encanto da tecnologia. “Sem 

as ideias mágicas associadas à tábua-de-proa, seu deslumbramento não ocorre nem 

aqui, nem acolá”. (Gell, 1999b, p. 166).  

  Se discutir a arte como uma tecnologia permite evidenciar a dimensão prática 

de uma atividade concebida comumente como simbólica, o encanto da tecnologia 

permite discutir a dimensão simbólica de uma atividade comumente concebida como 

prática, pois ele prega que a magia é uma dimensão constitutiva da técnica. “Magical 

thought formalizes and codifies the structural features of technical activity, imposing 

on it a framework of organization”. (Gell, 1988, p. 07). Gell utiliza como exemplo a 

descrição das litanias mágicas da horticultura trobriand descritas por Malinowski, para 

perceber como elas se constituem em um ‘comentário simbólico’ às atividades 

técnicas realizadas durante o cultivo. Mas esse comentário não impõe apenas uma 
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estrutura que organiza a prática, ele coloca em jogo um padrão ideal na direção do 

qual a prática é orientada: “[magic] sets an ideal standard, not to be approached in 

reality, towards which practical technical action can nonetheless be oriented”. (Gell, 

1988, p. 08). 

 Todas as atividades técnicas são avaliadas de acordo com esse padrão-

mágico. Ele é a possibilidade ideal de se conseguir os melhores resultados sem 

qualquer esforço, isto é, a custo zero. “A magia é a base contra a qual o conceito de 

trabalho como custo toma forma”. (Gell, 1999b, p. 181). Essa possibilidade nunca é 

alcançada. Mas as obras de arte surgem quando o artifício técnica do artista é tal que 

seu resultado é concebido como ultrapassando o limite da fronteira da tecnologia ideal 

da magia; ou melhor, é nesses casos que seus produtos transcendem os esquemas 

técnicos de um artista comum, e se passa a suspeitar de que eles tenham surgido 

“não a partir das atividades do indivíduo fisicamente responsável por ela, mas da 

inspiração divina ou do espírito ancestral que o anima”. (Gell, 1999b, p. 181). 

 Muito bem. Vimos como Gell começa seu artigo esquivando-se de uma 

explicação de tipo perceptivo ou estético para o encanto das tábuas-de-proa de canoa 

trobriandesas, chegando à proposição de dois conceitos principais: a arte como a 

tecnologia do encanto, a qual está fundada sobre o encanto da tecnologia. Não 

obstante, um ruído de fundo começa a ser ouvido à medida que começamos a nos 

aproximar do final da argumentação, um eco profundo e obscuro. Tomemos a 

tecnologia do encanto e a noção de obra de arte que ela sustenta. Acabamos de 

descobrir que elas são definidas segundo um princípio de excelência produtiva, que é 

alcançada na medida em que seu resultado tende para um modelo ideal dado pelo 

padrão-mágico. Ora, isso ressoa de perto a conjunção entre imakhé e imakpé que 

discutimos no capítulo anterior, justamente para uma etnografia que diz explicitamente 

tomar a antropologia estética como referência teórica. A conjunção entre técnica e 

magia em Gell é análoga à conjunção entre produção e representação que dá o 

sentido da arte wayana. A magia como padrão-zero ideal não deixa de remeter à 

cultura como dimensão transcendente que define princípios estéticos que organizam 

a percepção, mas agora colocando tudo do lado da produção e da tecnologia. E a 

obra de arte como “a imbricação do que está separado”, (van Velthem, 2003, p. 374) 

- a técnica e a magia -, evoca a síntese análoga que ocorre entre “a habilidade humana 
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e a beleza do sobrenatural, [que] resulta na arte dos Wayana”. (van Velthem, 2003, p. 

374). 

 Ocorre que mesmo se baseando na antropologia estética, van Velthem não 

deixa de tratar da dimensão da produção, efetuando um deslocamento em relação a 

seu referencial teórico. O deslocamento elaborado por Gell, porém, traz uma 

vantagem a mais, o que muda muita coisa. Como sua questão não é a representação 

mas a tecnologia, ele consegue situar essa síntese entre técnica e magia no interior 

das relações sociais. O problema está justamente no modo como essa relação vai ser 

concebida: como exterior e secundária em relação aos termos que a constituem. É 

isso o que muda, seis anos mais tarde, em sua obra principal, Art and Agency. (1998). 

 Nesse livro, a referência para pensar a relação entre magia e técnica não é 

mais Malinowski, mas Frazer, para quem não há uma conjunção entre elas, e sim uma 

ruptura radical - são duas técnicas que seguem lógicas completamente diferentes. 

Frazer distingue na ação mágica duas modalidades básicas: a magia por contágio, na 

qual a influência passa de um objeto a outro por meio do contato; e a magia por 

imitação, ou magia simpática, que se baseia na lei de similaridade, segundo a qual 

“semelhante produz semelhante”. “What Frazer never explained is why the mutual 

resemblance of the image and the original should be a conduit for mutual influence or 

agency. He attributed it to a mistaken hypothesis, (…) a form of mistaken causal 

thinking”. (Gell, 1998, p. 100). O problema é que, se fosse esse o caso, os praticantes 

da magia simpática não se dariam o trabalho nem de começar a executá-la. Se ela 

existe, é porque é efetiva.  

Adotando claramente a perspectiva da técnica racional, Frazer não procura 

explicar o princípio envolvido na magia simpática, contentando-se em constatá-la 

como um erro. Por essa atitude, depreende-se que a técnica racional busca expurgar 

completamente a dimensão mágica de si própria. A tecnologia pertence ao domínio 

da garantia material da sobrevivência por meios materiais, e a dimensão simbólica 

pertence ao domínio do supérfluo, que pode surgir apenas depois que essa caução 

for alcançada. Desse ponto de vista, a magia é uma técnica que confunde esses dois 

domínios, tratando a necessidade material por meios simbólicos. Contudo, ela é antes 

uma técnica completamente diferente, para a qual essa divisão não se aplica. Assim, 

o contraste que Frazer apresenta não é entre a dimensão mágica e a dimensão 
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racional da técnica, mas entre uma concepção da técnica em que essas duas 

dimensões estão separadas e outra em que elas são imanentes entre si.  

Frazer’s mistake was to impose a pseudo-scientific notion of physical cause 
and effect (encompassing the entire universe) on practices which depend on 
intentionality and purpose, which is precisely what is missing from scientific 
determinism. Magic is possible because intentions cause events to happen in 
the vicinity of agents, but this is a different species of causation (…) relying on 
the idea, which is perfectly practicable, that the explanation of any given event 
(especially if socially salient) is that it is caused intentionally. (Gell, 1998, p. 
101). 

Gell nos dá um exemplo didático para que essa ideia fique clara. Imagine um ovo 

cozido. O que fez com que esse ovo ficasse cozido? De acordo com os princípios que 

vimos discutindo, há duas possíveis resposta: esse ovo foi está cozido porque foi 

esquentado no fogão por um tempo suficiente; ou esse ovo está cozido porque alguém 

estava com fome e o colocou no fogão. Ambas são explicações causais plausíveis 

para o evento de onde partimos, mas cada uma segue uma lógica diferente: a lógica 

científico-racional ou a lógica mágica, cuja explicação é feita em termos de 

intencionalidade. 

 Assim, na passagem do artigo para o livro, a magia deixa de ser uma dimensão 

constitutiva da técnica para ser uma dimensão constitutiva de qualquer evento; e aqui, 

além de não haver técnica racional, não há tampouco processos naturais, separados 

da agência humana (técnica). O mundo todo passa a ser mágico (e técnico), e a 

agência deixa de ser exclusividade de uma classe de seres para ser uma propriedade 

do ambiente. “Agency [is] a factor of the ambience as a whole, a global characteristic 

of the world of people and things in which we live, rather than as an attribute of the 

human psyche, exclusively”. (Gell, 1998, p. 20). Essa é a passagem fundamental, em 

Art and Agency, de uma teoria da magia (ou da arte) para uma teoria mágica (ou 

artística). O objeto da antropologia da arte não é mais a obra de arte, porque o encanto 

passou a ser constitutivo de qualquer evento. Seu objeto passa a ser o index, ou 

melhor, passa a ser qualquer coisa quando tomada como índice de agência, como 

signo visível de uma agência invisível – tal qual o ovo cozido de Gell ou a tábua-de-

proa trobriand. A teoria, aqui, não é definida por seu objeto, mas por sua abordagem. 

“The anthropology of art would not be the anthropology of art, unless it were confined 
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to the subset of social relations in which some ‘object’ were related to a social agent in 

a distinctive, ‘art-like’ way”. (Gell, 1998, p. 13). 

 Há uma última precisão a ser feita, pois os dois exemplos a que acabo de me 

referir dão uma ideia simplificada de agência. Essas são as duas transformações 

fundamentais que ocorrem entre o artigo e o livro: da obra de arte para o índice como 

objeto da disciplina; e de uma definição restrita (técnica) para uma definição 

generalizada de agência. A técnica é uma forma de produção, pensada como relação 

entre um sujeito e um objeto. A agência, por outro lado, é uma forma de relação; ela 

não é propriedade de um dos seus termos, mas a relação ela mesma. O esquema da 

técnica é apenas um recorte do esquema mais geral da agência, que envolve um 

agente, um objeto e um paciente. Mas o mais importante é que esses termos não 

determinam atributos, pois definem posições relacionais, que podem ser preenchidas 

por qualquer coisa. “The concept of agency I employ here is exclusively relational: for 

any agent, there is a patient, and conversely, for any patient, there is an agent”. (Gell, 

1998, p. 22). O index, portanto, não é apenas signo de um sujeito produtor, mas a 

porta de entrada para uma rede de relações. “[The index] is the visible knot which ties 

together an invisible skein of relations”. (Gell, 1998, p. 62). 

São essas duas ideias principais que estão na base da etnografia de Aristóteles 

Barcelos Neto sobre a arte wauja. O que ele vai tomar como index são aquelas 

máscaras que foram mencionadas pela primeira vez por Karl von den Steinen, e das 

quais Herman Meyer coletou um exemplar para o museu de Berlim. Elas foram 

protagonistas do grande ritual de máscaras presenciado pelo etnógrafo, quando foram 

animadas pelos sobrenaturais. Mas elas não indicam apenas a agência dos 

sobrenaturais no contexto ritual, senão também uma complexa rede de relações que 

se estabelece entre eles e os Wauja. “Ao fim da primeira fase de pesquisa de campo, 

em maio de 1998, todos os dados indicavam que as máscaras precedem e estão muito 

além das ações rituais que as envolvem”. (Barcelos Neto, 2008, p. 46). 

3.3 APAPAATAI 

“Na madrugada do dia 28 de julho de 2000, um dia após a pintura das máscaras, a 

tinta já havia secado um pouco, mas o cheiro forte das resinas e do urucum que 

impregnara a kuwakuho (casa das flautas) dava a impressão de que as máscaras 
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haviam sido pintadas naquele exato momento”. (Barcelos Neto, 2008, p. 234). O sol 

ainda não havia nascido quando Kaomo pegou a flauta e se dirigiu ao centro da aldeia. 

Tocou-a por alguns minutos, anunciando que era hora de as máscaras saírem da casa 

das flautas e dançarem pela aldeia. 

 A dança havia sido ensaiada alguns dias antes, quando as máscaras ainda não 

tinham sido pintadas. As primeiras a sair foram os Atujuwá Ajou, circulando pela aldeia 

com sua dança giratória, completando a volta indo em direção à casa de seu dono, 

onde receberam caldeirões de mingau e cintos de algodão, que foram enrolados em 

seu ‘nariz’. Note-se que a descrição é feita no plural. Isso ocorre porque “os apapaatai 

agem, em sua maioria, em dupla. Cada um deles age como um casal (macho e fêmea) 

ou como família (pai, mãe e filhos)”. (Barcelos Neto, 2008, p. 190). O próximo casal a 

sair foram os Atujuwá Anapi, antes mesmo que o casal anterior pudesse voltar para a 

casa das flautas, o que ocorreu também com o terceiro casal e assim por diante. Ao 

final da grande dança, os 39 Wauja que representaram os apapaatai no ritual (kawoká-

mona) trouxeram de suas casas panelas, colares de miçangas e flechas como 

pagamentos para seus donos. Eles então se reuniram para repartir a comida e 

descansar. (Barcelos Neto, 2008, pp. 234-8). 

 No final da tarde, era a hora de as máscaras começarem a brincar, e a casa 

das flautas foi invadida pelas crianças. Três dias depois, Atamai mostrou-se 

preocupado com a deterioração das máscaras no meio das brincadeiras e pediu a 

Barcelos Neto que as embalasse e as levasse embora, como havia sido combinado, 

para o Museu Nacional de Etnologia de Lisboa. Enquanto as embalava, ele notou a 

ausência de sete máscaras que haviam participado do ritual. Eram as máscaras de 

Yukalu, a filha de Itsautaku. “Yukalu desejava continuar oferecendo comida aos seus 

sete kawoká-mona (que, como vimos, ‘representam’ os apapaatai em questão), pois 

ela tinha medo de ficar doente desses mesmos apapaatai”. (Barcelos Neto, 2008, p. 

240). 

 Nesta breve descrição do ritual já se percebe que as máscaras envolvem uma 

rede de relações que inclui alguns personagens importantes: os donos de ritual, os 

kawoká-mona e os apapaatai. E pelas máscaras faltantes de Yukalu, temos indícios 

de que essas relações vão além da apresentação ritual e também começam muito 

antes, com o adoecimento. 



68 
 

 “Como descrito para a maioria dos povos indígenas da Amazônia, as doenças 

são causadas por agentes não-humanos sobrenaturais e/ou por feiticeiros, ou seja, a 

agência patogênica não tem um fundo causal biológico”. (Barcelos Neto, 2008, p. 89). 

Para os Wauja, a doença tem início a partir de um estado da alma designado pelo 

termo witsixuki, que não é uma manifestação mas uma abertura para sua instalação. 

O witsixuki é o efeito de um desejo alimentar não satisfeito. Porém, ele não se 

confunde com a fome, porque esta é um estado corporal e o witsixuki é um estado da 

alma – o que significa que é involuntário e imperceptível. Quando ele ocorre, a alma 

humana torna-se momentaneamente visível e apreensível para os apapapaatai, e é 

nesse momento que eles exercem sua força patogênica. “É esse desejo insatisfeito 

que funda a alma como objeto e, consequentemente, a relação patogênica entre 

humanos e apapaatai”. (Barcelos Neto, 2008, p. 96). 

 A ação dos apapaatai é repentina, aproveitando a visibilidade da alma humana, 

e é descrita como um rapto, que consiste em copiá-la para levá-la para passear. Nesse 

rapto, nunca se leva a alma por inteiro. A quantidade que é levada depende da força 

do apapaatai, mas geralmente outros raptos acontecem em seguida a um primeiro. 

Vimos no primeiro capítulo que a cópia da alma é resultado da aplicação da tecnologia 

metamórfica dos apapaatai sobre os humanos, e que as seguidas multiplicações de 

sua alma descrevem um processo em direção à espiritualização. Do ponto de vista do 

corpo, por outro lado, pequenos fragmentos do corpo sobrenatural são introduzidos 

como flechinhas no lugar das frações-alma que foram raptadas, fazendo com que “o 

doente pass[e] a ter dentro de si um corpo não-humano miniaturizado. (...) Tem-se, 

portanto, uma dupla apapaataização”. (Barcelos Neto, 2008, p. 96). São essas 

flechinhas que causam dor na vítima, cujo processo de cura envolve retirá-las para 

que se possa trazer de volta em seu devido lugar as porções de alma raptadas. 

(Barcelos Neto, 2008, pp. 89-100). 

 O primeiro passo do processo de cura é a divinação xamânica, que consiste na 

identificação dos apapaatai raptores para que se possa dar início à reversão do 

processo de espiritualização do doente. Após a identificação dos apapaatai pelo 

transe xamânico, torna-se possível recuperar as frações da alma que foram raptadas. 

É nesse momento que entra em cena uma segunda categoria de agentes, os kawoká-

mona. “Logo que são revelados os apapaatai que estão ‘matando’ o doente, uma das 

mulheres da casa providencia a distribuição de mingau frio de beiju”. (Barcelos Neto, 
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2008, p. 168). O número de caldeirões deve ser equivalente ao número de apapaatai 

raptores. Eles são levados até o pátio central da aldeia, onde se anuncia, em voz alta, 

o nome das pessoas que deverão tomar o mingau. “A frase-padrão nestas ocasiões 

de convocação é: fulano ‘manapatuwata apapaatai’ (‘vem trazer apapaatai’)”. 

(Barcelos Neto, 2008, p. 168). As pessoas convocadas dirigem-se ao pátio central e 

descobrem quais apapaatai elas irão trazer. Então recebem o caldeirão de mingau, 

que devem tomar mesmo que não estejam com fome, porque é por meio desse 

consumo que se consegue a familiarização dos sobrenaturais raptores. A partir desse 

momento, elas assumem a identidade dos apapaatai anunciados, que vão até a rede 

do doente para lhe devolver as parcelas de alma que haviam raptado. 

 “Quando os apapaatai visitam e devolvem a alma ao kamãi [doente], eles se 

tornam kawoká”. (Barcelos Neto, 2008, p. 172). Essa visita é feita pela mediação de 

um grupo de parentes, que presentificam uma relação com os apapaatai que antes se 

desenrolava apenas na condição de alma raptada. Kawoká é um espírito protetor. A 

diferença entre kawoká e apapaatai é a diferença entre um sobrenatural familiarizado 

e outro não. Enquanto estes permanecem como potenciais ameaças, os primeiros, 

além de não causarem mais adoecimentos, passam a proteger a alma do ex-doente 

de novos ataques. 

 Os parentes que presentificaram os apapaatai raptores ganham o status de 

kawoká-mona, e passam a estabelecer com o kamãi uma relação especial. Para 

compreender a relação entre os kawoká, espírito protetores, e os kawoká-mona, é 

preciso retomar a discussão dos afixos-modificadores que fizemos no primeiro 

capítulo. Vimos como eles funcionam como modalizações de conceitos-base que 

visam dar conta da característica eminentemente performática do mundo wauja, em 

que o modo de aparecer dos entes prevalece sobre seu modo de ser. No total, os 

Wauja utilizam quatro modalizadores: -kumã, -iyajo, -mona e –malú.  Discutimos esses 

quatro termos formam um gradiente que vai de um polo superlativo (-kumã) a um polo 

diminutivo (-malú), e que a oposição entre –kumã e –mona – desde que entendida do 

lado do contínuo e não do descontínuo – forma um par central para a compreensão 

da ontologia wauja, pois foram traduzidos como alma e corpo. “-Kumã seria uma 

condição espiritual do corpo, e –mína [-mona] uma condição corporal do espírito”. 

(Barcelos Neto, 2008, p. 83) 



70 
 

 “Portanto, no sentido dessa reflexão, os kawoká-mona são precisamente 

aqueles que trazem o ‘espírito’ em corpo”. (Barcelos Neto, 2008, p. 173). Os apapaatai 

são os seres prototipicamente associados ao modo –kumã. Quando coligado ao afixo 

–mona, tornam-se apapaatai-mona, termo designado para se referir aos grandes 

mamíferos que habitam as florestas – comumente traduzidos simplesmente por 

“bicho”. Assim, os espíritos wauja possuem duas formas exemplares de 

atualização/corporificação: no seio da natureza, como apapaatai-mona, e no seio da 

sociedade, como kawoká-mona. A diferença entre essas duas formas é que o kawoká-

mona é atualizado e ao mesmo tempo familiarizado no ritual, pela ingestão de mingau, 

comida dos humanos (cozida e não crua, porque Kamo roubou os elementos de 

civilização dos apapaatai).  

A relação que antes era entre a alma raptada do doente e a alma do apapaatai 

raptor e transformada e ocorre agora no registro do corpo: entre o corpo restituído do 

doente – que teve sua alma reinserida – e o corpo familiarizado do apapaatai, que são 

os parentes que os presentificaram no ritual de cura. “Enfim, a cura como ritual é um 

esforço de criar um campo intersubjetivo humano/não-humano num nível plenamente 

corporal e, ao mesmo tempo, de superar a condição puramente espiritual (anímica) 

da relação com os apapaatai”. (Barcelos Neto, 2008, p. 178). 

 O Wauja que foi curado por meio desse processo ganha também um novo 

status, o de nakai owekeho (dono de apapaatai), porque passa a ser “dono” dos 

espíritos que se tornaram seus protetores (kawoká). Esse status envolve uma série 

de obrigações que o ex-doente passa a ter com seus kawoká, que envolvem, 

sobretudo, a oferta de alimentos e a celebração dos apapaatai em grandes rituais de 

máscaras, como o que abriu nossa descrição. O ponto mais significativo dessa relação 

é que as obrigações em relação aos kawoká não são pagas com sacrifícios – o que 

descreveria uma relação vertical com um deus – mas ocorrem na relação com os 

espíritos familiarizados, os kawoká-mona. Isso instaura uma rede de prestações e 

contraprestações intra-aldeãs que estruturam a socialidade wauja. A relação entre 

nakai owekeho e kawoká-mona, portanto, se estruturam em um registro duplo: o 

primeiro deve garantir a oferta de alimentos para manter seus apapaatai como 

espíritos protetores e também para manter seu prestígio dentro da aldeia, e os 

kawoká(-mona) retribuem com proteção espiritual e com presentes e prestações de 

serviços. 
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 Esse duplo registro não deixa de evocar a natureza dupla dos objetos de arte 

wayana, que são, ao mesmo tempo, corpos produzidos por mãos humanas e 

representações dos corpos sobrenaturais. Há, no entanto, uma diferença crucial aqui, 

porque o que é tomado dos apapaatai não são sobretudo seus corpos, que serviriam 

de modelo para os objetos, mas sua potência agentiva, que é internalizada de modo 

a criar alianças econômicas e políticas entre donos de apapaatai e kawoká-mona, que 

vão formar a organização social wauja. A ênfase recai sobre seu potencial de agentes 

e não sobre sua fabricação enquanto corpo/objeto: “interessa a arte wauja menos 

como um produto (resultado acabado de um processo de produção) do que como um 

modo de relação (fundada sobre as ações diretas entre agentes e pacientes)”. 

(Barcelos Neto, 2008, p. 30). 

 Penso que essa diferença se explica pelo fato de se estar trabalhando com uma 

definição restrita (não-animista) da sociedade, que confina as relações sociais ao seu 

interior (produção) e pensa a relação com o exterior como puramente cognitiva 

(contemplação). Isso impede que se pense a “dinâmica contínua entre o visível e o 

invisível, que é o que alimenta a estética indígena”, como percebeu Lux Vidal (2009, 

pp. 791-92). Barcelos Neto, por outro lado, generaliza a relação social para pensar a 

relação humano/sobrenatural como uma forma, não de contemplação, mas de 

predação.  

Vimos como ele toma as máscaras rituais, com as quais começamos nossas 

descrições, como um index de agência dos sobrenaturais, isto é, de sua potência 

como agentes em uma rede de relações entre agentes e pacientes, que inclui os 

humanos. O movimento intelectual de sua etnografia está em sobrepor essa rede de 

relações a um processo: aquele entre adoecimento/cura (predação/contra-predação), 

que envolve a dinamização dessa rede de relações dentro de um gradiente que tem 

como seus polos a sociedade e a sobrenatureza. Parece que em seu movimento em 

direção à cosmologia, no sentido de uma fuga da organização social como princípio 

explicativo, van Velthem acaba criando um divisor que é estranho ao animismo, cuja 

operação principal é a de uma conjunção (ou melhor, imanência), entre cosmologia e 

sociedade. “Abordarei a noção de apapaatai como um meio heurístico para inter-

relacionar/fundir questões da cosmologia e da socialidade wauja”. (Barcelos Neto, 

2008, p. 29). 
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