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RESUMO 

O presente trabalho pretende investigar qual o lugar dos sonhos nas sociedades 
ameríndias. Ao constatar que a atividade onírica configura-se como um momento no 
qual a parte dita “imaterial” do corpo do sonhador é quem atua; e um momento no 
qual se aprende algo sobre a sociedade, e que este aprendizado terá lugar 
fundamental no cotidiano da vida social do sonhador e dos outros sujeitos que 
participam dela; a proposta é abordar os sonhos ameríndios a partir das teorias 
acerca da corporalidade e da noção de pessoa. Esta proposta afasta-se de outras 
abordagens consolidadas a respeito do tema, como, por exemplo, das abordagens 
influenciadas pela perspectiva freudiana, das abordagens estruturalistas e daquelas 
que estabelecem aproximação entre mito e sonho. O trabalho também discute a 
defesa do sonho como fenômeno social e coletivo e, portanto, passível de ser 
estudado pela Antropologia sem precisar recorrer a outras disciplinas e outros 
arsenais teóricos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao descobrir meu interesse pela Etnologia Indígena, conclui que a melhor 

forma de ingressar neste universo seria a partir da leitura integral das principais 

etnografias que compunham o arsenal bibliográfico da área. Tal decisão surgiu ao 

constatar que esses trabalhos continham não só os dados etnográficos em si, mas 

também discussões teóricas sobre os temas que costumam constituir as etnografias: 

parentesco, organização social, xamanismo, mitologia, por exemplo. 

Conforme minhas leituras foram avançando, comecei a interessar-me 

sempre que algo a respeito dos sonhos surgia nos livros. Entretanto, nem todos os 

trabalhos dedicavam um capítulo específico para esse assunto, de forma que para 

encontrar informações sobre ele era necessário ler com muita minúcia os capítulos 

sobre aquelas temáticas constituintes das etnografias. Após decidir que o tema do 

presente trabalho seria efetivamente os sonhos ameríndios, encontrei outra 

dificuldade: a ausência de discussões teóricas, sobre o tema, consolidadas na 

Antropologia. Esta monografia surge, então, não só como a tentativa de reunir e 

sistematizar as informações acerca dos sonhos ameríndios, mas também como a 

proposta de resgatar o tema para o olhar antropológico. 

No primeiro capítulo abordo e discuto o sonho como objeto da Antropologia 

a partir do histórico do tema dentro da disciplina, especialmente a partir das 

propostas de Tedlock (1992a, 1992b) e Cesar de Araujo (2003). Apresento, também, 

que a partir de Adam Kuper (1979), Philippe Descola (1989) e Waud Kracke (1992) 

as abordagens consolidadas acerca do tema optaram pela comparação entre sonho 

e mito, apesar das peculiaridades de cada um desses autores. Finalizando o 

capítulo, recorro a Mauss (2003a, 2003b, 2003c, 2005a, 2005b) para ressaltar o 

sonho como um tema legítimo da Antropologia, ou seja, como tema que também 

deixa explícito seu aspecto coletivo e social. 

No segundo capítulo apresento os dados etnográficos sobre atividades 

oníricas entre os grupos ameríndios. Entretanto, dado que a temática é encontrada 

de forma diferenciada nas etnografias (algumas privilegiam o assunto e dedicam 

capítulos inteiros a ele; outras se limitam a breves referências em meio a outras 

temáticas etnográficas) alguns casos específicos foram eleitos, sem recorrer a 

qualquer recorte metodológico que respeitasse determinada família linguística ou 
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localização geográfica. Entretanto, ao evitar este procedimento metodológico, é 

importante ressaltar que não se tentará fazer uma generalização a respeito do sonho 

ameríndio, conforme as características dos diferentes grupos. 

 A escolha dos sonhos para os Parakanã (Fausto, 2001); para os Jívaro 

(Descola, 2006), para os Pirahã (Gonçalves, 2001), para os Wauja (Barcelos Neto, 

2002) e para o Mbya-Guarani (Pissolato, 2007) é devida a grande elaboração que os 

autores fazem do assunto em suas obras. Porém, outros casos aparecerão no 

decorrer do trabalho a título de sistematizar e analisar o lugar dos sonhos nessas 

sociedades, como por exemplo para os Munduruku (Murphy, 1958), para os 

Tapirapé (Wagley, 1988), Xavante (Graham, 2003), Mehinaku (Gregor, 1981a, 

1981b) dentre outros. A metodologia é, portanto, integralmente bibliográfica. 

Ao investigar sobre o sonho nos grupos amazônicos, é possível observar 

que na maioria dos casos a atividade onírica é o momento no qual a parte dita 

“imaterial” do corpo, a “alma”, experimenta outras esferas do universo que podem 

não ser acessadas durante o estado de vigília. Esta “alma” interage com outros 

seres que povoam o cosmos, e este contato proporciona ao sonhador o aprendizado 

de cantos, nomes, desenhos, curas, presságios sobre acontecimentos futuros entre 

outros. 

Essas características possibilitam identificar que o sonho conjuga elementos 

importantes da vida social e da cosmologia indígenas. Ao permitir a experiência de 

outras situações e estabelecer o contato com seres não vistos no cotidiano, a partir 

do sonho é possível derivar um conhecimento específico e particular que contribui 

para a constituição da pessoa e que interfere e constitui a vida social. A proposta do 

trabalho, portanto, é averiguar porque é a parte “imaterial” do corpo a protagonista 

dos sonhos, e em que isso implica para as noções de corporalidade e noção de 

pessoa ameríndia. 

 No terceiro e último capítulo apresento a minha reflexão de que os 

sonhos estão relacionados à corporalidade e noção de pessoa. Problematizo, a 

partir de Viveiros de Castro (1996), Taylor (1996), Santos Granero (2006) e Barcelos 

Neto (2007) que a parte “imaterial” do corpo indígena é responsável por propiciar 

formas de experiência e de conhecimento do mundo que comumente são relatadas 

nas etnografias como mais “profundas”, “verdadeiras” e/ou “espirituais” do que 

aquelas proporcionadas pelo corpo material. Discuto também como essa 

constatação pode implicar em considerarmos o sonho como o momento de agência 
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do self, ou seja, como o sonho abre a possibilidade do sujeito atuar e interferir na 

vida social; e como a centralidade da “alma”, nas situações oníricas, permite o 

entendimento de que a perspectiva indígena não é apenas privilégio do corpo 

material. 

Tendo em vista que a bibliografia ameríndia apresenta noções cujos 

significados podem não ser tão óbvios ao leitor, realizei um breve glossário a fim de 

introduzir os principais conceitos que serão frequentemente encontrados no texto. 

São eles: 

 

Cosmos: refere-se a todo o universo das sociedades indígenas e aos seres e coisas 

que o compõem. Na visão indígena acerca desse universo, ele pode ser constituído 

por várias esferas, camadas, níveis ou patamares habitados por seres específicos a 

cada um deles. A esfera da vida social cotidiana, por exemplo, é tida como apenas 

um dos diversos níveis existentes. Nos sonhos é possível acessar e experimentar as 

diferentes esferas. Nota-se que as demais esferas, bem como a experiência onírica, 

são marcadas pelo mesmo grau de realidade da esfera das relações cotidianas, 

apesar de nela ocorrerem outras situações e habitarem seres diferentes. 

Parte “imaterial”: refere-se a outro domínio corporal da pessoa. Pode ser chamada 

de “duplo”, “espectro” ou “alma”, apesar desta última expressão ser problemática 

quando carregada de significado cristão-ocidental. Na concepção indígena, o corpo 

possui múltiplas “almas” e a atividade onírica refere-se a uma em particular, de 

acordo com cada grupo indígena. Ao constatar esta multiplicidade da “alma” e a sua 

capacidade de experimentação nos sonhos, faz-se necessário ressaltar que não se 

trata de abordarmos a “alma” enquanto unidade, mas enquanto categoria; e que seu 

aspecto “imaterial” pode, na verdade, possuir certa “concretude”. 

Self: A discussão sobre self é muito ampla e não será possível fazê-la neste 

trabalho. Portanto, aqui esta noção será tomada como tudo o que se refere à 

subjetividade da pessoa indígena, naquilo que é subjetivo num corpo construído 

socialmente. O termo não será encontrado traduzido neste trabalho, pois se acredita 

que nenhuma tradução para o português desse conta de seu significado. Se 

fizéssemos uma aproximação grosseira, poderíamos traduzi-lo como a “eu-dade” de 

cada sujeito. Ressalta-se, entretanto, que ele não é sinônimo a “indivíduo” conforme 

a acepção ocidental. 

Atividade onírica: é a experiência da parte “imaterial” do corpo nos sonhos. 
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Complexo onírico: refere-se a todo o âmbito e as características dos sonhos. Quem 

sonha, com o que se sonha, como se interpreta, para quem se conta, o que se 

aprende etc. Nos momentos em que utilizo esta expressão no texto, refiro-me a tudo 

que concerne e constitui o processo de sonhar específico a cada grupo. 
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1. CAPÍTULO I – O SONHO NA ANTROPOLOGIA 

 

No prefácio de seu livro (1992a), Barbara Tedlock comenta a dificuldade, em 

1982, para encontrar pesquisadores para o seminário da School of American 

Research, em Santa Fe – Novo México, cujo tema central era o lugar dos sonhos na 

Antropologia. A proposta do seminário era repetir a experiência ocorrida vinte anos 

antes, na França, quando um grupo de pesquisadores que havia privilegiado o 

sonho como objeto principal de suas pesquisas decidiu reunir-se para discutir os 

impasses e as possibilidades da pesquisa antropológica sobre o referido tema1. 

Para a autora, tal dificuldade poderia ser atribuída ao alijamento que o tema 

havia sofrido dentro da disciplina; uma provável consequência do desinteresse dos 

etnógrafos em pesquisarem os sonhos, já que pesquisadores antecessores haviam 

transformado esta notável área do pensamento humano numa ferramenta 

psicológica e num objeto para testar hipóteses transculturais. Realizando um breve 

apanhado histórico do tema, Tedlock nos apresenta que enquanto os primeiros 

estudos etnográficos sobre os sonhos eram de tom freudiano, num segundo 

momento o tema será encampado pela Escola Cultura e Personalidade, a qual 

analisava, contava e tabulava o “conteúdo manifesto” do sonho de diversas formas. 

A partir da década de setenta do século XX, com a reconfiguração da teoria social 

que voltou a atenção para a descrição de sistemas alternativos de significado e 

conhecimento, os etnógrafos começaram a dar ênfase aos sistemas de 

interpretação e partilha dos sonhos como partes de um complexo processo 

comunicativo. Essa mudança, da objetificação dos sonhos para a participação 

dentro dos contextos de interpretação e narração, reinaugura o tema como 

significante dentro da antropologia.  

Cesar de Araujo (2003), inspirado por Tedlock, também procura reconstruir a 

trajetória do tema dentro da Antropologia. Questionando porque a disciplina relegou 

os sonhos aos cuidados das ciências “psi” – como a psicologia e a psicanálise, por 

                                            
1
 Trata-se do congresso “Le Rêve et les sociétés humaines” ocorrido em 1962, sob o patrocínio da 

Universidade da Califórnia, e que reuniu pensadores como George Devereux, Dorothy Eggan, 
Weston La Barre dentre outros. (TEDLOCK, 1992a, prefácio p. x). 
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exemplo – o autor comenta o quanto foi necessário ocorrer uma mudança de 

perspectiva para que novas dimensões das pesquisas com o material onírico 

pudessem se abrir à investigação antropológica. Tal mudança consistiria 

principalmente na inclusão do antropólogo no encontro etnográfico, onde a 

subjetividade do pesquisador, tal como a do pesquisado, deveriam ser levadas em 

consideração; além do novo foco da Antropologia ao interessar-se por temas como 

corporalidade, subjetividade, emoção etc. 

A fim de mostrar o caminhar do objeto dentro da Antropologia, Cesar de 

Araujo também retoma Tylor como um dos primeiro antropólogos a se debruçar 

sobre o tema. A proposta de Tylor era colocar o sonho como o principal “criador” da 

religião, já que era nas experiências oníricas que a ideia de “alma” ganhava 

centralidade. De acordo com Cesar de Araujo, apesar de podermos identificar em 

Tylor o primeiro esforço em lidar com os sonhos, o problema da perspectiva do autor 

foi sua demasiada ênfase na “gênese” da religião primitiva.  

Ainda de acordo com Cesar de Araujo, Lévy-Brühl também contribuiria para 

os estudos do imaginário onírico (2003, p.4). O autor apresenta que este 

antropólogo abandona a perspectiva individualista acerca dos sonhos e passa a 

abordá-los a partir do papel das representações coletivas. Para Lévy-Brühl o sonho 

é a via de comunicação com o mundo sobrenatural. Juntamente com o mito, a 

experiência onírica transcende a experiência cotidiana e permite a revelação das 

“forças invisíveis”. A falha do autor, entretanto, teria sido valorizar em excesso a 

classificação “primitivo” e “civilizado” e utilizar estas categorias para qualificar e 

hierarquizar diferentes formas de pensamento. 

Apesar das tentativas de Tylor e de Lévy-Brühl em abordarem o tema, e 

mesmo com as críticas de Durkheim e da Escola Sociológica Francesa às suas 

abordagens, fato é que os sonhos não se constituíram como objetos de pesquisa da 

Antropologia. Enquanto esta passará a ocupar-se de questões como religião e 

organização social, será a psicanálise freudiana que reivindicará o sonho para si, já 

que ele seria considerado um fenômeno da psique individual e, portanto, como algo 

que escaparia à ordem das representações coletivas e da definição durkheimiana de 

“fato social”. 

Acompanhando a proposta de Tedlock, para Cesar de Araújo também será 

necessário esperar a consolidação da Escola Cultura e Personalidade para haver 

uma nova abordagem antropológica dos sonhos. A abordagem desta Escola 
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superaria a ênfase freudiana do sonho como experiência individual, e analisaria o 

conteúdo manifesto dos sonhos como reflexo da relação peculiar entre a 

personalidade e a cultura num dado contexto etnográfico. 

 
De certa forma, os culturalistas trabalhavam com a noção de que o subjetivo 
e o cultural situam-se em dois pólos distintos, e que para a compreensão 
dos sonhos dever-se-ia levar em consideração o efeito que um exerce sobre 
o outro. Levando adiante a proposição de que cultura e personalidade são 
integradas de maneira semelhante, tentou-se estabelecer uma relação de 
causalidade entre ambas e nos estudos sobre o imaginário onírico esta 
perspectiva também é adotada. (CESAR DE ARAÚJO, 2003, p. 8). 

  

Cesar de Araujo, entretanto, coloca que a Escola Cultura e Personalidade 

preocupou-se apenas com o conteúdo dos sonhos, deixando de lado as situações 

nas quais eles são narrados, compartilhados e interpretados. Será apenas a partir 

da década de setenta que essas situações serão investigadas no trabalho de campo 

antropológico e que as atividades oníricas serão pensadas a partir de suas 

dimensões culturais específicas, nas quais as condições de partilha, narração e 

teorias nativas acerca da interpretação dos sonhos serão levadas em consideração. 

A década de setenta, entretanto, trará também outra abordagem acerca dos 

sonhos, podendo ser expressa principalmente a partir do trabalho de Adam Kuper 

(1979), no qual o autor defende que o método desenvolvido para a análise estrutural 

do mito pode ser utilizado para a análise do sonho. Para Kuper, o sonho é um modo 

de raciocínio, no qual um problema é resolvido por meio de uma série de 

transformações – governadas por regras – da situação inicial do sonho. As 

transformações ocorrem num processo dialético baseado na estrutura – ou 

gramática – que compõe a unidade interna do sonho, e a qual o autor visa revelar 

em sua análise. 

Inspirado pela antropologia estrutural lévi-straussiana, Kuper delimita a regra 

da permutação e a da inversão que operam nas transformações da situação inicial 

do sonho. No caso da permutação, há a situação inicial na qual o ator A atua sobre o 

ator B e produz uma particular consequência X. Na cena seguinte do sonho, os 

atores serão substituídos por outros personagens que produzirão outra 

consequência diferente de X. Já no caso da inversão, a situação inicial apresenta 

uma dada sequencia de eventos (a, b, c... n) que será substituída pela sua inversa (-
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a, -b, -c... -n) na cena seguinte do sonho2. Aqui, a análise tipicamente estrutural 

repousa no conteúdo expresso pelo sonho, não abordando outros aspectos como 

situações de narrativa e partilha dos sonhos, o que a experiência onírica proporciona 

etc. 

A proposta teórica de Kuper influenciará outros autores. Thomas Gregor 

(1981a), por exemplo, realizará procedimento semelhante para analisar os sonhos 

Mehinaku. Apesar do autor não utilizar propriamente as regras estruturais definidas 

por Kuper, Gregor organiza 385 sonhos mehinaku em duas tabelas – uma para os 

masculinos, outra para os femininos – e decompõe o conteúdo manifesto em 

categorias como sonhos agressivos, sexuais, transformativos etc., a partir das 

características que envolvem os personagens nestes sonhos. Apesar de não 

recorrer necessariamente à noção de estrutura subjacente dos sonhos, conforme 

Kuper, a proposta de Gregor é contribuir para uma teoria generalizante a respeito 

dos sonhos humanos que é possível ser formulada a partir da identificação do 

conteúdo básico comum que um sonho agressivo ou sexual, por exemplo, 

apresentam. 

Igualmente inspirado por Kuper, Descola (1989, 2006) também irá comparar o 

mito e o sonho, mas ao invés de isolar as regras de transformação que organizam a 

estrutura interna do sonho, conforme feito pelo primeiro autor, ele elucidará as 

regras estruturais que envolvem o sistema Jívaro de interpretação dos sonhos. Esse 

procedimento é realizado após o autor observar certa homologia entre a forma jívaro 

de interpretar os sonhos, e a forma lévi-straussiana de analisar os mitos: a primeira 

decompõe as imagens oníricas em mínimas unidades lógicas, a fim de buscar 

indicações práticas; a segunda decompõe o mito para aí revelar a fórmula da 

relação entre ideias. 

Ao apresentar então o sistema de interpretação jívaro, Descola demonstra 

como as chaves interpretativas operam a partir da inversão do conteúdo expresso 

no sonho. Por exemplo, os sonhos kuntuknar, que se constituem como augúrios 

favoráveis à caça, colocam em cena seres humanos em determinadas situações que 

serão compreendidas a partir de comparações de comportamento ou aparência: 

sonhar com homens desconhecidos na floresta significa o encontro com o bando de 

                                            
2
 Adam Kuper identifica essas regras a partir da análise do conteúdo manifesto do sonho narrado pelo 

antropólogo W.H.Rivers, no livro Conflict and dream de 1923, e dos sonhos dos Índios da Planície 
Norte Americana descritos por George Devereux no livro Reality and Dream de 1969. 
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queixadas. Para Descola, esta interpretação é feita a partir da naturalização da 

humanidade, característica que constitui a regra de interpretação desse tipo de 

sonho. 

O inverso também ocorre. Os sonhos mesekramprar, anunciadores da 

desgraça, da doença e possivelmente da morte, colocam em cena jaguares e 

sucuris. Como estes são auxiliares zelosos dos xamãs, esses sonhos são 

interpretados como a possibilidade de uma má agência humana vir a ocorrer. 

Conforme Descola, o medo não é frente aos animais em si, mas à agência humana 

a qual são relacionados; de forma que a natureza é muito menos temível do que a 

animosidade dos homens. Nas palavras do autor: 

 
O sonho de mau augúrio se apresenta como uma espécie de kuntuknar 
invertido: anunciador de morte e calamidades, ele expressa a maldade dos 
homens através de imagens tiradas da natureza selvagem, enquanto que o 
sonho de caça apresenta seu catálogo de presas através da exibição de 
uma humanidade familiar. (DESCOLA, 2006, p.142). 
 

Aqui, a regra de interpretação é baseada na inversão do conteúdo do sonho: 

se este expressa animais (os significantes), a interpretação os transforma em 

humanos (significado). Para Descola, as interpretações desses dois tipos de sonhos 

são rigorosamente metafóricas, e obedecem ao duplo e simultâneo processo de 

eleição da sequência de imagens a serem interpretadas e a inversão delas. 

Entretanto, o processo de conversão das imagens é aplicado na relação que elas 

expressam, e não no conteúdo dos símbolos (como ocorre, por exemplo, na análise 

freudiana). Ou seja, a interpretação jívaro enfatiza os atributos simbólicos das 

relações entre os objetos oníricos, e não outorga significados constantes a eles. 

Esse procedimento é muito diferente, por exemplo, daquele empreendido pelas 

psico-ciências que imprimem um caráter transcultural e constante ao significado dos 

sonhos, por conta do atributo simbólico do objeto. No caso jívaro, é a primazia da 

forma sobre o fundo, a propriedade dos signos precede seus conteúdos figurativos. 

Concluindo a apresentação dos sonhos jívaros, Descola traz ainda um 

terceiro tipo de sonho, o karamprar, que consiste numa interação entre o sonhador e 

um ser espacial e ontologicamente distante, com o qual é estabelecido um diálogo 

que informará a mensagem do sonho. O significado do sonho será homólogo a esta 

mensagem, ou seja, o karamprar é interpretado literalmente, e não metaforicamente 

conforme os outros sonhos apresentados pelo autor. Há, ainda, outra característica 
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que faz do karamprar um sonho muito peculiar: ele é invocado pelos jívaros por meio 

de cânticos – os anent.  

Essa peculiaridade nos aponta para o caráter de agência do sonhador não 

só durante o sonho, enquanto interage com outros seres, mas também antes do 

próprio sonho acontecer, já que os jívaros cantam para que o karamprar venha a 

ocorrer. Além disso, este dado nos permite abordar o “sonhar” como um 

procedimento complexo que envolve a etapa da intenção (cantos ou outras 

estratégias que visam propiciar o sonho, como o consumo de tabaco, por exemplo), 

a etapa do sonho propriamente dito e por fim o resultado, configurado pela ação do 

sujeito sonhador no mundo. Retornarei a este aspecto dos sonhos posteriormente. 

Apesar das análises de Kuper e Descola apelarem para o aspecto estrutural 

do sonho, considerando-o uma forma de raciocínio, de pensamento, há uma 

diferença crucial entre os autores. Enquanto Kuper aborda a gramática do sonho, ou 

seja, o conjunto de regras, subjacentes ao conteúdo onírico, que informa as 

mudanças ocorridas da situação inicial até a situação final do sonho, na qual um 

problema será resolvido; Descola enfatiza os aspectos estruturais dos sistemas 

interpretativos do sonho.  

Pode-se dizer que enquanto Kuper pretende mostrar como o sonho, 

enquanto forma de raciocínio, funciona de modo similar ao mito – também forma de 

pensamento; Descola pretende mostrar como dois sistemas distintos de 

interpretação – o estruturalista acerca do mito, e o jívaro acerca do sonho – podem 

operar de maneira semelhante. Em outras palavras, apesar de serem dois sistemas 

culturais diferentes de interpretação, eles partilham um procedimento intelectual 

similar. De acordo com Descola, o sistema de interpretação Jívaro para os sonhos 

ganha o mesmo estatuto do sistema estruturalista de interpretação para os mitos. 

Entretanto, acredito ser possível acrescentar que estes procedimentos intelectuais 

de interpretação tanto dos mitos quanto dos sonhos também se aproximam graças à 

pluralidade de significados dos conteúdos de ambos os casos, além das diversas 

formas nas quais um mito e um sonho podem ser narrados. 

A aproximação entre mito e sonho, porém, não será privilégio dos dois 

autores citados. Waud Kracke (1992) estabelecerá um paralelo entre as narrativas 

mítica e onírica a partir do contexto Parintintin (Kagwahiv). 

Ao analisar o mito e o sonho na sociedade Parintintin, o autor propõe que o 

mito e o sonho partilham a mesma modalidade espaço-sensorial nas suas 
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construções. Isso significa que o mito, enquanto forma dramatúrgica e enquanto 

constructo imagético necessita de visualização interna do indivíduo para sua 

comunicação e impacto. Em linhas gerais, o mito narrado é algo a ser visualizado, 

pelo indivíduo, em seus sonhos; enquanto os sonhos são visualizações que podem 

ser, em algumas ocasiões, narradas. 

 Entretanto, essa relação envolve um processo mais complexo. Para 

Kracke é evidente que mito e sonho são semelhantes em seus aspectos narrativos: 

apesar de serem marcados por formas gramaticais distintas, ambos existem, de 

acordo com o autor, para serem contados e compartilhados. Para o autor, o sonho, 

assim como o mito, é uma das fontes de explicação sobre o universo e os seres que 

nele habitam, e necessita ser compartilhado (narrado) a fim de ser compreendido. A 

compreensão do significado dos sonhos, para Kracke, é que estabelece uma rica 

relação entre eles e o mito, uma vez que o autor observa que alguns sonhos 

parintintin são explicados à luz das narrativas míticas. Conforme apresentado pelo 

autor:  

 

Outras associações entre mitos e sonhos são incorporadas em crenças 
Kagwahiv sobre os últimos, e em seus padrões de experiência durante o 
sono. Algumas das ligações entre os presságios oníricos e seus referentes - 
os eventos que prevêem – são feitas por meio do mito. Um sonho sexual, 
por exemplo, prevê a morte de uma anta, porque a anta, em um mito bem 
conhecido, era a amante adúltera de Kagwahivahe. (KRACKE, 1992, p. 33, 
tradução nossa). 
 

Se os Parintintin podem sonhar o mito, para Waud Kracke isto significa que 

o mito não é apenas uma narrativa – na verdade, esta é sua parte menos importante 

-  mas produção multimídia que culmina na complementação de duas formas 

distintas de conhecimento, conforme definidas pelo autor: aquela individual, 

proporcionada pelo sonho e que apresenta o mundo espiritual aos sonhadores; e a 

coletiva, fornecida pelos mitos e que explicita a natureza do universo espiritual para 

a sociedade Kagwahiv. Dessa forma, se o mito transcende os sujeitos ao propor 

explicações sobre a origem e relação das coisas e seres no universo; e se o sonho 

coloca a possibilidade do indivíduo atuar nessa rede de interpretação, é interessante 

observar que Waud Kracke posiciona o mito na ordem do que é coletivo e social, já 

que se trata de um conhecimento coletivo destinado à sociedade Kagwahiv, e o 

sonho na ordem do que é individual já que se trata de uma visualização do mito que 
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um indivíduo tem. A passagem do mito “narrado” para o sonho “visualizado” é a 

passagem do social para o individual. 

É possível realizar, entretanto, alguns contrapontos à análise de Waud 

Kracke. Primeiramente, é interessante observar como a maneira pela qual o autor 

apresenta a relação entre sonho e mito parece atualizar a antiga relação (e 

discussão na Antropologia) entre mito e história, no sentido de encararmos o mito 

como uma estrutura e o sonho como um evento. Kracke apresenta o mito como uma 

estrutura dada que transcende o indivíduo, mas que é passível de transformação de 

significado e interpretação a partir do momento  em que o indivíduo sonha com este 

mito. Assim, o sonho apresenta-se como evento, realizado pelo sujeito, que lança 

nova luz sobre a estrutura mítica. Os argumentos questionáveis do autor, entretanto, 

parecem-me residir no fato da demasiada ênfase de Kracke no mito como algo que 

prescinde dos atores sociais, e no sonho como algo que independe da experiência 

coletiva. Por um lado, porque os Parintintin narram os mitos, e portanto contá-los 

aos outros, fazendo com que o conhecimento que eles trazem seja passado e 

compartilhado, é uma forma dos sujeitos participarem da narrativa mítica, além de 

agregarem novas versões a ela. Por outro, porque os sonhos também são 

coletivizados ao tratarem do conhecimento acerca do universo Parintintin, e por 

também serem narrados, interpretados  e compartilhados. 

Laura Graham (2003) traz um exemplo interessante para fazermos esse 

contraponto a Waud Kracke. Ao trabalhar entre os Xavante, a autora também está 

preocupada com o aspecto narrativo do sonho, apesar de não estabelecer grandes 

paralelos com a narrativa mítica. Graham analisa a construção narrativa do sonho 

Xavante a partir da perspectiva semiótica, e conclui que a modalidade na qual o 

sonho é expresso é a musicalidade. O clímax da narração dos sonhos ocorre numa 

cerimônia pública na qual as canções aprendidas nos sonhos são cantadas, e os 

próprios sonhos também são contados por meio da musicalidade. A cerimônia tem 

por objetivo, justamente, tornar os sonhos públicos e coletivos, retirando-os da 

esfera da experiência individual do sonhador. Observa-se que é o movimento 

contrário ao proposto por Kracke, para qual o sonho culmina numa experiência 

absolutamente individual. 

Retornando a Kracke, o autor também propõe uma reavaliação de alguns 

conceitos freudianos. Para pensar a passagem do mito para o sonho, o autor busca 

em Freud as noções de “processo primário” e “processo secundário”. O primeiro, 
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para Freud, é uma forma de pensar altamente condensada, visual, sensorial e 

metafórica que caracteriza os sonhos. Maneira infantil e primitiva de pensamento, 

ela configura o funcionamento do inconsciente a partir de um estado livre de energia 

que escoa de uma representação à outra. Marcada pela não linearidade, não 

racionalidade e por não ser orientada pela realidade, estas são as razões pelas 

quais Freud a caracteriza como “primitiva” e necessitada a evoluir para seu seguinte 

estágio: o “processo secundário”, marcado pela complexidade lingúistica. (Idem, p. 

38). Se para Freud a pergunta é como ocorre a evolução destes processos, para 

Kracke a questão deve ser como as duas formas de pensamento estabelecem uma 

relação. Para o autor, os sonhos relembrados e os mitos narrados são capazes de 

produzir a ponte entre o imagístico-sensorial (processo primário) e o verbal, 

característica lógica do pensamento consciente, (processo secundário). 

 
Se o processo primário é um modo de pensamento que integra novas 
experiências emocionais na experiência do self, então os mitos podem 
fornecer uma espécie de modelo culturalmente compartilhado para integrar 
determinados tipos de experiência nova. Como uma loja de temas 
fantásticos (a qual os indivíduos podem pedir ajuda quando se deparam 
com novas experiências e novos problemas emocionais previstos pelo mito) 
a serem usados na tecelagem de suas fantasias e sonhos. (Idem, p. 40, 
tradução nossa). 

 

No limite, a proposta de Waud Kracke é reavaliar essas noções freudianas a 

partir da relação estabelecida entre sonhos e mitos parintintin. Por último, o autor 

ainda realiza uma aproximação entre o procedimento freudiano de análise dos 

sonhos e o lévi-straussiano de análise dos mitos. Se para Freud o sonho é 

constituído a partir da seleção de imagens residuais do dia e de conflitos 

emocionais; para Lévi-Strauss o mito constitui-se de pedaços da realidade, utilizados 

como imagens para resolver problemas e contradições inerentes à vida social ou 

aos particulares padrões sociais e cosmológicos de uma cultura. Este aspecto 

constitutivo dos mitos – o bricolage de Lévi-Strauss – pode então ser aproximado ao 

sistema-sonho de Freud. A diferença crucial entre os dois teóricos, de acordo com 

Kracke, é que para Lévi-Strauss o bricolage é forma altamente complexa de 

pensamento, e não “infantil” como o processo primário para Freud. 

Prosseguindo com Kracke, mitos são formulações altamente condensadas 

sobre questões humanas básicas, incluindo conflitos emocionais no nível íntimo, 

assim como problemas filosóficos colocados pela sociedade e pelo relacionamento 

desta com a natureza. E nisto são como os sonhos: construtos metafóricos 
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altamente elaborados com múltiplos níveis. A literatura verbal, o mito, proporciona 

imagens que serão levadas aos sonhos daqueles que escutam as histórias. Para 

Kracke, uma vez que isto ocorre com frequência nos sonhos parintintin, a 

comparação ente mito e sonho está mais do que justificada e precisa ser elaborada. 

 

Qual é o significado da comparação? Por que insistir nela? Simplesmente 
porque os mitos são, obviamente, uma arte altamente desenvolvida a partir 
da "literatura oral" (para usar uma caracterização paradoxal e enganosa), 
que pode atingir grande sutileza e complexidade da estrutura e do 
pensamento. Se os sonhos e mitos partilham do mesmo tipo fundamental 
de pensamento - aquele baseado em imagens - então o processo de 
pensamento característico dos sonhos é capaz de alto desenvolvimento, e 
de expressão e elaboração de idéias complexas e sutis. Pensamento 
onírico, ou processo primário, não é apenas uma forma degenerada e 
regressiva do pensamento lógico ou adulto, mas é sobretudo uma forma 
diferente de pensar. (Idem, p. 52, tradução nossa). 

 

Ao trazer as abordagens sobre a comparação entre mito e sonho, pretendi 

mostrar como alguns dos trabalhos sobre o tema optaram por esta possibilidade de 

análise. Entretanto, entre aquelas apresentadas, há grande diferença de 

perspectivas. Waud Kracke, ao olhar para o contexto Parintintin e perceber o trânsito 

entre sonho e mito, pretende não apenas fornecer a análise do sonho naquele 

contexto cultural, e consequentemente a reavaliação do conceito freudiano de 

“processo primário”, mas também propor outra forma de abordar a construção do 

mito. Para o autor, tanto mito quanto sonho empreendem formas sonoras e visuais, 

e, portanto apelam aos sentidos daquele que escuta um mito ou vê um sonho, a fim 

de se construírem. 

Retornando à Tedlock, o seminário liderado pela autora resultou na 

publicação do livro Dreaming: Antrhopological and Psychological Interpretations que 

reúne onze artigos cujos autores procuraram lançar mão da interdisciplinaridade 

para refletir sobre o tema, tendo em vista que até então a produção antropológica 

sobre os sonhos era limitada, e que por vezes recorria às discussões consolidadas 

em disciplinas como a psicologia e a psicanálise. A interdisciplinaridade, entretanto, 

não deixa de ser marcada pelas tensões surgidas no questionamento sobre os 

aspectos individual e/ou coletivo da experiência onírica. Além disso, a importância 

da Antropologia em reivindicar o objeto também reside na capacidade questionadora 

e relativizante da disciplina, ao cercear o uso excessivo de noções freudianas e 

demais conceitos ocidentais nos diferentes contextos etnográficos. A análise 
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antropológica dos sonhos deveria permitir a emergência das categorias e 

concepções nativas acerca das atividades oníricas. 

 Em outro lugar, Tedlock (1992b) alerta para as dificuldades teóricas em 

abordar os sonhos já que a produção ocidental de conhecimento está inscrita num 

contexto no qual estes são desvalorizados frente à noção de “realidade.” Esta noção 

alcançaria seu pólo máximo com a filosofia racionalista cartesiana ao consolidar a 

dicotomia entre “espírito” e “matéria”: entre uma realidade interna subjetiva e 

abstrata contraposta à realidade externa objetiva e concreta. 

Os problemas trazidos pelas concepções ocidentais surgem quando elas 

são direcionadas para outros contextos etnográficos, como, por exemplo, para o 

contexto ameríndio, onde não há uma descontinuidade de legitimidade entre o que é 

visto e vivido na esfera da “realidade” ou do “sonho”. Apesar dos acontecimentos 

oníricos serem diferentes dos acontecimentos da vigília, não há uma gradação da 

legitimidade entre o que seja menos ou mais real, entre a “racionalidade” da vigília e 

o “conteúdo fantasioso” do sonho. Para Tedlock, uma vez que estas configurações 

específicas apresentam-se, a pesquisa sobre os sonhos deve perguntar, antes, o 

que é “realidade” num dado contexto, já que esta também é informada por 

processos simbólicos particulares. De acordo com a autora esta pergunta é 

importante porque sua resposta pode indicar qual o estatuto do sonho numa dada 

sociedade.  

Apesar do esforço de Tedlock em organizar o Congresso, compilar o livro e 

apontar para a necessidade da perspectiva antropológica sobre os sonhos, a 

interdisciplinaridade que ronda o livro acaba ofuscando a verdadeira possibilidade de 

a Antropologia adentrar o campo dos sonhos. Apesar de o livro propor a reafirmação 

do tema na Antropologia, há o espectro de outros arsenais teóricos que rondam as 

principais abordagens. 

Mauss (2003b), em um texto que é resultado de uma conferência para 

psicólogos3, apresenta quais as relações possíveis entre a Psicologia e a Sociologia. 

Herdando a discussão durkheimiana que ao definir o objeto da sociologia – a 

consciência coletiva – enfatiza que em nada se assemelha ao objeto da psicologia – 

a consciência individual -; o autor procura estabelecer o diálogo entre as duas 

disciplinas, apesar de continuar demarcando suas fronteiras e limites.  Para Mauss, 

                                            
3
 Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia foi apresentada à Sociedade de 

Psicologia em 10 de janeiro de 1924 (2003b, p.315). 
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a grande contribuição da psicologia à sociologia foi a elaboração de conceitos 

essenciais que traduzem bem os fenômenos referentes à consciência, como por 

exemplo, a noção de símbolo. Se as duas disciplinas ocupam-se da mentalidade 

humana, as expressões referentes aos fenômenos da consciência individual 

poderiam exprimir os fenômenos da consciência coletiva. Para o autor, entretanto, 

não é aí que reside o problema, e neste sentido a relação entre as duas ciências é 

bem sucedida. A questão é como deixar claro que de fato há fenômenos da 

consciência coletiva, e não individual; que há fatos que apesar de serem 

psicológicos e fisiológicos, também são antropológicos. Mauss não exclui a parcela 

de consciência individual mesmo quando esta é marcada pela representação e 

emoção coletivas4 – e esta parcela é suficiente para justificar a existência da 

disciplina psicológica -, mas defende que a sociologia pode sim dedicar-se aos 

temas da consciência uma que vez que esta deixa explícito seu caráter coletivo. A 

defesa do autor é que os fenômenos humanos apresentam traços sociais e que os 

estudos dedicados a eles cabem à sociologia, não a uma “psicologia coletiva” 5. 

 Em Fragmento de um plano de sociologia descritiva (2005b) publicado 

posteriormente a essa Conferência, Mauss retoma a discussão dos objetos 

psicológico e sociológico ao elaborar um plano geral e descritivo da sociologia que 

explicite quais são os fatos gerais e específicos da vida social nas sociedades 

“primitivas”. Ao elencar diversos fenômenos (da coesão social à educação, dos fatos 

psicológicos aos biológicos) sobre os quais a sociologia poderia debruçar-se, o autor 

classifica, justamente, “[...] elementos imaginários intelectuais: matéria tradicional 

dos sonhos, das revelações, dos êxtases, do xamanismo, dos místicos, etc.[...]” 

(2005b, p.131) como o grupo de fatos da psicologia individual, mas de origem 

coletiva. Nesse sentido e a partir de Mauss, não se trata mais de negar o domínio da 

experiência individual que abrange o sonho, mas de ressaltar e aprofundar a análise 

da esfera coletiva e da simbólica cultural específica na qual este fenômeno está 

inserido. 

                                            
4
 Conforme apresentado, por exemplo, em A expressão obrigatória dos sentimentos (2005a). 

5
 Em As técnicas do corpo (2003a) Mauss também realiza a defesa do objeto sociológico ao analisar 

o corpo – aquilo que supostamente o homem teria de mais fisiológico e biológico – como inserido 
numa simbólica cultural específica. Em Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia, 
“corpo” é um conceito que ganha maior dimensão, pois juntamente com a sociedade, forma uma 
totalidade da qual os indivíduos participam em sua integridade moral, mental, material, social e 
corporal. 
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Apesar das sugestões de Mauss, das pioneiras abordagens de Tylor e Lévy-

Brühl e das discussões acerca da relação entre mito e sonho de Kuper, Descola e 

Kracke; o sonho continuaria num lugar difuso e indefinido dentro da disciplina 

antropológica.  

Conforme dito anteriormente, a apropriação do sonho como objeto 

antropológico já está posta desde Mauss, mas mesmo assim seriam as abordagens 

psicológica e psicanalítica que permaneceriam privilegiando o tema. É nesses 

termos, portanto, que o retorno a Mauss permite a retomada do sonho para a 

Antropologia, pois identifico no autor a defesa frente aos fenômenos que apesar de 

deixarem explícitos os traços de consciência individual, apresentam também 

aspectos de consciência coletiva. E assim parece ocorrer com o sonho ameríndio, 

conforme veremos: um fenômeno que, apesar de num primeiro momento poder ser 

encarado como exclusivo à consciência e experiência individual, num segundo 

momento nos apresenta conteúdos, modos de interpretação, narração e partilha 

particulares às configurações simbólicas e sociais específicas em que ocorrem. Em 

linhas gerais, se o fato de sonhar pode ser considerado universal, é preciso 

acrescentar que o sonho não é vivenciado, nem sobretudo interpretado, da mesma 

maneira por todos os grupos. 

Conforme veremos a partir de alguns dados etnográficos, há particularidades 

referentes aos “complexos oníricos” constituídos por fatores como quem sonha, com 

o que se sonha, para quem se conta o sonho etc. Por exemplo, determinadas 

atividades oníricas são permitidas aos homens, mas não às mulheres. Essa 

restrição, relacionada ao conteúdo que os sonhos trazem, ou às experiências que 

eles proporcionam, mostram que as atividades oníricas não são vividas da mesma 

forma, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Em alguns casos, por exemplo, 

aquilo que o xamã interpreta dos sonhos é diferente do que as pessoas comuns 

interpretam. Se levarmos em consideração as formas interpretativas dos sonhos, 

veremos que elas também estão inseridas numa simbólica social específica. Em 

termos gerais, a forma como o sonho é concebido, experimentado e interpretado 

está relacionada a outros aspectos da vida social: se o sonho traz informações sobre 

o futuro, cantos para o xamanismo, diagnóstico para uma doença ou um nome para 

uma nova pessoa, ele o faz porque assim é constituído o seu lugar e entendido o 

seu significado dentro da sociedade.  



25 
 

Os aspectos trazidos pela literatura de povos ameríndios, somados à 

premissa maussiana de que os fenômenos individuais também podem ser, na 

verdade, coletivos; parecem-me interessantes para reafirmarmos o sonho como 

tema legítimo a ser pesquisado pela Antropologia, sem nenhuma dívida para com 

outros temas trabalhados por ela, ou para com outras disciplinas, e sem precisar 

recorrer aos outros arsenais teóricos de entendimento e explicação dos fenômenos 

sociais. 

2. CAPÍTULO II – OS SONHOS AMERÍNDIOS 

  

 A fim de abordar as atividades oníricas ameríndias sob uma ótica diferente 

das elaboradas por Adam Kuper, Philippe Descola, Thomas Gregor, Laura Graham 

e Waud Kracke, conforme visto no capítulo anterior, neste capítulo apresentarei os 

dados acerca dos sonhos aproximando-me da perspectiva da corporalidade e da 

noção de pessoa. Esta opção de análise afasta-se dos autores supracitados na 

medida em que suas propostas, apesar das claras diferenças entre si, tendem a 

enfatizar o conteúdo dos sonhos e as formas nas quais eles são expressos e a 

ignorar o que eles contribuem para a constituição da pessoa e da vida social. 

 Para fundamentar a possibilidade de pensarmos as atividades oníricas 

ameríndias sob este viés, apresentarei dados que nos mostram como os sonhos 

apontam para uma complexa teoria (e prática) acerca do corpo e da “alma” dos 

sujeitos que sonham, além de contribuírem para uma experiência singular no que diz 

respeito ao ensinamento que eles proporcionam. Nas etnografias, entretanto, como 

já foi dito, os sonhos são descritos de diferentes maneiras: se em algumas os 

autores privilegiam o assunto porque ele pode estar relacionado a outras atividades 

importantes da vida social; em outras os sonhos passam quase despercebidos, 

sendo referidos em poucas linhas. 

 Visando à melhor apresentação dos dados etnográficos, optei por apresentá-

los em diferentes categorias que reúnem características recorrentes no complexo 

onírico dos grupos selecionados e, assim, o leitor encontrará o mesmo grupo em 

mais de uma categoria, já que todos apresentam características semelhantes. A 

bibliografia ameríndia escolhida consiste em: Parakanã (Fausto, 2001), Araweté 

(Viveiros de Castro, 1986), Tapirapé (Wagley, 1988), Wauja (Barcelos Neto, 2002), 

Kaxinawa (Lagrou, 2003), Kalapalo (Basso, 1992), Mehinaku (Gregor 1981a, 1981b), 
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Mbya Guarani (Pissolato, 2007), Mundurucu (Murphy, 1958), Cinta Larga (Dal Poz, 

1991), Pirahã (Gonçalves, 2001) e os já apresentados Jívaro (Descola,1989, 2006). 

 

2.1 – O sonho como atividade da “alma” 

  

 A principal característica acerca da atividade onírica encontrada nas 

etnografias é o fato de ela ser um momento no qual é a “alma”, um dos domínios da 

pessoa indígena, quem atua. No caso Parakanã (Fausto, 2001), o sonho é composto 

por um primeiro momento no qual o a’owa, a parte dita “imaterial” do corpo material, 

interage com mortos, inimigos e parentes falecidos ou distantes. Esses 

personagens, inimigos no caso Parakanã, são entendidos como internautas oníricos 

e terão lugar primordial no sonho Parakanã, por serem eles a transmitir diversas 

informações ao sonhador Parakanã, especialmente no que tange ao saber 

xâmanico. 

 No segundo momento do sonho Parakanã, o inimigo é familiarizado pelo 

sonhador e passa a ser seu auxiliar (xerimbabo). Esta etapa é tida pelos Parakanã 

como ocorrida em vigília, e os sujeitos já a fazem em sua “pele verdadeira” ou pireté. 

Entre os Wauja (Barcelos Neto, 2002), doentes e xamãs sonham por 

possuírem suas “almas” em condições “titubeantes”, enfermas, o que as deixam 

mais vulneráveis para deslocarem-se do corpo durante o sono. A atividade onírica 

consiste nas agências, em outro mundo, dessa “alma” que se desloca do corpo do 

doente ou do xamã. Segundo Barcelos Neto, os Wauja identificam dois tipos básicos 

de “alma”: a alma-sombra e a alma do (ou no) olho, entendida como a substância 

vital. Nos níveis abstratos, ela é a consciência e a memória; nos concretos 

manifesta-se como um reflexo do ser no centro de cada olho. Esta noção da alma 

olho/consciência/substância vital é homóloga à noção de imagem, e tem 

centralidade não só nos sonhos, mas também nos estados de transe, no 

adoecimento e na morte, uma vez que é frágil e pode ser roubada pelos apapaatai, 

as alteridades extra-humanas. 

Outro aspecto interessante da “alma” Wauja é que ela pode interagir com 

outras consciências causando uma transformação de estado e perspectiva daquele 

que sonha. Ou seja, o sonho também é o momento no qual a “alma” do sonhador 

pode transformar-se e obter a perspectiva de outro ser. Exemplo que mostra essa 

transformação com excelência é a narrativa de um wauja, contando sobre como ele 
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virou jiboia ao sonhar com ela. A jiboia lançou um feitiço no sonhador e o fez “virar 

bicho que nem ela”. O Wauja pôde compartilhar, então, da visão jiboia acerca do 

mundo (Idem, p. 251-253).   

De acordo com Basso (1992), entre os Kalapalo os sonhos são entendidos 

como processos nos quais o akua, a parte “imaterial” do corpo, vaga até que uma 

experiência seja alcançada. Esta experiência do akua é tipicamente ativa e transitiva 

ao contrário do estado passivo e intransitivo do corpo do sonhador.  

 

Tendo em vista ainda que o akua Kalapalo possui todas as características 

do sonhador, além da habilidade adicional, e misteriosa, de revelar novas 

implicações, ações e relacionamentos desse sonhador, Basso propõe que esta parte 

“imaterial” da pessoa indígena possa ser expressa pelo conceito de self interativo, 

uma noção que pode ser útil para se pensar o lugar da pessoa no evento onírico.  

Configurando-se como uma parte da pessoa que não é controlada pela consciência 

da vigília, o akua experimenta os eventos oníricos pelos quais o corpo do sonhador 

não é o responsável. Em outras palavras, os sonhos são consequências, afirmam os 

Kalapalo, daquilo que o akua faz, e não apenas o que o sonhador está pensando, 

sentindo ou relembrando quando está prestes a cair no sono. 

Conforme Basso conclui, o termo akua é usado pelos Kalapalo em 

referência a qualquer coisa, inclusive a si mesmos, apreendida sob a forma humana 

durante um estado de consciência diminuída. Embora sua existência não seja 

simplesmente função do estado da consciência diminuída, é nessa circunstância que 

o akua surge para as pessoas e as engajam num tipo de aventura mental. O sonho, 

para Basso é, portanto mais sobre a atividade efetiva, real, deste self interativo do 

que sobre o que irá acontecer futuramente com o sonhador. 

De acordo com Gonçalves (2001), as atividades oníricas para os Pirahã são 

vivenciadas pelos abaisi, “corpos singulares” que são liberados pelo ibiisi, “corpo 

original”, quando dorme. Os abaisi experimentam espaços e temporalidades outras 

às quais os ibiisi não tem acesso, pois estes somente conseguem agir no patamar 

Pirahã (tido como patamar intermediário): aquele no qual os humanos habitam. 

Nesse sentido, a atividade de sonhar está relacionada à cosmografia pirahã que 

informa a existência de vários patamares, nos quais habitam seres singulares. O 

trânsito entre estes diferentes níveis é realizado por essa outra corporalidade abaisi, 
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que pode inclusive interagir com os outros seres pertencentes aos diferentes 

patamares. 

Este aspecto dos sonhos ameríndios nos permite considerar que há uma 

instância da pessoa indígena, a “alma”, que é destinada e constituída para a 

experimentação do mundo; experiência peculiar que ocorre na circunstância onírica 

e que, portanto, novamente remete à necessidade social do sonho já que se trata de 

conhecer o cosmos.  

Como a “alma” ganha centralidade apenas nas ocasiões nas quais o corpo 

material não atua, como nos sonhos, é difícil dizer qual é a condição dessa alma nas 

ocasiões da vigília, quando o corpo atua e está acordado. Entretanto, é interessante 

observar que o que caracteriza essa “alma” é justamente sua notável capacidade de 

ação e experimentação nas condições nas quais o corpo é insuficiente ou até 

mesmo inapto, sendo possível concluir, portanto, que o sonho é um evento real de 

experimentação e/ou interação desta “alma”. 

  

2.2 – Sonho e xamanismo 

 

Na bibliografia selecionada, é frequente certa relação entre sonho e 

xamanismo. De acordo com Fausto (2001), na Amazônia, especialmente entre os 

grupos que não utilizam alucinógenos, o sonho é a forma por excelência de 

comunicação entre os planos cosmológicos - característica que reforça a 

peculiaridade Parakanã de não possuir um xamã especialista no grupo.  A ausência 

do xamã Parakanã faz com que o sonho perpasse toda a esfera do xamanismo, uma 

vez que os sonhos permitem o acesso às outras esferas da realidade, conforme um 

xamã acessaria.  

Entretanto, Fausto alerta que este “sonho xamânico” Parakanã tem como 

característica principal o fato de que o verdadeiro xamã é, na verdade, o inimigo com 

o qual o sonhador Parakanã interage e familiariza. Este inimigo é quem possui o 

saber xamânico, mas, conforme a característica constituinte da figura do xamã, ele é 

sempre ambíguo: sua atitude pode tanto atender à manutenção do grupo quanto se 

voltar contra ele. Por mais que entre os Parakanã não haja a figura do pajé 

especialista, o receio, assim como a curiosidade, frente aos poderes xamânicos não 

deixa de existir. Porém, um Parakanã que sonhe em excesso, e torne público este 
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fato, é alvo de suspeita e medo; característica que aponta para a fronteira entre a 

atuação benigna do xamanismo no sonho (que permite a cura, os cantos e os 

nomes) e pode ser publicizado; e a feitiçaria que deve manter-se em segredo. 

 A relação com o xamanismo é observada em outros casos. Para os Araweté, 

por exemplo, Viveiros de Castro (1986) mostra que o sonho é uma atividade do 

xamã, e quando ocorrido com frequência entre os leigos pode indicar vocação 

xamânica. O sonho xamanístico araweté é aquele que contém canções e que são 

sonhados apenas pelos homens; sendo assim a construção de uma canção o 

processo de um homem que sonha, acorda, fuma, e narra o que viu e ouviu nos 

sonhos. Quando os deuses e mortos querem descer à terra, por exemplo, as 

canções narram essa descida. Viveiros de Castro fala pouco sobre as atividades 

oníricas, mas percebe que elas envolvem uma relação com as alteridades extra-

humanas de fonte importante para a obtenção de cantos, já que é sempre um 

“outro”, não Araweté, que os ensina. Em termos gerais, o sonho que permite esta 

aquisição é sempre masculino e xamânico, aproximando-se assim do sonho 

Parakanã que é majoritariamente masculino, de caráter xâmanico e cujo elemento 

comprobatório de que o sonhador, de fato, sonhou é o canto tornado público. 

 Wagley (1988) também já havia notado algo semelhante entre os Tapirapé, 

grupo no qual aqueles que não são xamãs ficam receosos quando sonham em 

excesso já que esta é uma atividade dos xamãs. Leigos que sonham muito podem 

desenvolver forte potencial xamânico e isto é temeroso já que o sonho traz criaturas 

com as quais somente os xamãs especialistas sabem lidar. Essa característica 

temível do sonho mostra, novamente, a fronteira entre o que é xamânico e pode ser 

contado, tornado público; e o que é feitiçaria e não pode ser dito. Além disso, é 

possível acreditar que os xamãs possuam uma relação com a atividade onírica muito 

particular, principalmente na forma em que interpretam o sonho, que difere daquela 

ocorrida entre os não xamãs. Esta última, entretanto, não ganha lugar nas 

etnografias que enfatizam o sonho xamânico. 

 A fronteira do “sonho xamânico” e da feitiçaria, portanto, permite observar 

como o sonho deve ser controlado e tem uma medida certa; uma dosagem diferente 

para leigos e xamãs – aspecto que reforça o controle social do ato de sonhar. 
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2.3 – A indução do sonho 

 

 Conforme já mencionado anteriormente, observa-se em alguns grupos 

práticas de indução dos sonhos; estratégias que visam trazer o sonho para o sujeito 

e que demonstram a necessidade social de sonhar. O sonho é tão necessário que é 

preciso buscá-lo, ou garantir que ele venha, de forma que sua ocorrência raramente 

é acidental. Entre os Jívaro a indução do sonho é feita a partir dos anent, cantos 

entoados às entidades que aparecerão nos sonhos. Interessante ressaltar que 

Descola comenta que os anent são empregados em outras ocasiões, pois os seres 

do universo Jívaro são receptivos a eles e, portanto, podem responder a este 

chamado. É o caso, por exemplo, de anent entoado pelas mulheres e direcionado às 

pedras, pedindo que elas não machuquem os humanos. (Idem, p.120). 

 Nos casos Parakanã, Araweté e Wauja é a intoxicação por tabaco que marca 

a etapa de induzir o sonho. Entretanto, entre os Parakanã, Fausto também ressalta 

que o sangue do inimigo é um elemento importante para a ocorrência dos sonhos, 

de forma que o matador – por manter o odor do sangue do inimigo em seu corpo – 

pode se configurar como um profícuo sonhador. Apesar de mostrar a importância do 

sangue para que os sonhos ocorram, a atividade onírica não é prerrogativa da figura 

do matador. (Idem, p.343). 

 O caso Mbya Guarani (Pissolato, 2007) também é interessante de ser 

colocado nessa categoria, porque neste grupo a indução do sonho não requer um 

elemento em específico, mas demanda a concentração. De acordo com Pissolato, 

para os Mbya Guarani é importante saber se concentrar, tanto na vigília quanto no 

sonho, para estar atento às mensagens passadas pelos deuses. 

 O fato de haver técnicas que propiciem os sonhos indica, portanto, que eles 

nunca são efêmeros: eles têm, em certo sentido, início antes de a pessoa dormir, e 

continuidade após o sono já que traz implicações para a vida social. Essa 

característica aponta, com excelência, do porque abordarmos os sonhos ameríndios 

em termos de um “complexo onírico”, já que envolve etapas e estratégias. 

 O caso Kalapalo, entretanto, configura-se como muito peculiar, pois 

Basso não só não apresenta nenhuma forma de indução, mas também mostra que o 

sonho Kalapalo é entendido como um empreendimento acidental do akua (“alma”). 
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O sonho Kalapalo inicia-se efetivamente a partir do momento em que o akua 

começa a participar ativamente de algum evento. Este é normalmente caracterizado 

pelo encontro com os “seres” poderosos: aqueles cuja violência é imprevisível, e 

cujos objetivos podem ser alcançados a partir de feitiços. Os seres poderosos 

aparecem nos sonhos sob a forma humana, pois é esse formato que permite a 

comunicação. Aqui, é possível trazer novamente o caso Parakanã para realizarmos 

um paralelo, já que Fausto observa que nos contextos oníricos a língua Parakanã 

torna-se universal para tudo o que existe, permitindo o entendimento generalizado 

dos sujeitos oníricos postos em relação. 

 

 

 

2.4 – Sonho e aprendizado 

  

Nas atividades oníricas a “alma”, ao se deslocar do corpo, pode estabelecer 

um contato com outros seres do cosmos, e a partir deles aprender uma série de 

conhecimentos. Entre os Parakanã, a relação entre sonhador e estrangeiro permite 

o aprendizado de nomes, procedimentos de cura e cantos. O acesso à essas 

informações, portanto, depende inteiramente do contato com o interlocutor onírico 

que é, obrigatoriamente, estrangeiro. Retornando à discussão dos elementos que 

proporcionam o sonho, é importante ressaltar também o papel do sangue do inimigo: 

sem o odor de seu sangue, as chances de sonhar são reduzidas, e por sua vez, sem 

sonho não há nomes, curas e cantos e, portanto, a sociedade Parakanã enfrentaria 

dificuldades na continuidade da vida social.  

Para os Wauja os sonhos, assim como o transe, também são a possibilidade 

de interação com as alteridades extra-humanas - apapaatai e yeruopoho – que 

passam ao Wauja sonhador o conhecimento de canções, mas principalmente, as 

formas e temas geométricos que posteriormente serão desenhados. Esses temas e 

canções são importantes para a vida Wauja, pois narram e apresentam o mundo 

sobrenatural além de estabelecer uma continuidade entre este mundo “invisível” e o 

visível, já que os temas geométricos irão constituir o grafismo presente nos cestos, 

panelas, máscaras e corpos Wauja. 

Como a esfera do contato entre humanos e as alteridades apresenta o 

aspecto artístico de ensinar temas geométricos, Barcelos Neto passa a considerar 
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os sonhos como um empreendimento artístico, no qual os personagens centrais são 

a “alma” (que aprende os temas) e as alteridades extra-humanas (que os ensinam). 

Acredito, entretanto, que os sonhos se constituam mais amplamente como um local 

de aprendizado, do que um empreendimento artístico propriamente dito. Os temas 

geométricos – a arte – são mais um exemplo daquilo que é visto e aprendido na 

experiência onírica, e que deve ser praticado na vida cotidiana. Algo semelhante, por 

exemplo, ocorre entre os Kaxinawa, conforme mostra Lagrou (2003). Para este 

grupo há o grafismo percebido no cotidiano, e outro percebido pelo espírito do olho 

no mundo dos sonhos. O grafismo apresentado no mundo onírico é igualmente – se 

não mais – importante para a fabricação dos padrões geométricos no mundo 

cotidiano. Nesse aspecto, é curioso observar que em uma sociedade onde o 

grafismo e a arte desempenham papéis centrais e estão constantemente em 

questão, seja justamente a esfera onírica a responsável por revelar esses temas. 

Apesar de o grafismo ter um uso cotidiano, para aprendê-lo é necessário que a 

“alma”, que não atua no cotidiano, entre em ação nos sonhos. 

 

As exegeses sobre a mito-cosmologia dizem que o atual repertório de 
desenhos geométricos foi lentamente transmitido aos Wauja através dos 
sonhos e transes dos xamãs envolvendo os apapaatai. As formas visuais, 
imagens oníricas dos tempos imemoriais, são uma dádiva dos contatos, em 
primeira instância maléficos, entre humanos e extra-humanos. O 
adoecimento e os seus processos de cura são os elos primordiais desses 
contatos e os canais de transmissão do conhecimento produzido pelos 
apapaatai e yerupoho. Esse grafismo oculto do sonho e do transe nada 
difere do grafismo constantemente em evidência nas panelas, cestos, 
bancos, postes das casas, máscaras, redes, zunidores, corpos e mais 
tantos outros objetos fabricados pelos Wauja. Na verdade, não podemos 
falar de dois grafismos, mesmo porque, etnograficamente, uma estrita 
dicotomia entre o “visível” e o “invisível” mostra-se frágil em função dos 
processos especiais de visão e da incessante comunicação entre os 
mundos humano e extra-humano. (BARCELOS NETO, 2002, p. 168). 

 

No caso Mbya Guarani, o que se aprende nos sonhos são as “almas-

palavras” (nhe’ë) divinas que devem ser compartilhadas. Para este grupo, todo 

aprendizado é uma troca de palavras, de forma que toda sabedoria Mbya deve ser 

contada. Diferentemente de outros casos apresentados, entretanto, a obtenção das 

almas-palavras Mbya, pelo sonho, não se dá pelo deslocamento da alma (parte 

“imaterial”) da pessoa, mas pela concentração dela. A pessoa Mbya Guarani deve 

aprender a concentrar-se, seja no sonho ou na vigília, para estar atenta às 

mensagens passadas pelos deuses. Concentrar-se, sonhar e interpretar são, 
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portanto, atividades cognoscentes. Os aprendizados oníricos, portanto, garantem a 

continuidade, trazem a possibilidade de mudança ou de constituição da vida social 

cotidiana. 

 

 

2.5 – Sonho, interpretação e futuro 

 

Nesta categoria, optei por juntar duas características recorrentes nos sonhos 

ameríndios, pois ela possuem uma relação muito estreita: a forma de interpretar os 

sonhos, especialmente aqueles que trazem informações sobre o futuro. Ao constatar 

essa característica nos sonhos para muitas sociedades não ocidentais, Basso 

(1992) pergunta-se porque e sob quais circunstâncias essa “ansiedade” frente ao 

futuro é construída, e qual a relação entre ela e a reflexão sobre o self, sobre a 

consciência e sobre o desenvolvimento humano nos contextos onde esses sonhos 

ocorrem. Ao analisar o contexto Kalapalo, conforme já dito, a autora apresenta que 

uma vez que o sonho é experiência do akua, pela qual o corpo do sonhador não se 

responsabiliza; é provável que as informações sobre o futuro surgidas nos sonhos 

digam respeito ao desenvolvimento e destino deste self. Entretanto, ao abordar a 

forma interpretativa dos sonhos, Basso realiza uma análise passível de críticas, por 

enfatizar um entendimento próximo ao freudiano: 

 
Já que o sonho é considerado experiência do akua, não propriamente 
daquele que dorme, é então experiência de uma realidade pessoal e 
escondida (a mente, talvez) que é apenas incipientemente percebida no 
estado de vigília. Por isso, os sonhos são interpretados por meio do 
entendimento imaginativo – nos modos mais adequados para o significado 
daquilo que está oculto e a ser conhecido – ou metafórico. (Idem, p. 101, 
tradução nossa, grifos nossos). 
 

Thomas Gregor (1981a) também realizaria abordagem semelhante a de 

Basso. Para os Mehinaku, os sonhos ocorrem quando a “alma/sombra” abandona a 

íris do olho e vaga pelo mundo noturno dos espíritos, dos monstros e das almas dos 

outros Mehinakus. De acordo com Gregor, os sonhos são símbolos de eventos que 

estão por vir, geralmente anunciadores da doença ou morte prematura, e seus 

significados são obtidos por meio de equivalências metafóricas das cores, formas e 

ações presentes na imagem onírica. Observo que em um ponto Gregor afasta-se de 
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Basso, já que para o autor os eventos oníricos são imagens daquilo que poderá 

acontecer futuramente, e não aquilo que efetivamente acontece com a “alma” do 

sonhador. Entretanto, os dois autores aproximam-se ao considerarem que os 

sonhos são interpretados a partir de um entendimento “imaginativo” ou metafórico. 

Gregor, por exemplo, nos mostra que um sonho mehinaku que apresente formigas 

voadoras sugere a morte de um parente, já que as formigas vivem pouco e que a 

nuvem de insetos voadores assemelha-se à chuva de lágrimas que acompanha a 

morte (Idem, p. 712).  

Contrariamente, entre os Parakanã, Fausto afirma respeito da interpretação 

dos sonhos: 

 

A distância entre sonho e fato não é mediada por uma técnica interpretativa: 
os eventos oníricos não são sinais crípticos a serem interpretados 
metaforicamente. Não há uma onirocricia parakanã, assim como, apesar de 
haver sonhos que dizem respeito a acontecimentos futuros, não há uma 
oniromancia. Ademais, não se trata apenas de que a interpretação dos 
sonhos deva ser literal, mas de que eles são eventos de pleno direito [...] 
(Idem, p. 356-357). 

 

É contraditório que Ellen Basso considere o sonho Kalapalo como ação 

efetiva do self interativo, mas também como algo a ser entendido pela “imaginação”, 

uma vez que o sonhador sabe que é o seu akua que experimenta o sonho e o que 

ele experimenta. A proposta de Basso torna-se confusa a partir do momento em que 

a autora considera o sonho como experiência do self interativo, mas também como 

uma experiência “escondida da mente”, conforme supracitado, e que por isso estaria 

sujeita à “interpretação imaginativa”, beirando uma noção de inconsciente 

psicanalítico. 

No caso Mbya Guarani (Pissolato, 2007), o sonhar, assim como a 

concentração e a conversa, são formas de “aprender na vida”: maneiras de obter 

conhecimento – na maior parte dos casos, de origem divina – como os guaranis 

enfatizam. No caso específico dos sonhos, a autora apresenta que eles são tidos 

como matérias de interpretação por excelência, e podem trazer à consciência um 

saber ou capacidade cujos resultados são a saúde ou a evitação de danos por parte 

do sonhador. 

Frequentemente, o sonho é tido como o aviso de um risco que poderá - ou 

poderia se fosse devidamente evitado – acontecer; ou seja, como um mediador 

entre a vida, a doença, os infortúnios e a morte. Quando o sonhador compreende 
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bem o conteúdo do sonho (capta a verdade que contém) ele então poderá ser capaz 

de tomar as devidas medidas para evitar que os infortúnios acometam a si mesmo 

ou aos seus parentes. Nesse sentido, Pissolato comenta sobre dois aspectos do 

sonho: o conteúdo e a interpretação. Nos casos em que o conteúdo é evidente e 

explícito, o único mistério restante é descobrir qual pessoa encontrar-se-á na 

situação anunciada pelo sonho. Entretanto, mesmo assim a interpretação abre 

margem para a modificação ou a complementação deste mesmo conteúdo. É como 

se o sonho Mbya compreendesse uma esfera da “verdade” sobre os acontecimentos 

futuros. A não confirmação deles, isto é, a possibilidade de evitar os infortúnios, 

repousa na interpretação adequada feita pelo sonhador.  

Os Mundurucu são outro grupo (Murphy, 1958), para os quais os sonhos 

podem ser bons ou maus presságios. Porém, de acordo com Murhpy, somente uma 

classe específica de pessoas possui o conhecimento para interpretar as mensagens 

que os sonhos transmitem. Após terem ingerido medicamento específico que lhes foi 

administrado na infância, essa classe de pessoas é capaz de explicar os sonhos, 

além de neles se encontrarem com as almas de antigos Mundurucus que lhes 

ensinam canções. Murphy não aprofunda sua descrição a respeito dos sonhos e 

dessa classe de pessoas especializadas, mas é interessante observamos que 

apesar de todos os Mundurucus sonharem, a compreensão exata da mensagem que 

o presságio transmite seja acessível apenas a um grupo seleto, que desenvolveu tal 

capacidade a partir de medicamentos – dos quais o autor também não nos fornece 

mais informação. 

Retornando aos Mbya Guarani, outra característica apresentada pela autora 

é que apesar do sonho conter a possibilidade de um acontecimento, ele não é 

enfatizado como o acontecimento em si, na verdade, a ênfase Mbya está nos fatos 

ocorridos após os sonhos. A grande preocupação do sonhador deve ser, portanto, 

saber como captar a mensagem que o sonho informa sobre a possibilidade de um 

dado acontecimento. Pissolato traz o exemplo do sonho que anuncia o nascimento 

de uma criança (2007, p. 263-265). Segundo a autora o sonho Mbya comunica à 

mãe a respeito de sua gravidez que provavelmente já está em curso, mas que é 

desconhecida. Após o sonho informar a gravidez, e ela ser tida como concreta, as 

medidas referentes a ela terão início, de forma que os eventos pré-anunciados pelos 

sonhos confirmam-se como verdadeiros justamente a partir do momento em que 

começam a ocorrer. 
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 A interpretação dos sonhos é uma etapa de suma importância na 

compreensão desses eventos pré-anunciados, ou seja, quando os sonhos não são 

vistos como os acontecimentos em si. Nas ocasiões em que o sonhador Mbya não 

consegue compreender o conteúdo dos seus sonhos, deve buscar aconselhamento 

com os xamãs sobre como proceder acerca do que foi sonhado. Na verdade, 

Pissolato comenta a ausência de um especialista sonhador, sendo, por isso, a 

capacidade de antever acontecimentos em sonhos um ofício do xamã. Nem todos os 

xamãs, entretanto, parecem ser sonhadores ativos e narradores dos próprios 

sonhos, apesar de serem procurados para aconselhamentos sobre os sonhos dos 

outros. Para Pissolato, é provável que o reconhecimento dos xamãs como 

excelências em prevenções e curas de doenças é o que lhes conceda a consciência 

sobre o que o conteúdo dos sonhos pode indicar e quais as medidas a serem 

tomadas pelo sonhador.  

Quanto aos sistemas interpretativos Mbya Guarani para os sonhos, Pissolato 

não se aprofunda sobre eles. A partir dos dados etnográficos apresentados até 

agora, observamos que somente Descola analisa os sistemas nativos de 

interpretação dos sonhos. O sistema Jívaro de interpretação, conforme 

anteriormente apresentado, opera a partir da inversão termo a termo do conteúdo 

expresso no sonho. Se o sonho apresenta animais, a interpretação os transforma 

em humanos e vice-versa. Algo semelhante ocorre, também, entre os Cinta Larga 

(Dal Poz, 1991), para os quais o sonho é uma das atividades que permitem o 

sucesso na caça. Entretanto, as imagens oníricas – que apresentam relações 

simbólicas entre homens e animais – podem confundir a relação presa/predador, e 

prejudicar a interpretação do sonho. Mesmo assim, de acordo com Dal Poz, o 

imaginário onírico Cinta Larga apresenta chaves de interpretação padronizadas: a 

interpretação do sonho não ocorre de forma livre por parte do sonhador – alguns 

conteúdos oníricos expressam uma interpretação já consolidada por todos que 

sonham.  

No caso Mbya Guarani, acredito ser possível considerar a existência de 

formas de interpretação estabelecidas, já que o xamã pode ser procurado para 

aconselhamento, e que a má interpretação do conteúdo onírico pode indicar a 

concretização dos infortúnios anunciados. Isso parece indicar, entretanto, que o 

padrão de interpretação – e aquele que garante a evitação dos infortúnios – seja 

exclusivamente o proporcionado pelo xamã. Novamente, encontramos o terreno 
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difuso da relação entre sonho e xamanismo, pois a autora não nos apresenta se 

existe e em que consiste a diferença entre a interpretação do leigo e a interpretação 

do xamã. Porém, é importante ressaltar que o que é visto no sonho não é um desejo 

oculto do sonhador, mas um acontecimento que ainda não teve lugar e que poderá 

não se cumprir conforme a atitude e propensão do sonhador.  

Entre os Mbya, o aconselhamento dos xamãs sobre como compreender os 

sonhos está inserido, também, na esfera de narração e partilha daquilo que foi 

sonhado. Apesar de o sonhador possuir o poder de decisão sobre quando e como 

contar o seu sonho, a partilha deste é muito importante visto que contá-lo aos outros 

é uma forma de transmissão de conhecimento. 

Se os sonhos para os Pirahã (Gonçalves, 2001) normalmente envolvem 

seres e esferas aos quais não se tem acesso na experiência de vigília, isso não 

significa que o sonho também não traga relações e acontecimentos que ocupam o 

lugar do cotidiano e do patamar pirahã: trata-se dos sonhos de presságio. 

De acordo com Gonçalves, os sonhos de presságio indicam acontecimentos 

futuros que podem ocorrer no patamar das relações pirahã. Conforme o autor, os 

sonhos produzem acontecimentos, pois aquilo que ocorre na experiência onírica irá 

ocorrer no patamar pirahã como repetição. Aqui, não se trata apenas de uma 

mensagem sobre determinado acontecimento a ser interpretada, mas da 

antecipação do acontecimento de fato. Nesse ponto, é interessante compararmos o 

sonho Pirahã com o sonho Mbya Guarani, tendo em vista que ambos apresentam 

claramente uma preocupação com o futuro, mas que diferem num quesito 

fundamental: o sonho Mbya Guarani é apenas um presságio, que será tido como 

verdadeiro somente após a concretização, de fato, do acontecimento. O sonho 

Pirahã, diferentemente, não pressagia o acontecimento, pois já é um acontecimento 

de fato que irá apenas ser repetido no patamar pirahã. 

A partir desse aspecto do sonho como presságio é possível compreender 

que o tema do sonho ameríndio pode não falar, obrigatoriamente, sobre seu 

sonhador, já que se trata de algo que não lhe é privado. Esta é uma grande 

diferença com o sonho freudiano, no qual o conteúdo do sonho expressa desejos 

ocultos, resquícios do dia ou da vida do indivíduo que sonha. No sonho ameríndio, 

ao contrário, ao que parece os temas são comuns a todos e estão aí para serem 

sonhados, e falam mais sobre o cosmos do que sobre o sonhador em si. 
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2.6 – Sonho e narrativa mítica 

 

Ao comentar na categoria acima que o sonho ameríndio fala sobre o 

cosmos, é importante retornamos ao sonho Pirahã e ao paralelo feito por Gonçalves 

entre narrativa onírica e mítica. Em termos gerais, para Gonçalves, como a narrativa 

mítica Pirahã é muito fragmentária, é a narrativa onírica que trará as questões 

referentes à vida social e à concepção do cosmos, o que demonstra claramente o 

aspecto coletivo do sonho e seu papel na construção do socius. De acordo com o 

autor, em uma cosmologia na qual o corpo coloca o universo em movimento, já que 

este corpo dá origem a outras formas corporais particulares que irão experimentar e 

criar este mesmo universo, o sonho é o momento no qual este universo é 

experimentado pela subjetividade pirahã. As experiências dos abaisi, tanto nos 

patamares celestes e subterrâneos, quanto no patamar Pirahã, são aquelas que 

também colocam em movimento a história Pirahã, e que permitem, portanto, a 

agência dos sujeitos na construção dessa história. Esta seria, de acordo com 

Gonçalves e inspirado pela proposta de Waud Kracke, conforme apresentada 

anteriormente, a principal diferença com a narrativa mítica, quando encontrada de 

forma altamente elaborada em outras cosmologias: os sujeitos não participam da 

sua construção. Entretanto, no Capítulo I deste trabalho vimos que a narrativa mítica 

não precisa obrigatoriamente prescindir dos sujeitos; inclusive, o fato de que os 

mitos são por eles narrados (e até mesmo sonhados, conforme a própria proposta 

de Waud Kracke) pode dizer que os sujeitos participam da construção da narrativa 

mítica. Entretanto, Gonçalves sustenta a fragilidade da narrativa mítica pirahã, e 

confere ao sonho a possibilidade da elaboração do cosmos a partir dos sujeitos. 

Mais do que elaborar, acredito, novamente, que o sonho seja a possibilidade de 

experimentação do cosmos pelos sujeitos. 

 

2.7 – Sonho e visão 

 

Outros aspecto dos sonhos ameríndios, é que muitas vezes eles apontam 

para uma visão mais aguçada do que aquela proporcionada pelo corpo material. 

Para os Mbya Guarani, por exemplo, o verbo “sonhar” (-exa ra’u) é uma derivação 
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do verbo “ver” (-exa), e isso implica, de acordo com Pissolato, que sonhar é uma 

forma de ver o que vai acontecer, mais do que determinar o acontecimento em si.  

Entre os Wauja, o xamã possui uma visão aguçada que consiste na visão 

simultânea daquilo que está oculto no interior do corpo do doente – o feitiço -, e 

daquilo que é invisível no exterior: os movimentos, intenções e ações dos apapaatai. 

Esta visão, somada à capacidade de transformação das alteridades extra-humanas 

em auxiliares, compõem as características que diferenciam o sonho do xamã do 

sonho do doente, já que ambos costumam sonhar muito devido à “alma” vulnerável. 

 Observo, portanto, que o sentido da visão parece ganhar maior estatuto nas 

atividades oníricas, já que estas são tidas como reveladoras daquilo que é oculto: 

presságios, seres e mundos invisíveis no cotidiano. É interessante notar que, por 

exemplo, para os Wauja, para os Mehinaku e para os Kaxinawa seja justamente a 

“alma do/no olho” aquela que entra em ação nos sonhos.   

 

2.8 – Sonhos específicos para categorias específicas de pessoas 

 

 É possível, ainda, identificarmos algumas especificidades sutis em relação 

aos sonhos. No caso Araweté, por exemplo, os sonhos considerados xamânicos são 

sempre masculinos. Viveiros de Castro cita apenas um exemplo de sonho que as 

mulheres têm – aquele que traz o espírito do mel e pode roubar a alma delas para 

fins sexuais. (Idem, p. 351). 

 Entre os Parakanã, os sonhos são interditados às mulheres férteis. Como o 

sangue é o elemento que faz sonhar proficuamente, e as mulheres o possuem em 

excesso devido ao ciclo menstrual, a grande quantidade de sangue poderia 

conceder-lhes poderes xamânicos de força indescritivelmente perigosa. Entretanto, 

é importante chamarmos a atenção para um aspecto muito curioso: o fato de o 

sonho ser “interditado” não significa que as mulheres férteis parakanãs não sonhem, 

mas que devido ao receio de serem consideradas grandes feiticeiras, elas possam, 

simplesmente, não tornarem público o próprio sonho. Afinal, as mulheres parakanãs 

mais velhas, que não são mais férteis, sonham e são mais livres para contarem seus 

empreendimentos oníricos. (Idem, p. 249-334). 

 Entre os Jívaro, Descola comenta sobre um sonho tipicamente feminino – o 

sonho com Nunkui, o espírito da roça. Normalmente, quando uma mulher sonha com 
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Nunkui, este espírito irá lhe revelar, no sonho, a descoberta do nantar, um amuleto 

que favorece o crescimento das plantas. (Idem, p. 120). Descola aborda este sonho 

como tipicamente feminino devido ao fato de abordar elementos da roça, um espaço 

tipicamente feminino também. 

 Por último, observamos a partir dos Mbya Guarani que a maneira de 

interpretar os sonhos pode variar se a interpretação vier do xamã ou do leigo. 

Entretanto, Pissolato não apresenta nenhuma chave interpretativa para ambos os 

casos, apenas nos afirma de que em caso de dúvidas sobre como interpretar os 

sonhos, o leigo deve recorrer ao xamã para o auxílio. 

 Essas especificidades, mesmo que pontuais, contribuem para realçarmos o 

aspecto cultural dos sonhos, pois percebemos que o conteúdo sonhado, a 

interpretação e quem pode sonhar são aspectos informados por contextos 

simbólicos particulares e, portanto, não respeitam nenhuma gramática universal dos 

sonhos. 

2.9 – Conclusões preliminares 

 

A partir dos dados apresentados, é possível observar que determinadas 

características surgem frequentemente como constituintes das atividades oníricas 

ameríndias. A característica que eu gostaria de ressaltar, pois acredito que de 

alguma forma ela reúne todas as outras, compondo o que chamei de “complexo 

onírico”, é o fato de elas serem experimentadas pelo outro domínio da pessoa 

indígena, comumente tido como parte “imaterial” do corpo da pessoa. Essa “alma” 

vaga por esferas do cosmos às quais nem sempre o corpo material tem acesso, e 

estabelece relações com seres que também não são sempre vistos na vida em 

vigília. O resultado dessas relações são informações importantes para a orientação 

e o caminhar da vida social em geral, seja desde o aprendizado de nomes até os 

temas geométricos e o conhecimento sobre o futuro. 

Ao introduzir a “alma” como protagonista, acredito que os sonhos apontem 

para a complexidade da noção de pessoa e da corporalidade ameríndia. Retomando 

o caso Kalapalo temos o self interativo, conforme definido por Basso,como o único 

responsável pelo o que ocorre nos sonhos, isentando assim o corpo do sonhador da 

responsabilidade pelas experiências oníricas. No caso Parakanã, o duplo da pessoa 

(a’owa) atua no primeiro momento do sonho, para depois entrar em cena a “pele 
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verdadeira” (pireté). No caso Pirahã, a forma original do corpo, o ibiisi, não só dá 

origem à outra forma corporal que irá experimentar o sonho, o abaisi, mas 

efetivamente coloca em funcionamento o universo Pirahã. A partir desses aspectos, 

pergunto-me o que os complexos oníricos outorgam à pessoa ameríndia e porque a 

parte “imaterial” do corpo é a protagonista nessas atividades. 

No próximo capítulo tentarei responder a estas questões, relacionando os 

dados etnográficos com a literatura antropológica acerca da corporalidade e da 

noção de pessoa, discutindo como a “alma” é constituída para experimentar o 

universo nas atividades oníricas, o que a caracteriza como um domínio da pessoa 

que também é capaz de apreender. 
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3. CAPÍTULO III – REFLETINDO SOBRE OS SONHOS AMERÍNDIOS 

 

 Em “Uma Categoria do Espírito Humano...” a proposta de Mauss (2003c) é 

pensar de que maneira, ao longo dos séculos e através de numerosas sociedades, 

foi elaborado o conceito que os homens das diversas épocas criaram a seu respeito. 

Para tanto, Mauss demonstra as formas que esse conceito assumiu na vida dos 

homens e das sociedades com base em seus direitos, religiões, costumes, 

estruturas sociais e mentalidades. O esforço teórico do autor é a identificação das 

diferenças que caracterizam a noção de pessoa nos diversos períodos e sociedades 

na história e, principalmente, a conclusão de que a pessoa enquanto ser psicológico 

e possuidor de um “eu” altamente individualizado é recente na história ocidental e 

produto desta sociedade. Ao colocar a noção de pessoa como categoria a ser 

preenchida diferentemente por distintas sociedades, Mauss fornece o referencial 

teórico clássico para essa discussão. 

 Esse referencial será utilizado por Seeger et al (1979) para demonstrar a 

originalidade dos povos ameríndios na rica elaboração da noção de pessoa 

associada à corporalidade enquanto idioma simbólico. Os autores indicam que os 

ameríndios não só privilegiam a reflexão sobre a corporalidade na elaboração de 

suas cosmologias, como apontam para a definição e construção da pessoa pela 

sociedade. A produção física dos sujeitos remete-se à produção social de pessoas. 

O corpo não é o único objeto e instrumento de incidência da sociedade sobre o 

indivíduo, mas todos os complexos de nominação, grupos, identidades cerimoniais e 

as teorias sobre a alma associam-se na construção do ser humano tal como 

entendido pelas diferentes comunidades indígenas. 

 Demonstrando, portanto, que a noção de “indivíduo” é eminentemente 

ocidental e inadequada para expressar a noção de pessoa ameríndia, os autores 

ainda apontam para as diferenças teóricas no tratamento da noção de pessoa, e 
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optam pelo referencial teórico maussiano por considerarem as noções de pessoa 

enquanto categorias de pensamento nativas culturalmente variáveis6. Assumir a 

noção de pessoa enquanto categoria nativa conforme proposta por Mauss é também 

assumir que as categorias coletivas desempenham papel formador sobre a 

organização e prática concreta da sociedade; é assumir que a práxis de determinada 

sociedade só pode ser compreendida a partir de categorias coletivas. Nesse ponto, 

os autores justificam que tomar a categoria “pessoa” como focal para estudar as 

comunidades ameríndias deve-se ao fato de que, para essas sociedades, os 

idiomas simbólicos relacionados à construção da pessoa e à fabricação dos corpos 

apresentam alto rendimento, diferentemente dos idiomas definidores de grupos de 

parentesco e de aliança. O corpo é instrumento articulador de significações sociais e 

cosmológicas, é matriz de símbolos e objeto de pensamento. Fundamental, portanto, 

enquanto categoria e enquanto conceito, para o estudo das sociedades ameríndias. 

 Viveiros de Castro (1996) aprofundará sua abordagem acerca da 

corporalidade ameríndia ao mostrar que diferentemente da filosofia ocidental, que 

separa ontologicamente as esferas relativas à “natureza” e à “cultura”, a filosofia 

indígena não realiza essa distinção na sua classificação e compreensão do universo. 

Ao observar a grande frequência, por exemplo, com que os outros seres – animais, 

vegetais e espíritos - aparecem nos mitos indígenas dotados de agência humana, 

Viveiros de Castro aponta que a filosofia indígena é marcada por uma mesma 

cultura – a condição de sujeito é universal a todos os seres – que se particulariza na 

diversidade dos corpos, ou seja, em várias “naturezas”. 

 A condição humana em diferentes corpos faz com que estes, de acordo com 

o autor, façam as vias de “roupa” ou “envelope”, tendo em vista que as diferenças 

entre o corpo do animal e o do homem, por exemplo, são apenas aparentes, já que 

por trás dessas roupas encontra-se a mesma capacidade de agência na sociedade; 

ou seja, encontra-se a humanidade enquanto condição. Entretanto, são justamente 

os diferentes tipos de corpos que orientam os comportamentos daqueles que, em 

dado momento, os revestem. Aqui, “corpo” não é entendido como mero aparato 

fisiológico, mas como uma sede de afecções, como um conjunto de comportamentos 

que cria um habitus e, principalmente, fornece a perspectiva da qual o mundo será 

                                            
6 Os autores ressaltam a importância de Geertz e Dumont para essa reflexão e fazem um contraponto 
com a visão de Malinowski que “[...] tendeu sobretudo a analisar a personalidade social, isto é, a 
pessoa como agregado de papéis sociais, estruturalmente prescritos (e os papéis sendo concebidos 
como feixes de direitos e deveres).”. (SEEGER et al., 1979, p.5) 
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visto e experimentado7. Habitar o corpo do jaguar, por exemplo, é enxergar os outros 

como animais (especialmente como presas) e comportar-se feito jaguar, mesmo 

enxergando a si mesmo enquanto humano. Esta capacidade perspectiva dos corpos 

faz com que o universo indígena seja povoado por múltiplas subjetividades e 

agências humanas e, mais ainda, seja apreendido conforme diferentes pontos de 

vista.  

 

Mas as coisas que eles veem são outras: o que para nós é sangue, para o 
jaguar é cauim; o que para as almas dos mortos é um cadáver podre, para 
nós é mandioca pubando; o que vemos como um barreiro lamacento, para 
as antas é uma grande casa cerimonial... (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 
127). 

  

A multiplicidade dos corpos e das perspectivas apontam, também, para o 

aspecto transformativo da pessoa indígena, pois estar num dado corpo pode não ser 

definitivo, conforme coloca Viveiros de Castro. As máscaras, pinturas corporais e 

demais adornos, por exemplo, não visam apenas à decoração do corpo, mas 

justamente à transformação dele – transformar a “roupa” para que outros 

comportamentos venham à tona. Entretanto, apesar dessa capacidade 

transformativa ser potencialmente constituinte de toda pessoa indígena, ela encontra 

maior desenvoltura na figura do xamã: um especialista que detém controle sobre 

quando e como se transformar. Conforme coloca o autor, há estreita relação entre o 

xamanismo e o perspectivismo, na qual o primeiro é fundamento teórico e campo de 

atuação do segundo, dada a maneira como a figura do xamã sintetiza e realiza a 

filosofia indígena da transformação e da perspectiva. (1996, p. 119). A atividade do 

xamã parece indicar de forma clara do que se trata a metamorfose do corpo, se 

considerarmos, a partir da proposta de Viveiros de Castro, que a noção de pessoa 

indígena compreende três “domínios” – a materialidade do organismo (a fisiologia), o 

corpo e a subjetividade formal (humana) das almas. O corpo, enquanto sede de 

afecções e fonte de perspectivas, é o domínio intermediário e justamente o que é 

passível de transformação. 

Aqui é possível compreender a estreita relação entre sonho e xamanismo, 

conforme visto em alguns casos etnográficos já expostos. Por exemplo, entre os 

Parakanã não há a figura do especialista xamã, mas aqueles que sonham cumprem 

                                            
7
 Conforme visto em Seeger et al. “O corpo físico não é a totalidade do corpo, e o corpo não é a 

totalidade da pessoa.”. (SEEGER et al., 1979, p. 13). 
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uma função xamânica já que a atividade onírica permite a aquisição de nomes e o 

encontro com espíritos – ofícios reconhecidamente xamânicos. Entre os Tapirapé, 

os leigos ficam receosos ao sonharem muito, pois os sonhos colocam em interação 

seres com os quais somente os xamãs sabem lidar, além do fato da atividade onírica 

ser considerada uma atividade realmente xamânica. Entre os Wauja, somente 

xamãs e doentes sonham graças à alma vulnerável e titubeante que possuem e que, 

portanto, se desloca com facilidade.  

É possível notar que a aproximação entre sonho e xamanismo é realizada 

devido às comuns características que constituem as duas atividades: a agência da 

alma em outras esferas do cosmos, a possibilidade de relação com outros seres do 

universo, a possibilidade de constituição do socius, a possibilidade de interferência 

no curso dos acontecimentos, o aprendizado de nomes, cantos, curas etc., e o 

estado alterado de consciência. Entretanto, é imprescindível ressaltar que a 

aproximação entre as duas atividades é frequentemente feita a partir da participação 

do xamã no complexo onírico, dado que este é o sonho sobre o qual as etnografias 

debruçam-se na maioria dos casos. É limitada, portanto, a possibilidade de analisar, 

neste trabalho bibliográfico, a aproximação entre o sonho ordinário (dos leigos) e o 

xamanismo. Mesmo nos casos Parakanã (no qual o inimigo é o interlocutor 

xamânico) e Wauja (que mostra os sonhos dos xamãs, ou dos doentes) temos 

situações oníricas muito particulares, que não se configuram como sonhos 

ordinários. 

Mas ainda no sentido da aproximação das duas atividades, entretanto, 

acredito ser possível considerar que essas características trazem algo importante da 

filosofia indígena: o mundo é objeto de pensamento e lugar de experimentação. Em 

harmonia com este aspecto importante da filosofia indígena temos, portanto, que o 

sonho ameríndio também é uma atividade cognoscente. Novamente, a partir do caso 

Parakanã, observamos que os cantos aprendidos nos sonhos nunca são frutos da 

imaginação ou criatividade pessoais, mas resultados da interação com outros 

sujeitos que os ensinam ao sonhador. De acordo com Fausto tudo o que existe, 

então, é capturado do exterior, nada é criado “espontaneamente”. (Idem, p. 349). 

É importante também lembrar que a proposta de que o universo é objeto de 

pensamento, elaborada por Lévi-Strauss (1976, p. 95-184; 2008), ressalta que o fato 

do pensamento indígena operar a partir de uma lógica do concreto não significa que 

ele seja incapaz de abstração ou inferior ao pensamento científico/ocidental. O 
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“pensamento selvagem”, conforme define o autor, procura sempre conhecer o 

mundo e suas coisas antes de classificá-lo, de forma que é errado considerar que os 

indígenas sejam utilitaristas e só utilizem aquilo cujas propriedades são conhecidas. 

 Para Lévi-Strauss, ainda, a classificação indígena do universo possui lógica 

ordenada e consistente, mas também difere do pensamento ocidental, pois o 

pensamento selvagem não separa o subjetivo do objetivo: as relações concretas 

entre homens e seres vivos baseiam-se também na afetividade; o conhecimento 

teórico não está separado das emoções. Aqui, a proposta de Viveiros de Castro 

acerca da filosofia indígena aproxima-se da proposta de Lévi-Strauss, pois o 

perspectivismo não objetiva as coisas conforme o pensamento científico, mas 

justamente as “subjetiviza” ao conceder a condição de sujeito às demais coisas do 

universo.  

Continuando com Viveiros de Castro, o autor sugere que em condições 

normais do cotidiano o indígena não enxerga os animais como gente já que os 

corpos perspectivos do indígena e do animal são diferentes. O momento da 

atividade xamânica, entretanto, difere das condições normais, pois justamente revela 

a humanidade dos outros seres e transforma o corpo do xamã. No caso das 

atividades oníricas, observamos que o estado de vigília é tido como diferente do 

estado em que se sonha, tendo em vista que quando se está acordado o mundo que 

é visto e vivenciado, e os seres com os quais se interage, é diferente daquele visto 

nos sonhos. Conforme vimos no caso Pirahã, por exemplo, a riqueza dos sonhos 

está na possibilidade de se conhecer outros patamares do universo, onde habitam 

seres que não se encontram no patamar pirahã. O sonho revela esses novos 

espaços e seres, mas que só podem ser conhecidos (apreendidos pelo sonhador) 

pela forma corporal abaisi daquele que sonha. Já no caso Parakanã há uma etapa 

do sonho ocorrida durante o sono, e outra ocorrida em vigília. 

Excetuando o caso Kalapalo, conforme apresentado por Basso, que nos 

afirma que os seres com os quais se interage nos sonhos encontram-se em forma 

humana, pois de acordo com a autora esta é a forma que permite a comunicação; os 

outros casos etnográficos não definem se, nos sonhos, os seres revelam-se e 

apresentam-se sob a forma humana. Entretanto, creio ser possível considerar que 

antes de os seres do domínio onírico apresentarem-se de tal maneira que seja 

possível conhecê-los, é este outro domínio da pessoa, a “alma”, que é capaz de 

apreendê-los e de compreender o “todo” desse universo. Trata-se mais da 
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capacidade generalizante da “alma” do que da capacidade transformativa dos 

interlocutores oníricos. Em termos da possibilidade de comunicação, o caso 

Parakanã é exemplar, novamente, pois conforme já dito, no momento onírico a 

língua Parakanã torna-se o “esperanto” que universaliza a comunicação. 

Por outro lado, se levarmos em consideração que a filosofia indígena 

justamente concebe a condição humana como universal e como possível de ser 

revelada nas condições não normais, conforme proposto por Viveiros de Castro, 

este pode ser justamente o caso dos sonhos, já que sua não normalidade é 

contraposta ao estado de vigília, por exemplo, ou devido ao aspecto extraordinário e 

técnico dos sonhos, que demandam preparações (as induções dos sonhos) para 

sonhar e para compreender o que eles revelam. 

Taylor (1996) apresenta proposta semelhante à de Viveiros de Castro acerca 

da humanidade na Amazônia indígena. Inspirada por uma suposta contradição 

Jívaro a respeito da morte (por um lado, os jívaros sustentam que a morte é sempre 

consequência de uma intencionalidade maléfica; por outro, contam um mito que 

apresenta a morte como oriunda de causas naturais) a autora indaga o que significa 

ser um humano entre os Achuar do Equador. Estar vivo para os Jívaro, conclui a 

autora, é ser percebido e perceber a si mesmo como uma pessoa – uma noção 

localmente coberta pelo termo “shuar” e que comumente engloba outras duas 

categorias de seres, além dos humanos: os espíritos de aparência humana e 

comportamento não humano (chamarei de grupo A), e os espíritos de aparência não 

humana e comportamento humano (chamarei de grupo B). Boa parte da mitologia 

jívaro é dedicada a narrar os atos dos seres do grupo B, além dessas entidades 

também figurarem proeminentemente no discurso e prática xamânicas, assim como 

na roça e na caça mágica. Esses seres podem, em certas circunstâncias, serem 

definidos como humanos, mas em outros contextos serem um pouco diferentes das 

pessoas reais – às vezes porque estão mortos, às vezes porque só podem ser 

considerados humanos em certas condições de interação. O que eles partilham com 

os verdadeiros humanos, o que possuem de igual, entretanto, é a consciência e a 

intencionalidade, de forma que a vida jívaro, em resumo, é mais um postulado da 

mente do que da matéria. (1996, p.204-205). 

O que se segue dessa conclusão é que ser um humano real e vivo implica em 

mostrar um tipo especial de aparência corporal, praticar certos tipos de comunicação 

e comportamento social, e possuir determinados estados de consciência. Dizer que 
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os demais seres e coisas são vivos significa que eles possuem intencionalidade e 

consciência. Esses seres, afirma Taylor, são fundamentalmente iguais em termos 

dos atributos orgânicos e dos mecanismos psicológicos – um morcego, um cachorro 

ou uma mandioca são, acredita-se, organizados da mesma forma. Se os humanos 

não estão normalmente cientes desse fato, deve-se às questões epistemológicas 

porque eles não se comunicam, frequentemente, com esses seres. 

Se a intencionalidade e a agência são as mesmas, o que diferencia 

efetivamente as espécies, afirma Taylor, é a “forma” ou, mais precisamente, a 

aparência. Para Taylor, entretanto, uma forma particular impessoal pode fornecer a 

completude do “eu”, mas não fornece subjetividade. Assim, a autora elabora sua 

principal pergunta: como um corpo impessoal e externamente criado pode ser 

experimentado subjetivamente? 

Para a autora, a subjetividade é mais uma questão de refração: ela é 

construída a partir da percepção que alguém possui sobre o outro. A imagem do 

self, baseada na atribuição das imagens que os outros têm sobre ele, é 

necessariamente relacionada com a memória que os outros têm dele. De acordo 

com Taylor é precisamente uma representação dessa singularidade genérica, mas 

ainda unicamente individualizada, a imagem da pessoa jívaro denotada pelo termo 

wakan – usualmente traduzido como “alma”, mas que também se refere à aparência 

de alguém num sonho assim como a consciência do sonhador. 

 

Em suma, os Achuar certamente endossariam a reivindicação de 
Wittgenstein de que o corpo é a melhor imagem que se pode ter da alma, e 
não menos por sua reversibilidade, tendo em vista ser igualmente óbvio 
para eles que a alma também é a melhor imagem que se pode ter do corpo 
enquanto uma forma genérica personalizada. (TAYLOR, 1996, p. 206, 
tradução nossa.) 

 

 Para Taylor há duas situações nas quais o self jívaro é o personagem 

principal: a cura xamânica e o encontro com o arutam na floresta. A cura xâmanica 

problematiza o self ao trazer wakan - a parte “imaterial” do corpo roubada pelos 

espíritos e que marca o estado da doença - de volta ao corpo de seu dono. O 

restabelecimento de wakan no corpo corresponde ao retorno à autoconsciência do 

doente, que agora tem a certeza de que sua pessoa pode voltar a viver em 

coerência com o universo. Já o encontro com o arutam trata-se de uma experiência 

ritual, que em certo sentido assemelha-se ao xamanismo. Na busca pelo arutam um 
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jívaro pode, no curso do ritual privado que envolve isolamento, jejum rigoroso e a 

ingestão de alucinógenos, receber a mensagem ou visão relativa a seu futuro. O 

arutam – ou “coisa antiga” – é o espírito responsável por essa profecia. Para Taylor 

tanto o xamanismo quanto o arutam apontam para a ansiedade existente em relação 

ao self, já que no caso do primeiro o wakan precisa reencontrar seu corpo (de modo 

a recompor o self); e no segundo o arutam revela o que acontecerá no futuro. A 

autora ainda aborda wakan como uma reificação da memória atribuída ao self pelos 

outros.  

 A partir de Taylor, creio ser possível, em certa medida, acrescentar a 

atividade onírica também como um momento no qual o self é problematizado, tendo 

em vista que nos sonhos é esse mesmo wakan quem atua. Apesar de ser uma 

concepção genérica, o wakan é individualizado em cada pessoa e as situações de 

xamanismo e busca pelo arutam são os momentos nos quais essa individualização - 

ou seja, a subjetividade - é mais perceptível. Por que, então, não considerarmos os 

sonhos também como ocasiões nas quais o corpo - externamente criado da pessoa 

indígena – encontra a possibilidade de revelar sua subjetividade? De acordo com 

Taylor, o arutam é a reificação do self projetado para o futuro – assim como os 

sonhos nos outros grupos ameríndios. 

 Apesar de a condição de sujeito ser universal e, portanto, de todos os seres 

possuírem alma, pode-se afirmar que a parte “imaterial” do corpo é, em grande 

parte, a responsável por dar vivência subjetiva aos corpos amazônicos. Esta 

vivência, no caso dos sonhos, é marcada pela capacidade de transitar em esferas 

nas quais o corpo não pode, de ver e lidar com seres com os quais o corpo não 

pode e de aprender (e apreender) coisas outras do universo que o corpo também 

não pode nas situações normais e cotidianas. Se no caso do perspectivismo o corpo 

demarca o lugar de onde se está vendo – se do corpo do homem ou do jaguar -; a 

experiência da alma nas atividades oníricas demonstra que mesmo assim os corpos 

possuem limitações para experimentarem o universo em sua plenitude; ou seja, 

demonstra que há situações nas quais só a alma percebe. A alma também é, 

portanto, uma posição. 

 Esta é a proposta de Santos-Granero (2006) ao abordar os modos não 

corpóreos de sensorialidade e conhecimento entre os Yanesha da Amazônia 

peruana. Para os Yanesha, os sentidos corporais são incapazes de apreender a 

dimensão verdadeira e espiritual do mundo, de forma que somente o componente 
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não corpóreo – que o autor chamará de “vitalidades” – possibilita uma percepção 

correta e plena do cosmos. 

 Os Yanesha concebem que a pessoa é constituída por um corpo material e 

pelas entidades incorpóreas, como a alma/vitalidade e a sombra. Esse corpo 

material, entretanto, é tido como uma túnica que cobre seus elementos não 

corpóreos; aqui Santos-Granero enfatiza que de fato a relação entre corpos e 

túnicas é literal: corpos são túnicas e túnicas são corpos, o que pode ser confirmado 

pelo xamanismo e pela mitologia Yanesha. 

 Apesar de valorizarem os sentidos físicos, os Yanesha os consideram 

incapazes de perceberem a dimensão oculta das coisas, que é justamente aquela 

responsável por proporcionar o conhecimento considerado relevante sobre o mundo. 

Somente os sentidos incorpóreos, então, são apropriados para a aquisição e 

produção desse conhecimento. Isso implica em dizer que a alma possui, assim 

como o corpo, capacidade sensória, mas somente ela vê as coisas e o mundo como 

eles realmente são. Conforme coloca o autor, as vitalidades encorporadas só podem 

apreender a túnica das coisas, ao passo que as desencorporadas apreendem a 

dimensão espiritual humana. (2006, p.101). 

 Para Santos-Granero, em termos perspectivísticos, esses sentidos não 

corpóreos percebem animais, espíritos e outros seres humanos do modo como eles 

mesmos apreendem a si próprios, ou seja, como humanos. Ainda de acordo com o 

autor, essa faculdade sensória não corpórea é atribuída a todos os seres humanos, 

não só aos xamãs, e é exercida principalmente em três ocasiões: durante o sono, 

durante as vigílias rituais e após a ingestão de narcóticos ou alucinógenos. A 

principal diferença entre as três situações é que no sonho as vitalidades geralmente 

não obedecem à vontade consciente do sonhador; enquanto que na ingestão de 

substâncias tóxicas e na sustentação forçada do estado de vigília elas são 

conscientemente controladas pela pessoa. Esta diferenciação ocorre também entre 

o transe e os sonhos dos já citados Wauja, para os quais a atividade da “alma” nos 

sonhos é espontânea e não proposital como nos transes. No caso Kalapalo também 

observamos que a atividade da “alma” é acidental. 

 É interessante observar que a mudança do estado de consciência – seja no 

xamanismo ou nos sonhos – implica num aguçamento dos sentidos da pessoa, 

como se a lucidez frente ao mundo aumentasse e consequentemente tornasse esse 

mundo efetiva e verdadeiramente “revelado”. Entretanto, se fôssemos propor a alma 
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como outra “consciência” que é liberada nas ocasiões em que o corpo está alterado, 

seria importante reforçar que não se trata de uma consciência passiva, mas que 

efetivamente experimenta o momento onírico. 

  O que Santos-Granero chama a atenção, entretanto, é que não se trata de 

um refinamento dos sentidos já existentes no corpo físico da pessoa, mas da 

libertação, para que possam atuar, dos sentidos da alma, da parte “imaterial” do 

corpo. E se a função principal desses sentidos não corpóreos é perceber outras 

esferas do cosmos que se revelam, os novos seres e coisas, tem-se que a 

capacidade perspectiva não é só do corpo material8. 

 Os sonhos Yanesha constituem uma fonte de conhecimento, acessível a 

qualquer um: sejam homens, mulheres, jovens ou idosos. Durante o sono, as 

vitalidades desprendem-se do corpo e vagam por diferentes níveis cósmicos, 

chegando a se encontrarem com as vitalidades de outros humanos, sombras dos 

mortos, almas primordiais de animais, plantas e objetos, além das diversas 

divindades e seres espirituais. Os sonhos são, então, as perambulações das 

vitalidades, mas como estas não são controladas pelo sonhador, o conhecimento 

adquirido no sonho pode ser mero acaso. Para o Yanesha obter como resultado 

certeiro algum aprendizado, é necessário que ele treine o “lúcido-sonhar”, ou seja, 

que aprenda a permanecer lúcido nos sonhos a fim de controlar suas vitalidades e 

atuar conscientemente no rumo dos acontecimentos oníricos. (2006, p.109). Essas 

características demonstram que o sonho Yanesha que proporciona aprendizados é o 

sonho treinado, e não o sonho comum. 

 Para Santos-Granero, o papel que as vitalidades sensórias exercem na 

aquisição de conhecimento Yanesha aponta para uma pluralidade das cosmologias 

perspectivistas, e principalmente para a possibilidade de que o corpo é o lócus do 

conhecimento, mas não o agente causador: os corpos são causados por 

conhecimentos adquiridos por meio de suas vitalidades sensoriais. 

 Barcelos Neto (2007) também traz dados a respeito da alma possuir ou 

adquirir um ponto de vista, ao abordar a doença grave como uma experiência que 

funda um devir entre os Wauja. Nesse contexto, o sonho é um dos fatores que 

                                            
8
 Para Santos-Granero, a noção de perspectivismo ameríndio deixou de abordar dois aspectos: o 

papel dos diferentes sentidos nas relações intra e interespecíficas, e a questão da consciência dos 
seres – consciência tanto de que almas encorporadas e desencorporadas têm diferentes capacidades 
sensórias, como de que a percepção tem um caráter perspectivo. Ou seja, somente os humanos 
sabem da capacidade perspectiva da percepção. (2006, p. 117.) 
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constitui o campo empírico do entendimento Wauja sobre esse devir, que engloba a 

ontologia das transformações de todos os seres e coisas existentes. Ao elaborar 

uma etnografia Wauja sobre os processos que fazem surgir a doença e agravá-la – 

baseado na ideia de que os estados patológicos são manifestações corporais de 

relações transespecíficas entre humanos e não humanos – Barcelos Neto aponta 

como a doença é um processo transformador. Como já foi dito, a relação entre 

doença e sonho reside no fato de que o doente apresenta uma alma titubeante e, 

portanto propícia a desprender-se do corpo. O processo da doença, entretanto, 

implica não só no roubo da alma do doente, mas na transformação dela: ela passa a 

adquirir os pontos de vista dos apapaatai que o adoeceram, dando início, assim, a 

uma transformação da alma humana. 

 

De alguém em estado mórbido ou paralisado por extrema dor, diz-se que os 
apapaatai o estão “matando”. Quanto mais tempo o doente permanece 
inconsciente – em função dos prolongados passeios com diversos 
apapaatai – maior é a percepção da doença como “morte”. E enquanto o 
corpo começa a entrar em colapso, a alma torna-se mais e mais animal. 
Quando o doente recobra a consciência, ele descreve seu passeio como 
uma experiência onírica, um encontro com “pessoas estranhas” (na 
verdade, animais, porém vistos pelo doente como “gente”), às vezes 
amistosas, que o levavam a pescar e a caçar. (BARCELOS NETO, 2007, 
p.75). 

 

 Os exemplos mostram como o sonho, por fazer da “alma” sua protagonista, 

coloca em questão a capacidade sensorial e/ou perspectiva como privilégio do corpo 

material. A partir de Taylor, vimos que mesmo numa cosmologia em que o corpo é 

fabricado externamente ao sujeito, há a possibilidade desse corpo ser 

experimentado subjetivamente a partir do xamanismo, da busca pelo arutam e, 

porque não, pelo sonho – como no próprio caso Jívaro, a partir do doente que visa 

ao restabelecimento de wakan para que o self seja recomposto; como no caso do 

doente Wauja que também tem sua “alma” roubada nos sonhos. As três situações 

colocam em evidência a parte “imaterial” do corpo, que apesar de ser generalizada a 

todos os humanos é particularizada, como no caso Jívaro, nessas situações em que 

o self é protagonizado. Com Santos-Granero vimos que os sentidos não se limitam 

ao corpo material, e que inclusive a alma – a vitalidade – possui sentidos próprios, 

capacidades sensórias próprias que apreendem o universo de forma mais completa 

do que os sentidos do corpo. Com o exemplo de Barcelos Neto temos uma alma que 

também é capaz de se transformar, de forma que a capacidade transformativa, 
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então, também não se limita ao corpo material, mas ao contrário afasta-se dele e o 

danifica no processo da doença.  

 Nos casos dos sonhos que pressagiam o futuro, é interessante trazermos a 

proposta de Romero (2010) que apresenta como os sonhos para os Wayuu, grupo 

de língua Arawak localizado na Colômbia, também problematizam acontecimentos 

futuros. Entre os Wayuu, a palavra utilizada para expressar “sonho”, ajapüjawa, é a 

mesma que dá nome ao espírito que orienta os sonhadores na experiência onírica, 

não só para auxiliá-los na relação com os outros seres que aparecem nos sonhos, 

mas inclusive para ajudá-los na compreensão do próprio sonho. O principal papel do 

ajapüjawa, seja o sonho e/ou o espírito (aqui a ambiguidade do conceito opera de 

forma interessante), é auxiliar o sonhador a identificar os presságios de fatos que 

irão acontecer, ou de relembrar ao sonhador que ele deve cumprir ou recriar 

determinada prática social. De acordo com Romero, na maioria dos casos esse 

incentivo às práticas sociais, realizado pelo espírito, refere-se aos costumes 

relacionados à morte e ao funeral – como a cerimônia fúnebre deverá ser realizada, 

por quem deverá ser organizada, quem participará etc. O sonho Wayuu é o que (e 

quem) determina o ritual funerário, que pode inclusive acontecer novamente, tempos 

após o morto já estar enterrado, quando o ajapüjawa aparece nos sonhos e exige 

que seja feita uma exumação e novo ritual. (2010, p. 126-133). 

 Segundo a autora, cuja proposta vai de acordo com minha perspectiva, por 

revelar novas relações sociais, antecipar e ordenar práticas sociais, o sonho Wayuu 

também resignifica e atualiza o sujeito, pois o coloca numa nova rede de conflitos 

e/ou relações ao trazer informações sobre a morte de um parente, por exemplo. 

Importante ressaltar que no caso Wayuu, assim como nos outros casos etnográficos, 

o sonho pode não dizer respeito apenas ao sonhador, mas antecipar desgraças e 

acidentes dos outros também. 

 Outro acontecimento importante trazido pelo sonho Wayuu é a aparição da 

planta majayura, erva utilizada para banhos purificadores. Segundo Romero, uma 

informante lhe relatou que a erva pode aparecer em sonho como uma menina ou 

uma velhinha; e que após o banho purificador o sonhador pode sonhar novamente 

com a erva que então lhe dirá o seu destino. No caso Jívaro (Descola, 2006) há algo 

semelhante, relacionado à pedra nantar que favorece o crescimento da roça. Neste 

caso, porém, sonha-se com o espírito da roça que dirá a localização da nantar. 
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 Para a autora, o fato de a majayura apontar o destino do sonhador 

(semelhante ao arutam Jívaro, por exemplo) demonstra que as relações com os 

sonhos não são obrigatoriamente de sujeito/objeto, mas de impregnação de 

potencialidades na qual o “destino” é acessado. Nas palavras da autora: 

 

Os sonhos são mais do que uma simbologia onírica que funciona como 
elemento norteador de experiências sociais. Para eles, os sonhos 
representam uma interação constante com alteridades em jogo que 
representam perigos, saberes e poderes. Em quase todos os processos 
simbólicos que os wayuu manipulam ritualisticamente, os corpos são 
atravessados pela mediação dos sonhos. Esse fato possibilita a construção 
e transformação da pessoa wayuu (morta ou viva). (ROMERO, 2010, p. 
143). 

 

 Com o trabalho de Romero não só observamos que o sonho “subjetiviza” e 

coloca em questionamento a dicotomia sujeito/objeto, conforme a filosofia 

perspectivista, mas que em relação aos presságios e informações acerca do futuro, 

o sonho – ao conceder essa visualização refinada das possibilidades dos eventos – 

reposiciona a pessoa na vida cotidiana ao inspirar comportamentos: prevenções, 

práticas terapêuticas, funerárias etc. Este aspecto do sonho, somado ao complexo 

papel desempenhado pela “alma”, demonstra que o complexo onírico está 

indissociavelmente relacionado à corporalidade e à noção de pessoa no universo 

ameríndio. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A fim de concluir é interessante notar como o sonho ameríndio difere do 

sonho ocidental como, por exemplo, do de inspiração freudiana. O sonho ameríndio, 

por instaurar moldes de sociabilidade, revelar outras esferas do universo e outros 

seres, apresentar possibilidades de acontecimento e ensinar diversos conteúdos da 

vida social, não só não é efêmero – ele não acaba quando o sonhador acorda, e não 

inicia quando o sonhador dorme, como pudemos conferir nos casos etnográficos em 

que é previamente estimulado pelos cânticos, pelo sangue ou pelo tabaco – como 

também não se restringe ao abstrato. Mas, além disso, ele também tem sua 

continuidade assegurada no cotidiano, na esfera concreta a partir do momento em 

que o que é ensinado ao sonhador deve ser transmitido à sociedade e utilizado na 

construção da vida social, como os grafismos a serem desenhados, as músicas 

cantadas, os nomes passados e determinadas práticas realizadas ou evitadas. 

 Diferentemente do sonho freudiano, resultante dos resquícios do dia, dos 

desejos desconhecidos à consciência ou do fim de uma história, de um 

acontecimento que já foi e é inscrito na memória; o sonho ameríndio conta e produz 

a história “para frente”, formula o futuro que não é impossível de ser conhecido, mas 

apenas invisível aos olhos cotidianos do corpo material. E nisso difere da própria 

narrativa mítica, apesar dos esforços de aproximação entre mito e sonho elaborados 

por autores aqui discutidos. A narrativa mítica conta algo que já foi, fala de tempos 

onde não havia vida ou morte, distinção entre homens e animais, conta o surgimento 

do universo. O sonho, apesar de ser quase um “retorno” à indistinção entre o 

homem e os outros seres, já que revela o sujeito que há neles, não lida com o 

passado, mas sim com o porvir da sociedade e da pessoa. Escreve a história para 

frente não só pelos seus presságios, mas também pelos próprios ensinamentos que 

serão empregados dali em diante e das práticas que serão implementadas na 

sociedade. 

 As características do complexo onírico ameríndio, observadas nos dados 

etnográficos, corroboram a proposta deste trabalho de que os sonhos podem ser 

pensados a partir da corporalidade e da noção de pessoa ameríndias. Mais do que 
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isso, demonstram como os sonhos podem ser trabalhados pela Antropologia, pois 

uma vez que sonhar no universo indígena demanda condições específicas, 

apresenta conteúdos oníricos peculiares, apresenta a sociedade ao sonhador e 

retorna a ela quando publicizado, fica claro o seu aspecto de fenômeno social e 

coletivo. Se o sonho ocidental freudiano pode falar sobre o sonhador para o próprio 

sonhador, instaurando uma ênfase psicológica de ordem altamente individual, se é 

direcionado ao indivíduo; o sonho ameríndio é destinado à coletividade, aos outros: 

sonha-se com outros para outros. É destinado àquilo que constitui socialmente a 

pessoa, os conhecimentos e, por sua vez, refere-se ao universo no qual está 

inscrito. 

Ao olharmos para o complexo onírico ameríndio tendo em vista a filosofia 

indígena “subjetivizante”, percebemos que este complexo onírico também 

problematiza as categorias ocidentais de “realidade objetiva e/ou material”. Em 

harmonia com a filosofia indígena que universaliza a condição de sujeito, o 

complexo onírico ameríndio multiplica as realidades: a esfera do sonho não é irreal. 

Não há diferença entre o real e o ilusório, verdadeiro e falso; mas dois planos 

distintos de realidade que colocam em jogo domínios diversos da pessoa. Dessa 

maneira, se para conhecer e experimentar o cosmos a multiplicidade de corpos e 

perspectivas é imprescindível, então as atividades oníricas estão em pleno acordo 

com a filosofia da perspectiva, pois os sonhos permitem que o cosmos seja 

explorado nas suas diferentes formas e facetas. Se o cosmos é múltiplo, é 

fundamental que a pessoa ameríndia também seja a fim de experimentá-lo e 

conhecê-lo em suas diferentes esferas. 

 Todos esses aspectos do complexo onírico ameríndio parecem evidenciar o 

porquê de a “alma” ser central nas atividades oníricas: ao particularizar a experiência 

onírica, ela problematiza e particulariza o self do corpo indígena. O conteúdo do 

sonho ameríndio não é resultado dos desejos ocultos do inconsciente, conforme a 

visão ocidental e já discutida aqui, e não diz respeito obrigatoriamente ao sonhador 

– podendo remeter-se ao cosmos ou a outra pessoa -; o sonho ameríndio é a 

possibilidade de o sujeito interagir no cosmos e atuar no socius. Esta atuação é 

realizada graças a sua “alma” que possui uma forma particular de apreender o 

mundo. 

 A apreensão do mundo, por meio da “alma”, nos sonhos, também 

compreende a captação e interpretação de presságios referentes à vida social e a 
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seus sujeitos, seja através de narrativas que os tornam públicos, seja por meio de 

cantos, de desenhos, nomes etc. Sejam pré-anúncios favoráveis à caça, ou até 

mesmo o aviso de que alguém cairá doente ou morrerá, vimos que constantemente 

os sonhos estão relacionados à possibilidade de eventos futuros virem a acontecer, 

ou à captação de conhecimento e informação que constroem o porvir da vida social. 

Essas características dos sonhos ameríndios nos mostram como as atividades 

oníricas configuram-se como um procedimento cognoscente, epistemológico e 

atuante uma vez que ensinam ou transmitem algo ao sonhador. Esse aprendizado 

(que deve ser doado à sociedade) só é possível porque quem o experimenta (e o 

aprende e apreende) é a parte “imaterial” do corpo do sonhador; dotada de uma 

sensibilidade diferenciada e predisposta a compreender os fenômenos que são 

inacessíveis ao entendimento do corpo material.  

 Ao abordar a “alma”, a parte “imaterial” do corpo, como dotada de 

capacidades de experimentação e cognição outras, diferentes das do corpo material, 

é possível compreender porque os sonhos ameríndios trazem essa clarividência 

sobre os fatos que estão para acontecer. Os sonhos não trazem apenas as esferas 

do universo e os seres que estão invisíveis aos olhos do cotidiano, mas trazem 

também os acontecimentos que estão à espreita e são desconhecidos. Ao revelar 

todas essas invisibilidades à “alma” do sonhador – que conforme vimos em alguns 

casos, como por exemplo, para os Wauja, para os Mehinaku e para os Kaxinawa, é 

justamente a “alma do olho” que enxerga os fatos oníricos – o conhecimento acerca 

do cosmos e da vida social torna-se mais denso, graças à capacidade cognitiva da 

“alma”. Graças a este “terceiro olho” que alcança uma visualização diferenciada 

sobre os eventos da vida em aldeia e fora dela. 
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